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Woord vooraf

Het is lange tijd stil geweest bij Westhoek. In januari van ditjaar viel
het laatste nummer van de tiende jaargang van Westhoek in de
brievenbus, daarna niets meer. De leden begonnen zich te roeren: de
eerste telefoontjes, redactieleden werden aangeklampt. Waar bleef
hun tijdschrift?
De voorbije maanden waren nochtans intense maanden voor Westhoek. Het was met pijn in het hart dat Jacques Decaestecker te kennen
gaf niet langer het volle gewicht van de Westhoekwerking te kunnen
dragen. Een ingrijpende beslissing die echter onvermijdelijk geworden was. Wie de Westhoekwerking de voorbije jaren wat van nabij
heeft gevolgd, kan zich een idee vormen van de reusachtige taak die
een mogelijke opvolger te wachten stond. Er werd gepraat, er kwamen bemoedigende reacties en langzaam kreeg de opvolging gestalte.
Dit hield in dat er in eerste instantie naar werd uitgekeken om meer
mensen bij Westhoek te betrekken. Dit leidde tot het samenstellen van
een raad van bestuur waarvan Jacques Decaestecker het voorzitterschap aanvaardde. Deze raad zal zich vooral bewegen op het vlak van
de coördinatie en de morele ondersteuning. Daarnaast werd een
kernredactie samengesteld onder leiding van Ludo Vandamme; deze
kernredactie wordt samen met de penningmeester zowat het dagelijks
bestuur van de vereniging en kan rekenen op de steun van een
uitgebreide redactie en tal van medewerkers.
Met onze nieuwe ploeg, onze kernredactie, zijn we bereid er hard
tegen aan te gaan. Maar we vragen de Westhoekleden ook wat krediet.
Onze waardering voor het werk dat Jacques Decaestecker jarenlang
nagenoeg alleen torste is - nu wij voor deze taak staan - alleen nog
maar toegenomen. We stellen ons tot doel dit uniek project met even
groot enthousiasme verder te zetten.
Onze eerste bekommernis is de continuïteit van Westhoek-Info. Het
tijdschrift heeft de voorbije jaren een onvervangbare plaats ingenomen in de historische en genealogische wereld in de Westhoek en
daarbuiten. Continuïteit impliceert het met grote regelmaat publiceren van artikelen, bronnen en boekbesprekingen, nieuws en nieuwtjes
enz. binnen het domein van de geschiedenis en de familiekunde van
de Vlaamse en Franse Westhoek. Ook de bijzondere belangstelling
voor de l 6de eeuw als historisch breukvlak voor de Westhoek behoort
tot de erfenis die we graag overnemen. Tien jaar Westhoek-Info
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betekent dat heel wat medewerkers vertrouwen hadden in het tijdschrift en steeds opnieuw voor kopij zorgden. We hopen in de
toekomst op dit vertrouwen te mogen verder bouwen.
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Maar u merkte het aL er was ook ruimte voor vernieuwing. Het
tijdschrift steekt in een nieuw jasje en het kreeg een nieuw formaat
mee. En wat bij een eerste oogopslag misschien niet onmiddellijk is
opgevallen: ook de titel werd enigszins aangepast. Voortaan varen we
onder de titel: Westhoek: tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Franse en Vlaamse Westhoek.
Dat dit nummer extra lijvig is uitgevallen heeft dan weer niets met de
vernieuwing te maken ... of toch juist wel. Toen de nieuwe ploeg in
juni van wal stak, werden we onmiddellijk geconfronteerd met een
achterstand ten opzichte van de normale periodiciteit. Vandaar dat we
opteerden om van start te gaan met een dubbelnummer (afleveringen
een en twee): afleveringen drie en vier verschijnen dan respectievelijk
in het najaar 1995 en begin 1996.
Als redactie wensen we dit tijdschrift een nieuwe toekomst toe. Een
toekomst die in hoge mate wordt bepaald door de leden. Graag danken
we alle leden die zo vlot hun lidmaatschap hebben vernieuwd voor het
vertrouwen. Opnieuw zorgden heel wat sympathisanten voor een
extra steuntje in de rug. Hartelijk dank! Wie wat afwachtte om zijn
lidmaatschapsbijdrage te vernieuwen hopen we met dit dubbelnummer te overtuigen om dit vooralsnog te doen. In dit nummer vindt
u alle gegevens daaromtrent. En misschien is de vernieuwing van ons
tijdschrift wel hét moment waarop je had gewacht om je als nieuw lid
te melden. Van harte welkom bij de grote Westhoekfamilie!
Dit Westhoek-nummer opent met een gesprek met Jacques
Decaestecker, een terugblik op meer dan tien jaar Westhoek. Woorden van dank schieten hier te kort voor wat de voorbije jaren door hem
werd gerealiseerd. Wij voelen ons vereerd om dit werk te mogen
verderzetten. Het is dan ook met groot genoegen dat we dit eerste
nieuwe nummer aan hem opdragen.

Marcel Backhouse
Wilfried Beele
John Desreumaux
Ludo Vandamme

'Genealogie zonder geschiedenis kan niet'
Een gesprek met Jacques Decaestecker
bij zijn afscheid als hoofdredacteur van
Westhoek
LUDO V ANDAMME
Een late namiddag in juni. Onweerswolken hangen dreigend boven
de Westvlaamse heuvels. We zijn verwacht ten huize Jacques
Decaestecker in Dikkebus, sinds de start in 1983 het zenuwcentrum
van Westhoek. Met het voorstel van de nieuwe redactieploeg om het
eerste nummer te openen met een terugblik op meer dan tien jaar
Westhoekwerking had Jacques wat schoorvoetend ingestemd. Het
gesprek begon dan ook eerder aarzelend; maar na een aantal sigaretjes
en kopjes koffie kwam het verhaal echt goed los. En er valt inderdaad
heel wat te vertellen ...

Een kring voor geschied- en familiekundig onderzaek oprichten en
uitbouwen, laat een grote historische interesse veronderstellen?
Mijn belangstelling voor geschiedenis is er altijd geweest, van
kindsbeen af. Ook op school was geschiedenis mijn Iievelingsvak. Zo
kan ik mij nog levendig de lessen van Joseph Gheysen herinneren,
mijn leraar geschiedenis aan het Ieperse Atheneum. Maar het heeft
zeker ook te maken met het zoeken naar de eigen wortels, de roots. Je
moet namelijk weten dat ik mijn grootouders langs vaderszijde nooit
heb gekend. In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,
hebben zij zoals de meeste mensen uit de streek have en goed moeten
achterlaten en zijn zij naar Frankrijk gevlucht. Ze hebben er jarenlang
gewoond in Langon, een dorpje nabij Bordeaux. In 1922 waren zij
terug in Dikkebus maar reeds enkele jaren later, in 1925, is mijn
grootvader overleden. Ik voelde mij gedreven om wat meer te weten
over deze man: wie was hij, wat deed hij? Ik hoorde ermijn vader veel
over vertellen en dat scherpte mijn nieuwsgierigheid aan.

Dit bracht u voor het eerst in contact met de WF?
In die jaren, we spreken hier van het midden van de jaren 70,
betekende VVF-Westhoek zoveel als de persoon van Karel De Lille.
Het was een boeiende kennismaking, temeer daar er een aantal
jongeren waren - ik denk ondermeer aan Paul Dereckx - die zich
enthousiast wilden inzetten voor de vereniging. Dit hield in dat mij
weldra werd gevraagd om een bestuursfunctie op te nemen. In die tijd
betekende bestuurslid zijn van VVF-Westhoek bijna automatisch dat
men ook in het bestuur van de heemkundige kring Iepers Kwartier
werd opgenomen; het ene vloeide zowat in het andere over. Dit hield
ondermeer in dat de VVF-Westhoek niet echt een eigen gelaat, een
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eigen profiel had. Zo misten we ondermeer een ledenblad. Bovendien
was het zo dat Karel De Lille als doorwinterde genealoog bewondering bij ons afdwong maar we kunnen niet zeggen dat we echt op weg
werden geholpen of dat hij openstond voor onze nieuwe ideeën.
Niettemin waren we ervan overtuigd dat het familiekundig onderzoek
in de Westhoek een groot aantal mogelijkheden bood.
En dit leidde tot de start van Westhoek?
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Dat was in 1983. Het achterliggend idee was dat het bijzonder
karakter van onze streek met ondermeer de grens en de gevolgen van
de wereldoorlog een specifieke aanpak voor genealogen vroeg, maar
het probleem was dat niemand daarvoor instond. Vorsers die in onze
streek terechtkwamen werden zowat aan hun lot overgelaten. Er was
met andere woorden een grote behoefte aan ondersteuning gaande
van het wegwijs helpen in de wereld van de archieven tot het
publiceren van genealogische bijdragen. Bij deze aanpak stond steeds
het regionale (de Westhoek) en het grensoverschrijdende karakter
voorop. Familiale netwerken stopten en stoppen niet bij de grens maar
voor de genealogische vorsers betekende die grens niet zelden wel
een (te) hoge drempel. Dit alles vormt zowat de motivering waarom
we in 1983 met Westhoek zijn begonnen.
Eigenlijk lag de naam voorde i•ereniging ::.o \'Oor de hand. Maar voelt
11 ::.ich ook een 'West/weker'?

Ik voel mij hier goed thuis maar ik zou geen problemen hebben om
morgen ergens anders iets nieuws te beginnen. Kijk, ik ben in
Kemmel geboren en in Dikkebus opgegroeid maar nadien heb ik een
hele tijd in Deurle aan de Leie gewoond. Omstreeks 1973 zijn we dan
terug naar de Westhoek gekomen, op dit stukje voorouderlijke grond
waar mijn grootvader nog dit huis heeft opgetrokken. Eigenlijk kun
je zeggen dat ik een soort haat-liefdeverhouding met deze streek heb.
Zo kan ik goed in het standpunt van Gwij Mandelinck komen: een
prachtige streek maar een wat bekrompen mentaliteit. Maar we
zouden het over 011::.e Westhoek hebben, onze vereniging, niet over de
Westhoek.
Van meetafaan had Westhoek ook oog voor regionale geschiedenis?

Dat hoort ook zo! Genealogie zonder geschiedenis kan mijn inziens
niet. Ook met deze boodschap heeft Westhoek gepoogd vernieuwing
te brengen. Maar het is niet makkelijk om mensen daarvan te
overtuigen. Genealogen zijn zo intens bezig met hun namen en data
dat ze de historische context uit het oog verliezen; onze voorouders
worden pas echt mensen van vlees en bloed wanneer we ze kunnen
plaatsen in de toenmalige tijdsomstandigheden en we erin slagen de
motiveringen voor hun handel en wandel bloot te leggen. Ik weet dat
dit standpunt niet door iedereen wordt gedeeld maar Westhoek heeft

steeds een lans gebroken voor het bedrijven van familiekunde in
samenhang met lokale en regionale geschiedenis. Maar ook het
tegenovergestelde moet hier toch even worden vermeld. Vanuit de
historische wereld werden de familiekundigen ook niet steeds voor
volwaardig aangezien. Daar is de laatste tijd veel ten goede veranderd. Verschillende historische disciplines maken heden ten dage
trouwens met veel vrucht gebruik van genealogisch onderzoek.

Westhoek is dan langzaam gegroeid?
Het is allemaal zeer bescheiden begonnen. We waren weliswaar
overtuigd dat we een braakliggend terrein betraden maar we waren
niettemin wat beducht om er zo maar in te vliegen. Ons eerste opzet
was het uitgeven van een jaarboek. De Westhoek-jaarboeken brachten informatie over het familiekundig onderzoek in de Westhoek in
de ruimste zin: bronnenpublikaties, kwartierstaten, artikelen enz. Het
eerste jaarboek werd in 1985 voorgesteld in Kemmel (De Warande)
en bevatte ondermeer een kwartierstaat van Djoos Utendoale. De
volgende jaarboeken werden respectievelijk voorgesteld in Poperinge,
Lo-Reninge, Langemark en Nieuwpoort. Daarmee werd meteen ons
regionaal karakter onderstreept. Jammer dat we met de presentatie
van de jaarboeken toen niet over de schreve zijn gegaan. Veel van
deze voorstellingen werden ingeleid door wijlen Ridder Jacques de
Cock wiens fijnbesnaarde stukjes fel werden gesmaakt en bij velen
nog steeds in de herinnering zijn blijven hangen. Indrukwekkend was
ook het pleidooi van wij Jen minister D. Coens naar aanleiding van de
voorstelling van het vijfde jaarboek, in 1989 in Nieuwpoort. Hij hield
er voor de vuist weg een indrukwekkend pleidooi voor het historisch
bedrijf en het geschiedenisonderwijs. Tussendoor gaven we ook nog
de volkstelling van 1698 voor de kasselrij Ieper uit, ons bezorgd door
Hubert Ronse de Craene.

Westhoek wordt nochtans het meest geassocieerd met het
mededelingenblad Westhoek-Info?
Dat komt wellicht omdat Westhoek-Info is uitgegroeid tot het kloppend hart van de vereniging. Het uitgeven van het eerste jaarboek
kreeg een onverhoopt grote respons - tussen haakjes wil ik hier even
kwijt dat alle jaarboeken zijn uitverkocht en enkel nog antiquarisch
te verkrijgen zijn - en de vraag naar een meer permanent contactorgaan deed er ons toe besluiten met een mededelingenblad van start
te gaan. Ook hier was het begin wat schoorvoetend en verwierf het
blad langzamerhand een vaste plaats in het genealogisch en historisch
bedrijf in de Westhoek. Het eerste nummer verscheen in april 1985,
en dat zorgde voor de eigenaardigheid dat de laatste aflevering van
elke jaargang in januari het licht zag. In januari van ditjaar werd onze
1Ode jaargang afgesloten.
Eigenlijk geeft het uitzicht van Westhtoek-Info perfekt de technische
evolutie van de voorbije jaren aan. We hebben er steeds aan gehouden
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het tijdschrift in eigen huis samen te stellen en vorm te geven:
oorspronkelijk was dit werken met de typemachine en met schaar en
kleefband. De introductie van de PC was een grote sprong voorwaarts
maar het hard werken om telkens opnieuw de deadline te halen
verminderde er niet om. Om nog een ander voorbeeld te geven: de
laatste tijd kwam het hoe langer hoe meer voor dat teksten op schijf
werden binnengebracht terwijl in de beginjaren de kopij nog overwegend handgeschreven.was.
8

Westhoek kan eigenlijk bogen op een trouw publiek. En dan bedoel
ik zowel de lezers als de medewerkers. De enthousiaste reacties van
lezers. wat zich ondermeer uitte in een vrijwillige bijdrage bovenop
de lidmaatschapsbijdrage. waren steeds een hart onder de riem. Het
zijn tenslotte de leden die de drijvende kracht vormen van een
vereniging. Even belangrijk is trouwens de grote schare medewerkers. Er zijn medewerkers die mee aan de wieg stonden van Westhoek
en ons al die jaren trouw zijn gebleven.

En dan die 16de eeuw. Westhoek heeft :ich de voorbije jaren intens
met die periode ingelaten?
Willen of niet. wie met geschiedenis en familiekunde in de Westhoek
bezig is. krijgt vroeg of laat met die 16de eeuw te maken! Kijk naar
mijn eigen onderzoek, ik loop vast in het begin van de l 7de eeuw maar
ik vind wel heel wat Decaesteckers in Duitsland. Nederland en
Engeland. Twee onder hen liggen begraven in de St. Peter·s Church
in Sandwich. En dat geldt voor de meeste onderzoekers die belanden
inde 16deen 17deeeuw: 'Waar zitten ze .. .'. De massale emigratie uit
Vlaanderen tijdens de l 6de eeuw stelt de vorser voor torenhoge
problemen. Je kunt het wat vergelijken met wat er tijdens de Eerste
Wereldoorlog is gebeurd: de mensen trokken massaal weg met het
verschil dat toen de meesten naderhand zijn teruggekeerd. Dit was
niet het geval na de 16de-eeuwse diaspora. Voor onze streek is die

Een opname in de St.Peter's Church in Sandwich naar aanleiding van
de opening van de tentoonstelling Opstand en
Uitwijking en van de onthulling van de gedenkplaat die de aandacht
vestigt op de Vlaamse
aanwezigheid in Sandwich. 23 juli 1988.
Van links naar rechts:
Dirk van der Bauwhede.
Marcel Backhouse. Ludo
Vandamme. Jacques
Decaestecker. toenmalig gemeenschapsminister Paul Breyne,
toenmalig burgemeester
van Sandwich Pauline
Leith. zaakgelastigde
van de Belgische ambassade in Londen Eric
Vereecke, Wilfried Beele.

l 6de eeuw met de religieuze en economische onwenteling een
breukvlak waar je niet om heen kunt. Ik zou zelfs durven stellen dat
Westhoek precies in de studie en de bekendmaking van de 16deeeuwse geschiedenis van de streek haar bestaansrecht verworven
heeft. Nochtans is dit niet zo evident. Het onderwerp blijkt hoedanook
nog als controversieel te worden ervaren maar dat heeft ons nooit
weerhouden om verder dit pad te bewandelen. Wel integendeel.
We mogen wel stellen dat Westhoek Sandwich in Vlaanderen bekend
heeft gemaakt, en vice versa.
Het gaat natuurlijk om meer dan alleen Sandwich. En ook hier geldt
weer dat alles klein is begonnen. In 1983 was in het Streekhuis
Malegijs in Kemmel een project rond de geuzentijd opgestart; zo
kwamen we in contact met Ludo Vandamme die ons aanraadde om
Marcel Backhouse voor medewerking te polsen. In de zomer van
1985 volgde onder leiding van Marcel een eerste bezoek aan Sandwich, het stadje waar duizenden mensen uit onze Westhoek in de loop
van de 16de eeuw als geloofsvluchteling een nieuwe thuis hadden
gevonden. Van het een kwam het ander en dit leidde in de zomer van
1988 tot de tentoonstelling Revolt and Emgration in de St. Peter's
Church in Sandwich, de kerk die eertijds in gebruik was van de
Vlaamse vluchtelingen aldaar. Dit tentoonstellingsproject met de
gelegenheidspublikatie Re volt and Emigration was een idee van Dirk
van der Bauwhede. Naar aanleiding van dit evenement onthulde de
toenmalige gemeenschapsminister Paul Breyne in de St. Peter's
Church een gedenkplaat ter herinnering aan de duizenden Vlaamse
vluchtelingen aldaar. Vanzelfsprekend was dit alles niet mogelijk
geweest zonder het enthousiasme van de intussen overleden burgemeester van Sandwich, Pauline Leith.
En dan begon het rondreizen van de tentoonstelling: Kortrijk, Brugge,
Nieuwpoort, Belle, Leiden, Dranouter en Tourcoing. Alle lokaties
roepen bijzondere herinneringen op maar ons verblijf in Leiden was
Gelukwensen
door
Pauline Leith, toenmalig
burgemeester van Sandwich, aan Jacques
Decaestecker naar aanleiding van de opening
van de tentoonstelling
Opstand en Uitwijking in
de parochiekerk van
Dranouter, 15 juli 1989.
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toch wel heel bijzonder. Onze tentoonstelling in de Pieterskerk werd
er ingepast in een breed programma: leiden. 400 jaar stad 1•a11
l'luchtelingen. Meteen organiseerden we ook een reis voor Westhoekleden naar deze voor de Westhoek zo belangrijke stad.
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Het was al bij al een wonderlijk project waar ontzettend hard is aan
gewerkt maar waar we bijzonder veel plezier aan hebben beleefd en
waardoor blijvende vriendschapsbanden werden gesmeed. Veel van
deze buitenlandse contacten bleven hun medewerking aan Westhoek
verderzetten. Het geeft een goed gevoel om met zoveel mensen over
de grenzen heen met de zelfde historische problematiek bezig te zijn.
Niemand is trouwens gebaat met navelstaarderij, het zich opsluiten in
het eigen gelijk. We moeten daarentegen durven over de grenzen heen
kijken en onze Westhoek in dit breed kader benaderen. Vandaar dat
ik zo gelukkig was met onze bundel historische opstellen Het beloofde land die in mei 1992 uitkwam. Dit boek was opnieuw het
bewijs dat rond die l 6de eeuw door heel wat mensen vanuit verschillende achtergronden iets mooi kan worden gerealiseerd. En hier en
daar werd toch iets losgemaakt. We kunnen ons bijvoorbeeld moeilijk
voorstellen dat de Sandwich Celebrations in 1993 zoveel aandacht
aan de Vlaamse Strangers zou hebben besteed indien we enkele jaren
eerder via de tentoonstelling en het boek niet hadden gewezen op het
ontzettend groot belang van deze vluchtelingen.

De Westhoekredactie
(Wilfried Beele, Jacques
Decaestecker, Ludo
Vandamme) na de voorstelling van het boek Het
beloofde land in de tuin
van De Warande in Kemmel, 22 mei 1992.
(Foto dagblad Het Volk)

Het moet wennen geweest zijn om nadien ook het 'gewone' werk
verder te zetten?
Het runnen van een vereniging vraagt inderdaad veel anoniem werk,
veel lange, nachtelijke uren, klaar staan voor vragen, brieven, telefoons, ... Het is moeilijk in te schatten voor wie dit zelf niet heeft
meegemaakt. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van enkele
mensen; zo is de hulp van W. Beele die ondermeer Westhoek
taalkundig begeleidt van onschatbare waarde. Ondanks het vele werk
is de voldoening niettemin steeds groot geweest, niet in het minst door
de stuwkracht van onze leden. Hun appreciatie voor het gedane werk
was steeds opnieuw een stimulans om met dit werk, onbezoldigd,
verder te gaan. Kijk, enkele dagen geleden belde nog iemand met de
boodschap: 'Westhoek-Info is het beste tijdschrift dat ik ontvang en
.... het goedkoopste'. Misschien was ik soms wat te streng voor
mezelf. Zo kon de voldoening van een goed nummer van WesthoekInfo te hebben afgeleverd omslaan in bittere teleurstelling door plots
vast te stellen dat er nog een fout was blijven staan ...

Valt het niet moeilijk om afstand te nemen van wat toch een stuk van
uzelf is geworden?
Westhoek was te groot geworden voor één man, het was een beetje uit
zijn voegen gegroeid. Maar het is verheugend dat er een aantal
mensen bereid zijn gevonden om alvast het tijdschrift verder te zetten.
Dat het qua vormgeving op een andere leest wordt geschoeid, kan ik
alleen maar toejuichen. En ik ben ervan overtuigd dat die nieuwe
ploeg de vele stoute dromen die nog in de Westhoek-lade liggen
opgeborgen, beetje voor beetje zal aanpakken. Maar opnieuw, alles
moet zijn tijd hebben, niet te veel in een keer. Waar het om te doen is,
is de continuïteit, de wil om ons werk verder te zetten. En het stemt
me gelukkig dat dit gebeurt.
Mijn boekenrek raakte de voorbije jaren gevuld met boeken die ik
jammergenoeg ongelezen moest laten. Daar hoop ik nu iets aan te
doen. En nu zal er ook wel wat tijd vrij komen om aan eigen
archiefonderzoek te doen. Om kopij te leveren aan de nieuwe Westhoek ...
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Pachters en eigenaars in Dikkebus
in 1572

JOHN DESREUMAUX
12

In het stadsarchief van Ieper zijn onlangs een deel van de Bruine
Pakken geordend en voor een deel beschikbaar gesteld aan het
publiek. In navolging van een onderzoek omtrent de JOde en 20ste
penningkohieren uitgevaardigd ten tijde van Alva 1, vroegen we aan
Kristof Papin of er ook dergelijke documenten beschikbaar zijn voor
de Westhoek. Zo kwamen we op het spoor van een ongedateerde
bundel die handelt over zo'n kohier 2 • Het is een katern van 14 folio's,
aan weerszijden beschreven, met enkel het opschrift: Dickebusch.
Dit is duidelijk een fragment van een tiendepenningkohier, dat
uitsluitend de huurders van landen en huizen (met de respectievelijke
eigenaars) aangeeft. De andere vaste rubrieken eigenaars,
ervachtighen, renten en sconincx goederen ontbreken 3 . De bewerking van dit fragment vormt het onderwerp van deze bijdrage.
K. Papin gaf ons nog een belangrijke hint. In een pak archieven over
een tiendepenningbelasting uitgevaardigd in 1541 vonden we ook
gegevens terug uit Alva's tijd. Het 18de stuk in deze doos vermeldt
de namen van de collecteurs die in de kasselrij aangesteld werden om
de gegevens op te tekenen en te controleren 4 . Op 24 mei 1572 legden
de verantwoordelijken van Dikkebus de eed af. Volgende personen
kregen de ondankbare taak toegewezen: Melchior Gherardyn,
Christiaen van Scooten, Lauwers Rebau en Nicasius de Puudt.
Drie van de vier personen vonden we terug in het fragment. Alleen
Nicasius de Puudt blijft ons onbekend. Er zijn echter veertien vermeldingen van de Puudt op de 215 verschillende personen en instellingen
aangegeven in het kohier.
Zoals meestal in deze penningkohieren worden slechts weinig
toponiemen aangegeven: de Vijverhoektiende, de Kerkhoftiende,
een herberg, de Kruishoektiende, de lammer- en varkenstiende, de
Oost-Dikkebusmolen, Dikkebusvijveren de Scherpenberg. Als laatste artikel wordt de verpachting van de ammanie vander zaele ende
casse/rie van Ypre opgetekend, met als amman Jan Mazyn. De
huurprijs wordt echter niet vermeld. De functie van amman kunnen
we best vergelijken met de taak van de vooroorlogse veldwachter.
Negenendertig percelen zijn bebouwd (huus, goet, hofsteide, en een
huus omme bier te vercoopene). Het is evenwel niet mogelijk om de
uitgestrektheid van de bedrijven aan te geven, daar veel personen die
land huurden eveneens land in volle eigendom bezaten, waarvan we

Een vergelijkende
studie over de gemeenten
Wervik. Menen. Geluwe
en Dadizele is in
voorbereiding.
2
leper. Stadsarchief.
Bruine Pakken nieuwe
reeks. 7/17.
Over de voorbereiding. de bekendmaking
(plakkaat van 31 juli
1571 ). de weerstand. de
afschaffing en de
betekenis van Alva's
tiende penning kan men
uitgebreid terecht bij:
F.H.M. Grapperhaus. Alm
en de tiende penning.
Zutphen. 1982. p. 95-314.
De grootste verzamelingen l 6de-eeuwse
penningkohieren worden
bewaard in Gent.
Stadsarchief en in
Brussel. Algemeen
Rijksarchief; Staat en
Audiëntie.
Ieper. Stadsarchief
Bruine Pakken 6775.

hier geen kennis konden nemen.

K. Papin gaf over
deze instellingen
volgende nota's:
Weduwaers= Godshuis
der Dertien Arme
Weduwnaars. Gesticht in
Ieper in de 14de eeuw
onder impuls van Jan
Pascaris, waar dertien
arme weduwnaars
verbleven. In 1383
samengevoegd met het
Godshuis van 0.-L.Vrouw van Nazareth, dat
instond voor het
nachtverblijf van 10 arme
personen (o.a. pelgrims en
passanten). Zie 0. Mus.
Inventaris van het archief
van de C.0.0" Ieper,
1972, p. 157-179
(inventaris); 0. Mus,
Signeur Jehan Pascaris,
capel/ains + 1350-51,
(Bijdragen tot de
geschiedenis van de
liefdadigheidsinstellingen
te Ieper, 1), Ieper, 1949:
0. Mus, Signeur Jehan
Papin, kapelaan, en het
Godshuis van O.L.- Vrouw
van Nazareth, (Bijdragen
tot de geschiedenis van de
liefdadigheidsinstellingen
te leper, V -B }, Ieper,
1953.
Gemene Armen en
Schamele Weken.
Stichting in de stad leper
die reeds bestond in de
l 3de eeuw en die instond
voor het opvangen van
vondelingen of verlaten
kinderen. Ook gaf deze
stichting jaarlijks aan drie
meisjes een dotatie om te
kunnen huwen of in het
klooster te kunnen treden.
In de l 6de eeuw bestond
deze stichting naast de
armentafel en de Gemene
Beurze. Zie 0. Mus,
Inventaris. p. 359-369; J.
Nolf, La réforme de la
bienfaisance publique à
Ypres au XV!e siècle.
Gent, 1915, p. 267-68.

L

Nogal wat landerijen behoorden toe aan de geestelijken en godsdienstige instellingen. De prochiepape of pastoor van Dikkebus kon
beschikken over 140 f parisis per jaar uit de verhuring van diverse
stukken grond, hofsteden en tienden. Uit vergelijkend materiaal van
Wervik, Menen en Geluwe kunnen we stellen dat een gewoon
werkmanshuisUe) een huurwaarde had tussen 6 fen 12 f parisis/jaar.
Aansluitend had de kerk van Dikkebus ook nog bepaalde landen in
bezit (vijf percelen, opbrengst 24.2.0. f/jaar). De Onze-Lieve-Vrouwekapel van Dikkebus had samen met een privé-persoon 34 f inkomsten.
Ook de Dis van Dikkebus kon uit de opbrengst van de verhuring
putten om de armen te voorzien in de levensnoodzakelijke behoeften.
De opbrengst van negen verhuurde stukken land bedroeg 70 f parisis
per jaar. De kerk van Kemmel en de proost van de abdij van
Voormezele worden eveneens vermeld als grondbezitters in Dikkebus. Tenslotte zijn er nog de instellingen van Ieper die een deel van
de verhuurde gronden bezaten. St.-Maarten, St.-Clara, de Hoge
Zieken, St.-Niklaasgilde en het gasthuis "Up de Belle". Twee instellingen werden door mij niet zo direct herkend: de wedewaers typ re en
de scamele weeken typer5.
De meest voorkomende namen in dit deel zijn de de Puudt, de Blieck,
de Quicke. Ook de families Rabau (soms kan er ook Ravau gelezen
worden), Titte, van Elverdinghe, van Schooten en Priem worden
verschilllende keren genoteerd. Daarna volgen de families Huusseune,
Lamote, Merlevede, Staessin en Vergheelzeune met vier vermeldingen. Opvallend is ook het aantal wezen en weduwen. Tweeëndertig
wezen en negen weduwen zijn eigenaar of huren diverse landen en
hofsteden.
Wellicht steken de ontbrekende katernen ergens tussen andere
archivalia. Als iemand deze documenten terug moest vinden, dan
zouden we er graag kennis van nemen. Gelieve in dit geval de redactie
van Westhoek op de hoogte te brengen van de vindplaats.
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Fragment van tiendepenningkohier Dikkebus, 1572
Afkortingen: gt= gemet: l= lijn; r= roede; b= bunder; f= pond pari sis;
s= schelling; d= denier; vierd.= vierendeel
Elk lemma bevat

14

1/1

1. het folio- en artikelnummer
2. de namen van achtereenvolgens de huurder en
de eigenaar
3. de oppervlakte
4. de aard van het perceel
5. de huurwaarde van het perceel
6. de tiende penning op de huurwaarde

France de Pauwelaere
Lauwers Rabau
2 gt land 28 f - 56 s.

12

Christiaen Luppin
Jan de Puudt
2 gt land 12 f - 24s.

13

Franchois de Backere
Caerle de Puudt
1/2 gt land 3 f - 6s.

/4

Franchois de Backere
Lauwers vander Muelene
- tiende 39 f - 78 s.

/5

Pieter de Lantsheere
De wezen Jacob de Puudt
12 gt 2 1 land 102 f - 204 s.

16

Pieter de Lantsheere
Passchier Priem
4 gt 1 ! land 48 f - 96 s.

17

Pieter de Lantsheere
Lauwers vander Muelene
- Cruushoektiende 138 f - 276 s.
Dit artikel werd geschrapt.

1v/l

12

Jan Lievin
Michiel en Jan Lievin en Willem de Backere
3 1/2 gt land 17.10 f- 35 s.
Mael van Schooten
Willem vanden Broucke
2 gt 2 1 27 r hofstede 36 f - 72 s

13

Jacob Hazebaert
De wezen Daneel Brille
5 gt 2 1behuisd land 30 f - 60 s.

14

Jan de Grave fs. Abel
De wezen Pauwel Mazin
2 gt behuisd land 16 f - 32 s.

15

Jan de Schot
Willem Lievin
- gt 50 r land 4 f - 8 s.

16

France de Quicke
Christiaen Wicke
- b 20 r goed 26 f - 52 s.

/7

Jacob Balsch
Christiaen Priem
- hofstede 72 f - 144 s.

2/1

Christiaen Caen
Denys Baelde
4 gt 2 1 zaailand 24 f - 48 s.

12

Jacob Hazebaert
De weduwe Sael van Schooten
9 gt 1 1 land 56 f - 112 s.

13

Jacob Hazebaert
Jacop Quicke
1 vierendeel land 25 s. - 2 s. 6 d.

14

Jacob Hazebaert
De Heer van St.-Maartens
2 1 land 40 s. - 4 s.

15

Jacob Hazebaert
Franchois vander Gheelzuene
1 vierendeel land 40 s. - 4 s.

16

Jan Bartier
De weduwe Gheraert Esselbeke
11 gt behuisde hofstede 109 f - 218 s.

/7

Jan Bartier
De weduwe Gheraert Esselbeke
3 1/2 gt land 21 f - 42 s.

15

/8

Pieter Rabau
Christian Rabau
1 gt land 6 f - 12 s.

2v/I

Pieter Rabau
France Ghys
2 gt land 14 f - 28 s.

12

Pieter Rabau
Pieter de Puudt
1 gt 44 r land 9 f - 18 s.

13

Pieter Rabau
Jan Rabau
2 1/2 gt land 14 f - 28 s.

/4

Pieter Rabau
De dis van Dikkebus
1/2 gt zaailand 3.1 O.f - 7 s.

15

Pieter Rabau
De wezen Adriaen(?) van Elverdinghe
1 1/2 gt behuisd land 14 f - 28 s.

16

Oste van Beselaere
Jacob de Smytere
4 gt behuisde hofstede 28 f - 56 s.

17

Pieter Feys
De wezen Pieter Tytte
1 vierd. 5 r land 40 s. - 4 s.

/8

Willem Merlevede
De wezen Jan Lamoet
3 vierd. 20 r land 4 f/gt - 6 s. 9d ob.

16

3/1

Pieter Bueden
De wezen Jacob Merlevede
3 vierd. land 6 f - 12 s.

12

Pieter Bueden
De wezen Clais Merlevede
1/2 gt land 3 f - 6 s.

13

Pieter Bueden
Jacob Baelde
1 gt land 6 f - 10 s. (sic)

/4

Pieter Bueden
De wezen Maertin de Wouter
1/2 gt met een klein huis bij de Scherpenberg 30 s. - 3 s.

15

Jacob de Quicke fs. Willem
Marcx de Quicke fs. Willem
4 1 land 10 f - 20 s.

16

Jacob de Quicke fs. Willem
De wezen Kaerle de Man
2120 r zaailand 4.10 f - 9 s.

3v/I

Franchois Gheerardin
De heer van St.- Maartens
112 gt land 34 s. - 3 s. 3 d. ob.

12

Franchois Gheerardin
Pieter Eewaert
1 1 meers 3 f - 6 s.

13

Franchois Gheerardin
Jan de Brune
1/2 gt 21 r hofstede 5 f - 10 s.

/4

Franchois Gheerardin
De wezen Christiaen Gherardyn
1 gt 60 r hofstede 7.10 f - 15 s.

15

Franchois de Puudt
De wezen Clays van Aelst
4 gt 1 vierd. 7 r land 24 f - 48 s.

16

De weduwe Malin de Puudt
De parochiepastoor van Dikkebus
4 gt zaailand 30 f - 60 s.

17

De weduwe Malin de Puudt
Hoge Zieken (Ieper)
1 gt 2 1 land 9 f - 18 s.

4/1

De weduwe Malin de Puudt
De parochiepastoor van Dikkebus
12 gt hofstede 48 f - 96 s.

12

Ollivier Budtseraen
Mr. Wouter vander Gracht
15 gt goed 54 f - 108 s.

17

13

Heinderic Rabau
Gillis van Schooten
4 1 land 8 f - 16 s.

14

Pieter vanden Broucke
Hendrick Rabau
4 gt land 32 f - 64 s.

15

Jan de Coster
Lauwers vander Muelene
De helft van de Viverhoektiende 90 f - 180 s.

/6

Jan de Coster

18

De helft van de Kerchoftiende 78 f - 156 s.
17

Jan de Coster
De wezen Jacob de Puudt
1 gt land 6 f - 12 s.

4v/l

Pieter Huussuene
Christoffels van Elverdinge als voogd van de wezen Jan de
Rycke 1 gt land 12 f
2 gt land 12 f - 48 s.

12

Jacob Bliecq fs. Salins
Jan vanden Broucke
2 gt 21 26 r zaailand 20 f - 40 s.

13

Jacob Bliecq fs. Salins
De wezen Joos Blomme
3 vierendeel zaailand 4.10 f - 9 s.

14

Gillis Coopman
Jan de Coster
1 vierd. huis en land 7 f - 14 s.

15

Lauwers Rabau
Jan Rabau
3 gt land 18 f - 36 s.

/6

Lauwers Rabau
Ghylein Priem
5 gt behuisd land 30 f - 60 s.

17

Lauwers Rabau
Malin de Witte
1 gt grasland 6 f - 12 s.

5/1

Jacob Lammoot
De wezen Jan de Puudt
3 gt 30 r grasland 20 f - 40 s.

12

Jacob Lammoot
Jan Lamoot
3 vierd. zaailand 4.10 f - 9 s.

13

Inghele van Hallebast
De weduwe Gillis Huussuene
50 r cijnsland 20 s. - 2 s.

14
Inghele Hallebast
Het woonhuis, zijn eigendom, staande op de vorige 50 r (6 f)
- 12 s.

15

Jan Vergheelzuene
De weduwe Gillis Huussuene
12 gt hofstede 60 f - 120 s.

16

De weduwe Willem Titte
van haar kinderen
2 112 gt hofland en zaailand 14 f - 28 s.

17

Willem de Puudt
De wezen Willem Priem
4 1/2 gt 1 1 behuisde hofstede (de andere 1/2 eigendom)
12 s./gt - 52 s.

5v/I

Clays Blieck
Willem Tytte
7 vierd. behuisde hofstede 34 f - 68 s.

12

Clays Blieck
De wezen Willem Blieck
1 vierd. boomgaard 3 f - 6 s.

14

Willem Masin
De dis van Dikkebus
1/2 gt 26 r land 3 f - 6 s.

15

Willem Masin
Pauwels vanden Quicke
112 b meers 16 f - 32 s.

16

Willem Masin
De wezen Marcx de Quicke
2 gt 1 vierd. land 12 f - 24 s.

19

611

Daneel Hooft
Pieter Rabau
112 b behuisde hofstede 18 f - 36 s.

12

Gillis Masin
De weduwe Gillis Huusuene
1 gt 7r land 4 f - 8 s.

13

Franchois Bril
Willem Huussuene
een huus omme bier te vercoopene mette taefels, coetsen,
bedden ende stofferinge 43 f - 86 s.

14

Gheleyn vanden Berghe
Jan vanden Berghe
3 112 gt behuisd en behoft 28 f - S6 s.

IS

Gheleyn vanden Berghe
Christiaen de Pauwelaere
3 vierd. 26 r land 7 f - 14 s.

16

Christiaen Quicke
Heer van St.-Maartens
41 grasland Sf - 10 s.

17

Christiaen Quicke
zijn zoon Franchois
S 1 grasland 14 f - 28 s.

6v/l

Willem Leeuwercke
De wezen Pieter Blieck
3 vierd. grasland 5 f - 10 s.

20

12

Jan de Puudt fs. Willem
De parochiepastoor van Dikkebus
7 vierd. 20 r land 27.18 f - SS s. 10 d.

13

Jan Bartier
Andries Lauwers
3 gt 1 ! land waarvan één lijn in Vlamertinge 23.2 f - 46 s. 2
d.

14

Vincent de Lantsheere
Willem de Witte
7 vierd. 7 r land 4.10 f/gt - 16 s.

IS

Pieter de Puudt fs. Victor
De wezen Mathys Huussuene
9 gt hofstede 10 f/gt (90 f) - 180 s.

16

Pieter de Puudt fs. Victor
De dis van Dikkebus
5 1 zaailand 12.12 f - 25 s. 2 d.

17

Ghylein Staessin
Christiaen Staessin (1/2)
1 gt 28 r ( 112 eigendom) 4 f - 8 s.

711

Jan Blieck
Renault Donckerclock
3 gt behuisd land 12 f - 24 s.

12

Jacob de Quicke fs. Hendrick
Jan Buekaert
54 gt hofstede 276 f - 552 s.

13

Ghylein van Hille
De weduwe Franchois Hille
7 vierd. behuisd land 9 .12.6 f - 19 s. 3 d.

14

Pieter de Puudt fs. Willem
Willem de Puudt
13 gt behuisde hofstede 91 f - 182 s.

15

Mael Staessin en Pieter Lantsheere
Lauwers vander Muelene
De Cruushoeckthiende 276 f - 552 s.

16

Mael Staessin en Pieter Lantsheere
De kerk van Dikkebus
4 1 20 r land 7 f - 14 s.

7v/l

Mael Staessin en Pieter Lantsheere
Willem de Puudt
10 gt 33 r behuisde hofstede 6 f/gt - 121 s. 4 d.

12

Pieter van Renynghe
Clays de Legher
1/2 gt zaailand 25 s. - 2 s. 6 d.

13

Pieter van Renynghe
Clays de Legher
1 gt zaailand 4.15 f - 9 s. l d.

14

Pieter Bliecq fs. Pauwel
De kerk van Dikkebus
l vierd. land 40 s. - 4 s.

21

15

Pieter Bliecq fs. Pauwel
De dis van Dikkebus
1/2 gt land 4.4 E - 8 s. 3 d. ob.

16

Willem Blieck
Willem Blieck fs. Willem
1/2 gt grasland 6 E - 12 s.

17

Willem Blieck
De Heer van St.-Maartens
1 gt 18 r land 4 E - 8 s.

/8

Willem Blieck
Willem Huughe en Passchier Looten
Een perceel ghers inde Dickebusch viver - 48 s. 2 d.

22

8/1

Willem Blieck
Gillis
1800 r land 7.2.1f-14 s. 3 d.

12

Willem Blieck
Christiaen Blieck
1 1 18 r hofstede 5 E - 10 s.

13

Willem Blieck
Mayken sB!iecx
1 1 18 r hofstede 5 E - 10 s.

14

Ghelein Priem
De dis van Dikkebus
1 gt 16 r zaailand 3.10 E - 7 s.

15

Gheleyn Priem
Jan Priem
16 gt behuisd land 112 E - 224 s.

16

Gheleyn Priem
De kerk van Kemmel
1 1/2 gt zaailand 8 E - 16 s.

17

Gheleyn Priem
St.-Clarenklooster Ieper
1 112 gt land 6 E - 12 s.

/8

Gheleyn Priem
St.-Niklaasgilde
1 gt bos 3 E - 6 s.

8v/1

Gheleyn Priem
De wezen Willem Priem
1 gt 1 1 20 r land 8.8 f - 16 s. 9 d. ob.

12

Jan Bataille
Mael de Puudt fs. Franchois
5 1/2 gt hofstede 60 f - 120 s.

13

Christiaen van Schooten
Jooris van Schooten
112 gt 25 r zaailand 3.4 f - 6 s. 4 d.

14

Christiaen van Schooten
Willem Pladys
2 gt 4 r zaailand 13 f - 26 s.

15

Christiaen van Schooten
Pieter van Schooten
112 b 10 r zaailand 9.12.6 f - 19 s. 3 d.

16

Jan Steppeel
Franchois Camers
1 gt 1/2 vierd. land 4 f - 8 s.

9/1

Jan Steppeel
Lampsen Plaetevoet
3 gt behuisd land
1 gt 1/2 vierd land 25 f - 50 s.

12

Loy Luppin
Lauwers vander Muelene
112 Houckthiende ghenaemt de Viverhouck 90 f - 180 s.

13

Loy Luppin
De wezen Jan Abeley
41 land 14.10 f - 29 s.

14

Michiel van Schooten
Pierken, zijn broer
3 vierd. 30 r zaailand 5.5.7 f - 10 s. 7 d.

15

Franchois van Speybrouck
De wezen Franchois Pincheel
5 gt 1 vierd. behuisd land 44.12. l f - 89 s. 3 d.

16

Christiaen van Hee
Pieter Gheelebaert
112 gt 8 r land 3 f - 6 s.

23

9v/l

Christiaen van Hee
De wezen Kaerle de Man
4 1 land 9.6.8 f - 18 s. 9 d.

12

Christiaen van Hee
Jan de Quicke fs. Willem
1 gt 10 r zaailand 7 f - 14 s.

13

Jan vander Werve
Franchyne van Elverdinghe
2 gt 36 r zaailand 16.17.6 f- 32 s. 9 d.

14

Jan Vergheelzuene
Willem Huussuene en Passchier Looten
2 gt ghersinghe inden dickebusch vivere 18.10 f - 37 s.

15

Franche van Speybrouck
Jan Priem
2 1 hotland 6 f - 12 s.

16

Jooris de Coninck
Maercx de Quicke
3 gt 1 vierd. hofstede 35 f - 70 s.

10/1

Melchior Gherardin
De wezen Christiaen Gherardin
11/2 gt zaailand 9 f - 18 s.

24

12

Melchior Gherardin
De dis van Dikkebus
2 gt hotland 6 f - 12 s.

13

Jacob de Quicke
De vrouwe van (H)ardoye
1 gt 12 r land 5 f - 10 s.

14

Jacob de Quicke
De heer van St.-Maartens
1/2 gt land 24 s. - 2 s. 4 d. ob.

15

Weduwe Bauduin van Schooten
De kerk van Dikkebus
7 vierd. zaailand 12 f - 24 s.

16

Weduwe Bauduin van Schooten
Jooris Godschalck
4 1 16 r zaailand 14 f - 28 s.

17

Weduwe Bauduin van Schooten
De dis van Dikkebus
5 vierd. zaailand 10 f - 20 s.

lOv/I Weduwe Bauduin van Schooten
De wezen Jan Mazyn
2 1 4 r land 7 f - 14 s.

12

Weduwe Bauduin van Schooten
Pieter Staessin
112 b 6 r zaailand 9 f - 18 s.

13

Weduwe Pieter Ysack
De wezen Pieter Y sack
verclaerende dat zoe overghegheven heift de wethouders
vande prochie van kemmele IIIJc mersch toebehoorende de
weezen van Pieter Y sack mids dat zoe aldaer wonachtich es
alhier gestelt voor memorie als - niet

14

Passchier Looten
De parochiepastoor van Dikkebus
de lammer- en vercken thiende 32 f - 64 s.

15

Passchier Looten
Godshuis Belle in Ieper
- 6 f - 12 s.

16

Abel Vergheelzuene
Jan Abeley
1 1/2 gt zaailand 13 f - 26 s.

11/1

Abel Verheelzuene
Willem Blieck
7 vierd. zaailand 1 1.5 f - 22 s. 6 d.

12

Abel Vergheelzuene
Willem Hussin
3 gt grasland 20 f - 40 s.

13

Abel Vergheelzuene
Jacob de Quicke
8 gt 112 lands behuisde hofstede 68 f - 136 s.

14

Ghylein de Wilde
Pieter Eeuwaert
3 112 gt behuisd land 4 f - 8 s.

25

26

15

Ghylein de Wilde
Lauwers vander Muelene
tvierendeel vande kerchofthiende 29 f - 58 s.

16

Jan van Elverdinghe
De wezen Clays van Aelst
1 gt zaailand 5.5 f - 11 s. 6 d.

11 v/1 Jan van Elverdinghe
De wezen Clays van Aelst
1 vierd. zaailand 33 s. - 3 s. 3 d. ob.
/2

Jan Tytte
De wezen Willem Priem
2 gt land 12 f - 24 s.

13

Jan Tytte
De wezen Jan Abeley
1 1/2 vierd. land 24.9 f - 48 s. 11 d. ob.

14

Jan Tytte
De wezen Jan vanden Broucke
5 vierd. land 5 f - 10 s.

15

Willem Pincheel
Jan Mazin
2 1 meers 6 f - 12 s.

16

Weduwe Phelips Abeley
De kerk van Dikkebus
1 1 land 42 s. - 4 s. 2 d.

17

Weduwe Phelips Abeley
De wezen Jan Abeley
l lland3.10f-6s.6d.

12/ 1

Heinderic van Elverdinghe
Christiaen vande Gheelzuene
1/2 b grasland 9 f - 18 s.

/2

Maelin de Nevedie(?)
De voogden van de wezen Andries Schelewaert
trecht zeste deel vande oost-dickebusch muelene 12 f - 24 s.

13

Maelin de Nevedie (?)
De kerk van Dikkebus
1/2 gt land 3 f - 6 s.

14

Jan vanden Bossche
De kinderen Jan van Schooten
21zaailand3.12 f - 7 s. 3 d.

15

Nicasis vanden Bossche
De kinderen Jan van Schooten
1/2 gt 6 r grasland 3.12 f- 7 s. 3 d.

/6

Anthoenis Wils
De wezen Jooris vanden Broucke
5 gt 21 in de hofstede van Franchois de Maets 11 f - 22 d.
Dit artikel werd geschrapt

12v/l Anthoenis Wils
Jan Isack fs. Nicasis
5 gt 1 vierd. land 47 f - 94 s.

12

Jacob de Qoicke fs. Lamsins
De wezen Jooris vanden Broucke
2 ! land in de hofstede van Franchois de Maets 11 f - 22 s.

13

Jacob de Qoicke fs. Lamsins
De wezen Clement de Maedts
2 ! land liggende "ut supra" 5.5 f - 10 s. 6 d.

14

Heinderic Rabao
De weduwe Romain van Claerout
36 gt behuisde hofstede 144 f - 288 s.

15

Heinderic Rabao
Bovendien moet den zelven pachter noch leveren alle jaeren
twe paer cappoenen die gheextimeert zijn iij f Parisis tsiaers
comt den Xen pennynck - 6 s.

13/1

Vincent vander Elst
Franchois van Kemmele
14 gt behuisde hofstede 48 f - 96 s.

12

Vincent vander Elst
De Scamele weeken Typre
2 gt land 7 f - 14 s.

13

Vincent vander Elst
De wezen Jan vanden Coutre
3 vierd. zaailand 5 f - 10 s.

27

/4

Vincent vander Elst
Jan Petit
10 gt 1 ! land 128 f - 256 s.

15

Christiaen Caen
Jan Leuwercke
1 vierd. bloot land 6 f - 12 s.

16

Christiaen van Schooten
Pieter van Schooten
5 vierd. land 7 .16 f - 15 s. 7 d.

17

Franchois Merlevede
Leynaert Lammoot
1 gt land 5 f - 10 s.

28

13v/I Franchois Merlevede
De wezen Renault Buedin
3 vierd. land 3.10 f - 7 s.

12

Ollivier Woesten
Marcx de Witte
1/2 gt 112 vierd. meers 3 f - 6 s.

13

Christiaen Priem
De dis van Dikkebus
2 gt behuisd land 18 f - 36 s.

/4

Christiaen Priem
De parochiepastoor van Dikkebus
1/2 gt 18 r land 3 f - 6 s.

15

Christiaen Priem
De wedewaers tYpre
5 1 land 8 f - 16 s.

16

Christiaen Priem
Christiaen Vergheelzuene
7 vierd. land 10.10 f - 21 s.

17

Willem Huussuene
De proost van Voormezele
1 gt land 4 f - 8 s.

14/1

Pieter de Puudt
De weduwe Lauwers de Man
1gt52 r grasland 9 f - 18 s.

12

Renier de Martelaere
Jan Popelier, voogd van de wezen Gillis Bochillon
4 1/2 vierd. land 3 f - 6 s.

13

Mael de Graeve
1 gt 40 r land in zynen hof 4 f - 8 s.

14

Mael de Graeve

29

1 gt land in zynen hof 8 f - 16 s.

15

Franchois vander Burch
De wezen Jan de Backer
2 gt grasland 22 f - 44 s.

16

Jan Mazyn, amman van de kasselrij Ieper, pacht de
ammanie van dese prochie toebehoorende meester Jan
Coolen Docter etc. voor de somme van ...
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Een probleemgeval in
de Vlaamse kerk te Sandwich:
predikant Petrus Domselius
(1656 - 1657)
MARCEL BACKHOUSE

32
Tijdens de jaren 1570 bereikte de Vlaamse vluchtelingengemeenschap
in het Engelse havenstadje Sandwich haar hoogtepunt, met een
omvang van ongeveer 2.400 personen, van wie de overgrote meerderheid afkomstig was uit het Vlaamse Westkwartier. Een decennium
later, evenwel, jaren van economische recessie en crisis, begon het
aantal vluchtelingen geleidelijk te dalen. Velen emigreerden naar de
noordelijke Nederlanden, voornamelijk naar Leiden, waar zij hoopten welvaart te vinden. Niettemin bleef de Vlaamse vluchtelingenkerk in de Cinque Port tot in de achttiende eeuw voortbestaan, zij het
dan met een sterk gereduceerd aantal. Zo telde de gemeenschap in
1622 slechts ongeveer 500 leden.
Alhoewel nog geen gedetailleerd geschiedkundig onderzoek ondernomen werd over de Sandwich Strangers, zoals zij in de volksmond
genoemd werden, in de zeventiende eeuw, toch kunnen we ons, aan
de hand van de gegevens in het werk van J.H. Hesselsl, een beeld
vormen over het bestaan van de afstammelingen van de oorspronkelijke uitwijkelingen en hun kerk tijdens die periode.
Na het overlijden van Caspar van Nieren (1655), die te Sandwich
meer dan vijftig jaar predikant was, kende de Vlaamse vluchtelingenkerk heel wat problemen met haar leerverkondigers. Zijn opvolger,
Jean Ayton, werd tweemaal in een dronken roes gevonden en bijgevolg in 1656 afgedankt 2 . Johannes Lodwick, predikant tussen 1659 en
1661, had een Engelse echtgenote, woonde ongeveer zes mijlen
buiten Sandwich, en trad later toe tot de Anglikaanse kerk 3 . In 1662
koos de classis van Zeeland Jacobus Maxwell om in Oost-Indië te
dienen 4 . Zijn schoonzoon, Hermannus Scha(i)nck, verliet Sandwich
in 1666 omdat leden van de gemeenschap hem belasterd hadden, en
trok naar Zeeland5 . In 1669 vroeg predikant Johannes de Breij om van
zijn bediening in Sandwich ontheven te worden omdat hij onvoldoende betaald werd 6 . Zijn opvolger, Isaac Lovell, werd door de
ouderlingen van het consistorie uitgescholden en vertrok uit de
Cinque Port in 1671 7 • In 1680 kloeg François Drost eveneens over
zijn wedde en twee jaar later reisde hij naar Middelburg 8 . In 1699
verliet Justus Smedt, eerder predikant in Canvey lsland, Sandwich en
ging naar Nederland9. Het is echter de moeite waard om het geval van
de intrigerende figuur van Pieter Domsel, eertijds predikant in de
vesting van Nieuw Rees, van naderbij te beschouwen.

1
J.H. Hessels.
Ecclesiae LondinoBatavae Archil'Um:
Epistulae et Tractatus
cum reformationis tum
Ecclesiae LondinoBatame Historiam
i/lustrantes ( 1544-1622).
4 dln. Cambridge, 18891897.
2
J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2296 (nr.
3274).
3
J. H. Hes se ls.
Ecclesiae, IV. p. 24382439 (nr. 3518).
+ J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2477 (nr.
3587).
5
J .H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2535
(nr3694). 2540-2541 (nr.
3700).
" J .H.Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2559 (nr.
3724)
7
J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 25722573 (nr. 3739).
s J .H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2633 (nr.
3853).
9
J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 26482649 (nr. 3880).

In een brief aan de Nederduitse kerk te Londen, gedateerd maandag
5 juni 1656 en ondertekend door ouderling Jan van den Brouckelo,
drukte het consistorie van de Vlaamse kerk te Sandwich zijn tevredenheid uit over de Londense aanbeveling van Petrus Domselius als
hun predikant. Het consistorie stelde reeds op de hoogte te zijn van
zijn talenten 11 . Vijf weken later verwezen de ouderlingen naar
Domselius' godvruchtig leven. Zij hadden hem tot hun predikant
verkozen en verzochten Londen hem zo spoedig mogelijk in zijn ambt
te bevestigen. De brief was ondertekend door Nicolaes de Coester 12,
Jan Calf13, Pyeter Odent, Willem van de Glasel4 en Jan van den
Broucke 15 .

10 Jan (John) van den
Broucke, geboren te
Sandwich, stond er in
1622 als alien geregistreerd. Ongetwijfeld was
hij een afstammeling van
Caerle van den Broucke
(M. Backhouse, Een
veilige thuishaven:
biografische data van
Vlaamse vluchtelingen in
de stad en Cinque Port
van Sandwich (pro
manuscripto; uitgave
gepland door Westhoek),
nrs 269-270; W.D.
Cooper, List of Foreign
Protestants and Aliens
Resident in Eng/and
1618-1688, Camden
Society, 1862, p. 16).
11 J .H. Hessels,
Ecclesiae, IV, p. 2345 (nr.
3348).
12 In 1622 stond hij te
Sandwich als a/ien
geregistreerd, als niet
geboren zijnde in
Sandwich (D. Cooper,
List, p. 15). Mogelijk was
hij een afstammeling van

Maar spoedig zou het tij keren. Op donderdag 15 februari 1657
informeerden de ouderlingen van Sandwich, onder wie Pieter de
Villers 16 , hun Londense collega's dat hun predikant door de duivel
bezeten was: hij was belemmerd in het uitspreken van het Onze
Vader, het zegenen van de gemeenschap, het toedienen van de
sacramenten, en, toen hij de formules van het doopsel voorlas, kon
men hem geregeld niet begrijpen. Als gevolg daarvan werd de
gemeente ten zeerste verontrust en vele leden vervoegden de
Anglikaanse kerk. De gemeenschap stond op het punt uiteen te vallen.
Hun predikant verwierp elke tegenstand in het consistorie en toen
iemand hem tegensprak verklaarde hij hem als zijn vijand en behandelde hem zeer hoogmoedig 17. Maar daar die brief slechts door een
deel van het consistorie ondertekend was, hield Londen zich afzijdig.
Tegelijkertijd verzette Domsel zich tegen de verkiezing van de
ouderlingen en diakens, zodat het consistorie niet kon bijeengeroepen
worden IB.
Op 9 maart 1657 verzochten niet minder dan 84 leden van de
gemeenschap hun ouderlingen om Pieter Domsel uit zijn ambt te
ontheffen 19. Een week later schreef de kerkeraad van Sandwich aan
Londen dat zij hun predikant verzocht hadden de Cinque Port te
verlaten, daar een verzoening tussen hem en de gemeente onmogelijk
was geworden. Ze hadden hem beloofd alle achterstallige wedden en
reisonkosten te betalen. Domsel verwierp dit, begon het consistorie
uit te schelden en insisteerde dat hij de stad niet zou verlaten vooraleer
hij elders als predikant benoemd werd2o.
Pieter de Coster uit Kassei
(M. Backhouse, Een
veilige thuishaven. nr.
491).
L1 Hij was te Sandwich
geboren en stond in 1622
als vreemdeling ingeschreven (W.D. Cooper.
List, p. 17 ).
1
~ Ongetwijfeld een
nazaat van Lamsen van
der Glase uit Belle (M.
Backhouse. Een veilige
thuishaven, nr. 713 ). Hij

was te Sandwich geboren
en stond er in 1622
ingeschreven als alien
(W.D. Cooper. List. p.
16).
15 J.H. Hessels,
Ecclesiae. IV. p. 23472348 (nr. 3353).
16 Hij was een afstammeling van Peter Villers. die
in 1569 te Sandwich
aankwam (M. Backhouse,
Een veilige thuishaven. nr.
1769).

17 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV, p. 23542355 (nr. 3369).
18 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV, p. 23552356 (nr. 3371 ).
19 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV, p. 23562357 (nr. 3373). Cfr.
eveneens de bijlage.
20 J.H. Hessels,
Ecclesiae. IV. p. 23572358 (nr. 3374).
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Op 12 april vroeg Londen meer details en raadde de ouderlingen van
Sandwich aan de situatie met Domsel te bespreken. Indien geen
overeenkomst werd bereikt. moesten zij zich onderwerpen aan de
beslissing van de classis van de twee meest nabijgelegen kerken of
van de volgende zitting van het colloquium 21 . Op 7 mei dienden elf
leden van de Vlaamse kerk te Sandwich een klacht in bij ouderling
Pieter de Villers, die zich op dat ogenblik in Londen bevond, over
Domselius' onzuivere leerstellingen die voortdurend tijdens zijn
erediensten tot uiting kwamen en die een schisma in de gemeenschap
dreigden te veroorzaken. Zij verzochten hem bij de Londense kerk
verder aan te dringen om de predikant uit Sandwich te verwijderen22.
Enkele weken later dan schreef Domsel persoonlijk naar Cesar
Calandrin, predikant van de Londense kerk, die hem naar de Engelse
hoofdstad had uitgenodigd om de situatie in Sandwich te bespreken.
In principe ging Domsel akkoord, maar hij beschuldigde sommige
leden van zijn congregatie ervan dat zij té veel dronken. en dat twaalf
onder hen er niet beter op gevonden hadden dan op een zondag
bovenop de kerktoren te drinken en te dansen. De torenwachter had
hen het bier verschaft om achterdocht te vermijden. Hij vreesde dat,
indien hij naar Londen reisde, hij niet langer naar Sandwich zou
kunnen terugkeren en dat er een andere predikant zou verkozen
worden 23 .
Na drie dagen antwoordde Londen aan het consistorie van Sandwich
dat Pieter Domsel, die ondertussen in Londen was aangekomen, hen
gezegd had dat hij nu van zijn verleidingen verlost was. Er werd
gehoopt dat dit nieuws de kerkeraad tevreden zou stemmen en dat het
consistorie zich nu met hun predikant zou verzoenen. Als zij hem
evenwel nog steeds ongeschikt vonden. dan diende de Cinque Port de
procedure van de calvinistische Discipline te aanvaarden, daar Londen alleen over onvoldoende autoriteit beschikte om het geval te
beoordelen2-+.
Maar de situatie verergerde en vertoonde geen tekens van een
vreedzame oplossing. Een delegatie van zeven personen van de
gemeenschap verscheen voor het consistorie van Sandwich en verzocht Domsel niet te laten terugkeren. Op de dag van zijn vertrek naar
Londen voerde hij immers een gesprek met een of twee Engelse
predikanten en hij had hen een hoop leugens verteld, ondermeer dat
zijn tegenstanders allen dronkaards waren. De afvaardiging verzekerde de kerkeraad dat. indien Domsel terugkwam, zij hem niet
zouden laten preken, en indien hij toch de predikstoel zou beklimmen,
dan zouden zij hem ervan sleuren! Sandwich verzocht Londen de
predikant ergens anders te benoemen om de vrede in hun gemeenschap te bewaren. Mocht hij toch in Sandwich aankomen, dan was het
best mogelijk dat hij werd aangehouden wegens zijn leugens en
andere lasterende taal die hij onder de Engelse bevolking had verspreid25.

21 Voor meer details over
de werking van de classis
en het colloq11i11111: zie M.
Backhouse. The Flemish
andWal/(}(m
Communities at Sand\\"ich
during the Reign of
Eli~abeth I 11563-1603).
ter perse bij de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen. Letteren
en Schone Kunsten van
België.
21 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 23592360 (nr. 3379).
23 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2360 (nr.
3380).
2.+ J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 23602361 (nr. 3381 ).
25 J.H. He5'els.
Ecclesiae. IV. p. 23612362 (nr. 3383).

Op donderdag 7 juni drukte de Nederduitse kerk van Londen haar
bezorgdheid uit over het feit dat zoveel leden van de vluchtelingengemeente van Sandwich verbitterd waren op Pieter Domsel, en
hoopte dat zij terecht zouden gestraft worden. Hun predikant weigerde Sandwich onmiddellijk te verlaten, maar mocht hij daar nog
ongeveer vijf tot zes maanden verblijven, dan zou hij vrijwillig
vertrekken. Op die manier zou hij over voldoende tijd beschikken om
zijn vrienden in de Nederlanden te contacteren en zijn reputatie van
alle blaam te zuiveren. Maar indien Sandwich zijn verzoek zou
verwerpen, zou hij in beroep gaan. Londen verzocht Sandwich een
afvaardiging te sturen26.
Op maandag 11 juni dan drukte Sandwich haar verbazing uit over
Domsels reactie en zijn leugens over het aanbod om nog ongeveer zes
maanden in de stad te blijven. De ouderlingen hadden hem immers
verzocht voor het welvaren van de gemeenschap Sandwich vreedzaam te verlaten. Maar hij werd boos en weigerde te vertrekken totdat
hij in een andere lokaliteit als predikant werd aangesteld. Sandwich
kon geen afvaardiging naar Londen sturen, daar de gemeenschap de
onkosten niet kon betalen; een groot aantal leden van de congregatie
waren eenvoudige arbeiders, die over onvoldoende middelen beschikten om de reis naar de Engelse hoofdstad te financieren. Bijgevolg verzocht Sandwich Londen de treurige omstandigheden in hun
gemeenschap in overweging te nemen en te pogen Domsel te overtuigen gewoonweg Sandwich te verlaten27.

26 J .H. Hessels,
Ecclesiae, IV. p. 23642365 (nr. 3385).
27 J.H. Hessels,
Ecclesiae, IV, p. 23652366 (nr. 3387).
28 J .H. Hessels.
Ecclesiae, IV. p. 2367 (nr.
3389).
29 Zie de bijlage.

Ondertussen had het consistorie van Colchester hun predikant Thomas Cool en ouderling Pieter Colve, die zich in juni 1657 in Londen
bevonden, als afgevaardigden verkozen voor de zitting van de classis
in de Engelse hoofdstad 28. Uiteindelijk dan vergaderde de classis om
de zaak Domsel te bespreken. De predikant stelde voor Sandwich te
verlaten op voorwaarde dat hij van alle beschuldigingen werd ontlast,
een attestatie kreeg, en daarenboven zijn achterstallige wedde en
reisonkosten werden vergoed. De classis ging hiermee akkoord, maar
verzocht de ouderlingen van Sandwich een persoonlijke delegatie te
sturen om de verwijten aan Domsel te staven. De classis was bereid
5 f bij te dragen tot het betalen van de onkosten. Jan de Vos, Jan
Allebey, Jacob Christiaen en Antony van Acker29 verschenen als
getuigen. Zij verklaarden dat Dom se! niet langer de predikant van hun
verbitterde gemeenschap kon blijven wegens zijn heftige en indiscrete woorden zowel in zijn preken en gebeden als in zijn privégesprekken, alsook wegens hun twijfel aan de zuiverheid van zijn
doctrine.
Na dit verhoor trok de classis de volgende besluiten:
1. er waren onvoldoende bewijzen om Domsel uit zijn ambt te
kunnen ontslaan;
2. Sandwich had de procedure van de Discipline niet gevolgd;
3. een afvaardiging van het consistorie van Sandwich moest hun fout
bekennen;
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4. daar Domsel soms in zijn plichten tegenover een vervreemde en
beledigde gemeenschap tekort schoot, vond de classis dat hij de
congregatie van Sandwich niet langer kon dienen;
5. de predikant moest voor de classis die fout bekennen;
6. het consistorie van Sandwich diende Domsels achterstallige geld
te betalen, alsook drie maanden wedde als reisonkosten, en hem
een attestatie te verlenen waarin werd vermeld dat hij een eerlijk
leven leidde en een zuivere doctrine had;
7. het consistorie en de predikant moesten zich met elkaar verzoenen30.
Op woensdag 20 juni dan verzocht de classis van Londen en Co Ic hes ter
Sandwich Domsels voorstellen te aanvaarden. Dit hield ondermeer in
dat zij Domsel nog ongeveer vijf maanden als hun predikant aanvaardden. Tevens werd hen gevraagd rekening te houden met het feit
dat de predikant een man was met een zwak gemoed, onder een wolk
van verleiding ofdiepe melancholie. De procedure op de spits drijven
zou hem tot waanzin kunnen drijven en het hem onmogelijk maken
nog ooit zijn ambt uit te oefenen. Sandwich mocht niet té hardvochtig
zijn 31 .
Op 25 juni liet Sandwich aan Londen weten dat zij het besluit van de
classis aanvaardden, maar hun congregatie kon niet overtuigd worden om Domsel te laten terugkeren. Het uitbetalen van zijn onkosten
vormde geen probleem maar voor zijn attestatie zou hij een schriftelijk verzoek moeten indienen en terzelfdertijd zijn schuld en leugens
bekennen. Op die manier was Sandwich bereid hem te vergeven en
hoopte men dat de classis met dit voorstel zou akkoord gaan. Indien
dit niet het geval was, zouden alle leden van het consistorie hun
ontslag indienen32.
Op donderdag 28 juni vroeg de classis Sandwich nogmaals een
delegatie van het consistorie af te vaardigen zodat beide partijen
rechtvaardig konden beoordeeld worden 33 . Sandwich protesteerde
vanuit de overtuiging dat ze hun best gedaan hadden en niets meer
konden doen3-+. Een week later beschuldigde de classis Sandwich dat
zij de normale procedure niet volgden en ze vroegen het consistorie
nogmaals een afvaardiging te sturen 35 . Sandwich herhaalde de reden
waarom dit niet kon maar ondertussen hadden sommige leden van de
congregatie het consistorie ingelicht dat zij bereid waren Domsel nog
voor drie maanden in de Cinque Port te laten preken. Ze konden
anderzijds niet verzekeren dat ze zijn sermoenen zouden bijwonen3 6 .
Op maandag 16 juli dan besloot Sandwich uiteindelijk om de ouderlingen Pieter de Villers en Jan Calf naar Londen te sturen met de
opdracht het probleem aldaar te bespreken37.
Enkele weken later, op maandag 6 augustus, liet Sandwich Londen
weten dat Domsel was teruggekeerd en in de kerk had gepreekt. De
ouderlingen hadden hem herinnerd aan de overeenkomst met de
classis: hij mocht slechts éénmaal preken. De predikant scheen

30 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 13682370 (nr. 3391 ).
31 J .H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 1371 (nr.
3391).
32 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p.13712371 (nr. 3393).
33 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2372 (nr.
3394).
3-t J .H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 1371 (nr.
3395).
35 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2373 (nr.
3397).
36 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 23732374 (nr. 3398).
37 J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 2375 (nr.
3401).

verstomd te staan en zei dat hij zoveel sermoenen zou houden als hij
wilde. Hij weigerde voor het consistorie te verschijnen, maar hij
ontving een afvaardiging bij hem thuis. Bij deze gelegenheid verklaarde hij dat hij de stad niet zou verlaten voor het einde van de
maand en dat hij de beslissing van de classis niet aanvaardde. Domsel
was duidelijk bezig tweedracht in de gemeenschap te zaaienJs.
Diezelfde dag vroeg Domsel aan Londen welke klachten nu tegen
hem werden ingediend, daar de Villers en Calf hem gezegd hadden
dat hij Sandwich diende te verlaten en niet langer als hun predikant
aanvaard werd39.
Op vrijdag 10 augustus 1657 nam Sandwich op haar beurt contact op
met Londen over het feit dat Pieter Domsel, in tegenspraak met het
oordeel van de classis, reeds tweemaal in de Cinque Port had
gepreekt. Dit had grote opschudding teweeg gebracht bij de gemeenschap, die nu al voldoende geleden had onder zijn slechte praktijken
en dwaasheden. Daarenboven had de classis gepoogd hem te
Yarmuwen (Yarmouth) voor een periode van vijf maanden als predikant aan te stellen en hem geen toelating gegeven nog in Sandwich te
preken, een afscheidssermoen niet te na gesproken4D.

38 J.H. Hessels,
Ecclesiae, IV, p. 23772378 (nr. 3407).
39 J.H. Hessels,
Ecclesiae. IV, p. 2378 (nr.
3408).
40 J .H. Hessels.
Ecclesiae, IV. p. 23782379 (nr. 3409).
41 J.H. Hessels,
Ecclesiae, IV, p. 23792380 (nr. 3410).
42 J.H. Hessels,
Ecclesiae, IV, p. 2380 (nr.
3411).
43 J.H. Hessels,
Ecclesiae. IV, p. 23802381 (nr. 3412).
44 J .H. Hessels,
Ecclesiae. IV, p. 23822383 (nrs. 3416, 3419).

Drie dagen later bevestigde Domsel aan Londen dat hij inderdaad zijn
belofte had ingetrokken. In de aanwezigheid van andere ouderlingen
had de Villers hem echter gezegd dat de classis hem uit zijn ambt
ontzet had, wat niet strookte met de waarheid. Leden van de gemeenschap hadden hem zelfs gevraagd een kind te dopen en veel vrienden
vroegen hem om te preken. Maar de dag daarvoor had hij reeds
afscheid van de gemeenschap genomen 41 . Dezelfde dag evenwel
meldden de ouderlingen van Sandwich dat Domsel hen gezegd had
dat Londen hem een andere positie beloofd had en dat hij dreigde met
het laten bijeenroepen van een synode. Achteraf vertelden sommige
van zijn vrienden dat hij in zijn eigen huis zou preken. Ondertussen
had hij 5 f reisonkosten gevraagd. Sandwich besloot echter noch dit
geld noch zijn attestatie te overhandigen tot het ogenblik van zijn
vertrek42 . Op donderdag 16 augustus waarschuwde Londen Domsel
de eenheid van de gemeenschap niet te verstoren door het houden van
geheime conventikels, daar dit excommunicatie met zich meebracht.
Zijn attestatie zou hij in de Engelse hoofdstad moeten afhalen 43 .
Op 4 september 1657 bracht Sandwich Londen op de hoogte van het
feit dat Domsel, ondanks zijn belofte de stad te verlaten. zich nog
steeds in Sandwich bevond. Daarenboven had hij tweemaal in gebroken Engels in zijn huis gepredikt, had hij de zondag daarop een
sermoen in de kerk gehouden en gaf hij aan dit verder te zetten. Deze
situatie veroorzaakte haatgevoelens tussen de Engelse bevolking die
hem graag aanhoorde en de leden van de Vlaamse gemeenschap44.
Op 13 september beschuldigde Londen Domsel, die zich nog steeds
in Sandwich bevond, ervan hun consistorie beledigd te hebben. Hij
werd aangeraden meer respect te tonen voor een consistorie. Hij zou
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geen attestatie ontvangen totdat hij eindelijk bevestigde dat hij
Sandwich zou verlaten; bovendien had hij gehandeld tegen zijn
beloften aan de classis4 5. Op 15 oktober liet Domsel het Londense
consistorie weten dat hij inderdaad beloofd had Sandwich te verlaten,
maar omstandigheden hadden hem dat belet46.
Hier stopt de correspondentie over de :aak Domsel. Hopelijk is het
mogelijk in de toekomst verdere archiefstukken te vinden om te
vernemen hoe dit geval uiteindelijk is afgelopen.

38
Bijlage
Namen van de leden van de Vlaamse gemeenschap te Sandwich
die op 26 maart 1657 Pieter Domsel uit zijn ambt wilden ontzetten.
Isaac Ambros
Jacob Casteker7
Jan de Vos 48
Jacob Sme( c )kaeri-+9
Jan Allebe(y)
Daniel Vlaminck50
Abraham de Kapper
Jacob de Back
Pieter Merres
Frederick Lovoet5 I
Goddefroy HouvenagheJ52
Matheus Leerten53
Jacob Strecker
Vinsent Jacob54
Pieter Bontam
Pier du Pon55
Jan van Hee
45

J .H. Hessels.

Ecclesiae. IV. p. 2385 (nr.
3423).
J.H. Hessels.
Ecclesiae. IV. p. 23912392 (nr. 3437).
.\7 Waarschijnlijk een
afstammeling van Frans
de Caesteker uit Meteren.
Johan de Caesteker uit
Steenwerk. Jooris de
Caesteker of Nicholas de
Caesteker (M. Backhouse.
Veilige thuishaven. nrs
344-346. 348).
.\8 Hij behoorde tot het
nageslacht van Gillis de
46

Vos uit Steenwerk.
Jacobus de Vos uit Belle.
Jan de Vos uit
Hondschote. George de
Vos of Segher de Vos (M.
Backhouse. Veilige
th11isha\"e11. nrs. 1795.
1797. 1799. 1800. 1803).
49 Afstammeling van
Mahieu Smeekaert uit
Belle. Hij was in
Sandwich geboren en in
1622 stond hij er als een
alien geregistreerd (M.
Backhouse. Veilige
thuishm·e11. nr. 1554:
W.O. Cooper. List. p. 16).

50 Mogelijk een
afstammeling van Gillis
de Vlaminck uit Gent.
Johan de Vlaminck uit
Ronse of Pieter de
Vlaminck uit Nieuwkerke
(M. Backhouse. Veilige
th11ishm·e11, nrs. 17811783 ).
51 Hoogstwaarschijnlijk
een afstammeling van Jan
Lorvoet (M. Backhouse.
Veilige th11ishm·e11. nr.
1044).
52 Ongetwijfeld de
tweede of derde generatie
van Mathewe Hovenagle.

William Hoevenaeghel of
Pieter Hoevenaghel (M.
Backhouse. Veilige
thuisha1·e11, nrs. 860-86 l.
895).
53 We hebben hier
mogelijk te maken met
een transcriptiefout door
Hessels. daar de naam
zonder twijfel als Matheus
Beerten moet worden
gelezen. In 1622 stond hij
te Sandwich als alien
ingeschreven: hij was in
de Ci11q11e Port geboren
(W.O. Cooper. List. p.
16).
54 Afstammeling van
Vincent Jacob(s) (M.
Backhouse. Veilige
thuishm·en. nr. 918).
55 Hij behoorde tot het
nageslacht van Caerle (de)
Pont uit Belle. Claey Pont.
Franch du Pont uit
Veurne. Maerten du Pont
of Symon du Pont uit
Mesen (M. Backhouse.
Veilige thuishaven. nrs .
1131-1320).

56

Zie noot 47.

s7 Afstammeling van

Jacob Vermeres
Daniel Verboeke
Pieter Casteker56
Jan Clarabot57
Daniell Castekerss
Pieter Ambroes59
Pieter Corket
Gielle Ie Boucq
Passchier Caste]e60
Abraham Bubbe
Matteijus Dansij
Pyeter Verbeureck
Jacob Schomaker6 1
Jan Schomaker62
Daniel Vyst
Jacob Schomaker Jr.63
Marten Knokaert64
Abram Lovoet65
Isaac Lovoet 66
Giliamus de Grave67
Jan Beuse68
Jacob Croket69
John Anneson 70
Jan Schoemaker71
Pieter Queker72
Richard Smith 73
Pieter Creket74
Pieter van den Brouke75
Pieter Vlaminck 76
Joos de Back 77
John Alldeson
Jan van Acker
Daniell Velde 78
Jan Croket79
Pieter V erbure Pietersn

Passchier Clarebout uit
Winnezele of Pieter
Clarebout uit Waasten (M.
Backhouse, Veilige
thuishaven, nrs. 415. 417).
58 Zie noot 47.
59 Pieter Ambroos, niet
geboren in Sandwich,
stond er in 1622 als alien
geregistreerd (W.O.
Cooper, List, p. 15 ).
60 Afstammeling van
Jacobus van de Casteele
of van Moyses Castele
(M. Backhouse, Veilii?e
thuishaven, nrs. 397. 399).
61 Mogelijk een
afstammeling van Thomas
de Schoemaker uit
Vleteren (M. Backhouse,
Veilige thuishaven. nr.
1512).
62 Zelfde gegevens als
voor Jacob.
63 Zie noot 61.
64
Afstammeling van Jan
ingeschreven (W.O.
Knockaert uit Reningelst
Cooper, List, p. 17).
(M. Backhouse, Veilii?e
69 Zelfde gegevens als
thuishaven, nr. 963).
voor Jan Beuze (W.O.
65 Zie noot 5 1.
Cooper, List, p. 16).
66 Zie noot 5 1.
7o Hij was geboren in
67 Afstammeling van
Sandwich en stond er in
Claey de Grave uit
1622 als vreemdeling
Poperinge, Cornelis de
geregistreerd (W.O.
Grave uit Hondschote of
Cooper, List, p. 16).
7 1 Zie noot 61.
mogelijk Frans de Grave
uit Kassei (M. Backhouse, 72 Mogelijk een
Veilige thuishaven, nrs.
afstammeling van Gillis
738-740).
de Quekere uit
68 Hij was geboren in
Nieuwkerke (M.
Sandwich en stond er in
Backhouse. Veilige
1622 als vreemdeling
thuishaven. nr. 1378).

Afstammeling van
Anthonis de Smet uit
Waasten, Jan de Smet uit
Sint-Winoksbergen of
Pieter de Smet uit Proven
(M. Backhouse. Veilige
thuishaven, nrs. 1556.
1558, 1560).
7-l Hij was in Sandwich
geboren en in 1622 stond
hij er als alien ingeschreven (W.O. Cooper, List, p.
16).
75 Ongetwijfeld verwant
met Jan van den Broucke
(zie noot 10).
76
Zie noot 50.
B
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77

Verwant met John de
Backe, die in Sandwich
geboren was en er in 1622
als alien geregistreerd was
(W.O. Cooper, List. p.
16).
78 Mogelijk een
afstammeling van Calis
van de Velde of Jacob van
de Velde (M. Backhouse,
Veilige thuishaven, nrs.
1738, 1740).
79 Hij was in Sandwich
geboren en stond er in
1622 als vreemdeling
ingeschreven (W.D.
Cooper. List. p. 16).
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Antheunis Blondeel
Tobias Wtswere
Pieter Calfe
Isaac Back
Jeremias Beuse
Tobias Dommer
Daniell Anneson
Corneles Armys
Philip van DaJe8ü
Jacob de W aghemaker8 1
Jan Bloondeel
Nicolays Callins
John Annaes
Jacob Couster
Jacob Cerstelijn
Jacob Christiaen
Care! van den lwade
Pieter V olmaer
Aderijan Allebe
Daniel Mans
Daniel de Cousser
Jacob Lammen 82
Jacob Perrel
Isaac Casteker83
Fransoijs Billau
Jacob de Buts84
Abraham Hoones
Jacob Stampe 85
Pieter Mans
Jan Stampe86
Jacob Walsgrave87
Pieter Moraert88

Afstammeling van Jan
van Dale. Pieter van Dale
of Rowland van Dale (M.
Backhouse. Veilige
thuishaven. nrs. 527. 529530).
XI Afstammeling van
Lanceloot de
Waghemaker uit Warhem
of Thomas de
Waghemaker (M.
80

Backhouse. Veilige
thuisha\"en. nrs. 1822.
1824).

x' Nazaat van Marx
Lammen. Jan Lammen uit
leper of Philips Lammen
(M. Backhouse. Veilige
thuishm·en. nrs. 978. 980981 ).
8.1
x.i

Cfr. noot 4 7.
Mogelijk een

afstammeling van Walram
Bus (M. Backhouse.
Veilige thuishaven. nr.
332).
85 Afstammeling van
Michiel Stampe (M.
Backhouse. Veilige
thuishal"en. nr. 1596 ).
xn Zelfde gegevens als
voor Jacob (noot 85).
87 Nabij de St.-

Pieterskerk te Sandwich
staat er nu nog steeds een
l 7de-eeuwse grafsteen
van de familie Walrave.
xx Waarschijnlijk een
afstammeling van Gillis
Moraert uit Mesen (M.
Backhouse. Veilige
thuislun·en. nr. 1190).

Enkele kritische bedenkingen bij
de bevolkingstellingen in
de kasselrij Ieper op het einde van
de 17de eeuw
KRISTOF P APIN
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1
H. Ronse de Craene.
De bevolking.\'Te/!ing 1698
in de kasselrij leper,
Dikkebus. 1990.
(Westhoek BuitenReeks, 2).
' Zie ons binnenkort te
verschijnen bijdrage over
enkele bronnen voor het
Ieperse voor het begin van
de l 7de eeuw die een link
leggen met de 16de eeuw.
1
·
K. Papin.
Doothalmen ·kassei rij
leper 1624- 1793,
Roeselare, 1994.
" Ieper, Stadsarchief,
Archief van de kasselrij
leper, Bruine pakken
nieuwe reeks. 23/ l.

Toen in 1990 Westhoek de bevolkingstelling van de kasselrij Ieper
van 1698 uitgaf, opende dit nieuwe perspectieven voor de beoefening
van de genealogie in deze regio 1• Het ontbreken van enkele broodnodige publikaties voor de familiekundigen voor de l 7de en l 8de
eeuw laat zich inderdaad gevoelen. Vooral de toegankelijkheid van
bronnen uit de l 7de eeuw laat veel te wensen over. Dit bemoeilijkt
niet alleen het genealogisch onderzoek voor deze l 7de eeuw, maar
evenzeer dat van de l 6de eeuw 2 . Met onze uitgave van de regesten op
de doothalmen van de laten van de kasselrij kwamen we daar een
stukje aan tegemoet·'.
Tijdens de werkzaamheden in het archief van de kasselrij Ieper
stootten we op de bevolkingstelling van deze kasselrij uit 1694, vier
jaar eerder dus 4 . Dit geeft een ideale situatie om de twee tellingen met
elkaar te vergelijken en er zodoende de eventuele volledigheid van
aan te tonen. De resultaten zijn verbijsterend. Wie zijn voorouders in
de telling van 1698 niet terugvond - en in de praktijk mocht ik ervaren
dat er heel wat waren - mag helemaal niet wanhopen. Toch kan de
telling van 1694 geen direct soelaas bieden voor wie vast zit met zijn
genealogische opzoekingen. Het aantal volledige tellingen is miniem; meestal betreft het immers louter de staat, een opgave van
aantallen. Neem daarbij dat de twee tellingen op een verschillende
manier werden berekend en het cijferwerk kan beginnen. De telling
van 1698 wordt immers gekenmerkt door een onderscheid bij de
jongeren tussen ouder en jonger dan twaalf/veertien jaar. In de telling
van 1694 worden de armen en de rijken dan weer van elkaar
onderscheiden.In de telling van 1698 werd dit laatste enkel gedaan
voor de parochies Zillebeke en Zonnebeke.

De bevolkingstelling als bron
Historici hebben volgens buitenstaanders de onhebbelijke gewoonte
om tegenover bronnen zeer kritisch te staan en hun scepticisme niet
onder stoelen of banken te steken. Zo ook wat betreft de bevolkingstellingen. Hoewel het een officiciële bron is - de samenstelling ervan
werd steeds bevolen van overheidswege - , kan de bruikbaarheid
ervan ernstig in twijfel worden getrokken. We hebben het dan nog niet
over de menselijke fouten die gemaakt worden zoals bij het het
optellen van de aantallen of het vergeten van gegevens. Een telling
werd steeds opgesteld met een bepaald doel en volgens een specifiek

classificatiesysteem. Deze twee zaken determineren in sterke mate de
informatie die wij eruit kunnen aflezen.

Het doel van een telling
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Een telling werd in de regel opgelegd door een hogere instantie met
een welbepaald doel. Meestal was dit het aantal inwoners te weten te
komen om zo de belastingen te kunnen verdelen, de zogenaamde
repartitie. Dit houdt in dat men moet rekening houden met fraudepraktijken om de belastingen te ontduiken. Dat in bepaalde dorpen
soms grote aantallen inwoners niet werden opgenomen in de lijsten
van inwoners, is dus normaal. Hoe minder opgegeven (dus officiële)
inwoners een dorp had, hoe kleiner zijn aandeel was in de te betalen
belasting, hoe kleiner ook het aandeel van elke inwoner. Dit is
duidelijk. Corruptie door de plaatselijke bestuurders werd op deze
manier eigenlijk aangemoedigd.

Het classificatiesysteem
Het gebruikte classificatiesysteem kan ook de cijfergegevens beïnvloeden. Het toont ons in de eerste plaats hoe de tijdgenoot de
samenleving zag en indeelde. Het gebeurt dat er van hogerhand regels
werden vastgelegd, maar niet altijd hielden de plaatselijke bewindhebbers zich hieraan. En van bepaalde categorieën is het niet heel
duidelijk wat men er exact kan onder verstaan.
De telling van 1698 deelt de bevolking vooreerst in in mannen en
vrouwen, jongeren onder of boven de twaalf/veertien jaar en volwassenen. Het dienstpersoneel komt samen in een afzonderlijke kolom.
Deze telling werd verricht begin januari van dat jaar. In de telling( en)
van 1694 deelde men de bevolking heel anders in. Hier is geen sprake
meer van een afzonderlijke telling van de seksen. Wel werd een
onderscheid gemaakt tussen de gewone inwoners en de armen. De
jongeren werden opgedeeld in twee groepen: ouderen jonger dan tien
jaar. Deze telling was uitgevoerd op bevel van de intendant de Madris.
Er werd duidelijk bij vermeld dat ook les malades qui sant en grand
nombre werden opgenomen bij de telling. In werkelijkheid gaat het
over twee tellingen. De ene werd gehouden in januari/februari (kolom
A), de andere in oktober/november (kolom B) (zie tabel 1).

Vergelijking
Alhoewel geen enkele van de drie tellingen volledig cijfermateriaal
oplevert, kan men toch vlug enkele conclusies trekken. Bij de telling
van 1698 zijn er steeds beduidend minder inwoners genoteerd dan in
die van 1694. Kan dit enkel en alleen te verklaren zijn door de
oorlogsomstandigheden waaronder het Ieperse platteland gebukt
ging? Dat is wellicht slechts een gedeeltelijke verklaring. Significant
is ook dat wanneer we de cijfergegevens van beide tellingen van 1694

naast elkaar leggen, dan in vrijwel alle gevallen de bevolking geslonken is op het einde van hetjaar in vergelijking met het begin van het
jaar. Er is dus een duidelijke neerwaartse trend merkbaar van de
gehele bevolking in de kasselrij.

Tabel 1:
Cijfermatige gegevens van de telling 1698 - 1694

Armentiers
(Gilde de la Motte)
Beselare
Bikschote
Boezinge
Brielen
Deulemont
Dikkebus
Ferlinghien
Geluveld
Gits
Hollebeke
Hooglede
Houtem
leper
St.-Jacobs
leper
St.-Niklaas
leper
St.-Pieters
Izegem
Kamer Mesen-Buiten
Kemmel (kapittel)
Komen-Buiten
Langemark
Cleven
(in Langemark)
Ledegem
Mesen -stad
Moorslede
Neerwaasten
Oekene
Oostnieuwkerke
Passendale
Roeselare
Rollegem - Kapelle
Rumbeke
St.-Jan
Staden
Vlamertinge Kapittel
Vlamertinge Crommenelst
Voormezele
Waasten
Grote Hage

l

Telling 1694

Telling 1698

Plaats
1

2

3

4

5

6

7

8
totaal

A

B

18

10

17

16

6

16

15

98

(106)

(104)9

77

31
37
160
83
30

122

96

Il

Il

38
14
39
225
65
47

9
18
5
13
74
46
60

18

Il

16

6

0

16

73
63
140
49
65
113
12
43
18
41
215
64
43

43
76
93
52
45
88
12
22

50

15
10
40
20
14
34
6
14
3
14
111
49
9

Il

10

16

16

1

15

45
52
108
45
58
104
Il

25
7
44
222
71

JO

39
191
52
45

Il

12
26
22
14
29
2
13
1
20
97
26

70
62
145
51

288
314
701
322
302
586
63
176
54
210
1122

(68)
(793)
(416)

(994)
(278)
(515)
(692)
(297)
(223)
(261)

(437)
(698)
(56)
(219)
(239)
190)
(396)

(l

265

(407)
(256)

5

67

(87)

14

70

(67)

377

(573)
(328)
(809)

(96)

(549)
(91)

18
235

0
99

18
197

170

2
109

19
199

10
76

78
1085

48

5

44

54

12

49

15

231

113
87
64
92
126
98

30
79
21
99
62
42

120
145
58
203
143
115

127
67
49
94
131
73

18
58
9
78
66
36

129
145
59
205
142
121

34
106
76
68
50
74

576
591
333
1082
717
559

(521)
(1241)
(305)

18
49
41

21
18

42
73
66

22
43
39

19
31
17

44
73
62

20
50
74

183
366
318

(275)

44

20

6

23

17

9

21

Il

130

(121)

(1094)
(129)

48

22

43

46

16

46

57

278

(336)

(288)

70
1

10
2

108
3

71
2

Il

90
4

68
9

428
19

(665)
(25)

(484)

0

Il

(99)

(90)

(1140)
( 1118)
(2151)

( 1033)

(1033)

(769)
(507)

(1892)

(349)

(1553)
(1072)

(849)

(306)
( 1088)

(880)
( 1222)
(220)
(554)

43

Westrozebeke
Wijtschate
Zandvoorde
Zillebeke
Zillebeke armen
Zillebeke totaal
Zonnebeke
Zonnebeke armen
Zonnebeke totaal

98
143
53
50
20
70
66
19
85

24
108
38

34
10
44
33
4
37

86
155
69
67
17
84
82
18
100

90
174
46
66
18
84
73
38
111

26
66
24
24
Il

35
42
3
45

90
169
65
63
25
88
81
25
106

26
118
14
57

57
45
0
45

440
933
305
361
101
462
427
107
534

(380)

(585)
(1300)
(354)

(494)

(480)

(633)

(539)

(523)
(1167)

Toelichting bij tabel 1
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Cijfers bij de telling 1698
1. jongens beneden de 14 jaar
2. jongens boven de 14 jaar
3. volwassen mannen
4. meisjes beneden de 12 jaar
5. meisjes boven de 12jaar
6. volwassen vrouwen
7. dienstpersoneel
8. totaal

Letters bij de telling 1694
A telling begin 1694
B telling eind 1694

Wanneer de totalen in vet staan, betekent dit dat de volledige telling beschikbaar is.

Bij het naast elkaar leggen van de totalen van 1694 en 1698 zien we
dat in het laatst genoemd jaar het aantal (officiële) inwoners dramatisch gedaald is. Dat lijkt wel hoofdzakelijk te wijten te zijn aan de
desastreuze toestand door de militaire omstandigheden. We zien dat
in vrijwel alle dorpen het aantal inwoners in 1698 gedaald is ten
opzichte van 1694, behalve in Hooglede, Mesen-Stad, Neerwaasten
en Vlamertinge-Kapittel. Wat betreft de buitenparochies Sint-Jan,
Sint-Jacob en Sint-Pieter is de toestand niet direkt te verklaren. Deze
lagen (gedeeltelijk) buiten de eigenlijke stadsmuren op het grondgebied van de kasselrij, en bij aanvallen op de stad steeds middenin de
vuurlinie. Dat het inwoneraantal niet daalde, maar daarentegen lichtjes steeg in Hooglede, Mesen-stad en Neerwaasten valt te verklaren
doordat deze plaatsen relatief ver verwijderd waren van de stad Ieper,
en dus ver van de eigenlijke militaire brandhaard. Toch leden deze
plaatsen wel degelijk onder de steeds voorbijtrekkende en plunderende troepen.

Armen in de kasselrij
Met de opkomst van de sociaal-economische geschiedschrijving is de
studie van de armen met rasse schreden vooruitgegaan. In bepaalde
tellingen maakte men het exacte onderscheid tussen de behoeftigen
en de anderen. In de telling van 1698 houdt men daarmee geen
rekening, wel in de telling van 1694.
De eerste vraag die zich opdringt is: wat verstaat men onder een arme?

Hieraan zijn meerdere inhouden te geven. Betreft het mensen die geen
belastingen betaalden, dan wel mensen die leefden van de dis, die
namelijk door hun arbeid niet in staat waren zichzelf en hun gezin in
leven te houden? De telling van 1694 geeft voor sommige dorpen
bijkomende informatie. Bij Deulemont schrijft men expliciet dat de
norm is het al dan niet kunnen betalen van het maalrecht. In de
heerlijkheid van het kapittel in Kemmel en in Nederwaasten betreft
het mensen die gesteund worden door de armentafel. Toch was de dis
niet de enige die aan armenzorg deed. In de telling van Zonnebeke en
Geluveld zijn ze aerme persoonen die niet en connen subsisteren
nachte hun se/ven alliementeren als onderhouden synde vande disch
ende ander goede lieden deser prochie.
Hier zien we dus weer de zwakte van dergelijk tellingsmateriaal
opduiken. De maatstaven waarmee men in de verschillende dorpen
werkte waren verschillend: fiscale armen waren uiteraard rijker dan
behoeftige armen (dit zijn armen die zichzelf niet in leven kunnen
houden door hun arbeid).

Besluit
We hopen dat we de genealoog de moed niet in de schoenen hebben
laten zinken. Het mag immers duidelijk zijn dat de boutade van de
honkvastheid van een familie in de I 7de en de l 8de eeuw, althans
voor wat betreft de kasselrij Ieper, niet opgaat.

Bijlage 1
Telling van la gilde de La Motte
Declaration du nombre des personnes qui sont demeurans sous la
gueilde de Ie motte pour satisfaire a l'envoye de Messieurs de la
Chastelenie d'Ipres en datte du 9 de janvier 1694
Pierre BURIE, bailly de La Motte avec trois personnes en dessous de dix ans,
et noeuf personnes en dessus de dix ans
Antoine MARESCAUX et son pere avec deux personnes en dessous de dix
ans et noeuf autres en dessus
Jacques HERQUIN avec deux personnes en dessoubs dix ans et deux en
dessus
Jacques DESCAMPS avec huict personnes en dessus de dix ans
Philippe PRINGE avec trois personnes en dessous de dix ans et trois autres
en dessus y compris un orphelin
Nicolas BRASSARS avec six personnes en dessus de dix ans
Jan HEUGUEBAR avec trois personnes en dessus de dix ans
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Francois BECU avec un enfant en dessoubs de dixans et quatre en dessus
Jan DE LE FORTERIE et cinq personnes en desus de dix ans
Gille JAMBAR et quatre personnes en dessus de dix ans
Laurent DU BOIS un enfant en dessoubs de dix ans et trois en dessus .
Mathieu L YS pauvre de cincq enfans en dessoubs de dix ans et quatre en
des sus
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La veuve RUTRI et une personne en dessus de dix ans
La veuve Florent LAMERAND et trois enfansen dessoubz de dix ans et deux
en dessus
Pierre CASTEAU pauvre de six enfans en dessoubz de dix ans et cinq en
des sus
Les Eschevins de laditte Gueilde de La Motte soubsegnez certifient a tous
quïl appertiendra que la presente declaration se trouve en sa teneur sincere
et veritable en foy de qui ont signez cette Ie 29 Janvier 1694
(get.)Pierre Burie
Louys de Hanne. procureur

Bijlage 2 (tabel 2)
Vergelijking van de bevolking te Beselare, 1694-1698
2

1

Beelpre, Joos
Belettre, Jaecques
Belettre. Jan
Belletre, Pieter
Billiet, Jan
Blacke. Jan
Blaecke, de weduwe Maryn
Blomme, Pieter
Bonte. Maryn
Bonte, de weduwe Pieter
Bouckaert, Jan
Boullie, Jan Baptiste
Boullie (Boulley), Pieter
Braem, Maryn
Braem, Maryn de jonghe
Breyne, Joorys
Brinne, Marten
Caluwaert (Callewaert) Louys
Cardoen, Jan
Cardoen. Rogier

2-2
2-2
2-1
3-0
4-2

3
f.

l.l.0.0.1.1.0.J.5.

-

-

f.

3-1
6-3
2-2
1-0
5-1
2-1
2-2
3-0
2-1
3-3

-

-

f.

2-2
5-3
2-0

-

f.

l .0.0.0.0.1.0.0.2.

1.1.0.0. l .2. l .0.6.

-

-

f.

1.1.0. l .0.1.0.0.4.

-

f.
f.

1. l .0.0.0.1.0.0.2.
1.l.0.0.0.1.0.0.3.

-

-

1.1.0.0. l .O.O. l .4.
1.1.0.0. l .1.0.0.4.

Ceuckelaere, Rogier
Ceuguet, de weduwe Jan
Ceuguet, de weduwe Noel
Clinckemaillie, Anthonius
Clinckemaillie, François
Clinckemaillie (Clinckemelle), Gregoire
Clinckemaillie, Janneken
Clinckemaillie, Joos
Cornillie, Jacob
Costement, de weduwe Care!
Costement, David
Debusschere, Jan
De Cuyppere, François
Defevere, Jan
Defevere, Joos
Defevere, Passchier
Defevere, Rogier
Degroote, Jaspar
(De) La Wostyne, den bailly
=De la Wostine Mathys
Deman, Rogier
Demeij, Jan
Denorme, Jooseph
Denorme, Pieter
Depon, Jan
De.scan, Michiel
Descin, Fransois
Desmet, Andries de oude
Desmet, Andries de jonghe
Desmet, Joos
D'Inghelsche, de weduwe Remy
Dytoy, Anthuenes
Duthoit, Thomaes
Duytschaevere, Jan
Duytschaevere, Rogier
Escauwier, Pieter
Ferlie (Ferlier), Passchier
Fifelaers (Pipelaere), Louys
Forest (De Foret), Andries
Foocet, Fransois
Forre, Jan
Forre, Jan
Forre, de weduwe Joos
Forret (Fooret), Maerten
Gadenne (Gaidene), François
Gaideine, Jacques
Gadenne, de vrouw van Jaecques
Gadenne, de weduwe Jaecques

2-1
2-0
2-0

3-0
2-0
2-0
2-1
3-0
2-3
4-0
1-0
4-0
2-2
-

-

f.
-

p.m.
f.
f.
f.
p.

3-4
3-2
2-3
4-2
3-1
2-3

-

-

1.1.0.0.0.0.0.0.2.

p.m.
f.

p.m.
f.

1.1.0.0.2.0.0.0.4.
l.l.O.O.l.0.0.0.3.

-

p.m.

1-1
3-3

1.1.2.0.2.0.0.0.6.

-

-

-

1.1.0.0.0. l .0.0.3.

-

3-2
3-0
2-1
2-0
6-3
2-0
3-4
3-2
2-3
2-0
6-2
4-4

1.1.0.0.0.0.0.0.2.
1.1.0.0.2. l .0.0.5.

-

-

-

1.0.1.0.0.0.0.0.2.

-

-

2-0
2-2
2-1
1-3

1.1.0.0.0.0.0.0.2.
0.1.1. l .0.0.0.0.3.

-

2-2
2-0
2-1
3-0

-

1.1.0.0. l .O.O. l .4.

-

l. l .0.0.1.2.0.0.5.

-

f.
f.
f.
f.

1.1.0.0.2. l .0.0.5.
1.1.0.0.0.0.0.0.2.
l. l .O. l .2.0.0.0.5.
1.1.0.0.0.0.0.0.2.

-

f.
p.m.
p.m.
zie hierboven
zie hierboven

1.1. l .O.O.O. l .0.4.
l.l.l.0.2.0.0.0.5.
1.1.0.0.0.0.0.0.2.
(?)
(?)
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Gadenne, Margriete
Gerreyn, Jan
Ghesquire, Andries
Ghesquire (Ghequire), Care)
Ghesquiere, Huybrecht
Ghesquire, Jaecques
Grispeert, Anthoine
Gryspeert (Grispert), Cornelis
Gryspeert, Jan
Heyse, Lieven
Jacob, Andries
Kynt (Kint), Frederyck
Lansheere, Gillis
Lansheere (Lanseere), Lieven
Lavaleye, de weduwe Charles
Lefevere, Albertus
Lemahieu (Mahey), François
Lemeire, Joos
Lemeire, Louys
Lenoor, Valentin
Lenoore, Jacob
Lescauwier, de weduwe Jan
Logier, Joos
Louaige, Steven
Maelfayt (Malfet), Maerten
Mahieu, Jan
Mahieu, Joanna
Mahieu, Pieter
Marescau, de weduwe Frans
Masscheleyn, Passchier
Masscheleyn (Masschelin) Passchie1
de jonge
Messeman, Guilliame
Messeman,Jaecques
Messeman, Maryn
Morel, Mayken
Nutten (Nuitten), Jaecques
Nutten, de weduwe Pieter
Obry (Sobry), Carel
Obry (Sobry), François
Obry, Rogier
Ostyn Joorys (Wostyn Jooris)
Outerspyse, de vrouwe
Pattyn, Antone
Pattyn, Care!
Pattyn, Gyssel
Pattyn (Paattyn)Jan filius Jan
Pattyn Jan fs Joos

1-0
2-1
5-0
5-1
2-4
2-2
2-0
2-0
4-1
5-1
4-0
2-2
5-2
4-0
1-2

-

-

p.f.
p.f.

3-4
2-2
2-2
2-2
3-3
4-0
3-2
2-1
4-1
1-0
2-2
3-0
5-0
2-1

-

f.
-

f.

l.l.0.0.0.0.0.0.2.

-

f.

l. l .0.0.0.1.0.1.4.

-

-

f.
f.

1.1.0.0.0.0.0. l .3.
l. l .O.O. l. l .1.1.6.

-

l. l .0.0.0.1.0.0.3.
1.1.0.0. l .2.0.0.5.

-

p.m.
-

1.1.0.0.0.0.0.0.2.

-

p.f.

1.1.0.0. l .0.0.0.3.

-

-

f.

1-0
1-0
2-5
1-1
3-4
5-0
4-0
3-3
5-3
5-0
1-1

-

-

f.
-

1-0
5-0
6-0
5-0

1.1.0. l. l .0.0.0.4.

-

1.1.0.0.0. l .O. l .4.

-

f.
f.
f.
p.m.

1.1.0.0.2.2.0.1.7.
0.1.0.l.O.l.0.0.3.
1.1.0.0.0.0.0.0.2.
1.1.0.0. l. l .0.0.4.

-

f.

1.1. l. l .0.0.0.0.4.

-

l. l .0.0.1.0.0.1.4.

-

f.
p.f.

l.l.l.0.0.0.0.0.3.
1.0. l .O.O.O.O. l .3.

Pauwels, de weduwe Guilliame
Pauwels, Joos
Pauwels, Pieter
Penit, Joos
Pipelaere: zie Fifelaere
Pourpyse, Jan
Pyl, Jan
Pyl, de kinderen van Maryn
Pyl, de weduwe Simoen
Quenet, de weduwe Care!
Reynaert, de weduwe Pieter
Roelens, Jan
Roubays, Adriaen
Roubays (Roubais), Maryn
Vanroubays 'Roubais), Roelant
Rickebosch, Pieter
Ryckebosch, Jan Baptiste
Sadeyn, Maerten
Sadeyn, de weduwe Maryn
Samyn, de weduwe Jan
Samyn, Joannes
Schier, Maryn
Schier, Maryn de jonghe
Serroen, Jan
Seys, François
Seys, Pieter
Sobry: zie Obry
Soenen,Jan
Soete, Corneel
Soete, Guillame
Soete, de weduwe Robert
Storme, Jan
Stragier, Joos
Stragier, de weduwe Maryn
Saint Venant, de weduwe
Syx, Adriaen
Syx, de weduwe Jan
Syx, Joos Pieter
Syx, Phelippe (Flippe)
Syx, de weduwe Pieter
Syx, de weduwe Steven
Taillieu, Joos
Talpe, Guilliame
Talpe, de weduwe Nicolays
Terriere (Terrier), Maerten
Tyberghein, Anthonius
Van Ackere, Appollonia
Vandaele, Mailliaert

4-0
5-3
6-0

-

f.
f.
f.

-

1-0
3-3
2-0
2-0
0-1 (?)
1-2
3-1
3-3
5-2
2-2

1.0.0.1.0.2.0.0.4.
1.0.2.2.0.0.0.0.5.
l. l .0.0.1.1.0.0.4.

-
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-

p.f.
p.f.
f.

-

3-0
3-2
2-1
5-0
2-1
4-0
2-1
2-0
3-0
5-0

-

3-2
3-0
3-0
6-1
3-2
3-2
3-0
2-0
2-2
2-4
2-0
2-1
4-0
1-3
1-0
2-1
4-0
2-5
2-2
1-0
3-0

-

l.l.0.0.2.1.0.0.5.
l.l.0.0.l.0.0.0.3.
l. l .0.0.1.0.0. l .4.

-

f.

1.1.0.0.0. l .0.0.3.

-

f.
f.
f.

1. l .0.0.0.0.0. l .3.
l.l.0.0.0.0.0.0.2.
O. l. l .0.0.0.0.1.3.

-

f.
-

l. l .O.O. l .0.0.0.3.

-

f.

l. l .0.0.0.1.0.0.3.

-

.

f.
f.
-

l. l .O.O. l .1.0.0.4.
l.l.O.O.O.l.0.0.3.
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Vandeghem, de weduwe Pauwels
V andelannoote, Charle
Vandenbriele, Cosmas
Vandenbriele, François
Vandenbulcke, Guilliame
Vandenbulcke, Michiel
Vandenbulcke, de kinderen van Pieter
Vandenbussche, Joos
Vandewinckele, Jaecques
Vandewinckele, Jan
Vandewynckele, Marcus
Vandewinckele, Rogier
Vandewostyne, François
Vanelslande (Van Esltlandere ), Jan
Vanhecke, de dochter van Adriaen
Vanhecke, Jan
V anhecke, Joos
Vanhecke, de weduwe Joos
Van Hee, Adriaen
Vanhee, Care!
Vanhee, Noel
Vanhoutte, sieur
Vanneste Simoen
Vanolme, François
Vanraes, Anthonius
Verbeke, François
Verbeke, Joorys
Verborgh, Jan
Verbrugghe, Rogier
Verbrugghe, Rogier de jonghe
Verbrugghe, de weduwe Jacques
Vercamere, Jaecques
Vercamere, de weduwe Michiel
Vercamere, Pieter
Verhaeghe, Anselmus
Verhaeghe, Batiste
Verhaeghe, Jaecques
Verhaeghe, Michiel
Verhaes, Antoine
Verhuist, Pieter
Vermeesch, de weduwe Michiel
Vermeesch, Theodorus
Verstraete, Joanne
Verstraete, Leynaert
Verstraete, Michiel
Verstraete, Pieter
Vervaque, de weduwe Adriaen
Vulsteke, Joorys

1-3
2-2
3-5
3-4
2-2
2-0
1-2
2-5
1-0
2-1
2-1
5-0
1-0
5-0
2-1
5-4
4-0
2-0
-

2-2
2-0
5-1
3-5
1-3
9-0
2-2
2-0
4-0
2-1
4-0
7-0
2-3
2-1
2-1
3-1

-

f.
p.m.
-

-

p.m.

1.1.0.0.0. l .0.0.3.

-

p.m.

1.1.0.0. l. l .0.0.4.

-

f.
f.

0.1.0.0.0.0. l. l .3.
1.1.0.0. l .O.O. l .4.

-

-

-

p.f.

1.1.0.0. l .0.0.0.3.

-

f.

1.1.0.0.0.0.0.0.2.

-

f.

1.1.0.0. l .O.O. l .4.

-

-

5-0
2-4
3-3
2-3
2-2
1-0
2-4
4-2
5-0
2-0
2-1

1.1.0.0.1.2.0.0.5.
1.1.0.0.2.1.0.0.5.
1.1.0.0.0.l.O.l.4.

f.

1.1.0.0.0.l.0.0.3.
l. l .O. l .O. l .0.0.4.

-

f.

1.1. l. l.O.O. l.0.5.

-

f.

l.l.l.0.0.2.0.0.5.

-

-

f.
-

1.1. l .O. l .0.0.0.4.

Wemeux, Gregorius
Wostyn: zie Ostyn
Wymeux, de weduw e Care)
De la Wostyne, Max imiliaen,
heer van Beselare (n iet vermeld)
Terdelant, Frans, pasta or van Beselare,
tekent de telling van 1694
de maerte vanden he er pastoor

3-2

-

1-0

-

-

1.1.0.0.3.0.5.3.13.

-

1.0.0.0.0.0.l.l.3.

1-0
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tabel 5

Toelichting bij
1. persoonsnamen uit beide tellingen samen genomen; arme lieden staan in cursief
2. telling januari 1694: het eerste cijfer geeft de personen ouder dan 10 jaar; het tweede
de personen jonger dan 10 jaar
deze familie komt niet voor in de telling
3. telling januari 1698:
f
fermier
pf
pouvre fermier
pm
pouvre mandian
de code met de negen cijfers geeft achtereenvolgens: mannen, vrouwen.
jongens ouder dan 14, meisjes ouder dan 12,jongensjonger dan 14, meisjes jonger
dan 12, knechten, meiden, totaal aantal inwoners
deze familie komt niet voor in de telling

5

telling januari
16946

telling oktober
1694 7

armen boven de 10 jaar
armen onder de 10 jaar
andere inwoners bo ven de lOjaar
andere inwoners on der de 10 jaar

57
36
488
218

62
42
332
136

totaal

799 8

572

Deze bijlage werd
uitgewerkt door André
Hauspie. Beselare.
6
De opdracht voor deze
telling werd op 9 januari
1694 gegeven en vanaf de
l 8de van die maand
uitgevoerd. Ze werd
afgesloten op 22 januari
1694.

7

De opdracht voor deze
telling werd op 16 oktober
1694 gegeven; ze werd op
de 24ste van die maand
afgesloten.
8
In dit getal zijn niet
begrepen: de bewoners
van het kasteel van
Beselare en pastoor Frans
Terdelant.

telling
1698
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De opkomst van Hollandse kaas
in de kasselrij Sint-Winoksbergen
sinds het einde van de 16de eeuw
JEF CAILLIAU
52

Over kaas in de kasselrij Sint-Winoksbergen is weinig gepubliceerd.
Nochtans verdient deze lekkernij meer bekendheid. Kaas maken was
voorheen al een belangrijke en zeer oude bezigheid op de hoeve,
terwijl de kaashandel welstand bracht in de stad. Graag willen we hier
R. Fierst van Wijnandsbergen danken voor zijn medewerking aan dit
artikel.
Archiefvermeldingen
Dat de omvang van de kaasproduktie en kaashandel in SintWinoksbergen in de I 6de eeuw aanzienlijk geweest moet zijn moge
blijken uit verschillende documenten die worden bewaard in de
lokale archieven. Een register van 1550 1 geeft de prijs van het
vervoeren van kaas door het marktschip van Sint-Winoksbergen naar
Veurne: Een mande schaepen caes weghende tusschen den
hondertvichtich ende driehondert ponden 4 s. Een waeghe coeyen
caes 2 s. Ook later komen vermeldingen voor van kaastransport: Op
1-10-1573 is gheladen in de bi/ander van Lieven DE BROUWER uit
Yper te St. Winnoksbergen hondert waeghen Vlaemse caes om te
ven'oeren en te verkopen binnen de stad Antwerpen 2 .
In het stadsarchief van Sint-Winoksbergen bevinden zich enkele
lijsten met inkopen van kaas van bewoners van de stad en kasselrij 3 .
Deze inkopen werden in partijen doorverkocht aan opkopers, o.a. uit
Ieper. De omvang van de doorverkochte partijen varieert van ca. 75
tot ca. 200 wa( e )ghen van 15 steenen. Bijzonder interessant tenslotte
is de lijst die in Sint-Winoksbergen werd opgesteld naar aanleiding
van het door de stadsmagistraat uitgevaardigd decreet van 22 november 1578 4 • Teneinde een overzicht te bekomen van de beschikbare
levensmiddelen in de stad werd ondermeer een inventaris gemaakt
van de voorraden boter en kaas bij handelaars en winkeliers. Dit
leverde een totaal van 787 wagen kaas op waarvan 379 wagen in
consignatie van boeren. Wanneer we weten dat één waag kaas gelijk
was aan 150 pond 5 dan mag de totale voorraad kaas bij winkeliers en
handelaren in Sint-Winoksbergen in 1578 op 118.050 pond worden
begroot. Dit toont meteen het belang aan van de kaashandel in de stad
en de kasselrij Sint-Winoksbergen.
In deze inventaris werd er geen melding gemaakt van schapekaas.
Schapen en herders waren grotendeels verdwenen als gevolg van de
teloorgang van de vroegere schorregebieden. Bovendien maakten

1 Sint-Winoksbergen.
Archives municipales. FF
18. f. 212.
2 Duinkerke. Archives
municipale.1·. 48/4. f.
288v.
3 Sint-Winoksbergen.
Archi1·es 1111111icpales. FF

309 BB.
" Sint-Winoksbergen,
Archives mwzicipales. FF
310 A.
5 Het gewicht van een
waag (wa(e)ihe)
verschilde naargelang de
waren die werden
gewogen.

toen regelmatig rondzwervende soldatenbenden en overstromingen
het platteland onveilig en onherbergzaam.

De komst van Noordnederlanders

Zie ook R.A. Fierst van
Wijnandsbergen.
Ongedisciplineerde
composities in de kasse/rij
St.-Winoksbergen 15881590, in: Het beloofde
land: acht opstellen over
werken, geloven en
vluchten tijdens de XVle
en XVIIe
eeuw.(Bijdragen tot de
geschiedenis van de
Westhoek IJ. Dikkebus
1992. p. 19 en P.
Vandewalle. Hollandse
migratie naar de Kasselnj
Sint-Winnoksbergen
tijdens de ~eventiende
eeuw. in: Jaarboek van het
Centraal Bureau voor
Genealogie. 46 ( 1992), p.
169-177. Zie ook WHlnjiJ. 7 (april 1991 ). p. 8-9.
7
Sint-Winoksbergen,
Archives mwzicpa/es. FF
466. Zie ook K. Stallaert,
Glossarium i•an i·erouderde rechtstermen.
kunstwoorden en anderen
uitdrukkingen, i•oortge:et
en bewerkt door P.
Debrabandere, Handzame. 1977. II!, p. 15.
8 Sint-Winoksbergen,
Archives mwzicipales, FF
1526/l 4. bij + van Jan
AERTS EN in 1610 in
Bieren is er zelfs sprake
van hoppekens caes. Wat
dat is. blijft raadselachtig.
9 Sint-Winoksbergen.
Archives municipales. FF
1414/l bij+ van Bernaert
MICHIELS in 1638.
10 Sint-Winoksbergen,
Archives municipales. FF
1414/l bij+ in 1626 van
Agatha PIETERS uxor
Claeys AERTSEN: 3
stremvaetkens.
ó

Het is niet uitgesloten dat overstromingen in dit gebied de komst van
Noordnederlanders met ervaring op het gebied van dijkenbouw en
drooglegging hebben ingeluid. In de tweede helft van de 16de eeuw
vonden er verschillende inwijkingen van Hollandse gezinnen in de
kasselrij plaats. Die waren vooral afkomstig uit de kop van NoordHolland. Wellicht kwamen deze Hollanders eerst op individuele basis
en werden ze later gevolgd door hun gezinnen. In verschillende
registers, b.v. wezenregisters, treffen we namen aan als Janssens,
Aertsen, Gheertsens, Diericksen, Everssen, Willemssoone,
Simoens, Elbertsen en andere. Deze Noordnederlanders waren over
het algemeen geen arme jongens. Zij vestigden zich veelal met veel
vee en materiaal op de grote hoeven die meestal aan kloosters
toebehoorden. Die eisten daarvoor grote borgsommen, die de plaatselijke landslieden niet meer konden betalen. Die waren door zware
oorlogsbelastingen en plunderingen uitgeperst en hadden noodgedwongen hun hoeven verlaten 6 . Dit blijkt ook uit een aantal rekeningen van het pandjeshuis van Sint-Winoksbergen. Met deze Hollandse
nederzettingen begon de periode van de Hollandse kaasmakerij in de
kasselrij. Hollandse kaas werd payse caes genoemd. De oorsprong
van dit woord is vooralsnog onbekend. Wellicht ligt de oorsprong in
de wijze van kaasbereiding: Hollandse kazen waren harde kazen,
d.w.z. bij de bereiding werden persen of passen gebruikt. Opvallend
is dat in een attest van 16007 gesproken wordt van meysche payscaes.
Meysch slaat hier op kaas gemaakt van meigras, het eerste gras in de
meimaand, zoals men spreekt van meiboter.

Hollandse of pay se caes en Vlaamse kaas.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijze waarop Hollandse en Vlaamse kaas werd vervaardigd. De grondstof melk vergde
de aanwezigheid van voldoende koeien. Voor één kilo kaas moest
men ongeveer op 25 liter melk rekenen. Wat de melk betreft onderscheidde men o.a. "nieuwmolken" kaas en "halfnieuwmolken" kaas.
De eerste was van volle melk, terwijl de laatste deels van verse en
deels van afgeroomde melk was die ook nog een zeker vetgehalte had.
Centrifugeren is namelijk pas iets van de 20ste eeuw. Soms kreeg de
kaas de benaming van hoycaes. Dit was kaas gemaakt van melk van
koeien, die gevoerd waren met hooi. Garscaes was kaas van koeien
die gegraasd hadden in de wei 8 .
De melk werd in een gaer ofte caescuuppe 9 gedaan en op passende
warmtegraad gebracht waarna een bepaalde hoeveelheid stremsel
toegevoegd werd 10 . Stremsel is een aftreksel van de lebmaag van
jonge kalveren. Dit doet de melk schiften in wrongel en wei. Wei
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gebruikte men als voer voor de varkens. Het werd gemengd met
raapzaadkoeken en ander voer. Dit mengsel noemde men koekenpap.
De wrongel werd in een kaasdoek geschept en in kaaszetters gedaan.
Die bestonden uit aardewerk of hout waarop kaaskoppen geplaatst
werden. Het daarop volgend gebruik van een pers, caesepasse genoemd, was bepalend voor de hardheid van de kaas. Zo· n pers vond
men aanvankelijk alleen bij de Hollanders 11 . Ook de vorm was
kennelijk bepalend voor het onderscheid tussen Vlaamse en Hollandse kaas. In een attest van een kaasdrager uit 1600 wordt Hollandse
kaas onderscheiden van Vlaamse kaas naar de bereidingswijze, de
vorm en het gewicht (zie bijlage) 12 .
Eenmaal uit de vorm of de pers werd kaas gezouten in de zoutkamer.
Andere werden enkele uren in de brine (pekel) gelegd. Het rijpen
vond plaats op planken in de kaaskelder. Deze planken waren van
zacht hout zoals abele- en wilgehout omdat harde houtsoorten een
smaak nalieten. Tenslotte werd de kaas gedroogd. Dit gebeurde op
alle mogelijke plaatsen: op de west- en oostzolder, op de zolder boven
de voutekamer en zelfs in een speciale caessta/ 13 . Daar werd de kaas
regelmatig gedraaid en nagezien of die voldoende rijp was voor de
handel. Hierbij werd soms gebruik gemaakt van een kaasboor 14 •
Sommige kazen werden rood gekleurd 15 . Er werd ook groene kaas
gemaakt. Deze was misschien van Friese oorsprong 16 •
De kaas die echter van ouds aangetroffen werd in de kasselrij SintWinoksbergen was Vlaamse kaas, die ook wel Vlaamse mager of
vervloten kaas genoemd werd. Vervloten wil zeggen dat van de melk
die eerst een aantal dagen in aarden teilen gerust had, de room werd
afgenomen vooraleer men met het residu de kaasbereiding begon. Die
room gebruikte men voor de boterbereiding 17 • Omdat er voor de
Vlaamse kaasbereiding minder vet gebruikt werd, gebruikte men veel
lichtere persen of zelfs helemaal geen. Vlaamse kaas woog daarom
gewoonlijk minder dan Hollandse kaas die uitsluitend met persen
bereid werd. Een Vlaamse kaas woog gemiddeld 4 à 5 pond, terwijl
een Hollandse kaas daarentegen gemiddeld zeker 10 à 12 pond
gewogen moet hebben. Door de toegenomen interesse in Hollandse
kaas bij de kaashandel gingen sinds eind J 6de eeuw steeds meer
Vlaamse boeren over tot de Hollandse kaasbereiding.
Volgens boedellijsten van de 17de eeuw was de produktie van
Hollandse en Vlaamse kaas in een verhouding van 17 tegen 1. Dit
toont wel de grote Nederlandse inbreng in de kaasmakerij en daarmede in de kaashandel. Dit blijkt ook uit een boedelbeschrijving na
het overlijden van Dierijck JANSSEN 18 waar 2000 pond Hollandse
kaas in de kelder lag en nog eens 360 pond bij Wouter VERVEENE
in St.-Winoksbergen. Het toenemende belang van Hollandse kaas in
de kaashandel noopte kennelijk tot het reeds hierboven aangehaalde
attest uit 1600. Er zijn meer dergelijke attesten rond die tijd van
kaasdragers. Waarschijnlijk waren deze wettelijke passeringen be-

11 Sint-Winoksbergen.
Archii·es municipales. FF
1414. bij+ in 1615 van
Christine CORNELIS
uxor Frans DU
HOCQUET: een
caeseperse metten
geii·ichte.
12 Sint-Winoksbergen.
Archii·es municipales. FF
466.
IJ Sint-Winoksbergen.
Archives municpales, FF
1540/63 en 71.
t.i Sint-Winoksbergen.
Archii·es municpales. FF
1404. bij+ op 13/4 1696
van Jan GHEERSENVRIES in Broekkerke.
15 Sint-Winoksbergen.
Archives municpales. FF
1414 en FF 1467.
respectievelijk bij + in
1634 van Lucas VAN
DER LEEUWE: een
rootse/tonneken en bij +
in 1628 van Janneken DE
GAY uxor Jan
SCHRAEN: 100 stukken
caes die geroot ~rn inde
rootseltubbe.
16 Sint-Winoksbergen.
Archives municipales. FF
1414/1 , Agatha
PIETERS: 12 groene
caesen. Groene kazen
worden ook vermeld op
de lijst van de generale
middelen op de
incommende ende
vuytvaerende
coopmanschappen bij
resolutie van de Prins van
Oranje in het jaar 1581.
17 Bergse boter was zeer
gekend en werd op grote
schaal uitgevoerd uit de
kasselrij.
IX Sint-Winoksbergen.
Archii·es municipales, FF
1544.

doeld om formeel vast te leggen dat de Hollandse kazen veel zwaarder
waren dan de Vlaamse om zodoende te proberen meer draagloon voor
Hollandse kazen te bewerkstelligen.
Uit een schrijven van 1694 van het gilde van de boter- en kaasdragers 19 , ter vervanging van de reglementen van 1627 20 , blijkt dat de
hoeveelheid paiscaes verdubbeld was, een reden om vanwege het
grotere gewicht eveneens een verzoek in te dienen om de draaglonen
aan te passen.
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Prijzen
De prijs van Hollandse en Vlaamse kaas laat zich moeilijker vaststellen uit de archiefstukken. In de eerste plaats waren de prijzen
seizoengebonden. Voorts werd bij prijsbepaling vaak geen gewicht
aangegeven. Dat is wellicht de reden waarom bijvoorbeeld de hoeveelheid kazen varieerde van 14 tot 19 in honderd pond parisis en de
stukprijs van 1,90 tot 3,45 pond parisis. Verder werd kaas in de
boedellijsten bij de prijsbepaling ook bij andere goederen gevoegd.
Niettemin volgen hier toch enkele voorbeelden van prijzen.
Uit de reeds aangehaalde boedellijst naar aanleiding van het overlijden van Dierijck JANSSEN: 5 roo caesen 12 pond parisis, 3 groene
6 pond parisis, 12 andere 18 pond parisis. Gewicht wordt niet
vermeld. Wel wordt gesproken van 2000 pont aen 18 pond. Waarschijnlijk duidt dit op 18 pond parisis per honderd pond vervloten
kaas die daarmede op 3 s 7 d per pond geprijsd zou zijn. Bij het
overlijden van Catherine DE BROUWER uxor Jacques VAN
KEMPEN leest men 75 pond nieuwmolken caes aen 22 pond 't
honderd en 253 pond mager caes aen 12 pond 't honderd. Dit komt
dus op respectievelijk 4 s 5 den 2 s 5 d per pond 21 • In deze voorbeelden
variëren de prijzen dus nogal. Hoycaesen waren hier 14 pond 't
honderd (2 s 10 d per pond).

Huidige tijd

19 Sint-Winoksbergen.
Archives municipales. AA
29. f. 53v.
0
" De reglementen van
1627 zijn niet terug te
vinden in het archief van
Sint-Winoksbergen.
21 Sint-Winoksbergen.
Archives 111u11icipa/es. FF
1527. +Jacques VAN
KEMPEN.

Met de opkomst van de melkerijen is in de jaren 1930 de industriële
wijze van kaasvervaardiging op grote schaal opgekomen. Desondanks bleef men Vlaamse kaas tot op heden op de traditionele wijze
ook nog op de hoeve maken. De huidige Bergense kaas is een
Vlaamse kaas en ongetwijfeld een overblijfsel van de Vlaamse
kaasmakerij van weleer. De traditionele wijze van Hollandse kaasbereiding wordt op de hoeve thans niet meer aangetroffen. Door de
omslachtige wijze van bereiding in combinatie met de hoge arbeidslonen en de steeds kleiner wordende landbouwgezinnen kon men niet
concurreren met de prijzen van ingevoerde Hollandse kaas. De
bevolking heeft bovendien ruim driehonderd jaar aan Franse invloed
blootgestaan, hetgeen vooral de laatste eeuw gepaard is gegaan met
het verloren gaan van een stuk Vlaamse ijver.

Bijlage 22
6 december 1600
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Jan BEKE oudt LX jare ende Jacob DE RYCKE oudt LVjare alles ofte
hontrent ende beede heffers ende groote zuvelmarct deser stede
hebben wel en wettelijck in solennelen eedt gheattestteert ende
gheaffecteert wo zij doen bij desen voorwaerachtich dat zij heden
ghedreghen en gheladen hebben te schepe van Bartholomeux
GROENYNCK schipper deser stede den nomber van hondert XXXVI
sticken payscaes toebehorend Boudewijn BIEKYNCK coopman van
Brugghe dewelcke Cornelis DE MEYER op de marct deser stede in
zijne behoevne ghecocht ende ontfaen heeft maer ledig zijn ontvang
drie weken ende over zelven MEYERE.
Passé P. BLOE ende CENT keurheers deser 6!1211600

19 december 1600
(marge) Attestatie
Gillis FOLCKAERT oudt XXXVI jaren ende Jan MEEZE filius
Andries oudt XXX jaren alles ofdaerontrent beede ghezworendraghers
ende heffers inde groote zuyvelmarct deser stede hebben naer
solemnelen eedt hoghelick daertoe ghestaeft 23 zijnde, ghehoort ende
gheexamineert upde interrogatoiren 24 an ons overgheleijt van weg he
Pierre LEMA/JEUR coopman van Ryssel wel ende wettelick gheseyt
ghetuycht ende gheattesteert, zegghen tuyghen ende attesteren by
desen voor warachtich dat zy ghisteren ter wekemarct deser stede
inneghedreghen hebben ten huuse van Michiel MATTHEEUSSEN
coopman woonende inde voornomde zuvelmarct XXIII C ponden
pays caes ghemaect binnen deser casselrie upde hollantsche wyse
ende vorme, Ende dat in diversche cleyne sticken ende sober goet
zynde, alwelck caes opde voorseyde marct alsdan ghecocht heeft den
voorseyde Pierre LEMAEUR, Ghevende zy attestanten voor redene
van wetenschap dat tzelve caes ghemaect es gheweist binder
voornomde casselrie als dat de vercopers vandies hierontrent woonende, ende ordinairlick ghelyck ooc ter marct brenghen ende vercopen
hemlieden int maecken van dies gheneerende, verclaersende zy
attestanten oock dat hy MAJEUR henlieden int opstellen vande zelve
caesen te kennen gaf dat hy die naer den vorst wilde bevrecht op
Ryssel voorseyt, compererende ende attesterende eensweechs
Guillame WILLEMS coopman oudt ontrent LI jaren woonende binnen deser stede ghestaeft zynde ten eede alsboven dat hy hedent ande
voornomde MA YEUR vercocht heeft /lil C sticken pays caes ghemaect,
zoo voorseyt es, ende hier attesterende alsnu, ende alsdan opde marct
alhierjeghensdiversche inwoonders, ende lansluyden desercasselrie
ghecocht heeft, ende namentlick tghuene Mejoncvrauwe de weduwe
van Joncheer Adriaen DEBYNDERE, Michiel DEBA VELAERE, S
JACOBZ, Simoen LA UWERS, Jan AERTSS, ende andere, die de zelve
casen bindervoornomde casselrie thuerlieder eyghen huusen maecken,

22 Sint-Winoksbergen.
Archives municipales, FF
466: ongefolieerd register.
Het eerste attest werd
ingekort. het tweede in
extenso weergegeven.
23 ghestaeft:opgezegd,
voorgezegd (Verdam).
2
~ interrogatoiren: lijst
met vragen door een partij
voorgelegd (Verdam).

Endeovermidtzhy LEMAYEUR etcpasséparCREQUYende BLOEM
keurheers.

25

allegierende: opbren-

L:

Cornelis JACOBSS f!,hebooren vut Noorthollandt hebbende IX jaren
ghewoont upde prochie van Armboutscapelle binnen desen casselrie
oudt mlfrent L jaren heeft naer solemne/en eedt daertoe hoche/ick
ghestaeft ::._rnde, ghehoort ende f!,heexamineert op de interrogatoiren
aen ons gheexhibeert van weghe11 Pauwels BAUDENS coopman,
gheseyt, ghetuycht, ende gheattesteert, wo hy doet by desen voor
warachtich als dat hy ghisteren upde weickemarct deser stede
vercochte anden zelven Pauwels BA UDENS den nombre van
honderttwaelf sticken pays caes tzynen huuse ghemaect opde
hollantsche wyse ende vonne, wef!,hende tsamen XV C LXIII ponden
::.waer upt ghewichte vande schale deser stede, hebbende hy attestant
oock f!,hezien dat den voornomde coopman noch vele andere ghelycke
caesen tenze/vendaf!,he ghecocht heeftjef!,hens diversche inwoonders
deser voorseyde casselrie hemlieden met ghelyck caesmaecken
gheneirende, ende ::.onderlynghe jeghens Gervaes ende Marcx
GOETGHEBUERE, Adriaen DIERCX ende Jan CRAMERY,
inschelycx Jan AERTSEN ghebooren van Abekercke onder de jurisdictie van Hoorn in Hollant oudt ontrent Ljaren, hebbende ontrent
XI jaren ghewoont binder prochie van Bierne neffens deser stede
heeft naer solemnelen eedt alsvoren verclaerst als ghisteren opde
voornomde marct deser stede vercocht thebben anden voorseyde
BA UDENS IC XVI sticken pays kaes ghemaeckt tzynen huuse upde
hollantsche wyse ende vorme, weghende tsamen XIII C lil/XX IX
ponden zwaer ghewichte alsvoren, verc/aerende hy attestant voorts
ghezien thebben dat den voornomde BAUDENS ten zelven daghe
noch cochte jeghens Jan CRAMERY woonende ten Ghiste/hove inde
zelve prochie van Bierne Marcx GOETGHEBUER woonende in
Armboutscapelle ende Adriaen DIERCX woonende te Coudekercke
oock neffens deser stede diversche sticken van ghe/ycke pays caes,
zonder te weten hoevele jeghens e/ck persoon, naer welck
comparerende Gillis FOLCKAERT oudt XXXVI jaren, ende Jan
MEEZE filius Andries oudt XXX jaren alles (Jf daerontrent beede
ghezworen heffers ende draf!,hers inde f!,roote zuyvelmarct der zelver
stede, hebben verzaemdelick oock naer f!,he/ycken solemnelen eedt
wel ende wettelick ghetuucht ende f!,heattesteert, zao zy tuughen ende
attesteren by desen voor warachtich dat den voorseyde Pauwels
BA UDENS als ghisteren opde marct ghecocht heeftjeghens diversche
ho/landers woonende binnen de se casselrie hen lieden ordinair/icken
gheneirende met caes te maecken opde hollantsche wyse ende vorme,
twelck men alhier noempt pays caes, den nombre van V_\f hondert
vyfve ende tachtentich sticken van tzelve pa_vs kaes binder voomomde
casselrie ghemaect, die zy attestanten ghedref!,hen hebben vutter
marct, ende scha/eten huuse van Michiel MATTEEUSSEN coopman
deser stede, hebbende dannof voor sal/aris ontfanghen lil [XIII s p,
welcke caesen hy BAUDENS metten eersten doy, ofte open weder
verclaersde ancien attestanten te willen doen bevrechten op Brugghe,
allegierende 25 zy attestanten voor redene van wetenschap dat de
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voomomde casen bindercasselrie ghemaect zyn als dat de vercopers
binnen de zelve onverre 26 vande stede woonen ende ordinairlick ter
marct ghelicke caes breng hen ende vercopen, henlieden met tmaecken
van dies gheneerende ende mitsdien de zelve vercopers wel kennende
van ansichte, wezende tgonne zy respectivelick dannof weten, Ende
overmidtz etc passé CREQUY et BLOEM keurheers.
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26

onverre: in de
nabijheid (Verdam).

Een crimineel jachtmisdrijf

P. DONCHE
Tijdens ons laatste bezoek aan het Stadsarchief Ieper werden we
gewezen op een proces crimineel, waarin in de aanhef een Jan
Vincent Donche vermeld wordt 1• Hoewel de vermelding proces
crimineel een zwaar misdrijf laat vermoeden, ging het in werkelijkheid over een wel veel banaler misdrijf, namelijk een - bovendien
uiteindelijk zelfs nietig verklaarde - (vermeende) overtreding van het
jachtrecht. In het kort komt het erop neer dat een aantal officieren
samen met twee knechten door de kasselrijwachters betrapt werden
op jagen. De officieren beriepen zich op hun toelating tot jagen welke
hun verleend was door de commandant van het garnizoen te Ieper. De
kasselrijopzichters sloten toch twee officieren op. Door tussenkomst
van het landsbestuur te Brussel werden ze op vrije voeten gesteld.
De procesbundel is vrij gedetailleerd, en bevat de optekening van de
verklaring van de kasselrijwachten en van twee van de jagende
officieren. De verklaring van de kasselrijwachten lijkt ons de meest
betrouwbare, deze van de officieren komt vooral neer op het afzwakken van de gebeurtenissen en de door hen uitgesproken woorden bij
hun ontmoeting met de kasselrijwachters.

1 Ieper. Stadsarchief:
Archief van de kasselrij
Ieper. Gerechtelijk
archief. criminele
processen, loket 03/ 17.
2 In Daniël baron
Mackay, Geschiedenis
van het Geslacht Mackay,
Zutphen, 1984,konden
we evenwel niet precies
nagaan om welk lid van
de familie het gaat. In de
procesbundel worden
immers de voornamen
van majoor MacKay. van
zijn zoon en van zijn neef
niet vermeld.

Schetsen we eerst even het kader waarin we die officieren moeten
situeren. Ieper was in de l 8de eeuw een vestingsstad en er was
permanent een garnizoen gelegerd. Immers, na de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), waarbij de Spaanse Zuidelijke Nederlanden
door de Vrede van Utrecht aan Oostenrijk waren toegewezen, hadden
Engeland en de Noordelijke Nederlanden bedongen dat zij in de
Zuidelijke Nederlanden in een achttal steden, waaronder Ieper, garnizoenen mochten legeren. Dit staat bekend als het Barrièretraktaat
(1715). Deze garnizoenen moesten een bescherming vormen tegen
mogelijke invallen vanuit Frankrijk. De voorbije decennia had de
Franse vorst Lodewijk XIV inderdaad niets onverlet gelaten om delen
van de Zuidelijke Nederlanden in te lijven.
De commandant van het Ieperse garnizoen in 1769 was majoor
MacKeij. Vermoedelijk is deze een telg uit het Schots-Nederlandse
geslacht MacKay, dat talrijke officieren telde in Schotland en in
Nederland. De Nederlandse tak wordt gevormd door de afstammelingen van luitenant-generaal Hugh MacKay of Scoury (1640-1692),
gehuwd te Zaltbommel in 1674 met Clara de Bie 2 • In de Noordelijke
Nederlanden bestond reeds sinds het eind van de l 6de eeuw een
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Schotse brigade 3 . Deze regimenten leverden ook een bijdrage in de
veldslagen in de Zuidelijke Nederlanden tegen Lodewijk XIV of ze
hielden steden bezet opdat ze niet weer in handen van Lodewijk XIV
zouden vallen. Na het Barrièretraktaat was de aanwezigheid van
Engelse en Nederlandse officieren en soldaten in samenhang met
Oostenrijkse/Zuidnederlandse milities een permanent gegeven.
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Het is met de zoon en neef van commandant MacKay, dat nog twee
andere officieren op woensdag 27 september 1769 besloten een dagje
erop uit te trekken om te gaan jagen in de kasselrij. De twee andere
officieren waren:
- Louis Henry de Courty, ridder van Merentais, officier gendarme
van de Franse koning, die als 21-jarige op reis was doorheen Vlaanderen om verschillende steden te bezoeken en zijn intrek had genomen in het landshuis van de kasselrij. Zijn vader was eveneens officier
en oud directeur-generaal van financiën. Louis woonde nog thuis bij
zijn vader te Parijs.

- Jan (Baptist) Vincent Donche. Deze was geboren te Brugge op 15
april 1737, zoon van Pieter Jacobus en Maria Joanna Pattijn en een
kleinzoon van Adriaan Donche, burgemeester van Diksmuide. Hij
behoorde tot de Brugse tak waarin de Diksmuidse tak der familie
Donche zich na 1700 in voortzette. Hij had nog een broer Jacob
Hendrik, marine-officier in Frankrijk en Rusland en infanterieofficier in Spanje. Een broer Albertus was landmeter en de overige
broers Antonius Jacobus en Niklaas Frans waren groothandelaars te
Brugge, waar zij het bedrijf van hun ouders en vooral van hun moeder,
die na 10 jaar huwelijk weduwe geworden was, voortzetten 4 . Jan
Vincent verbleef sinds december 1768 te Ieper, als officier, die
omwille van zijn wonden 'gepentionneert' was door hare majesteit de
keizerin (Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk). Dit gepensioneerd zijn moet vermoedelijk begrepen worden als tijdelijk buiten
actieve dienst omwille van verwondingen opgedaan in actieve dienst.
Hij verklaarde 31 jaar oud te zijn.
De vier officieren werden nog vergezeld door soldaat Robert Renard,
jachtwachter van commandant MacKay en Pierre Ie Maire, knecht
van een andere Franse officier genaamd d' Arfeuille.
Als jachtterrein had het groepje van zes de heerlijkheid Krommenelst
te Vlamertinge uitgekozen. Jan Vincent Donche droeg die dag zijn
wit uniform met rode opslag, Louis de Courty was geheel in het wit
gekleed. Ze jaagden met geweer en honden. Omstreeks 10-11 uur in
de voormiddag werden ze ter hoogte van de hofstede het Marshof
opgemerkt door een patrouille van vijfkasselrijwachters. Met uitzondering van de zoon en de neef van commandant MacKay verbaliseerden
(callangierden) de wachters alle jagers. Louis de Courty dreef echter
de spot met het proces-verbaal. Hij zei dat ze het gerust aan de
kasselrijoverheid mochten rapporteren en als ze de moeite zouden
nemen in de namiddag nog eens terug te keren, dat ze dan nog eens

3 J. Ferguson. Papers
il/11strating the historr of
the Scats Brigade in the
Ser\'ice of the United
Netherlands 1572-1781.
extracted bv permission
from the Government
Archives at The Hag11e. /:
1572-1697, Il: 16981782. lil: 1. The
Rotterdam Papers. 170982. 2. the Remembrance:
a metrical account <ifthe
War in Flanders 1701-12,
by John Scat, sa/dier,
Edingburgh, 1899-1901.
-1 Aanvullende inlichtingen over zijn militaire
loopbaan werden
bekomen via Wenen.
Österreichisches
Staatsarchiv,
Kreigsarchiv. Johannes
Donche verschijnt voor
het eerst als vaandrig in
het 9de infanterieregiment. In de
monsteringslijst van 1765
(te Bergen) wordt hij
vermeld als geboren te
Brugge. 29 jaar.
ongehuwd. diende sinds
vijf jaar. Op l januari
1766 wordt hij
getransfereerd naar de
Compagnie Ruiz. Op 30
november 1767 neemt hij
ontslag.

een proces-verbaal zouden kunnen opmaken daar hij niet van plan
was op te houden met jagen. De vijfkasselrijwachters keerden terug
naar de stad en rapporteerden dit alles aan de baron Bonaert, hoogbaljuw van de stad en de kasselrij Ieper.
In de namiddag keerden de wachters terug naar Krommenelst en
jawel, tussen één en twee uur vonden ze het groepje nog steeds vrolijk
aan het jagen. Ze verbaliseerden de jagers opnieuw en verzochten
bovendien hen naar de stad te volgen. Het groepje jagers weigerde
resoluut. Daarop greep een van de wachters Louis de Courty vast,
waartegen de Franse officier zich verweerde en begon te vloeken:
Sacre Dieu, Mort Dieu! Hierop sprongen de overige jagers een vijftal
passen achteruit, en stelden zich op in een cirkel; één iemand had
daartoe opgeroepen: Al/ons Messieurs, mettons nous en cercle.
Terzelfdertijd hielden ze hun geweer in de aanslag en trokken de haan
over. Zij dreigden te schieten indien de wachters het zouden durven
hen te naderen. En opnieuw gaven ze te kennen de wachters niet te
volgen noch te willen ophouden met jagen. De wachten die apparente
ongelucken wilden voorkomen besloten dan maar op te stappen. Zij
keerden naar de stad terug, waar zij omstreeks halfvijf het schepencollege andermaal inlichtten over het gebeurde.
Het groepje jagers ging daarna nog een herberg binnen om wat uit te
rusten en een stukje te eten en keerde omstreeks drie uur terug naar de
stad. Het schepencollege had echter al besloten de drie vreemden (de
Courty, Donche en de knecht van Mr. d' Arfeuille) aan te houden en
in de gevangenis te stoppen. Zij werden dan ook in hun respectievelijke woon- of verblijfplaatsen opgepakt en opgesloten in de gevangenis van het Zaalhof. Aan de zoon, de neef en de jachtwachter van
commandant MacKay werd niet geraakt.
De volgende morgen om halftien deed majoor MacKaij, commandant
van het Ieperse garnizoen, reeds zijn beklag bij de hoogbaljuw baron
Bonaert. Hij noemt het ongehoord wat hij over het gebeurde vernomen heeft. Hij alleen is meester van de jacht en hij heeft toelating
gegeven! Hij eist dan ook de onmiddellijke vrijlating en zal niet
nalaten de magistraat der kasselrij ter verantwoording te roepen.
Baron Bonaert wast zijn handen in onschuld: niet hij, maar alleen de
gehele kasselrijmagistraat heeft de macht om gevangenen vrij te
laten. Hij gaat wel in op de vraag om majoor MacKay's tussenkomst
te akteren. Met de schriftelijke akte trekt Bonaert naar het
kasselrijbestuur. Twee kasselrijschepenen worden met de zaak belast. Zij nemen aanstoot aan de term klacht (reclame) in de akte van
commandant MacKay. De commandant ziet daarop van een formele
klacht af, maar blijft de vrijlating vragen.
In de loop van dezelfde dag worden Louis de Courty en Jan Vincent
Donche verhoord door de schepenen Charles Huyghe, heer van
Peutevin, enjonkerGuillaume de Simon en door Jan Frans Hindericx,
raadspensionaris en griffier van de kasselrijvierschaar. Beide aange-
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houden officieren ontkennen niet dat ze tweemaal geverbaliseerd
werden, maar geven ontwijkende of sterk afzwakkende antwoorden
op alle directe vragen over ondermeer het spotten met het procesverbaal, het in stelling brengen van hun geweren tegen de
kasselrijopzichters, het dreigement te schieten en het bevel van de
wachten om hen te volgen.
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Louis de Courty probeert het feit dat hij buitenlander is uit te spelen:
hij beweert het woord callange (verbalisatie) niet te kennen, en niet
op de hoogte te zijn van het gewoonterecht te Ieper. Hij ontkent ook
bij hoog en laag (op de verdoemenis van zijn ziel...) met de
kasselrijwachters gespot te hebben. Hij wordt vrij lang aan de tand
gevoeld, maar ontkent in alle toonaarden.
De ondervraging van Jan Vincent Donche is korter: hij is ook niet
helemaal een vreemde, daar hij sinds bijna een jaar te Ieper in het
garnizoen is en al die tijd onbesproken is geweest. Hij beweert dat hij
de kasselrijwachters gevraagd heeft of zij wel wisten wie de meester
van de jacht was, waarop dezen zouden geantwoord hebben, dat zij
het eigenlijk niet wisten, maar dat zij enkel bevelen opvolgden. Hij
beweert ook dat de wachten in de namiddag hem niet bevolen hebben
hen te volgen. Over het in een cirkel opstellen van de jagers om zich
te verdedigen, beweert hij daarvan niets gezien te hebben: hij zou te
druk bezig geweest zijn met het kalmeren van de wachten die Louis
de Courty hadden vastgegrepen ... (Louis de Courty had wel tevoren
verklaard dat het de officieren MacKay waren die hem van de
wachten hadden bevrijd ... )
Raadspensionaris Hindericx brengt de volgende dag verslag uit bij
het kasselrijbestuur. Het kasselrijbestuur blijft de officieren in hechtenis houden.
Wat er verder precies gebeurd is niet vermeld in documenten in de
procesbundel. Alles draait om de bevoegdheid over de jacht. Vermoedelijk heeft het schepencollege advies gevraagd bij de regering in
Brussel, of misschien was het majoor MacKay die daar de zaak
aanhangig gemaakt heeft. Enkel het resultaat is ons bekend. Op 4
oktober 1769, dus acht dagen na de opsluiting, decreteert de regering
dat de twee officieren mogen vrijgelaten worden en égard de
considerations particulières, zonder verdere kosten. Wat die bijzondere overwegingen waren die de regering in acht nam, staat nergens
te lezen. Het kasselrijbestuur wordt anderzijds ook niet berispt over
het optreden van zijn opzichters zodat de regering impliciet toegeeft
dat de kasselrij enig recht op de jacht kan laten gelden.
Twee dagen later, op 6 oktober, worden beide officieren van de
beslissing van de regering in kennis gesteld. Zij weigerden evenwel
beleefd om onmiddellijk de gevangenis te verlaten. Ze wilden eerst
hun respectievelijke advocaten, de heren de Vaux en Vermeersch,
spreken om te laten vastleggen dat ze niet na een rechtszaak, maar wel

op decreet van de Brusselse regering werden vrijgelaten. Dit moest
hun eer redden, die ze immers beiden verloren achtten door hun
opsluiting ...
Eind goed, al goed dus. Maar toch wel wat anders dan wat men zich
normaal van een proces crimineel zou voorstellen.
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Twee congressen

MARCEL BACKHOUSE EN JOHN DESREUMAUX
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Internationale geschiedkundige en
genealogische conferentie in Felixtowe
(G.-B.), 19-21 mei 1995
Van vrijdag 19 mei tot zondag 21 mei 1995 hield de Felixtowe Family
History Society haar eerste internationale conferentie in het Spa
Pavilion te Felixtowe, Suffolk, Engeland, met als onderwerp Europese inwijkelingen in Engeland 1550-1720. Westhoek was er vertegenwoordigd door Jaak Decaestecker (Conferentie Comité) en door
Ludo Vandamme en Marcel Backhouse (sprekers).
Tijdens de welkomstreceptie op 19 mei werd de gebeurtenis officieel
geopend door de burgemeester van Felixtowe in aanwezigheid van de
Engelse minister van cultuur, John Gummer, M.P.
Op zaterdag 20 mei begon de conferentie, bijgewoond door een
hondertal belangstellenden, dan in volle ernst. Het thema van Ludo
Vandamme betrof de Reformatie en de Opstand in de Nederlanden en
de vluchtelingengemeenschappen in Engeland tijdens de zestiende
eeuw, met de nadruk op Vlaanderen en vooral het Westkwartier. Zo
kwamen ondermeer aan bod: de opkomst van de Hervorming en de
invloed op de Vlaamse bevolking, de troebelen tijdens de tweede helft
van de zestiende eeuw, die aanleiding gaven tot een zeer omvangrijke
emigratie naar Engeland, Duitsland en later de Noordelijke Provincies, een omschrijving van de Vlaamse socio-economische en politieke structuur en van de sociale stratificatie van de vluchtelingen naar
Engeland.
Daarna sprak Dr. Marcel Backhouse over de nederzetting van Vlaamse
vluchtelingen in Zuidoost-Engeland en hun integratie in de Engelse
maatschappij (1550-1603). Hierin wees hij voornamelijk op twee
aspecten in verband met die integratie, namelijk het onderling huwelijk en de algemene houding van de inheemse bevolking tegenover de
vluchtelingen. Hij benadrukte dat naast het feit dat de consistories van
vluchtelingenkerken huwelijken met de Engelsen afkeurden, de
vijandelijke houding van de autochtonen tijdens de jaren 1570-1590
de integratie van de meeste vluchtelingen in de Engelse maatschappij
vrijwel onmogelijk maakte. Die integratie zou pas gebeuren in de
loop van de zeventiende eeuw.

Tony Wilson, een afstammeling van een Waalse vluchtelingenfamilie. behandelde anekdotisch het impact van Lodewijk XIV en het
Edict van Nantes op de Franse Hugenoten, de gebeurtenissen die hen
noodzaakten naar Engeland uit te wijken, wie in feite de Hugenoten
waren en hun levensstijl in Frankrijk (1680-1720).
Mary Bayliss, ere-secretaresse van de Huguenot Society en afstammeling van een arme Hugenootse weversfamilie, behandelde de
nederzetting van de Hugenoten in Spitalfields, Oost-Londen ( 16801720): de aankomst van een groot aantal in en na 1680, hun invloed
op dit Londens district, vooral in de zijdeweverij, en hun verdere
verspreiding naar andere Engelse lokaliteiten. Hierbij trok zij een
vergelijking tussen haar eigen voorouders, de Prévosts, en een welstellende en invloedrijke Hugenotenfamilie, de Ogiers.

De volgende dag opende Douglas Rickwood, meer dan waarschijnlijk een afstammeling van de zestiende-eeuwse calvinistische predikant Karel Ryckewaert uit Nieuwkerke, de conferentie met een
voordracht over de invloed van de inwijkelingen in Engeland. De
nadruk lag op East Anglia en gedeeltelijk het graafschap Essex,
hoofdzakelijk in Norwich en Colchester, de handel en industrie die
migranten met zich meebrachten en hun impact op opvoeding en
andere aspecten van de Engelse samenleving. Interessant voor de
genealogen was zijn bespreking van de archieven in verband met
Norwich die ter beschikking staan.
Susan Highley was de laatste spreker. Ze ging in op vragen als: waar
kunnen genealogen en historici meer gegevens verkrijgen over individuele inwijkelingen, welke informatie er daarvoor beschikbaar is
en hoe men kan uitvissen of voorouders Hugenoten zijn of niet.
Daarna werden de zes sprekers op het podium geroepen om de
aanwezigen de gelegenheid te geven vragen te stellen. De conferentie
werd dan door de burgemeester van Felixtowe officieel gesloten
verklaard. Een tweede internationale conferentie is gepland voor
1997 of 1998.

De zes lezingen werden uitgegeven door de Felixtowe Family
History Society: European Settlers in Britain 1550-1720: record of
proceedings (of the) First International Conference, Felixtowe,
1995, verschillende pagineringen. Deze publikatie kan worden
besteld bij Mike Durrant, Chairman, 'The Hut', Orwell High
School, Maidstone Road, Felixtowe, Suffolk, IPlll 92F, Engeland, of bij Reverend Kenneth Francis, St. John's Vicarage,
Princes Road, Felixtowe, Suffolk, lPll 7PL, Engeland.
Marcel Backhouse
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'Van geus, over toveresse tot heks':
colloquium te Beselare, 27 mei 1995.
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In de ruime sporthal van Beselare werd op 27 mei ll. een colloquium
gehouden voor een geïnteresseerd publiek. In de voormiddag werd
een referaat gehouden door John Desreumaux dat handelde over de
godsdienstig-politieke en socio-economische veranderingen in de
I 6de eeuw in de regio. Daarbij werd de volledige zestiende eeuw in
grote trekken behandeld, van de eerste door Keizer Karel uitgevaardigde plakkaten tegen de ketters, over de perikelen rondom de grootinquisiteur Titelmans die vanaf het midden van de eeuw ijverig op
zoek ging naar geloofsafvalligen. De Deken van Ronse kreeg in
verschillende steden tegenkantingen van de plaatselijke bevolking.
De beeldenstorm bracht even euforie bij de andersdenkenden. Met de
komst van Alva werd er door de Spaanse kroon weer orde op zaken
gesteld in Vlaanderen. Na het Calvinistisch bewind brak een totale
oorlog uit die de economie in de Westhoek volledig platlegde. Het
geheel werd afgesloten met enkele bevindingen over de grote emigratie die tussen 1580 en 1600 van de streek een desolaat oord maakte,
terwijl in de Noordelijke Nederlanden een eeuw van welstand begon,
grotendeels verwezenlijkt door mensen uit Vlaanderen.
In de namiddag zorgde Prof. Dr. Jos Monballuy voor een referaat over
de gerechtelijke procedure bij de heksenvervolging. Twee nooit
eerder bestudeerde processen werden behandeld. Het proces tegen
Pieter Gheldhof voor het leenhof van de Kloosterpoort van Mesen in
1657-60, en dit tegen Cathelyne Strubbe voor de schepenbank van
Hondschote ( 1660). In een boeiend betoog werden we op de hoogte
gebracht over het verloop van een crimineel strafproces, zoals dit zich
voordeed in de 16de-l 7de eeuw. Men kan vijf fazen onderscheiden:
het inwerkingstellen van de publieke strafvordering, het vooronderzoek, het eigenlijke onderzoek, het pijnlijk verhoor en het eindvonnis
en zijn executie. Noch Pieter Gheldhof, noch Cathelyne Strubbe
overleefden de folteringen. Als besluit werd gesteld dat de misbruiken die in heksenprocessen vooral inzake voorarrest en tortuur
voorkwamen, niet veralgemeend mogen worden. Al te dikwijls
vergeet men dat vele vervolgden uiteindelijk aan de vuurdood zijn
ontsnapt, omdat bepaalde rechters zorgvuldig te werk gingen en zich
niet door de massapsychose lieten meeslepen.
Nadien volgde een evocatie over Tanneken sConyncx door Oswald
Maes. In een prachtige stijl werd het leven en sterven van deze in Tielt
veroordeelde vrouw op rijm gezet. Aansluitend werd de folklore in de
hekserij in de streek behandeld. Beselare is de heksengemeente bij
uitstek. Tot nu toe werd echter geen enkele bron teruggevonden die
vermeldt dat er in Beselare ooit een heks zou gedood zijn. Daarin is
nu verandering gekomen met het onderzoek van André Hauspie. Hij
vond een proces terug van 13 april 1475, waaruit we vernemen dat

Pauwels de Capmakere ooit een Nanne Scalkins (beiden uit Beselare)
had beschuldigd een toverigghe te zijn. Ook in 1546-49 is er een
interessant archiefstuk over betoverde koeien in Beselare. Tenslotte
wordt nog een bewijs van "goed gedrag en zeden" van de Beselaarse
schepenen uit 1650 geciteerd, waaruit blijkt dat de ouders van Mathys
Vanelslande fs. Jan uit Beselare dat se souden vernaemt hebben
gheweest voor tooveraer ofte tooveresse, maer waeren hemlieden
eerlicke ghenereden omme den cost te winnen ....
John Desreumaux
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E. AERTS, M. BAELDE, H. COPPENS, e.a. (eds.), De centrale
overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795).
Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1994. 2 dln., 981 p. (Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Studia 55). (1250
BF: Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel:
publ. 1995)
De laatste decennia was de belangstelling voor de institutionele
geschiedenis maar matig. De meeste aandacht ging uit naar sociaaleconomische onderwerpen en naar mentaliteitsgeschiedenis terwijl
de instellingen wat in de kou bleven staan. Daar komt hoe langer hoe
meer verandering in. Maar ook als de instellingen op zich niet het
voorwerp van onderzoek uitmaken, dan nog blijft een grondige
kennis van de werking van de lokale, regionale en centrale besturen
bijzonder nuttig om op een systematische manier aan historisch
onderzoek te doen. Meestal is het archief dat men raadpleegt afkomstig van deze instellingen zodat enige vertrouwdheid met de
archiefvormer toelaat de inhoud ervan vollediger en genuanceerder te
benaderen. Daarenboven kan een goede kennis van het instellingenwezen ons op weg helpen om tot dan toe onvermoede reeksen
bronnen op het spoor te komen.
Dit alles is vanzelfsprekend makkelijker gezegd dan gedaan. Tot voor
kort was het zowat een onbegonnen zaak om op een systematische
manier inzicht te verwerven in de centrale instellingen in de Nederlanden tijdens het Ancien Régime en in het archief dat ze hebben
voortgebracht. Daar is met deze publikatie nu verandering in gekomen.
Als chronologische en geografische afbakening werden deze instellingen weerhouden die hebben bestaan op het territorium van de
Nederlanden dat gedurende het grootste gedeelte van de periode
1482- 1795 (regering Maximiliaan van Oostenrijk- officiële aansluiting van de Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk) door de
Habsburgers werd geregeerd. En dit zijn er meer dan een handvol: in
deze gids worden er niet minder dan 102 behandeld! De tijdslimiet
sloot drie instellingen uit waarover onvoldoende gegevens konden
worden bijeengebracht (onder andere de Stichting van Mesen, een
tehuis voor kinderen van invalide militairen). Tijdens het onderzoek
dat aan dit boekwerk ten grondslag lag kwam men trouwens verschil-

lende instellingen op het spoor waarvan geen enkele specialist tot dan
toe het bestaan had opgemerkt! Wie had bijvoorbeeld al gehoord over
het Centraal Comité voor Patriottische Giften dat de giften coördineerde om een staand leger te onderhouden tegen de Franse dreiging
tijdens de tweede Oostenrijkse Restauratie (21.3.1793-26.6.1794 )?
Aan elk van de instellingen werd een, naargelang de belangrijkheid,
al dan niet uitvoerige notitie gewijd. Deze zijn telkens ingedeeld in
zeven paragrafen. Eerst komt de geschiedenis van de instelling aan
bod. Dit betekent een beknopte uiteenzetting over ondermeer het
ontstaan, de oprichting, de rechtvoorgangers en de rechtsopvolgers.
In een tweede paragraaf is de organisatie van de instelling aan de orde:
de plaats in de hiërarchische structuur, de zetel ( vestingsplaats) en het
personeel. De activiteiten en de bevoegdheden van de instellingen
worden in een volgende luikje behandeld. Een selectieve en beredeneerde bibliografie vormt het onderwerp van de vierde paragraaf.
Voor het vijfde aandachtspunt wordt er opvallend veel plaats ingeruimd: de archieven. Er wordt hier een overzicht gegeven van de
archieven die werden geproduceerd en deze die inlichtingen verschaffen over de werking van de instelling. In de laatste twee
paragrafen tenslotte krijgt men een overzicht van de uitgegeven
bronnen (bronnenpublikaties) en van de archieftoegangen (hulpmiddelen zoals inventarissen die de archiefbestanden ontsluiten).
Bij het ordenen van de notities werd geopteerd voor een rechtshistorische indeling in plaats van een alfabetische rangschikking in
een repertorium. Dit leverde twee grote afdelingen op: (I) de soeverein en zijn vertegenwooridgers en (II) de centrale instellingen. De
centrale instellingen werden samengebracht binnen vier hoofdstukken: politiek en justitie, econonomie en financiën, oorlog en defensie,
wetenschap en onderwijs. Bekende en grote instellingen zoals de
Raad van State en de Rekenkamer van Vlaanderen staan op deze
manier samen met verwante kleine besturen.
Het spreekt voor zich dat dit indrukwekkend resultaat slechts kon
bereikt worden door de samenwerking van heel veel mensen (we
telden ca. 40 auteurs) uit de universitaire wereld en uit het Algemeen
Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. De vele inspanningen hebben dan ook geleid tot een werkinstrument dat nu al onmisbaar is en door elke vorser best binnen handbereik wordt gehouden.
(LV)

M. BOONE, K. DEGRYSE, M.J. MARINUS, e.a., Hoe schrijf ik
de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 2: Middeleeuwen en
Moderne Tijd, l 2de-18de eeuw. Gent : Stichting Mens en Kul tuur,
1994. 264 p. (895 BF)
Dit is het tweede deel van een reeks handboeken die een perfekte
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handleiding vormt voor de lokale historicus. In dit deel is de periode
van de l 2de tot de l 8de eeuw aan de orde. Eerder verscheen het deel
over de l 9de en de 20ste eeuw; delen over hulpwetenschappen en
archeologie worden in het vooruitzicht gesteld.
Het recept is bekend: specialisten brengen een indringend maar
praktisch gericht overzicht die het de lokale historicus moet toelaten
zijn onderzoek te doen op basis van een brede bronnenprospectie en
om zijn bevindingen in een breed perspectief te plaatsen. Vandaar dat
nogal wat aandacht wordt besteed aan de werkinstrumenten (bibliografieën en bronnenpublikaties) en aan bronnenoverzichten. Een
aanrader!

R. OPSOMMER, 'Omme dat leengoed es thoochtste dinc van der
weerelt': het leenrecht in Vlaanderen in de 14e en /Se eeuw.
Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1995. 2 dln. (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Studia 60). (1400 BF:
Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel: publ.
2095)
Genealogen en lokale historici komen vroeg of laat in aanraking met
de feodaliteit: heerlijkheden, lenen, leen verheffingen, heerlijke cijnzen,
enz. Meestal gaan we daar wat onwennig mee om. Logisch ook want
de systematische kennis van de concrete werking van de feodale
leefwereld was niet echt groot. Daar is nu verandering in gekomen
door deze monumentale studie van Rik Opsommer. Het is de herwerkte versie van zijn academisch proefschrift waarmee hij op 23
oktober 1993 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven tot
doctor in de geschiedenis.
Het leenrecht vormt het juridisch kader waarbinnen de feodaliteit zich
afspeelde. De late middeleeuwen vormt voor de studie van dit
leenrecht een sleutelperiode. Eén van de doelstellingen is het leenrecht ook voor de lokale vorsers toegankelijk te maken. In deze
opdracht is de auteur volledig geslaagd. Alle facetten van het leenrecht komen aan bod. De feodale begrippen worden op een heldere
manier verduidelijkt en geïllustreerd met honderden voorbeelden uit
uiteenlopende bronnen. Veel aangehaalde bronnen zijn een verrijking voor iedere geschiedkundige vereniging. Ook de genealogen
worden verwend. De indices (persoonsnamen-en plaatsnamenregister,
gemeenten én heerlijkheden) beslaan 73 (!) bladzijden. Een standaardwerk dus voor elke historische bibliotheek.(JD/L V)

D. J. NOORDAM, Geringde buffels en heren van stand: het
patriciaat van Leiden, 1574-1700. Hilversum : Verloren, 1995.
(Zeven Provinciën Reeks: 8). 109 p. (25 gulden)
De Westhoek heeft een speciale band met de Nederlandse textielstad

Leiden. Op het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw
kwamen duizenden mensen uit de Zuidelijke Nederlanden in deze
Hollandse stad terecht. Enkele jaren geleden publiceerde J.
Desreumaux daarover trouwens Leidens weg op. Anders dan men zou
kunnen verwachten komen deze Zuidnederlanders hier nauwelijks
aan bod. Het Leidse patriciaat, met name de burgers die deel uitmaakten van het hoogste bestuurscollege van de stad (de Veertigraad),
vormde een vrij gesloten groep. Daaruit weerde men mannen die
zawel te rijk als te calvinistisch waren, dus onder meer Vlamingen van
de eerste of tweede generatie (p. 104). Vanzelfsprekend nog een
woordje over de merkwaardige titel. De benaming 'geringde buffels'
werd ontleend aan een pamflet uit het midden van de l 7de eeuw,
waarin wordt gesteld dat een kleine groep binnen de Veertigraad hun
collega's lieten ringeloren. Tot slot, zoals steeds is ook deze kleine
publikatie van uitgeverij Verloren een uiterst verzorgd boekje geworden. (LV)

C. VANDENBROEKE, Hoe rijk was arm Vlaanderen? Vlaanderen in de 18de eeuw: een vergelijkend overzicht. Brugge : Marc
Van de Wiele, 1995. 168 p.
Chris Vandenbroeke heeft zich doorheen de jaren een stevige reputatie opgebouwd door het naar het grote publiek brengen van macroeconomische historische analyses. Bekend is ondermeer zijn Sociale
geschiedenis van het Vlaamse Volk (Leuven, 1984 ). In dit nieuwe
boek wil de auteur zich even losmaken van de traditionele historiografie door de l 8de en de 19de eeuwse geschiedenis van Vlaanderen te
behandelen in een vergelijkend perspectief en aan de hand van wat
wordt genoemd objectiveerbare ijkingspunten zoal Bruto Nationaal
Produkt of Nationaal Inkomen per capita. De periode van de l 8de en
de eerste helft van de 19de eeuw is cruciaal: het is de tijd van
maatschappelijke vernieuwing, van de aanloop naar industriële processen die onze moderne maatschappij inleidden. Vandenbroekes
vergelijkend onderzoek leert ons dat het welvarende Vlaanderen van
de 18de eeuw minstens even grote troeven in handen had als Engeland
om koploper in de industriële omwenteling te worden. Dat geldt voor
ondermeer de continue bevolkingsgroei (Vandenbroeke ziet de
demografie als motor van de vernieuwing), een hoge koopkracht
omdat de lage lonen werden gecompenseerd door lage prijzen, een
lagere fiscale druk, een betere infrastructuur, enz. Vlaanderen leek
dus voorbestemd om voor te gaan in de industriële revolutie en toch
gebeurde dit niet. Vandenbroeke verklaart dit door het aanhouden van
de lage lonen die investeringen in nieuwe technologieën niet rendabel
maakten.
In dit boek hebben de cijfers, grafieken en tabellen het voor het
zeggen. Vraag is of de complexe Vlaamse maatschappij in de l 8de
eeuw op deze manier recht wordt gedaan. Vele sociale groepen ging
het in die periode inderdaad goed maar of het veranderende

71

consumentengedrag (een belangrijke stimulans bij economische vernieuwing) ook speelde bij de grote massa keuters en thuiswevers op
het Vlaamse platteland is nog maar zeer de vraag. Zoveel is duidelijk,
dit nieuwste boek van Chris Vandenbroeke zal door zijn uitgesproken
stellingname opnieuw voor heel wat controverse zorgen. (LV)
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J.J. WOLTJER, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog: over de
Nederlandse Opstand 1555-1580. Amsterdam : Balans, 1994.
159p.
Jarenlang was Jan Juliaan Woltjer hoogleraar Vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden in Nederland. Zijn onderzoeksdomein bij uitstek was de geschiedenis van de Opstand in de Nederlanden, waarbij hij vooral oog had voor de politieke en religieuze
aspecten. Op dat vlak heeft hij diepe, vernieuwende sporen getrokken. Hij verliet de eenvoudige verklaringsmodellen (katholiek versus
protestant; Spaansgezind versus Staatsgezind) en vroeg aandacht
voor wat hij noemde de middengroepen. W oltjer heeft aangetoond
dat deze middengroepen (op religieus vlak ondermeer de protestantiserende katholieken) een bepalende rol hebben gespeeld in de Opstand tegen Spanje en de scheuring van de Nederlanden. Deze visie
kwam voor het eerst tot stand in zijn dissertatie (Friesland in
hervonningstijd, Leiden, 1962) maar werd kracht bijgezet door
historische bijdragen die, weliswaar van geringere omvang, het
perspectief van de volledige Nederlanden in zich droegen. Vijf van
deze artikelen (ondermeer het magistrale De vredemakers) die alle
getuigen van een diep inzicht werden nu gebundeld in dit boekje. Dit
kunnen we alleen maar toejuichen, temeer daar enkele hier opnieuw
uitgegeven bijdragen oorspronkelijk in nauwelijks toegankelijke
gelegenheidspublikaties waren verschenen. Daarenboven werden
deze opstellen voor de gelegenheid herzien en herschikt. (LV)

L. FRANCOIS, E. VANHAUTE en S. VRIELYNCK, De vele
gezichten van de nieuwste geschiedenis =Les multiples visages de
l'histoire contemporaine, dl. II: Bibliografie van de licentiaats- en
doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis,
tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische
universiteiten, 1975-1994 =Bibliographie des mémoires de licence
et des thèses de doctorat concernant l'histoire contemporaine,
réalisés dans les départements d'histoire des universités be/ges,
1975-1994. Gent : Academia Press (Eekhout 2, 9000 Gent) en
BVNG/ABHC, 1995. (795 BF)

Samenvattingen van Licentiaatsverhandelingen en Proefschriften
aangeboden aan het Departement Geschiedenis van de KU Leuven:
1994. Leuven: Katholieke Universiteit, departement Geschiedenis en Vereniging Historici Lovanienses, 1995. 136 p. (400 BF)
Je hoort wel eens verzuchten dat veel interessant historisch onderzoek
in onuitgegeven licentiaatsverhandelingen nauwelijks toegankelijk
is. De voorbije jaren zijn evenwel een aantal initiatieven ontwikkeld
die daar iets willen aan doen. Zo is daar ondermeer de reeks Historische Monografieën van de Aartrijkse uitgeverij Decock. Belangrijk
zijn zeker ook de bibliografieën die de vorser inlichten over titels en
onderwerpen van de licentiaatsverhandelingen die aan Belgische
universiteiten werden ingediend. Zopas verscheen een prima toegankelijke bibliografie van de 2686 licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis die tussen
1975 en 1994 aan de afdelingen Geschiedenis van Belgische universiteiten tot stand kwamen. Dit lijvig deel vormt het pendant van een
eerder verschenen overzicht van gelijkaardige verhandelingen die
aan andere afdelingen van de Belgische universiteiten werden verdedigd. Beide delen kunnen trouwens samen op het aangegeven adres
worden besteld ( 1.390 BF).
Voor wie op de hoogte wil blijven van de licentiaats-en doctoraatsverhandelingen die aan het Departement Geschiedenis van de Katholieke Universiteit tot stand komen. staat eveneens een uitstekend
werkinstrument ter beschikking dat intussen aan zijn achtste aflevering toe is. Het betreft een overzicht in de vorm van min of meer
uitvoerige samenvattingen van tijdens het voorbije kalenderjaar
voorgelegde verhandelingen. Onlangs kwam de brochure 1994 uit:
men vindt er de samenvatting van 63 licentiaatsverhandelingen en 5
doctorale proefschriften. Deze publikatie kan besteld worden bij:
Hans Storme, KU Leuven, departement Geschiedenis, Blijde
Inkomststraat 21 /05, 3000 Leuven (400 BF, inclusief verzendkosten,
te storten op postgirorekening 000-0472677-93). Er zijn nog een
aantal exemplaren beschikbaar van de afleveringen 1990, 1991, 1992
en 1993.

Zannekin Jaarboek 17. leper : Vereniging/Stichting Zannekin,
1995. 176 p.: ill. (700 BF voor leden, 800 BF voor niet-leden;
Zannekin, Paddevijverstraat 2, 8900 Ieper)
Zoals altijd handelen de artikelen in dit Zannekin Jaarboek over de
historische en culturele banden tussen een aantal randgebieden van de
Nederlandse cultuursfeer met het centrum van de Nederlanden (Nederland en België). Steven de Backer schetst het leven en het werk van
Klaus Sluter. een Nederlandse beeldhouwer in dienst van de
Bourgondiërs. Drie bijdragen behandelen het Fransvlaamse thema.
Maurits Cailliau onderzoekt de opvattingen van Joris van Severen
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over de Franse Nederlanden. Naar aanleiding van het 25-jarig overlijden van Jean Marie Gantois brengt Antoon Lowyck een rijk
gestoffeerde biografische notitie over deze Fransvlaamse voorman.
Deze bijdrage omvat tevens de meest uitgebreide bibliografie van en
over Gantois die tot op heden werd gepubliceerd. Pieter-] an Verstraete
tenslotte behandelt Vita! Celen als Vlaams ambassadeur in FransVlaanderen. Ook Celens grondige kennis van het werk van Michiel
de Swaen is hier aan de orde. Verder bevat dit jaarboek nog artikelen
over het Land van Edingen en de Arenbergs, de grensoverschrijdende
Berkelrivier (Munsterland) en de aanwezigheid van de Nederlandse
cultuur in de Duitse landen. Het jaarboek sluit af met een reeks kortere
bijdragen en boekrecensies.

De Franse Nederlanden: 20ste jaarboek= Les Pays-Bas Français:
20es annales. Rekkem : Stichting Ons Erfdeel, 1995. 440 p.: ill.
(1.450 BF; Stichting Ons Erfdeel vzw, Murissonstraat 260, 8931
Rekkem)
Deze jubileumuitgave is een lijvige publikatie geworden. Enerzijds
zijn er de artikelen en de bibliografie die zoals steeds wetenschappelijk verantwoorde informatie geven over de verschillende aspecten
van de Franse Nederlanden en over de betrekkingen van deze streek
met Belgisch-Vlaanderen en Nederland. Bovendien bevat dit jaarboek ook een Bibliografie De Franse Nederlanden 1986-1995,
samengesteld en van een uitgebreid register voorzien door Dirk van
Assche.
In de artikelen wordt een breed scala van onderwerpen aangesneden.
Claude Lannette, archivaris van het Departementaal Archief in Rij se!,
heeft het over het archiefbeleid in de Noordfranse departementen
Nord en Pas-de-Calais. Het muziekleven in Kamerijk, Dowaai en
Rijsel tijdens het Ancien Régime wordt behandeld door ondermeer
lgnace Bossuyt. Over de admiraliteit van Vlaanderen, tussen 1537 en
1560 in Duinkerke gevestigd, werd in de vorige eeuw gepubliceerd
door Louis de Baecker uit Sint-Winoksbergen. Dit onderzoek wordt
nu hernomen door Louis Sicking. Anita Oger-Leurent schetst de
resultaten van het onderzoek naar en de conservatie van de retabels in
kerken in Frans-Vlaanderen (arrondissement Duinkerke). Deze
retabels kwamen volop in de belangstelling dankzij de operatie 'Mon
Patrimoine' die door het Franse Ministerie van cultuur werd gelanceerd. Verder nog artikelen over ondermeer de trappistenabdij op de
Catsberg, het Nederlands in het lager en middelbaar onderwijs in
Frans-Vlaanderen, en twintig jaar Frans-Vlaamse Veertiendaagse in
Nieuwpoort.

Berichten en aankondigingen

Gids voor het Fonds Merghelynck op
Internet!
Internet is een wereldomvattende doorverbinding van tienduizenden
computernetwerken over de hele wereld. Tegenwoordig gaat er geen
week voorbij of er verschijnt wel een artikel in een tijdschrift, een
bijdrage in duidingsprogramma's op TV, of een bericht in de krant.
Op Internet wordt informatie over alle mogelijke onderwerpen aangeboden: de Belgische regering, de verkiezingsuitslagen van mei
1995, stedelijke informatiediensten, het zijn maar een paar voorbeelden. Ook over genealogie is er al een en ander te vinden. Eén van de
allereerste zaken die we tot onze verrassing daar aantroffen was de
Gids voor het Fonds Merghelynck van Kristof Papin, omgewerkt naar
het Internet-formaat door Michel Vuijlsteke uit Gent. Hiermee is dit
raadpleegbaar over de hele wereld, voor wie over een PC en modem
beschikt, tegen de kosten van een lokaal tefefoongesprek. Voor de
ingewijden: het is te vinden op URLhttp://eduserv.rug.ac.be/-mvuijlst/
genea/mergh!index.html (dus op een der computers van de Rijksuniversiteit Gent). Over internet kunnen we hier niet uitweiden; in het
mei- en julinummer van het tijdschrift VVF-Genealogie & Computer
vindt men er meer over. Overigens zit ook VVF-Genealogie &
Computer op het Internet op URL http:!lwin-www.uia.ac.be/u/pavpl
index.html met informatieve teksten over de Belgische genealogische
verenigingen in België en de VVF en VVF-G&C in het bijzonder.
(Pieter Donche)

Tien jaar Westhoek-Info ontsloten:
analytische inhoudstafel en naamindex op de
jaargangen I tot X van Westhoek-Info
De inhoudstafel vermeldt alle artikelen verschenen in de voorbije
jaargangen. De gepubliceerde bronnen worden onderverdeeld in een
rubriek algemeen; vervolgens is er een alfabetische ordening per
plaats. De genealogische bijdragen worden vermeld onder de behandelde familienaam. De overige artikelen worden opgenomen onder
de rubrieken Naamkunde, Geschiedenis, enz. Een alfabetische naamindex op alle voorkomende namen vult het geheel aan. Deze publika-
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tie zal geproduceerd worden op het formaat van de Westhoek-Infonummers en zal een hondertal bladzijden omvatten.

Analytische inhoudstafel en naamindex... is te verkrijgen door
middel van overschrijving van 200,- fr + 28,fr. verzendingskosten
op rek. KB 411-8052581-31 van Pieter Donche, Elisabethlaan 2/
34, 2600 Berchem, met vermelding WH-Info INDEX.
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Status animarum Boezinge 1610-1611
Boezinge (deelgemeente Ieper) is voor het begin van de l 7de eeuw
niet bepaald een gemakkelijk dorp om genealogische opzoekingen te
verrichten. Vandaar het groot belang van het Status Animarum van
deze parochie uit 1610-1611 dat tijdens inventariseringswerk in het
archief van de kasselrij Ieper opdook. Een gelijkaardig document
voor Langemark was reeds uitgegeven en bewerkt (J. Decaestecker,
De bevolking van Langemark in het begin van de 17de eeuw,
samenstelling en herkomst, in: Westhoek-Jaarboek, IV (1987), p. 65125).
Dit status geeft een volledig overzicht van alle families in het dorp met
de meest uitgebreide informatie: geboorteplaats, leeftijd, afkomst,
ouders, inwonende knechten of meiden. Het is een cruciale periode uit
de geschiedenis van Boezinge omdat in die decennia het dorp herbevolkt werd na de leegloop tijdens de godsdienstoorlogen. De
nieuwe bevolking kwam soms van ver en dat brengt de genealoog
veelal voor een onoverbrugbaar probleem. Dit Status geeft het
antwoord daarop.
De uitgave werd bezorgd door N. Boussemaere en K. Papin, respectievelijk voorzitter en secretaris van de V.V.F.-Westhoek.

De uitgave die ongeveer 90 bladzijden zal tellen kan worden
besteld door overschrijving van 325 fr. (+ eventueel 50 fr.
verzendingskosten) op rek. nr. 738-3293440-21 van V.V.F. Westhoek. De oplage is beperkt.

De familie Six in Zuid- West- Vlaanderen
Via de kwartierstaat SJX worden niet minder dan 62 rechtstreekse
voorouders opgespoord, afkomstig uit Vlaanderen, Henegouwen en
Noord-Frankrijk, zes generaties ver. Uitgangspunt vormen de kinderen van August Six ( 1853-1947) en Romanie Vanwalleghem ( 18621935). Van heel wat bekende en/of kleurrijke figuren worden biografische bijzonderheden gegeven: pater Six en zijn avontuurlijke rol in
de Boerenkrijg, Franciscus Six als deken van de Siskens in Moorsele,
enz.

In de stamboom SIX worden in rechtstreekse lijn de voorouders Six
tot omstreeks 1600 opgespoord. Tevens worden de aanverwante
families gevolgd (Vanwalleghem, Valcke, Yanneste, enz.). Ook
enkele aftakkingen Six uit de l 7de en de l 8de eeuw kwamen hierbij
aan het licht. De voorouders waren vooral afkomstig uit de Leievallei
(Menen, Wervik, Geluwe, Dadizele, Komen, en vooral Wevelgem en
Moorsele). De lokale geschiedenis van beide laatste gemeenten komt
overigens uitgebreid aan bod.

De genealogische publikatie De familie Six in Zuid- West- Vlaanderen van 1600 tot heden (A4 formaat, ca. 150 blz., 800 BF) verschijnt in het najaar 1995. Inlichtingen bij Gaston Herman,
Duinparklaan 33, 8670 Oostduinkerke.

Westhoek!amilies in een indrukwekkend boek
In dit overwegend tweetalig boek worden stambomen gepresenteerd
van de verwante Westvlaamse families Van Hee, Faure (Didelle),
Verlende, De Cae, Fraeys (de Veubeke), Cornelis, Mulle (de
Terschueren), voorzien met een uitgebreid overzicht van veertig
aansluitende families. Dit werkstuk is het resultaat van collectief
onderzoek dat een aanvang nam toen Godfried Yerlende op het einde
van de Tweede Wereldoorlog terugkwam uit de Verenigde Staten.
Het eindresultaat is een verzorgde en lijvige (705 pagina's) uitgave.

P. Vermeire en H. De Poortere, Stambomen van de verwante
Westvlaamse families Van Hee, ... , Brugge : Neptunus, (s.a). De
eerste oplage is uitgeput. Er wordt een tweede beperkte oplage
overwogen indien er voldoende belangstelling is. Inlichtingen bij
Pierre Vermeiren, Armand Lonquestraat 26, 9050 Gentbrugge.

Hessels en Ortelius
In Westhoek-Info X (1994), p. 45-56 vroeg Marcel Backhouse aandacht voor Het belang van het werk van J.H. Hessels voor historici en
genealogen. Hessels brievenuitgave bevat een cotTespondentie van
Abraham Ortelius (deel 1) en brieven en documenten in verband met
de Nederduitse vluchtelingenkerk in Londen (delen 2-4). Een gedeelte van deze brievenverzameling, met name 160 brieven van en 3
aan Ortelius werd eind 1994 aangekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Deze brieven werpen een licht op de Europese
geleerdenwereld van de 16de eeuw en op de ontwikkeling van de
cartografie in het bijzonder. Ortelius werd wereldberoemd met zijn
Theatrum orbis terrarum, de eerste wereldatlas die door hem werd
samengesteld en vanaf 1570 in verschillende edities verscheen.
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Activiteiten V.V.F. Westhoek
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Op dinsdag 21 november is prof. F. Vanhemelrijck te gast met een
lezing over gerechtelijke bronnen.
Fernand Vanhemelryck (Ukkel, 1940) is pro-rector van de K.U.
Brussel en doceert geschiedenis aan deze universiteit en aan de K.U.
Leuven. Bij het grote publiek is hij bekend met zijn publikaties
Heksenprocessen in de Nederlanden (1982) en Kruis en wassende
maan: pelgrimstochten naar het Heilig Land ( 1994 ), allebei uitgaven
van het Davidsfonds in Leuven. Maar F. Vanhemelryck is vooral
vertrouwd met de geschiedenis van de criminialiteit en het is vanuit
deze belangstelling dat hij zijn lezing over gerechtelijke bronnen
opbouwt.
Deze lezing gaat door in de zaal van de CERA-bank, Rijselsestraat 52,
8900 Ieper. Toegang: 100 BF voor leden, 120 BF voor niet leden.

Bruikleendienst in Stadsarchief Ieper
Archief dat wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en in het
Rijksarchief in de Provinciën kan tijdelijk worden overgebracht naar
het stadsarchief Ieper. Aldaar kunnen deze archiefbescheiden in de
leeszaal worden geraadpleegd.
Dit laat nu toe om archieven die verspreid zijn over verscheidene
bewaarplaatsen in Ieper te raadplegen. Een breed scala van mogelijkheden dient zich aan: de procesdossiers van de Raad van Vlaanderen,
het uitgebreide archief van de Franse tijd (Franse hoofdbesturen), de
rekeningen en de bewijsstukken die in de fondsen van de Rekenkamer
worden bewaard.
Anderzijds zijn de mogelijkheden van deze bruikleendienst ook niet
onbeperkt. Voor aanvragen en meer gedetailleerde informatie:
Stadsarchiefleper, Lange Meersstraat 9, 8900 leper (057/202200).

Literatuurgids met betrekking tot de recente
historiografie over de Zuidnederlandse
emigratie in de zestiende eeuw
G. Janssens, 'Verjaagd uit Nederland': Zuidnederlandse emigratie in
de zestiende eeuw: een historiografisch overzicht (ca. 1968-1994),
in: Nederlans Archief voor Kerkgeschiedenis, 75 ( 1995), p. 102-119.
De problematiek van de Zuidnederlandse emigratie heeft een breed
scala van vorsers aangetrokken. Historici, kunsthistorici, theologen
en familiekundigen bewegen zich op dit terrein, actief zowel in
Vlaanderen als in de landen waar de vluchtelingen onderdak vonden

(overwegend Engeland, Nederland en Duitsland). Dit verklaart de
grote historiografische produktie op dit vlak. Het laat zich tevens
raden dat het geen sinecure is om een goed overzicht te behouden van
wat er wordt gepubliceerd. Vandaar dat dit artikel van Gustaaf
Janssens zo bijzonder welkom is. Het geeft een beredeneerd overzicht
van de historiografie over de l 6de eeuwse emigratie uit de Zuidelijke
Nederlanden tussen 1968 en 1994.
Dit overzicht kan op verschillende wijzen worden geraadpleegd.
Vooreerst biedt dit artikel een gedetailleerd overzicht van de verschillende onderzoeksdomeinen binnen een ruime historische context.
Daarnaast zal het tevens zijn dienst bewijzen als een bijna exhaustieve
bibliografie over de Zuidnederlandse emigratie. Vanzelfsprekend
komen de belangrijke academische dissertaties uitgebreid aan bod
maar ook het werk van amateur-historici werd niet veronachtzaamd.
Het internationaal en verspreid karakter van de besproken publikaties
maken van Ve1jaagd uit Nederland nu al een onmisbaar werkinstrument. Speciaal voor wie belangstelling heeft voor de emigratie
naar Engeland raden we aan dit artikel te gebruiken in samenhang
met: Ph. Denis, Bibliographie de l'histoire démographique des
réfugiés.flamands et wcillons en Angleterre ( l 558-1628), in: Bulletin
de la Société d'Histoire du Protestantisme beige. VI-3 ( 1974 ). p. 6180 en VI-4 ( 1975) p. 97-124 (een weliswaar louter bibliografisch
overzicht, gerangschikt per vluchtelingengemeente). Ook het
bibliografisch overzicht van Susan Highley in de congresbundel van
het eerste internationaal familiekundig congres in Felixtowe (zie een
bespreking elders in dit nummer) sluit daar goed bij aan. (LV)

Jan Taccoen van Zillebeke
Vorig jaar werd Stijn Manhaeghe licentiaat moderne geschiedenis
aan de Katholieke Universiteit Leuven met zijn licentiaatsverhandeling
De Jeru::.alemreis (1514-15 l 5) en de Raadgevingen uit het 'Liv re de
Voeiages' van Jan Taccoen van Zillebeke: uitgm•e, i·ertaling en
becommentariëring. Dit jaar ontving hij voor deze verhandeling de
Prijs van de Historici Lovanienses. Deze prijs wordt jaarlijks door het
departement Geschiedenis van de KUL en de Vereniging Historici
Lovanienses toegekend aan de beste licentiaatsverhandeling van dat
jaar. De familie Taccoen had in de l Sde en l 6de eeuw de heerlijkheid
Zillebeke in bezit; het merkwaardig relaas van de Jeruzalemreis van
Jan Taccoen was tot op heden onuitgegeven gebleven. Eén van de
juryleden die de prijs toekende was professor Fernand Vanhemelryck
die vorig jaar het zeer lezenswaardige Kruis en wassende maan:
pelgrimstochten naar het Heilig land (Leuven: Davidsfonds, 1994,
324 p.) publiceerde. Ook daarin is even sprake van de pelgrim Jan
Taccoen.
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Marcel Backhouse (1948-1995)
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Op 26 juli overleed Marcel Backhouse onverwacht in Kortrijk. Marcel stond mee aan de wieg van de Westhoek-werking
die hij al die jaren met hart en ziel heeft ondersteund. Het is
mede op zijn initiatief dat het besluit genomen werd om de
Westhoek-werking verder te zetten nadat Jacques Decaestecker
zich had teruggetrokken. Met veel enthousiasme was hij in de
nieuwe redactieploeg gestapt. Het resultaat van dit engagement is trouwens duidelijk in dit nummer merkbaar. Met zijn
heengaan verliest Westhoek een goede vriend en een ijverig
medewerker. In het eerstvolgende nummer van ons tijdschrift
komt een uitgebreid in memoriam met bibliografie.

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met
de geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt
verstaan het oude Westkwartier. met name de regio ge\ormd door de voormalige
kasselrijen/ambachten Broekburg. Kassei, Sint-Winoksbergen. Belle. leper. Veurne
en Waasten. samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels. bronnenuitgaven. reportages
en interviews. archiefsignalementen. nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen. boekbesprekingen. vragen en antwoorden. agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur WP. samen met een outprint)
op prijs. De publikatie van lange artikels kan. in overleg met de auteur. over
opeenvolgende nummers worden gespreid.
Westhoek publiceert in de taal van de auteur: aan niet-Nederlandstalige artikels wordt
een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.

De auteurs. en niet de uitgever. zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang \·an vier nummers. samen ca. 160
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige
nummers van dat werkjaar nagestuurd.
De abonnementsprijzen zijn minimumbijdragen: een lijst van steunende leden wordt
in het tijdschrift afgedrukt.
België:
Nederland:
Andere landen:

275,- BF overschrijven op KB-rek. 464-8289111-29. t.n.v. Westhoek. Oude Veurnestraat 37. 8900 leper
18 NLG overschrijven op Rabobank-rek. 11.33.39.1-1..3 t.n.v Ludo
Yandamme. Doornhut 28. 8310 Brugge
350,- BF op postrek. 000-1692845-01 t.n.\. S. Lazoore. Oude
Veurnestraat 37. 8900 leper

Westhoek-leden die reeds hun bijdrage voor 1995 hebben overgemaakt. vinden
op de adresstrook een asteriks gevolgd door het getal 95 : *\95. Is dit niet het
geval. dan ontbreekt de asteriks bij de vermelding van het jaar: \95.
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Woord vooraf

We wensen u veel leesgenot met dit derde nummer en hopen dat het
beantwoordt aan de verwachtingen die u in Westhoek stelt. Het opent
met een in het vorig nummer aangekondigd In memoriam Marcel
Backhouse. De bibliografie die daarop aansluit toont aan hoeveel
Westhoek aan Marcel verschuldigd is.
De voorbije maanden ontvingen we talrijke positieve reacties en
aanmoedigingen om op deze weg verder te gaan. Hartelijk dank.
Samen met u betreuren we evenwel dat we er nog niet in geslaagd zijn
de opgelopen achterstand te overbruggen. Voor dit jaar stelden we dit
als een prioriteit. Concreet wil dat zeggen dat u de laatste aflevering
(nummer 4) van 1996 in januari 1997 thuis bezorgd krijgt, zoals het
jarenlang een traditie was.
Zover zijn we nog niet; het laatste nummer van 1995 is in de maak en
volgt in maart. Dit komende nummer bevat een artikel van A.
Bauwens die een boeiend verhaal brengt over de nasleep van de
godsdiensttroebelen in del 6de eeuw in de Westhoek, het tweede deel
van de Poperingse hoofdgeldbetalers, archiefsprokkelingen uit FransVlaamse archieven, talrijke aankondigingen en berichten uit de
wereld van archief en genealogie in de Westhoek en vanzelfsprekend
een namenlijst van alle steunende leden die we hier reeds van harte
danken.
In dit komende nummer ( 1995/4) zult u ook meer vinden over de
nieuwe abonnementsvoorwaarden. Daarom durven we met enige
aandrang vragen om te wachten met het vernieuwen van het abonriement tot dat nummer in je bus valt en daartoe dan het ingesloten
overschrijvingsformulier te gebruiken.

De kernredactie
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Marcel Backhouse na
het behalen van zijn doctor~itel aan de Sou~
hampton University
(Groot-Brittannië), 1992

In memoriam

Marcel Backhouse

Op 27 september 1948 werd Marcel Backhouse in Kortrijk geboren.
Zijn ouders hadden elkaar leren kennen op het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Zijn moeder stamde uit een echte Kortrijkse familie,
zijn vader was een Engelsman in dienst van de Britse Roy al Air Force.
Dit samengaan van Vlaanderen en Engeland zou trouwens het ganse
verder leven van Marcel Backhouse kleuren.
Na middelbare studies aan het Atheneum in Kortrijk studeerde hij
geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Brussel (1967-1971). Het
waren bewogen jaren met de studentenrevolte van mei 1968 die diep
op hem ingrepen. In felle gesprekken blikte hij later niet zonder
heimwee op deze periode terug.
Op zoek naar een onderwerp voor zijn licentiaatsverhandeling kwam
Emerst Warlop, archivaris bij het Rijksarchief te Kortrijk, hem
tegemoet. Hij was bezig met het inventariseren van het familiefonds
d'Ennetières en was daarbij gestoten op het lijvige procesdossier van
Jan Camerlynck, beeldenstormer en bosgeus uit Hondschote, en een
aantaal van zijn gezellen. Dit document bracht veel nieuwe gegevens
aan over de organisatie en het verloop van de beeldenstorm en van het
bosgeuzenverzet (1566-1569) in het Westkwartier van Vlaanderen.
Een eeuw eerder was Edmond Decoussemaker vruchteloos naar deze
documenten op zoek geweest. Meteen ging onder leiding van zijn
promotor Jan Craeybeckx een nieuwe wereld voor Marcel Backhouse
open. De studie van de eerste opstand tegen de traditonele kerk en
tegen Spanje in het roerig textielgebied van het Westkwartier leek een
onderwerp zo op maat gesneden voor de geëngageerde roerige
student die hij toen was. Hij werkte zich inderdaad zeer snel in deze
woelige periode in en het koste hem moeite om zijn sympathie te
onderdrukken voor de opstandelingen, de beeldenstormers, de bosgeuzen, de veroordeelden. Van de barricaden in Parijs tot de opstand
in het Westkwartier, het maakte deel uit van een zelfde leefwereld.
Dit engagement trof Marcel Backhouse ook bij Louis Paul Boon aan;
een sympathie voor de kleine anonieme man die door de hoge heren
wordt gebruikt om hun doelstellingen te realiseren en nadien aan zijn
lot wordt overgelaten. Uit Boons correspondentie blijkt trouwens dat
hij tijdens het schrijven van zijn Geuzenboek intensief op zoek ging
naar Marcels thesis die hij maar nergens op de kop kon tikken.
Backhouse vond in Boon een gelijkgestemde maar dit nam niet weg
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dat hij oog had voor de 'historische' onvolkomendheden die aan deze
roman vastzaten. Daarover publiceerde hij twee bijdragen op vraag
van de Stichting Ons Erfdeel (Ons Erfdeel en Jaarboek De Franse
Nederlanden, 1980). Meteen was de basis gelegd voor een vruchtbare
samenwerking. In de jaren die volgden nam het Jaarboek De Franse
Nederlanden verscheidene artikelen van hem op over de reformatie
in het 16de-eeuwse Westkwartier.
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Intussen was de voortreffelijke licentiaatsverhandeling Beeldenstorm en bosgeuzen integraal gepubliceerd ( 1971) en van het procesdossier van Jan Camerlynck en zijn gezellen bezorgde hij een tekstuitgave voor de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (1972).
Meteen was ook hier de weg voorbereid om belangrijke archiefvondsten die hij later in Engelse archieven ontdekte op een voorbeeldige manier uit te geven. Beide publikaties vonden vlot hun weg en
maken steevast deel uit van elke selectieve bibliografie over de
Opstand. Verscheen zijn verhandeling integraal in een regionaalhistorisch tijdschrift, toch mocht ook de internationale geleerdenwereld kennis nemen van de resultaten van dit onderzoek. In 1983
werd een samenvatting gepubliceerd in het internationaal in hoog
aanzien staand vaktijdschrift Archiv für Reformationsgeschichte.
Enkele jaren eerder had hij daarin reeds een bijdrage gepubliceerd
over de eerste gewapende hagepreek in de Nederlanden, Boeschepe
12 juli 1562.
Merkwaardig genoeg zou hij pas jaren later, in 1987, voor de eerste
maal het Westkwartier bezoeken en plaatsen aandoen als Nieuwkerke,
Belle, Godewaersvelde en Hondschote die een zo belangrijke plaats
in zijn verhaal spelen.
De eerste jaren na zijn studie was hij een veel geziene bezoeker van
het Kortrijkse Rijksarchief. Met een reeks publikaties in De Leiegouw,
de Handelingen van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van
Kortrijk en het Tijdschrift voor Geschiedenis ontpopte hij zich in
enkele jaren tot de specialist van de l 6de eeuwse Kortrijkse geschiedenis.
Na een lesopdracht in Antwerpen trok Marcel Backhouse op het einde
van de zeventiger jaren naar Engeland. Dit was bedoeld als tussenstap
voor een definitieve migratie naar Australië maar zover zou het nooit
komen. In Londen ontmoette en huwde hij Mary Moore, dochter van
Ierse migranten in Manchester en hij trad in dienst bij de Law Society
in Londen.
Op historisch vlak diende zich nu het grote werk aan. Reeds op het
einde van zijn studententijd had professor Jan Craeybeckx, zijn
promotor, hem in contact gebracht met professor Geoffrey Parker.
Promotieonderzoek over de politiek van de Engelse koningin Elisabeth
I ten aanzien van de opstand in de Nederlanden leek vaste vorm te

krijgen. Uiteindelijk beet Marcel Backhouse zich in een verwant
Engels-Vlaams onderwerp vast. In de verhoren van Jan Camerlynck
en in de documentenverzameling uitgegeven door Edmond
Decoussemaker was er steeds opnieuw sprake van het Engelse
kustplaatsje Sandwich waar vluchtelingen uit het Westkwartier bij
voorkeur bescherming zochten en zich organiseerden. De interesse
was gewekt om daar verder op te werken maar insiders beweerden dat
er nauwelijks adequaat bronnenmateriaal was. Marcel zette toch door
en vond verschillende lijsten van Vlaamse vluchtelingen in Sandwich
in de grote Londense archieven en bibliotheken. Toen Elisabeth
Martin hem tenslotte op het rijke 16de-eeuwse bronnenbestand van
Sandwich wees, was het hek helemaal van de dam: de Vlaamse en
Waalse vluchtelingengemeenten van Sandwich zouden het onderwerp vormen van zijn doctoraatsverhandeling. Hij werd in zijn
onderzoek gesteund door de professoren Alastair Duke en Jan
Craeybeckx, eminente historici wat betreft respectievelijk de religieuze en economische geschiedenis van de 16de eeuw. Een tijd van
heel intens historisch werk brak aan. Dank zij zijn harde werkkracht
kon hij zijn promotieonderzoek in tienjaar tijd afronden; in september
1992 behaalde hij zijn doctorstitel aan de universiteit van Southampton
met de verhandeling (Ph.D. thesis) The Flemish and Walloon
Communities at Sandwich du ring the Reign of Elizabeth ( 1561 J603 ). Daarmee schreef hij zich in de school in die de laatste jaren
rond Alastair Duke vorm krijgt met jonge historici zoals Paul Regan,
Raingard Esser en Andrew Spicer. Met een herwerkte en ingekorte
versie van deze scriptie werd hij in 1994 laureaat van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Letteren, Schone Kunsten en Wetenschappen.
Tijdens de jaren waarin zijn proefschrift vorm kreeg, bleef hij
trouwens publiceren. Nieuwe bronnen in verband met de Vlaamse
vluchtelingen in Sandwich gaf hij steevast uit bij de Koninklijke
Commissie voor Geschiedenis (van België) en veel van zijn talrijke
voordrachten werden naderhand gepubliceerd. Het is ook in deze tijd
dat wij met Westhoek contact zochten met Marcel, samen Sandwich
verkenden en het idee om in de St.- Peter' s Church, de kerk die eertijds
was toegewezen aan de
Vlaamse vluchtelingen, een tentoonstelling over de emigratie op te
zetten gestalte kreeg en gerealiseerd werd. Het succes van dit initiatief
deed Marcel dromen om de banden tussen Vlaanderen en NoordFrankrijk met Sandwich verder aan te halen via een vereniging
waarvan hij aan de wieg stond: Historica! Link Flanders Kent. In die
jaren gaf Marcel Backhouse mee vorm aan de aandacht die Westhoek
vroeg voor de geschiedenis van het 16de-eeuwse Westkwartier en de
problematiek van de migratie naar Engeland in het bijzonder. Vanaf
1985 kon Westhoek elk jaar één of meerdere bijdragen van Marcel
publiceren.
Deze sterke betrokkenheid is reeds een aanwijzing dat Sandwich veel
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meer geworden was dan het onderwerp van een historische dissertatie; het was een stuk van zijn leven geworden. Marcel en Mary
verlieten Londen en gingen wonen in Sandwich (Ash net buiten
Sandwich), ze bouwden ereen vriendenkring op en zijn nauwe relatie
met de burgemeester Pauline Leith leidde na haar overlijden tot het
opzetten in Sandwich van de Pauline Leith Lectures. De eerste lezing
werd door Marcel verzorgd, de tweede door Raingard Esser. En ook
het historisch onderzoek over Sandwich ging verder door. Marcel
koesterde plannen om de verslagboeken van de stadsmagistraat van
Sandwich tijdens de l 6de en I 7de eeuw uit te geven en was met dit
titanenwerk reeds een flink stuk opgeschoten. En er stond nog meer
op stapel. Samen met Raingard Esser werkte hij het plan uit om een
bundel opstellen over vluchtelingen en geloof in de ! 6de eeuw uit te
geven. Marcel was daartoe goed geplaatst want hij voelde zich
bijzonder goed thuis in het wereldje van de 16de-eeuwers, contacten
die hij al die jaren had opgebouwd via briefwisseling, persoonlijke
ontmoetingen, deelname aan congressen en zijn nooit aflatende
dienstbaarheid.
Marcel was geen kamergeleerde. Hij genoot van het leven en was
onvermoeibaar. Hij had niet de minste moeite om na een zware avond
de volgende ochtend voor dag en dauw aan zijn schrijftafel te werken.
Zijn gastvrijheid kende geen grenzen en Westhoek mocht daar dikwijls een beroep op doen. Steeds stond hij klaar voor het leveren van
een artikel, het zoeken naar antwoorden op vragen, enz. Bij de nieuwe
start van Westhoek was hij een van de stuwende krachten om dit werk
verder te zetten. Kort voordien had hij de stap gezet om na al die jaren
zich opnieuw in Vlaanderen te vestigen. Midden juli nodigde hij de
Westhoekredactie uit om de volgende vergadering bij hem thuis in
Kortrijk te laten doorgaan. Enkele dagen later, op 26 juli, overleed hij
onverwacht in zijn geboortestad. Westhoek verliest met Marcel
Backhouse een trouwe medewerker en een goede vriend. (LV)
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Het hoofdgeld te Poperinge
in 1673 (deel 1)

STEFAAN RIEM
92

Inleiding
In de farde met ommestellingen voor de periode 1670 - 167 4 1 in het
stadsarchief van Poperinge steekt een kleine bundel die schijnbaar
niets met ommestellingen heeft te maken. Het betreft enkele lijsten
met persoonen woonende op de jurisdictie van Poperynghe opgenomen tot vynden t' hooftgelt. Elke lijst bevat de namen van de meesters,
de aard van het dienstpersoneel en het inkomen van dat personeel. In
principe verstrekt elke lijst deze gegevens voor een bepaalde hoek 2
van het Poperingse grondgebied. Dat de informatie per hoek door
verschillende personen werd verzameld, blijkt reeds uit de verschillende handschriften die de bundel rijk is. De wijze waarop de
gegevens werden genoteerd en de inhoud van de lijsten verschillen
van hoek tot hoek. Uiteraard vormt het geheel geen overzicht van de
totale bevolking. We merken bovendien op dat een belangrijk deel
ontbreekt, namelijk de binnenstad. Omdat deze lijsten ongetwijfeld
de genealoog van nut kunnen zijn, opteerden we voor een integrale
uitgave ervan.
De betekenis van de term hoofdgeld en de reden tot het innen ervan
zijn niet uit de lijsten af te leiden.
Enkele jaren geleden besteedde H. Ronse De Craene uitvoerig
aandacht aan het hoofdgeld van 1695 3. Hij omschrijft het als een
totaal nieuwe belasting die onder Lodewijk XIV werd ingevoerd, met
als bedoeling de oorlogsuitgaven te financieren. Ze werd in 1694 door
Vauban voorgesteld als een eerlijke belasting. Iedereen zou belastbaar zijn en dit evenredig met de rijkdom. Eenjaar later volgde reeds
een eerste taxatie, waarbij de bevolking werd ingedeeld in 22 klassen
die telkens een bepaalde som dienden te betalen. De gegevens door
de bovenstaande vorser verstrekt zijn ongetwijfeld juist. Hij baseert
zich op authentieke bronnen 4 . Toch hebben wij moeite om de inning
van hoofdgeld omstreeks 1673 in hetzelfde kader te plaatsen.
Enerzijds levert de datering van ons document twee problemen op: in
1673 behoorde Poperinge nog steeds Spanje toe 5 en de benaming van
de Franse taxatie vanaf 1695 zal de oudere Poperingse inwoners
bekend in de oren hebben geklonken. In die zin was de Franse
belasting zeker niet nieuw. Anderzijds is er in onze lijsten geen sprake
van een indeling in klassen. We treffen in het beste geval vier
categorieën aan: de eigenaars, de bewoners (al dan niet werkgevers)

1
Poperinge, Stadsarchief,
729a.
2 Het grondgebied van
Poperinge was verdeeld in
een stadsgedeelte en elf
verschillende hoeken. Een
plan van die indeling
vindt men op het
stadsarchief of in de
bewerking van de
Poperingse
Ommestellingen 1608 1624 door Henri
Vandenberghe. Zie ook
H. Vandenberghe,
Elementaire toponymie
van Poperinge, in:
Westhoek-Jaarboek,
1985, Il, p.160-166.
3 H. Ronse de Craene,
De bevolking van
Poperinge anno 1695 (11),
in: Westhoek-Jaarboek,
1987, IV, p. 17.
4 Poperinge, Stadsarchief, 54b: Déclaration
du Roy pour
!' établissement de la
capitation générale, 18 01 - 1695.
5
W. Tillie, De kroniek
van Groot-Poperinge,
Poperinge, 1987,p.86.

en het personeel. Een onderzoek van andere bronnen in het rijke
Poperingse archief blijkt uitkomst te bieden.We geven de resultaten
hier in chronologische volgord'e weer.

6

L. Lemaire, Glossaire

pour servir à l'étude de
l'histoire et des
institutions de Dunkerque
et de Flandre Maritime,
Duinkerke 1933: Louis
XIV, pour rattacher plus
étroitement la province au
gouvernement central,
plaça à sa tête un
intendant qui était son
représentant direct. Il
surveillait les finances
communales, fixait les
impositions, homologuait
les délibérations des
conseils communaux,
réglait les différends et
fournissait la subsistance
aux armées de passage.
7 Poperinge, Stadsarchief, 6a-5 Ibis:
stadsrekening 1674, f.
52r.
8 De bevolking moest
rantsoenen haver en stro
aan de militaire garnizoenen leveren voor de
stalling van de paarden.
9 Poperinge, Stadsarchief, 6a-51 bis:
stadsrekening 1674, f.
52v.
10
Poperinge, Stadsarchief, 470: resoluties
1665-1684, f. 58r-v.
11
Patacon : een zilveren
souverein, die in het begin
van de l 8de eeuw 2
gulden 16 schellingen
waard was.
Zie J .A. Varenbergh,
Vierden Placcaetboek van
Vlaenderen, Tweede deel
( 1684 - 1739), Brussel,
1740, p. 1182.
12
Poperinge, Stadsarchief, 6a: stadsrekening
1674, f. 52v-53.

1. Op 24 oktober 1673 werd bij ordonnantie besloten om aan Jan De
Langhe 131 pond 2 schellingen te betalen. Deze pensionaris was naar
Ieper, Rijsel en Duinkerke getrokken om inlichtingen in te winnen
over de oorlogssituatie en de gevolgen ervan voor het platteland. In
Duinkerke was het de bedoeling de intendant6 te polsen waarom hij
- in tegenstelling tot wat hij had beloofd- Poperinge niet van zijn
intenties op de hoogte had gebracht7 .
2. Op 27 en 29 oktober 1673 was dezelfde pensionaris opnieuw naar
Ieper gegaan. Hij ging eerst te rade bij baron de Rocca en vervolgens
werd er beraadslaagd over een eventuele vermindering van de contributie en de militaire leveringen (rations van fouraige 8 ) aan Duinkerke.
Daarop vertrok pensionaris Jan De Langhe naar de havenstad om die
zaak te bepleiten. Enkele dagen later, op 8 november, kreeg hij voor
deze belangrijke zendingen 77 pond en 12 schellingen uitbetaald9 .
3. Op 1 november, op de vergadering van proost, baljuw, burgemeesters, schepenen, raden en notabelen van Poperinge, lichtte pensionaris De Langhe de redenen toe waarom de stad in het kader van de
contributie dringend 1200 ponden groten Vlaams moest opbrengen
en betalen te Duinkerke. Aangezien de trezorier van Poperinge niet
over de nodige financiële middelen kon beschikken om deze som te
betalen, werden er meteen enkele schikkingen getroffen. De proost,
de baljuw, de burgemeesters en de schepenen zouden 400 pond groten
Vlaams inbrengen. Ook de raden stemden toe om 400 pond te leveren.
De notabelen daarentegen waren moeilijker te overtuigen. Uiteindelijk werd een intrest de penning zestien (6,25 %) beloofd aan de
personen die zulke sommen ter beschikking stelden. Degenen die
daartoe geld in Ieper gingen halen, deden dit trouwens niet op eigen
risico. De stad stelde zich daar borg voor 10 .
4. Reeds op 5 november 1673 reisde de voornoemde pensionaris met
een officiële Poperingse delegatie naar Duinkerke om er ondermeer
de 3000 pattagons 11 te overhandigen ter betaling van de contributie
en rations van fouraige. Tevens werd er de zaak van de confiscatie en
de vrijgeleiden aangekaart 12 •
5. Op 19 november 1673 was de betaling van de contributie te
Duinkerke opnieuw aan de orde op de vergadering van proost, baljuw,
burgemeesters, schepenen, raden en notabelen (algemene vergadering) van Poperinge. Uiteindelijk werd de volgende resolutie geformuleerd: Is gheraemt, gheresolveert ende goet ghevonden te tauxeren
hooftghelt naer eguiteydt van elckx ghestaetheydt soo tot laste vande
gheestelycke als weezelycke persoonen deser stede ende jurisdictie
de selve tauxatie te doene by het collegie vande weth, ende voorts oock
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te tauxeren de twaelfsten pennynck van alle cnapen, knechten ende
meysens daervooren meesters ende vrauwen syn responsabel. 13
6. De lijsten, die aanleiding gaven tot dit onderzoek, kunnen we hier
situeren. Meer dan de helft ervan zijn immers gedateerd tussen 25 en
30 november 1673. Op de overige is noch de naam van de opsteller
noch de datum te vinden.
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7. Intussen is ook de bundel die de eigenlijke taxatie bevat aan het licht
gekomen 14 • Ze toont aan dat onze lijsten zeker niet volledig zijn. In
bepaalde hoeken ontdekken we namen die in de door ons gepubliceerde lijsten niet voorkomen. Bovendien vermeldt de taxatie ook de
hoofdgeldbetalers van de binnenstad, met het bedrag dat zij moesten
betalen. Het belang van de door on~ gepubliceerde lijsten bestaat
hierin dat ze de namen bevatten van het dienstpersoneel en van de
eigenaars; deze namen ontbreken in de eigenlijke taxatielijsten.
8. Op 8 december 1673 bracht de trezorier opnieuw verslag uit in de
Poperingse algemene vergadering. De ontvangsten uit de laatst
gehouden ommestellingen en de aanslag van het hoofdgeld waren
onvoldoende om de uytsent 15 en de contributie te betalen. Daarom
werd beslist over te gaan tot de taxatie van een dubbele ommestelling
en dit volgens de gebruikelijke methode. Verder kwam ook opnieuw
het hoofdgeld ter sprake; een kopij daarvan diende aan de raden en
notabelen te worden overgemaakt. 16
9. Dat met deze ommestelling de geldnood van het bestuur niet
voorbij was, blijkt uit nog een andere lijst. We citeren de inleiding:
Restanten van 2 dobbel ommestellynghen 17 , een vanden twintigsten
october, dander vanden achtsten december 1673, hooftghelt vanden
negentienden november 1673 metsgaders vlooghen 18 ende
vaghelandt 19 anno 1673 zoo volcht. Daarna treffen we per straat of
hoek alle personen die nog in het rood staan bij de stad, de omvang van
de schuld( en) en de taxatie(s) waarop deze betrekking heeft (hebben).
Wanneer 'collecteur' Jacques Stevens deze restanten ging innen
weten we niet, maar het leek ons logisch deze voor genealogen
interessante bron na 8 december 1673 te dateren. 20
10. Op 20 december 1673 nam men in de kamer nota van enkele
uitbetalingen door de trezorier. Jan Baert ontving 24 pond pari sis voor
vier reisdagen te lande en voor twee dagen in de stad. Pieter Masselis,
Guillaumes Hancx, Jan Blancart Jan Winock De La Fonteyne, Jan
Baptiste De Meerle, Franchois Ryckewaert en Charles Rymsdicx
kregen voor twee reisdagen te lande en één dag in de stad elk 12 pond
parisis. Allen hadden meegewerkt om de namen van knapen, maarten
en andere personen die niet op de ommestellingslijsten vermeld
stonden op te nemen in het quohier van het hooftghelt. 21
We mogen ervan uitgaan dat het Poperingse stadsarchief nog meer

13 Poperinge. Stadarchief. 470: resoluties
1665-1684. f. 56r-v.
14 Poperinge. Stadsarchief. 729a: ze wordt er
omschreven als een
ommestelling. Het zou
goed zijn dat ook deze
lijsten in de toekomst
worden uitgegeven.
15 N. Maddens. De
plattelandsfiscaliteit in
het graafschap Vlaanderen 1·a11 de 16de tot de
18de eem1·. in: H.
Coppens (ed.). De
plattelandsfiscaliteit
tijdens het Ancien
Regime: handelingen van
de studiedag van 25
november 1983.
Antwerpen. 1985. p. 71:
de uytsent vormen de
lasten door de kasselrijen
aan lokale besturen
opgelegd om het aandeel
in de beden . oorlogslasten . enz. vol te maken.
16 Poperinge. Stadsarchief. 470: resoluties
1665-1684. f. 58v-59.
17 De taxaties van deze
twee ommestellingen
konden we niet terugvinden.
18 Niet teruggevonden.
19 Poperinge. Stadsarchief. 749a: kohieren
van vage landen.
20 Poperinge. Stadsarchief. 50e.
21 Poperinge. Stadsarchief. 6a: stadsrekening
1674. 51 bis (bewijzen).

22 W. Tillie, Kroniek,
p. 93 bevestigt dat in 1673
zowel de Spanjaarden als
de Fransen de bevolking
uitzogen door het
opleggen van onmenselijke belastingen.
23 Poperinge, Stadsarchief, 4b-bundel 44:
stadsrekening 1668, f' 18
r0 : •• .Jacques STEVEN
heeft aanghenomen de
collecte van het hoofghelt
ghestelt op den 11-den
februari 1668.
24 Poperinge, Stadsarchief, 4 70: resoluties
1665-1684, f20v-2lr: Is
gheraemt goet ghevonden
ende gheresolveert
hoofghelt te tauxeren te
weten 6 ponden pars. op
ider manspersoone, elcke
vrauwe 4 ponden pars.,
elck peert 6 pont, elcke
koye 3 ponden pars.,
elcke veeile 2 ponden
pars., yder swin 10 schelle
ende elck schaep 6 schelle
wel verstaende nopende
het hooftghelt dat men
maer sal tauxeren de
gonne passeren dachtien
jaeren ende sal elck
meester responsabel syn
voor synne mislieden
ende eenichte persoonen
niet synde solvent soo
voor hun hoofghelt als
andere lasten soo sullen
de proprietarissen daer
vooren responsabel wesen
ende moeten goet doen,
ende en sullen gheene
remisen gheadmisseert
worden, knapen ende
meissen werden
ghetauxeert ghelick
meesters ende vrauwen en
kinders ghelick vaders
ende moeders... Ook hier
dienden de ontvangsten
voor de betaling van een
contributie door de
intendant opgelegd.
25 Parisis.
26
Gedeelte onleesbaar
door papierschade.

gegevens over het hoofdgeld anno 1673 bevat. Met ons bovenstaand
vervolgverhaal beschikken we alvast over de historische context
waarbinnen de door ons gepubliceerde lijsten moeten worden geplaatst. We kunnen stellen dat de beslissing om hoofdgeld te innen
een initiatief was van het Poperingse bestuur. Met de ontvangen
bedragen diende een contributie - we lezen brandschatting - aan de
Franse koning te worden betaald. 22 Of de bevolking op de hoogte was
dat aan deze contributie reeds twee weken eerder voldaan was, is niet
uit de teksten af te leiden. De veronderstelling dat de drie geledingen
van het Poperingse bestuur elk hun voorschot van 400 pond met
bijhorende intrest snel terugwilden, is evenmin bewezen.
Voor de taxatie van het hoofdgeld kon men een beroep doen op de
lijsten van de eerder geïnde ommestellingen; dit verklaart ook waarom
er zo snel gewerkt kon worden. De vereiste gegevens over de
personen die in de ommestellingen niet vermeld stonden, waren
immers reeds na tien dagen beschikbaar.
Het was de bedoeling om iedereen een bedrag te laten betalen
evenredig met de status, met andere woorden berekend op de bezittingen en de inkomsten.
Wanneer de term hoofdgeld ontstaan is, kunnen we uiteraard niet
achterhalen. Een grondige studie van de stadsrekeningen van Poperinge
en van andere steden is daartoe wenselijk. Wat betreft Poperinge
dienen we slechts vijf jaar eerder op te klimmen 23 om een vroegere
inning van hoofdgeld te ontmoeten. De bepalingen in de resolutie 24
over dit hoofdgeld kunnen ons enkel doen watertanden. Indien er van
dat jaar ook lijsten zijn".

De lijsten
1.

Oosthoek

Op den 26-sten november 1673 heeft Nicolays VAN DER MAERLE
opghetickent de cnapen ende marten Oosthouck soo volght
1. Eerst Franchois GEORGE wondt de verlaeten huysvrauwe van Michiel
HERROU ghenaemt Collincken ANDRIES.
2. Pieter ROUSSEAU modo Pieter HOEREL ghetrauwt met de weduwe:
een cnape Jan HOREL wint 112 jaer 24 ponden pars 25.
noch een cnape Clays LANOYE wint 112 jaer 24 ponden pars.
Fransinken MORLIONS marte wint 112 jaer 30 ponden pars.
3. Pieter CAILLEAU:
een cnape Matheus DE BERCH wint 112 jaer 60 ponden pars.
marte Anne WANKENS wint 1/2 jaer 24 ponden pars.
Mauhiu CAILLEAU jonman aldaer wonnende.
4. Jacques CAILLEAU:
een maerte Marie HEM wint 17 ponden pars.
cnape Jan HUBRON wint coust ende clederen 1/2 jaer dus nie.
5. Clays VANDE AMEELE:
een marte ... VERSCHURE wint 112 jaer26
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6. Jan COUTTENIER:
- een cnape Pieter CORTE wint 112 jaer 36 pond pars.
marte Cristinken HUEGHES wint 1/2 jaer 24 pond pars.
7. Vidua Mauhiu SCHREVER:
Noel DE CRA wint 1/2 jaer 36 pond pars.
8. Christiaen MARGUEY:
- een cnape Jan DE PUYDT wint 1/2 jaer 53 pond pars.
Item noch een cnape Robert LOUWYCK wint 1/2 jaer 50 pond pars.
9. Vidua Christiaen DE PUYDT is wonnende Carle DE PUYDT jonman.
10. Franchois DE FRUYDT:
- een cnape Thomas DE SCHADT wint 112 jaer 25 pond pars.
noch een cnape Pieter DE CLERCK wint 1/2 jaer 30 pond pars.
een marte Catelyne VAN ENDE wint 1/2 jaer 16 pond pars.
11. Clays VAN ENDE:
- een maerte Janneken HAEMEU wint 1/2 jaer 30 pond pars.
12. Maillaert VANDEN AMMELE:
- een cnape Andries HEUGHE wint 1/2 jaer 30 pond pars.
noch een cnape Matheus CL YP wint 1/2 jaer 30 pond pars.
noch een marte Marie." wint 1/2 jaer 30 pond pars.27
13. Jacques WIMEU:
- een cnape Pauwel DE KYNDT wint 1/2 jaer 60 pond pars.
noch een marte Pietemelle HOSPIE wint 112 jaer 30 pond pars.
14. Pauwel BOSSAERT:
- een cnape Guillielmus WAEGHEMACKER wint 1/2 jaer 20 pond
pars.
- Jacques ."EAU28 jonman wonnende op syn selven.
Franchois CAILLEAU als voorenjonman wonnende op syn selven.
Marte Jann\:ken BOD ETS wint 1/2 jaer 29 pond pars.

2. Peselhoek
Op den 29-sten november 1673 revue ghedaen by de heer Franchois
RYCKEWAERT in qualeteyt
als schepen in het regard van het hoofghelt:
Pezelhouck
1. Adriaen BLANCAERT inde keete vande heer Jan BLANCAERT.
2. Vidua Pieter GOR GE met zoone in het huuseken vande kynderen Pieter
VAN DAMME.
3. Clays PETILLION:
- Pieter ROUSSEAU woonende met de selven PETILLION op zyn
zelven.
4. Jacob FIEUX:
- cnaepe Mahieu SA VATE wint tjaers met den zelven FIEUX 4
ponden groten tjaers.
5. Robert HERROU inde keete van de heer Christiaen LOYS.
6. Franchois MABESOONE inde keete van Lowys CROUSEL.
7. Jan HALFMAERTE inde keete van de heer Jacques GROODUYME.
8. Jan DEL VOYE.
9. Gheraerd woonende op de Schorse muelen.
10. Ghilein MAERTEN op de Ghervelgatmuelen:
- Philippes BEERTENS cnaepe woonende metden zelven MAERTEN
wint 8 ponden groten tjaers.

27 Gedeelte onleesbaar
door papierschade.

28

Naam onduidelijk.
Schellingen.
30 De foliovermelding is
een verwijzing naar de
bladzijde van het land- en
bedrijfs boek waarop deze
inwoner vermeld staat.
We vinden dus eventueel
meer informatie over deze
persoon in : Poperinge,
Stadsarchief, 358a.
31 Gratis en ziek.

11. Jacques LERMITIE doude:
- Franchois DE MEY cnaepe met LERMITIE wint tjaers 5 ponden
groten tjaers.
12. Mahieu REANT.
13. Michiel DE PUUDT:
- Jan HENNEBEL als cnape met den zelven PUUDT wint tjaers 10
ponden 10 schelle 29 tjaers.
- Jan LUUPHOUT oock cnaepe wint tjaers 6 ponden groten.
14. Jan HAEGHE.
15. Lodewyck DRUANT:
- Janne PINSOEN maerte met den zelven DRUANT 2 ponden groten
tjaers.
16. Cornelis WYCKAERT.
17. Jan HAEZEBAERT.
18. Jan DE MAN.
19. Franchois MOLLIN.
20. Vidua MARTEIN.
21. Caerle DU MARREY.
22. Andries VAN BEVEREN.
23. Vidua Joos RYEM.
24. Jan SA V AETE.
25. Antheunis MERLEVEEDE.
26. Joos CARTON.
27. Antheunis BUTAEYE.
28. Pieter BERVOET.
29. Vidua Pauwels DEN TROOSTER ..
30. Caerle TRACKOEN:
- Cathelinne GOUWES maerte met den selven TRACKOEN wint
tjaers 32 ponden tjaers.
31. Lodewyck DE HEM:
- Joos BORTIER cnaepe met den zelven DE HEM wint tjaers 8 ponden
groten tjaers.
32. Andries MAHIEU:
- Petemelle DE MEY woont met de zelven MAHIEU wint 50 ponden
tjaers.
33. Jacob COUTIENIER:
maerte wint 20 ponden tjaers.
34. Jan STERCKMAN.
35. Joos SCHERPEREEL:
- Jacques DE VOS woonende op zyn zelven met den zelven
SCHERPEREEL.
36. Guillaumes MEEZE.
37. Pieter BLAEUWEN muellenaer op de Watenneulen.
cnaepe 11 ponden 10 schelle.
- cnaepe 2 ponden.

29

3. Hamhoek
1. Pieter DE HEM f' 262 v 0 : 25-14 -Q3ü
2. Willem VAN DAMME f' 253: 05 -18 -0
3. Guillaume PARENT modo Willem VAN DAMME f' 255: 41 -06-0
maerte prodeo et infirma.31
4. Jooris DE CORTE f' 255 v0 : 16 -04-0
maerte 3 ponden groten.
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5. Joos LA FOSSE f' 256: 02 -14 -0
Vidua Robert SAEVEL.
6. Hendric DE DRYE f' 256 v0 : 23 -08 -0
7. Ghillein DENNEQUIN f' 257: 54 -06 -0
maerte kost ende cleederen.
8. Jan DE MEY f 0 257 v0 : 11 -06 -0
9. Joos QUETSTROY olieslader f 0 258: 24 -04 -0
maerte 3 ponden groote
- cnape 8 ponden groot.
vidua Pieter V ANDAMME.
lO. Antheunis CARLE f 0 259
11. Alexander HALFMAERTE
12. Anthone LE LEU
13. Thomaes MORTIER:
maerte 2 ponden groote
- cnape 9 ponden.
14. Antheunis SA VEL modo Jan W AGHEMAKER
15. Joos CAURA:
cnape 10 ponden
cnape 42 ponden pars.
16. Pieter F AES
17. Jaen P ARMENTIER:
maerte 36 ponden pars.
18. Pieter GEORGE 32 modo Le. VIANE
- Jaques LHERMITE fs Jan
- Jan LIV AIN 4 ponden pars. tauxatie.
19. Jan LHERMITTE
20. Mahieu LERMITTE
21. Christiaen COPEIN
22. Gillain BERNAERT
23. Franchois MARASSCHE getrauwt met vidua Jan POISSANT
24. Jooris VIAENE schoonsoone Jacob LOOTEN
25. Jacob LOOTEN:
maerte 64 ponden pars.
cnape 10 ponden coewaghter.
26. Philippe CATRYCQUE
27. Maerten VAN DAMME
28. Franchois VAN SANTVOORDE
29. Jacques MALBRANCKE
30. Pieter MALBRANCKE
31. Franchois DE WULF
32. Franchois FAES:
maerte 3 ponden grooten
- cnape 7 ponden grooten.
33. Vidua Caerel DE DRYE
34. Lowys GILLE
35. Andries ENTEN:
cnape 8 ponden grooten
maerte 4 ponden groote.
36. Christiaen DE DRYE
37. De. DE ROO:
cnape 32 ponden pars. arm jongen
maerte 4 ponden grooten.
38. Mahieuw POISSANT

'2

Naam doorstreept.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Mahieuw VAN NEUVILLE
Jan MAERTEN fs Caerel
Ferdinandus DE DRYE
Christiaen COPPEIN
Jacques LERMITTE fs Jans
Le. BERVOET:
- maerte 3 ponden grooten.
45. Guillaume COUTTENIER
46. Franchois CHARLET
47. Maerten DE WAEGHEMAKER:
- cnape 26 gulden.
48. Jan DE ROO fs Andries
49. Ghilain T A VERNIER
50. Jan DE W AGHEMAKER:
- cnape 10 ponden groot
- maerte 3 ponden groote.
51. Joos COPPEIN 5 ghemete qua coste vry
52. Le. VIAENE: costloopers
53. Clais FLAHAU:
- maerte 4 ponden grooten.
54. Vidua Antheunis POISSANT d'oude:
- maerte 30 ponden pars. arm
- Anthoine POISSANT fs Anthoine 18 ponden tauxatie.
55. Mahieuw RIANT junior
56. Michiel GHISELEN
57. Pieter POISSANT
58. Jan DAUCHY
59. Caerel SALEMON
60. Joos DE KINDT:
- Christiaen HOUCKE coopman van homel en werckman 12 pond
grooten tauxatie
61. Passchier POISSANT
62. Jan COPPEIN
63. Robert HENNEIN
64. Robert VOET
65. Jan LUCE:
- Michiel LUCE 6 ponden pars.
66. Clais MOREEL
67. Pauwels BAUDENS vremde tot Coppemolle
68. Anthone MALBRANCK, Lodewick DE MEY ende Pieter
MALBRANCQUE, Joosselyne PUUTS
69. Anthone LHERMITTE
70. Pieter EVERAERT tot Nieuwpoort
71. Keete dheer Jan V ANDE WINCKELE
72. De weduwe Caret GRYSAERT
73. De verlaten huusvrauwe van Jaques DE BEUCK
74. Keete Martine VAN SOETENEDE
75. Christiaen VAN GRAEFSCHEPE
76. Doomeken, Jan VAN TREGHT
77. Meuten Jaques SCHRIER:
- cnape 12 ponden grooten.
78. Keete van vidua Guillaume PIERENS
79. Pieter DE RAET
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4. Eeckhoek
Op den 25-sten november 1673 revue gedaen by Jan BAERT inde qualiteyt
als schepen inden Eeckhouck deser jurisdictie van Poperynghe beneffens de
hoofmannen L. VAN HOUCKE ende Michiel DE KEYSER om op te
teeckenen het hoofghelt vande persoonen aldaer woonende inde selven
houck raeckende knechten ende maerten beneffens hunne meesters.
Eeckhouck
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1. Lodewyck VAN HOUCKE ten hofstede daer hy woont:
Adriaen SNICK als cnaepe wint by jaere met den selven HOUCKE
10 ponden grooten by jaere
Christiaen KESTELOOT als cnaepe wint by jaere met den zelven
HOUCKE 10 ponden grooten by jaere
Mahieu COUSSEMAECKER, koewachter, wint by jaeren met de
zelven HOUCKE 2 ponden grooten by jaere.
2. Michiel DE KEYSER ter hofstede daer hy woont:
Baven BERVOET als cnaepe wint by jaere 11 ponden grooten by
jaere
Pieter HUTTRE als cnaepe woonende met den selven KEYSER wint
by jaere 7 ponden grooten
Jan DE COCK woonende met den selven wint by jaere 7 ponden
groot en
Janneken LEERES als maerte woonende met den selven KEYSER
wint by jaeren 5 ponden grooten tjaers.
3. Gilles DE BANE doude sonder cnaepe ende maerte.
4. Allaert FAES ter hofstede daer hy woont:
Mary MORREEL maerte met den zelven FAES wint by jaere 4
ponden grooten tjaers.
5. Ghilein MERLEVEDE sonder cnaepe ende maerte.
6. Franchois LEIRES inde keete van Andries MASSELIS fs Mai llaert ende
Jacques BOONE sondercnaepe ende maerte.
7. Pieter FLAHOU op het goet vande Jan VAN RENYNGHE fs Jacques
sonder cnaepe ende maerte.
8. Franchois VAN DAMME op het pachtgoet hem toebehoorende sonder
cnaepe ende maerte.
9. Jan DE GRAVE op het pachtgoet toebehoorende MARRIEV AL tot Iper
sonder cnaepe ende maerte.
10. Caerle MILLEVILLE op het pachtgoet toebehoorende de kynderen
GOESTENE sonder cnaepe ende maerte.
11. Joseph VAN CA YSEELE op het pachtgoet toebehoorende de heer Joos
CHEYS ende Mr. Jan PETYT sonder cnaepe ende maerte.
12. Jan GOUWEN op het pachtgoet toebehoorende de weduwe Jacques
V ANDE GOESTENE sonder cnaepe ende maerte.
13. Pieter DE COCK op het pachtgoet toebehoorende de heer Jan VANDE
GOESTENE sonder cnaepe ende maerte.
14. Cornelis TA VERNIER op het pachtgoet toebehoorende de weduwe
Franchois PIERINS sonder cnaepe ende maerte.
15. Jacques ARTOU op het pachtgoet toebehoorende de heer Jan Baptiste
V ANDE KYNDEREN sonder cnaepe ende maerte.
16. Michiel DE BYSER woonende op het pachtgoet tgheabandonneert
sterfhuys van Jan MAES sonder cnaepe ende maerte.
17. Jan PEUTEVINCK woon ende op het pachtgoet toebehoorende de

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
33 Het vervolg van dit
artikel komt in het
volgende nummer

kynderen de heer Jacques PROVENTIER sonder cnaepe ende maerte.
Ferdinandus PEUTEVINCK woonende op het selven pachtgoet
toebehoorende de selve kynderen sonder cnaepe ende maerte.
Michiel COURTOIS woonende op het pachtgoet toebehoorende het
gasthuys deser stede als rentiers sonder cnaepe ende maerte.
Jacques COURTOIS woonende op het pachtgoet Joos DE SCHOOT tot
Watoue sonder cnaepe ende maerte.
Jacques METSU woonende op het pachtgoet toebehoorende Franchois
DIEDEMAN sonder cnaepe ende maerte.
Mahieu METSU op het pachtgoet toebehoorende den heere proost:
cnaepe Caerle METSU op het pachtgoet daer dezelven METSU
woont wint by jaere 7 ponden grooten vlams.
Jacques BERNAERT op het pachtgoet toebehoorende de heere BULTEEL sonder cnaepe ende maerte.
Christiaen COURTOIS op het pachtgoet toebehoorende de weduwe Mr.
Ghilein WENIS sonder cnaepe ende maerte.
Christiaen DE KEYSER woonende op het pachtgoet toebehoorende
vidua Jan DIEDEMAN ende kynderen Hendryck HENNEMAN:
cnaepe Pieter ENTEN wint by jaere met Christiaen DE KEYSER 10
ponden grooten tjaers
PieterGILLIE gehuert zynde vande zelven KEYSER voor 3 maenden
vanden eersten november 1673 tot den tweeden februari 1674 17
pondt pars.
Jaecqueminne LEUS maerte met de zelven KEYSER wint by jaere
5 ponden grooten tjaers.
Vidua Jacques PARMENTIER woonende op het pachtgoet toebehoorende mr. Philippes MARSILLIS ende Jacques PIERENS:
cnaepe Jacques KESTELOOT woonende met de zelve vidua PARMENTIER wint by jaere de somme van 10 ponden grooten tjaers
cnaepe Jan DE HAEZE woonende ghelickelyck met de voornoemde
weduwe wint by jaere de somme van 6 ponden 9 schelle tjaers.
Rogier DE SNICK woonende op het pachtgoet toebehoorende Guillaumes
SCHRIER sonder cnaepe ende maerte.
Lowys CORTEWYLDE inde herberghe van Spainaerdaele toebehoorende Jan WYLLAERT sonder cnaepe ende maerte.
Bertholomeus CORNETTE inde herberghe toebehoorende Jacques
FLOOR sonder cnaepe ende maerte.
Jacob DE HAENE op het pachtgoet toebehoorende Mr. Jan PETYT
sonder cnaepe ende maerte.
Mailllaert MIDDELEEM muellenaere op de Watouestraetmuelen:
maerte vidua Guillaumes COUWRAET ; den voornomden
MIDDELEEM zeght de voornomde weduwe gheen huer te gheven
ende haer te houden voor de cost.
Jan BAILLIAERT inde keete van Franchois DE SCHOTTERE sonder
cnaepe ende maerte.
Gillis DE ZAGHER woonende op het pachtgoet toebehoorende myn
heere GRAEUWE sonder cnaepe ende maerte.
Pieter GYLLIE inde keete van de weduwe mr. Ghilein WENYS sonder
cnaepe ende maerte.
Christiaen NOL op het pachtgoet toebehoorende de kercke van OL V
sonder cnaepe ende maerte.
Pieter VERMEULEN inde keete vande heer Jan Bertholomeus ROUS
sonder cnaepe ende maerte 33 .
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Les Godtschalck notaires à Ypres
de 1698 à 1762

FABRICE DE MEULENAERE
102

Dès Ie XIIIe siècle apparaissent à Ypres et dans sa chätellenie de
nombreux Godtschalck (Godscalc, etc.) 1 qui faisaient sans doute
partie de plusieurs families sans autre lien entre elles que Ie nom
qu · elles portaient. Il y a quelques temps, nous avons étudié celle de
Neuve-Eglise 2• sur laquelle nous préparons une notice complémentaire. Curieusement, la généalogie des Godtschalck notaires à Ypres,
qui apparaissent fréquemment dans Ie fonds Merghelynck. n' ajamais
été publiée. Pour 1'instant. seuls quatre degrés ont pu être établis de
façon certaine:

1. Jacques Godtschalck. x N; dont au moins:
II. Jean Godtschalck. dit fils de Jacques', x Ipres (Saint-Jacques) 16
août 1664 Jeanne Ryspeert alias Grispeert, fille d'Allardin-1; d' ou:
1° Jean-Baptiste. baptisé à Ypres (Saint-Pierre) 8 septembre 1665
(susceptores: Mathieu Ryckebusch et Jeanne Godtschalck)'.
2° François, né vers 1666, qui suit III.
3° Marie-Catherine, baptisée à Ypres (Saint-Nicolas) 29 juin 1670
(susceptores: Jacques Godtschalck et Jacquemine Ryspeert)r,.
4° Jeanne-Dorothée. baptisée à Ypres (Saint-Nicolas) 13 février
1673 (susceptores: Guillaume-Nef?, de Dikkebusch, et Pétronille
Capelle. fille de Jacques)7.
5° Jeanne-Dorothée, baptisée à Ypres (Saint-Nicolas) 16 septembre
1674s.
6° Jacqueline?. x Jacques Tartare Ie vieux. dont elle eut au moins un
fils: Jacques".
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III. François Godtschalck, notaire des ville et chätellenie d'Ypres,
administrateur du mont de piété autdit lieu. + Ypres (Saint-Martin)
31-10-1733 (à67 ans). y' x (Saint-Nicolas) 6 septembre 1695 MarieAnne van der Meersch, fille de Ghislain (tuteurs: losse de Coene et
Pierre Questroy) (contrat du 2 septembre; tuteurs: Jacques Mortelet
et Nicolas van der Meersch. de Dikkebusch. tuteur maternel de
François Godtschalck) 10 ; elle + Ypres (Saint-Martin) 22 décembre
1
C. Wyffels.
Reconnaissances de dettes
passées demnt les
échedns d'Ypres ( 12.J9J291 ). Bruxelles. 1991
(nombreuses mentions).
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1739, àgée de 69 ans et fut inhumée Ie 24 au couvent des récollets;
!' obituaire de cette maison rappelait son dévouement en vers les
malades 11 • Les époux firent un testament mutuel à Ypres Ie 15
décembre 1726 et François Godtschalck testa à nouveau Ie 2 décembre
1731. Entre 1698 et 1708, il avait soutenu plusieurs procès. notamment
contre l'église d'Ypres, au sujet du privilège de notaire 12 • De son
union naquirent:
1° Pierre-Joseph, baptisé à Ypres (Saint-Nicolas) 29 avril 1702
(susceptores: Pierre Hyacinthe de Zomere, lieutenant particulier
du Présidial, et Eléonore Pontet, x D. Nicolas Spannuyt) 13 .
2° Jeanne-Thérèse, baptisée à Ypres (Saint-Pierre) 1 novembre 1703
(susceptores: Nicolas-Benoît Spannuyt et D. Jeanne-Thérèse de
Zomere), +audit lieu (Saint-Martin) 12 avril 1735 et inhumée au
récollets, fille dévote 1.i.
3° Joseph-Théodore, baptisé à Ypres (Saint-Pierre) 10 avril 1705
( susceptores: révérend Jean-Baptiste de Zo me re, prêtre et chanoine.
et D. Elisabeth van der Meersch) 15 .
4 ° Ignace-Joseph, qui suit IV.
5° Marie-Anne-Jacqueline, baptisée à Ypres (Saint-Martin) 30 août
1710 (susceptores: Pierre-Hyacinthe de Zomere et D. MarieAnne-Jacqueline Bauwen), y' + 27 avril 1790; à sa mort, elle était
religieuse du couvent supprimé de pénitentes à Bruges 1r'.
6° Isabelle-Claire-Léonarde, baptisée à Ypres (Saint-Martin) 17
mars 1713 (susceptores: noble homme Antoine de Rochon, seigneur de Bellegarde, et D. Jeanne-Cathérine-Léonarde Pontet, x D.
Nicolas Spannuyt); en 1734, elle était sous la tutelle de son frère
Ignace-Joseph et de Pierre-Albert Fervaecke 17 •
7° Josèphe-Marguerite (ou Joséphine-Marguerite ou JoséphineJosèphe-Marie), baptisée à Ypres (Saint-Martin) 23 avril 1716
(susceptores: révérend Jean-Baptiste de Zomere, chanoine, et D.
Jeanne-Claire Arnout, femme de D. Jean David), + audit lieu
(Saint-Pierre) 23 mars 1746. y' x (Saint-Jacques) 12 avril 1744
Liévin-Joseph Hovijn, échevin de la ville de Menin, fils de
Philippe-Jacques, dont elle eut un enfant mort en bas-àge 18 •
Il faut encore ajouter aux enfants de François Godtschalck: JeanFrançois, récollet 19 , dont nous ignorons la date de naissance.
IV. Ignace-Joseph Godtschalck. notaire des ville et chàtellenie
d'Ypres de 1734 à 1762, conseiller à la chambre en 1745, 1752 et
1776. échevin en 1749. 1756 et 1769. chef des paysanters (be-;,anters)
de 1782 à 1787. baptiséà Ypres (Saint-Pierre) 7 avril 1706 (susceptores:
Ignace Buten et Marie-Monique Spannuyt, célibataire), y' +(SaintMartin) 16 août 1789; il x Bailleul 24 août 1733 D. Jacqueline
Larmuseau. baptisée à Ypres (Saint-Martin) ( 1 septembre '1) 1705, y'
+ 31 mars 1766, fille de Jacques et de Jeanne-Catherine Mathys: sans
postéri té 20 .
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Een bijdrage tot de studie van het
plattelandsnotariaat:
regesten op de notariële minuten van
Joannes Jacobus Glorie, notaris te
Nieuwkerke (1770-1790)
104 MA TTIAS PA TTYN

Inleiding
Het belang van het notariaat Glorie
Het belang van oud notariaat Glorie 1 situeert zich op twee niveaus.
Enerzijds vindt men er sporen van verkoopakten en leningen (met de
daaruit volgende hypothecaire gronden) terug waarvan het archiefmateriaal van de betrokken (kleinere) heerlijkheden door omstandigheden (oorlog, ... ) verloren gegaan is. Vooral voor heemkundigen
lijkt deze reden erg interessant.
Daarnaast vindt men er genealogische gegevens terug over families
die in parochies woonden waarvan vandaag de parochieregisters niet
of slechts gedeeltelijk bewaard zijn. Natuurlijk blijft het notariaat een
uitstekende bron om uw familiegeschiedenis een ziel te geven wat
uiteindelijk de bedoeling zou moeten zijn van het werk van iedere
genealoog.

Even voorstellen: Joannes Jacobus Glorie
Het leven van Joannes Jacobus Glorie begint een 250 jaar geleden in
het noorden van Frankrijk. Hij wordt op l 0 juli 1739 te Sint-Silvester
Cappel, een kleinere identiteit nabij Steenvoorde, geboren. Op 27
november 1766 wordt hij buitenpoorter van Ieper te Nieuwkerke na
huwelijk met Maria Jacoba Godtschalck te Nieuwkerke 2 • Maria
Jacoba Godtschalck wordt omstreeks 1737 geboren te Nieuwkerke
als dochter van Pieter Albertus Godtschalck en Dorothea Isabelle
V anderespt.
Joannes Jacobus Glorie maakt zijn opwachting te Nieuwkerke kort na
de dood van Charles Louis Lutun (Lutin), gesworen prijser en
deelsman tot Nieukerkcke. Dit biedt voor Glorie onverwachte perspectieven: hij wordt tot notaris s 'conijncks residerende tot Nieukercke
alsook gesworen /Jrijser en deelsman aangesteld. Hij woont volgens
de volkstelling van 1795 in de Ieperstraaten zou in 1763 te Nieuwkerke
komen wonen zijn 1 . In het onderhavig register vinden we minuten
terug die aanvangen in 1770 en eindigen in 1779. De bundel werd met
twee minuten uit een latere periode ( 1784 en 1790) aangevuld.
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' Gebruikte afkortingen:
echtg. (echtgenote). fa.
(filia: dochter van), fs.
(filius, zoon van), g.
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(wonend). wt. (wijlent/
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Naast zijn drukke beroepsbezigheden heeft hij dan nog een uitstekende bijverdienste. Hij wordt in de periode 1766-1780 griffier en/of
baljuw van verschillende heerlijkheden. Na de dood van Charles
Louis Lutun werd hij door de heer van Inghelant, Louis Francois
Chevalier de Tenremonde, op 28 juni 1767 tot baljuw van de heerlijkheid Inghelant te Nieuwkerke en Niepkerke benoemd-1. Na de dood
van de bovenvermelde Lutun neemt hij de vacante plaats in van de
griffie van de heerlijkheid Westhove te Nieuwkerke; de eerste akte
die hij ondertekent, vinden we terug op 21 augustus 1767 5 • Hij is er
ook ontvanger van de heerlijkheid 6 • Hij bedient de griffie van de
heerlijkheid Wulvergem; de eerste wetsvernieuwing met Glorie als
griffier dagtekent van 20 juli 17747 • Uiteindelijk wordt hij ook nog
baljuw van de heerlijkheden Spiers te Nieuwkerke8 en Keijserrijck te
Dranouter9 • Op 24 november 1788 verzaakt hij aan het baljuwschap
van de heerlijkheid Inghelant en neemt hij na de dood van Pieter
Albert Dutillieul de vacante plaats van griffier in 10 •
Voor notaris Glorie is de overgang van het Ancien Régime naar de
Franse overheersing geen eindpunt in zijn carrière. Dankzij zijn
ervaring in de administratieve wereld wordt hij op 10 vendemiaire
XIII tot burgemeester van Nieuwkerke benoemd 11 , een functie die hij
zal blijven waarnemen tot 1813. Hij overlijdt op 12 juli 1817 te
Nieuwkerke. De naam Glorie zal nog geruime tijd verbonden blijven
met de Nieuw kerkse politiek en het Nieuw kerkse 'plattelandsnotariaat'
want bij zijn overlijden is het volledig notariaat reeds in handen van
Eugene Bernard Glorie, zijn zoon. Die Eugene wordt ook burgemeester van zijn geboortedorp nadat hij verschillende jaren gemeentesecretaris was van Nieuwkerke, Wulvergem en Dranouter 12 •

Regesten op de notariële minuten 13
1. Pieter Tierssoone fs. wt. Caerel, landsman, won. te Zuidschote en
Joannes Baptiste De Vroe fs. wt. Michiel Francois, won. te Elverdinge
verkopen aan Sr. Pieter Jacobus Van Exem 820r. zaailand gelegen te
Kemmel onder de hh. Vroijland ( 1/4 van de oppervlakte behoort aan
Pieter Tierssoone toe uit den hoofde van Amelberga Walle, zijn overleden echtg. en 3/4 van de oppervlakte behoort aan Joannes Baptiste De
Vroe toe by successie van Catherine Therese Verhaeghe, zijn moeder en
Isabelle Clare De Vroe, zijn zuster.)
12-09-1770
2. Louis Hosdez fs. wt. Jacques, won. te Nieuwkerke verkoopt aan Marie
Therese Despierre, we. met kinderen van losse Pierre D'Hem, won. te
Waasten (la paroisse forain de Warneton) de helft van 756 4/
!Or.landbouwgrond te Waasten-Buiten onder de hh. Breedenheere. Getuigen zijn Sr. Louis Deneut, landgebruiker, won. te Wulvergem en
Pierre Jean Dezeure, notarisklerk.
26-09-1770
3. Hr. en Mr. Emanuel Dominicus Vandenberghe, pastoor van Kemmel
verkoopt aan Pieter Pickhavez 60r. landbouwgrond met huijseken, levende doornenhaegen ende voorde re cathelen gelegen te Kemmel onder
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de hh. Princelijke Vierschaere. Getuigen zijn Pieter Dekeuwer, koster en
schoolmeester, won. te Kemmel en Pieter Joannes Dezeure, notarisklerk.
08-11-1770
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4. Pieter Devos, baasbrouwer en herbergier, won. te Wulvergem en Pieter
Vienne, landsman, won. te Dikkebus beiden voogden pater-en matemeel
over Dominicus Francois Tracoen fs. wt. Francois bij Anne Therese
Vienne nu gehuwd met Joannes Vermeirsch bekennen een rente te
hebben ontvangen van 63 ponden 10 schellingen grooten vlaems brabants
courant geld. (hypotheek: 2 gemeten zaailand te Wulvergem onder de hh.
Wulvergem) Getuigen zijn Pieter Hennion en Philippus Finaut.
23-03-1772
5. Pierre Albert Deconinck machtig bij procuratie over Sr. Jacques Vertomme
en Marie Anne Joseph Van Thourout, zijn echtg. ( 1/2 van het land), Marie
Bregitte Duhaijon ( 1/4 van het land) en Charle Parmentier ( 1/4 van het
land) verkopen de volledige oppervlakte van ca. 1300r. landbouwgrond
gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove aan Jean Francois Fache,
won. te Nieuwkerke. Getuigen zijn Sr. Duthilleul, notaris en deelsman,
won. te Nieuwkerke en Antoine Mouton, timmerman, won. te Nieuwkerke.
06-05-1772
6. Sr. Jacques Vertomme en Marie Anne Joseph Van Thourout, zijn echtg.
verkopen aan Jean Pierre Leduc lg. 14r. landbouwgrond gelegen te
Nieuwkerke onder de hh. Renontelst. Getuigen zijn Jean Antoine Mouton,
meester-timmerman, won. te Nieuwkerke en Pieter Johannes Tahon,
notarisklerk.
25-05-1772
7. Sr. Jacques Vertomme en Marie Anne Joseph Van Thourout, zijn echtg.
verkopen aan Charle Joseph Van Thourout, haar halfbroer lg. 14r.
landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Renontelst. Getuigen zijn Antoine Mouton, meester-timmerman, won. te Nieuwkerke en
Pieter Johannes Tahon, notarisklerk.
03-07-1772
8. Jacobus Trioen fs. wt. Jacobus verkoopt aan Francois Dupondt fs. wt.
Jean Baptiste twee huisjes met erf gekregen te Nieuwkerke onder de hh.
Nieuwkerke. Getuigen zijn Francois Versele, herbergier, won. te
Nieuwkerke en Pieter Johannes Tahon, notarisklerk.
28-09-1772
9. Francois Dupondt leent 350 ponden grooten vlaems brabants courant
geld bij zijn tante Marie Therese Dupond, we. van Jan Baptiste Timperman.
Getuigen zijn Francois Versele, herbergier, won. te Nieuwkerke en Pieter
Johannes Tahon, notarisklerk.
01-10-1772
10. Anne Therese Montoy, we. van Pieter Joye, won. te Nieuwkerke verkoopt aan Pieter Joseph Decrocq, landsman, won. te Reningelst 2 g. en
31 r. behuisd grasland te Reningelst onder de hh. Cortevierschaere.
Getuigen zijn Caerel De Swarte, landsman, won. te Reningelst en
Jacobus Trioen, schoenmaker, won. te Nieuwkerke.
15-10-1772

11. Bonavonture Descamps, dienstbode en Jean Baptiste Vignoble, schoenmaker, won. te Ploegsteert, parochie Waasten, Jean Francois Ronar,
bakker, won. te Premesques (kasselrij Rijsel) bekennen dat zij aan Pieter
Maerten, landbouwer en schepen van Wui vergem, aldaar won. 14 zakken
graan (Ieperse maat) gekocht hebben. Getuigen zijn Jacques Benoit
Souxdorf, schoolmeester en koster te Ploegsteert en Pieter Johannes Jean
Tahon, notarisklerk.
05-11-1772
12. Jean Baptiste Legrand fs. Jean bij wt. Josephine Wouts, won. te Berten
bekent een rente te hebben ontvangen van Sr. Pieter Wouts, won. te
Nieuwkerke, zijn oom de som van 30 ponden irooten vlaems rijsels geld.
Getuigen zijn Jean Henry Dequeker en Pieter Johannes Jean Tahon,
notarisklerk. (hypotheek: verschillende percelen land gelegen te Belle en
Steenwerk)
22-11-1772
13. Pieter Spillebout, landsman, won. te Niepkerke en Jan Baptiste Salingre,
jongman, won. te Niepkerke verkopen aan Michiel Jan Vanmerris, won.
te Caester l l 27r. hofstede gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant.
Getuigen zijn Pieter Weeus, gebruiker, won. te Dranouter en Francois
Van Graefschepe, herbergier, won. te Wulvergem.
08-01-1773
14. Pieter Joseph Deliguie, won. te Waasten bekent een rente te hebben
ontvangen van Meester Louis Martinus Francois Bouchery, koster en
schoolmeester. won. te Wulvergem ter waarde van 16 ponden irooten
vlaems rijsels geld. Getuigen zijn Antoine Mouton en Pieter Johannes
Tahon. (hypotheek: 336r. land met een huis genaamd "St. Quintinus"
gelegen te Waasten onder de hh. Breedenheere)
26-04-1773
15. Henricus Reubrecht en Pieternelle Francoise Marrecau, zijn echtg. verkopen aan Sr. Andries Joseph Weeus, voorschepen van Wulvergem
122 1/2 r. grasland gelegen te Dranouter onder de hh. abdij van Mesen.
Getuigen zijn Jacobus Desmedt. herbergier, won. te Dranouter en Pieter
Joannes Tahon, notarisklerk.
13-05-1773
16. Testament van Pieter Joannes De Keuwer, koster en schoolmeester van
Kemmel. (Twee kinderen zijn religieuzen: zijn zoon Pieter Joannes:
monnik in de abdij van Voormezele en zijn dochter Rosa Damiana: zuster
in het klooster van O.L.V.-Ten Bunderen te Ieper) Getuigen zijn Hr.
Leonardus Hans, ontvanger van de stad en kasselrij Waasten en Pieter
Joannes Tahon, notarisklerk.
27-05-1773
17. Pieter Joseph Vanthuijne fs. wt. Joseph, won. te Kemmel verkoopt aan
Hr. en Mr. Francois Louis Fauvarcq, notaris en deelsman, won. en
residerend te Wervik 809r. zaailand gelegen te Nieuwkerke onder de hh.
Berthof. Getuigen zijn Joannes Baptiste Vanthuijne en Antoine De
Cneuvel. beiden won. te Kemmel.
11-08-1773
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18. Hr. en Mr. Emanuel Dominicus Vandenberghe, pastoor van Kemmel
verkoopt aan Sr. Charel Francois Denecker fs. wt. Philippus Jacobus,
griffier van Dikkebus 842r. zaailand gelegen te Kemmel onder de hh.
Noortheerschip. Getuigen zijn Pieter Joannes De Keuwer, koster en
schoolmeester, won. te Kemmel en Augustinus Josephus Vanzandycke,
notarisklerk.
20-01-1774
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19. Pieter De Vos, baasbrouwer en herbergier, won. te Wulvergem en Pieter
Henderijk Vienne, landsman, won. te Dikkebus, resp. voogden pater-en
materneel van Dominicus Franciscus Tracoen fs. wt. Jan Francois bij
Anne Therese Vienne bekennen de som van 136 ponden 17 schellingen
4_ grooten vlaams brabants courant geld ontvangen te hebben van
Joannes Benedictus De Queker, landsman, als voogd paterneel over
Pieter Joannes ( 14j.), Joannes Franciscus ( l 2j.) en Pieternelle Constantia
(16j.) Lammerandt, de drie kinderen van wt. Jan Francois bij Anne
Therese Vienne. Getuigen zijn Sr. Jacobus Maerle, won. te Wulvergem
en Augustinus Josephus Vanzandycke, notarisklerk. (hypotheek: 2g.
42r.. 600r. en 3g. 300r. zaailand gelegen te Wulvergem onder de hh.
Roosenberghe)
07-02-1774
20. Hr. en Mr. Hyacinthus Dedours, advokaaten griffier, won. te Nieuwkerke
en Genoviva Reijphens, zijn echtg. en Adrienne Joseph Reijphens geven
procuratie aan ... om hun aandeel in een hofstede gelegen te Adinkerke
en St. Niklaas Bewesterpoort (1/2) te verkopen. De andere 'deelgenoten'
zijn Philippus Augustinus Reijphens, advokaat en Pieter Carolus
Reijphens, beiden won. te Roesbrugge. Getuigen zijn Sr. Eloij Caignet en
Augustinus Josephus Vanzandycke, notarisklerk.
21-03-1774
21. Joseph Nevejans, meester schoenmaker en winkelier, en Isabelle
Constantia Heze, zijn echtg. bekennen de som van 50 croonestucken te
hebben ontvangen van Sr. Nicodemus Delanckere, landsman, won. te
Wulvergem. Getuigen zijn Jan Baptiste Heze en Augustinus Josephus
Vanzandycke. (hypotheek: 1/2 van een huis met l 9r. erf gelegen te
Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke)
25-04-1774
22. Juff. Marie Therese Huwette, we. van Sr. Jacques Tahon, won. te
Nieuwkerke verkoopt aan Hr. Francois Louis Fauvarcq, notaris, deelsman en prijser, won. te Wervik 5g. weide gelegen te Nieuwkerke en
Dranouter onder de hh. Nieuwkerke. Getuigen zijn Constantinus Tahon,
won. te Nieuwkerke en Pierre Francois Dutillieul, won. onder het
Ambacht van Belle - kanton de Crebbe.
08-07-1774
23. Jan Baptiste Larache, won. te Nieuwkerke verkoopt aan Mattheus
Vandebroucke, won. onder het Ambacht van Belle - Zuijthouck een huis
met stallingen op ... r. gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke.
getuigen zijn Augustinus Josephus Vanzandycke en Joseph Nevejans,
beiden won. te Nieuwkerke.
13-07-1774
24. Charles Heughebaert fs. wt. Jan Baptiste en Marie Joanna Verbecke fa.

wt. Jacobus, zijn echtg" won. te Nieuwkerke bekennen een rente te
hebben ontvangen van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus Vandenberghe,
pastoor van Kemmel ter waarde van 125fransche croonestucken. Getuigen zijn Pieter Joannes Dekeuweren Augustinus Josephus Vanzandycke.
(hypotheek: 2g. 31 r. vette weide genaamd "het Vijverhof' en Jg. erfcijns
gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke)
13-09-1774
25. Januarius Bertheloot, meester rietmaker en Marie Francoise Dehaese,
we. van Francois Dethibault, zijn echtg. won. te Belle verkopen aan Jan
Baptiste Leleu, meester bakker en Anne Therese Lehouck, zijn echtg.,
won. te Wulvergem een huis met schuurtje ( l 7r. cijns grond) gelegen te
Wulvergem onder de hh. Wulvergem. Getuigen zijn Sr. Pieter Maerten,
voorschepen van Wulvergem en Augustinus Josephus Vanzandycke,
notarisklerk.
28-09-1774
26. Franciscus Dupon fs. wt. Jan Baptiste bekent de som van 100 ponden
grooten vlaams rijsels geld ontvangen te hebben van Eugenius Trioen fs.
Joannes. Getuigen zijn Jan Baptiste Marrecau, won. te Nieuwkerke en
Augustinus Josephus Vanzandycke, notarisklerk. (hypotheek: een huis
met twee stagien nieuw gebauwt ... gelegen te Nieuwkerke onder de hh.
Nieuwkerke)
28-11-1774
27. Joannes Baptiste Geloen, won. te Dranouter verkoopt aan Nicodemus
Delanckere, gebruiker, won. te Wulvergem 340r. zaailand gelegen te
Dranouter onder de hh. Keijserrijck. Getuigen zijn Pieter Vermeersch,
herbergier, won. te Kemmel en Augustinus Josephus Vanzandycke.
12-12-1774
28. Sr. Jean Baptiste Wullems, heer van Bistervelt, Crulle, enz. en hoogbaljuw van de stad en kasselrij Waasten, heeft van Sr. Ignace Becquaert,
rentenier, won. te Waasten de som van 200 ponden grooten vlaems
brabant courant ontvangen. Getuigen zijn Jean Baptiste Wullems de
Bistervelt, schepen van de stad leper en Louis Cneuvele.
11-01-1775
29. Angelicque Lesaffre, we. van Jan Baptiste Gruson bekent dat zij haar
hoeve heeft overgelaten aan Joseph Decherf, haar schoonzoon voor de
som van 656 1/4 fransche croonestucken. Getuigen zijn André Joseph
Tahon, Francois Louis Broucke en Joos Pieter Gruson, zoon en schoonzoon, allen won. te Nieuwkerke.
22-01-1775
30. Sr. Jan Francois Huwette, koopman en drapier, won. te Nieuwkerke
verklaart de som van 455 ponden grooten vlaems geit te hebben ontvangen van Leonardus Vedastus Hans, rentenier, won. te Waasten. getuigen
zijn Jan Baptiste Vandermoere, koster en schoolmeester en Pieter
Silvester Demeulenaere, beiden won. te Waasten. (hypotheek: 322lr.
weide met gebouwen gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke)
16-03-1775
31. Pieter Jacobus Carolus Weens,jongman bij competente elde, Leonardus
Franciscus (20j.), Anna Theresia (22j.), Catharina Francoise (2lj.),
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Eugenia Benedicta Theresia (18j.), Marie Josephine (17j.), Marie Anne
Francoise (15j.) en Joanna Theresia (14j.) Weens bijgestaan door Sr.
Charles Jacobus Weens, oom en voogd paterneel en Pieter Joannes
Vermeersch, zwager en voogd materneel over de 8 kinderen van wt. Sr.
Andries Joseph Weens bij wt. Rosa Benedicta Rouseau resp. overleden
op 18-02-1774 en 02-06-1775 besluiten hun goederen in gemeenschap te
beheren. Getuigen zijn Charles Jacobus Rouseau en Augustinus Josephus
Vanzandycke, notarisklerk.
21-06-1775
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32. Pieter Franciscus Eugenius Declercq en Isabelle Clare Pillaert, we. van
Jacobus Hardeman, zijn echtg. verkopen aan Jan Baptiste Dekeirel en
Marie Francoise Cailliau, zijn echtg. een huis dienende voor herberg
genaamd "De Trompe" ca.... r. gelegen te Nieuwkerke onder de hh.
Nieuwkerke. Getuigen zijn Jan Baptiste Declercq en Augustinus Josephus
Vanzandycke.
09-12-1775
33. Jan Baptiste De Keirel en Marie Francoise Cailliau, zijn echtg. verklaren
de som van 72 ponden grooten vlaams rijsels geld van Alexander
Aernout, hun stiefvader en Marie Francoise Raeve, hun eigen moeder.
Getuigen zijn Jan Baptiste Declerck en Augustinus Josephus Vanzandycke.
(hypotheek: een huis staande op ... r. inde Ieperstraatgelegen te Nieuwkerke
onder de hh. Nieuwkerke en een huis staande nabij de vervallen kapel van
St. Anna ( ... r.) in het Vijverstraatje gelegen te Nieuwkerke onder de hh.
Nieuwkerke)
14-12-1775
34. Hr. en Mr. Emanuel Dominicus Vandenberghe, pastoor van Kemmel
verkoopt aan Benedictus Francois Dehuijssere een hoeve gelegen te
Kemmel onder de hh. Princelijke Vierschaere bestaande uit meerdere
percelen. Getuigen zijn Philippus Josephus Franciscus Tournemijnne,
priester en Augustinus Josephus Vanzandycke.
28-12-1775
35. Jan Baptiste De Keirel en Marie Francoise Cailliau, zijn echtg. verkopen
aan Alexandre Lernout en Marie Francoise Raeve, zijn echtg., we. van
Andries Cailliau twee huizen staande op ... r. erf gelegen in de Ieperstraat
en de Vijverstraat te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke. Getuigen zijn
Josephus Baert en Jan Baptiste De Clerck.
08-01-1776
36. Jan Baptiste De Keirel en Marie Francoise Cailliau, zijn echtg. verkopen
aan Alexandre Lernout en Marie Francoise Raeve, zijn echtg., we. van
Andries Cailliau 700r. zaailand gelegen te Nieuwkerke onder de hh.
Nieuwkerke. Getuigen zijn Mattheus Lynde, landsman, won. te
Nieuwkerke en Francois Verseele, herbergier won. te Nieuwkerke.
22-01-1776
37. Sr. Pieter Jacobus Van Exem, gebruiker, won. te Wulvergem verklaart de
som van 300 fransche croonestucken van acht in een marcq si/ver
geevalueert tot 56 stuijvers wisse/geit te hebben ontvangen van Meester
Louis Bouchery, koster en schoolmeester, won. te Wulvergem. Getuigen
zijn Sr. Pieter Joannes Vermeersch, won. te Wulvergem en Joannes
Baptiste Franciscus Delie, notarisklerk.
29-07-1776

38. Dominicus Franciscus Tracoen fs. wt. Franco is bij Marie Therese Vienne,
minderjarige, 23j., geassisteerd door Pieter De Vos, oom en paternele
voogd Pieter Henderijk Vienne, oom en maternele voogd verklaart de
som van 1140 florijnen te hebben ontvangen van Sr. Pierre Francois
Becquaert, schepen van de stad en de kasselrij Waasten. Getuigen zijn
Philippe Finaut, won. te Wulvergem en Joseph Legrand, notarisklerk.
(hypotheek: 3g., 2g. en 2g. landbouwgrond gelegen te Wulvergem onder
de hh. Wulvergem)
06-02-1776
39. Pieter Ignaes Boudry en Marie Jacoba Reubrecht, zijn echtg. verkopen
aan Pieter Baron en Genoviva Cailliau, zijn echtg. twee huizen met erf
(ca. 14r.) gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke. Getuigen zijn
Francois Lernout en Joseph Legrand.
02-03-1776
40. Jan Baptiste Castryck fs. Michiel, landsman, won. te Wulvergem verklaart twee leningen schuldig te zijn aan Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, pastoor van Kemmel. Getuigen zijn Antoine Mouton en
Joseph Legrand, notarisklerk. (hypotheek: meubelen, dieren: 1 paard en
5 melkkoeien, landbouwwerktuigen en enkele wagens aangetroffen in de
hoeve gelegen te Wulvergem onder de hh. Roosenberghe)
04-03-1776
41. Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr. Charles Louis Lutun,
won. te Nieuwkerke, erfgename van haar oom Hr. en Mr. Emanuel
Dominicus Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkaart dat
haar overleden oom een schenking heeft gedaan aan Hr. Richard Webber,
koopman, won. te Kortrijk en Juffr. Pelagie Victoire Constant, kleinneef
van de schenker:een stuk zaailand (grootte: 100 1/2 r.) gelegen te Kortrijk. Getuigen zijn Joseph Legrand. meester pruikenmaker, won. te
Nieuwkerke en Joannes Baptiste Delie, notarisklerk.
24-04-1776
42. Sr. Louis Joseph Leleu. won. te Stegers machtig bij procuratie over Juff.
Marie Carolyne Huwette, we. van Sr. Louis Ghislain Garcette, licenciaat
in de medicijnen, won. te Stegers verklaart van Juff. Anne Rosa
Vandenberghe, we. van Charles Louis Lutun, won. te Nieuwkerke als
erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus Vandenberghe, gewezen
pastoor van Kemmel de som van 260 ponden grooten rijselsgeld te
hebben ontvangen. Getuigen zijn Sr. Beghin, won. te Stegers en Jean
Francois Del ie, notarisklerk. (hypotheek: 6g. 58r. erf met huis gelegen te
Nieuwkerke onder de hh. Oosthove en de hh. Disioen, 339r. landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove, 1g. 1191/2 r.
landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove, 3g. 51 r.
landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant. 1g. 27r.
landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant)
27-08-1776
43. Matheus, Jan Baptiste. Pieter Jacobus. Jacobus Ambrosius en Dorothea
Wouts we. van Joannes Veniere, Emmanuel Becour gehuwd met Jacoba
Wouts, Jan Baptiste en Jacobus Ambrosius Wouts, ooms en voogden
pater -en materneel van de 2 wezen van wt. Joannes Wouts bij Marie
Therese Decocq, Louis Smagge. neef en voogd paterneel en Jan Baptiste
Wouts, oom en voogd materneel van de unieke wees van wt. Cypriaen
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Lauwyck bij wt. Marie Therese Wouts verkopen aan Francois Bossaert,
landsman, won. te Wulvergem een woonhuis bestaande uit een
tweewoonste gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke. Getuigen
zijn Francois Lernout, baasbrouwer en herbergier, won. te Nieuwkerke
en Joannes Baptiste Francois Delie, notarisklerk.
04-01-1777
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44. Matheus, Jan Baptiste, Pieter Jacobus, Jacobus Ambrosius en Dorothea
Wouts we. van Joannes Veniere, Emmanuel Becour gehuwd metJacoba
Wouts, Jan Baptiste en Jacobus Ambrosius Wouts, ooms en voogden
pater -en matemeel vande 2 wezen van wt. Joannes Wouts bij Marie
Therese Decocq, Louis Smagge, neef en voogd patemeel en Jan Baptiste
Wouts, oom en voogd matemeel van de unieke wees van wt. Cypriaen
Lauwyck bij wt. Marie Therese Wouts verkopen aan Matheus Trioen
400r. zaailand gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke ("Het
Walleken").Getuigen zijn Francois Bossaert, landsman, won. te
Wulvergem en Joannes Baptiste Francois Delie, notarisklerk.
04-01-1777
45. Charles Joseph Van Thourout, landbouwer, won. te Nieuwkerke verklaart de som van 300 kroonestucken te hebben ontvangen van Sr. Louis
Martin Francois Bouchery, koster en schoolmeester, won. te Wulvergem.
Getuigen zijn Pierre Joseph Van Thourout, landbouwer, won. te
Nieuwkerke en Jean Baptiste Francois Dellie, notarisklerk. (hypotheek:
2100r. en 600r. landbouwgronden gelegen te Nieuwkerke onder de hh.
Ter Groenestraete)
18-01-1777
46. Constance Joseph Bouche fa. Noë!, we. van Jean Baptiste Delcambre,
won. te Waasten-Buiten verkoopt aan Jean Denis Haezebrouck 1Jg.27r.
beplante en behuisde grond te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant.
Getuigen zijn Sr. Franciscus Eduard Spriet, deelsman, won. te Mesen en
Jean Baptiste Francois Delie, notarisklerk.
18-01-1777
47. Constance Joseph Bouche fa. Noë!, we. van Jean Baptiste Delcambre,
won. te Waasten-Buiten verkoopt aan Marij Catherijne Baillieul, we. van
Jacques Dierijck ter acceptatie van Jan Francois Dierijck, haar zoon
936_r. landbouwgrond gelegen te Niepkerke onder de hh. Zavelputte.
Getuigen zijn Sr. Franciscus Eduard Spriet, deelsman, won. te Mesen en
Jean Baptiste Francois Delie, notarisklerk.
18-01-1777
48. Matheus, Jan Baptiste, Pieter Jacobus, Jacobus Ambrosius en Dorothea
Wouts we. van Joannes Veniere, Emmanuel Becour gehuwd met Jacoba
Wouts, Jan Baptiste en Jacobus Ambrosius Wouts, ooms en voogden
pater -en matemeel vande 2 wezen van wt. Joannes Wouts bij Marie
Therese Decocq, Louis Smagge, neef en voogd patemeel en Jan Baptiste
Wouts, oom en voogd matemeel van de unieke wees van wt. Cypriaen
Lauwyck bij wt. Marie Therese Wouts verkopen aan Pieter Francois
Lefebvre als gedeclaereert command van Jacobus Ambrosius Wouts een
huis met ... r. grond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke in
de Basseville. Getuigen zijn Pieter Jacobus Dewaegemaekeren Josephus
Baert, beiden won. te Nieuwkerke.
05-02-1777

49. Sr. Jacobus Vertomme, voorschepen van de hh. Westhove te Nieuwkerke
verkoopt aan Cornelius Martinus Tassaert en Marianne Therese Vertomme
fa. Jacobus bij Marie Anne Therese Van Thourout, zijn echtg. 4 g. 116r.
behuisde, bewalde en beplante hofstede en 4g. 200r. zaailand gelegen te
Nieuwkerke onder de hh. Westhove. Getuigen zijn Sr. Francois Vertomme,
schepen van Nieuwkerke en Joannes Baptiste Francois Delie, notarisklerk.
21-03-1777
50. Pierre Joseph Pruvost, handelaar, won. te Steenwerk bekent de som van
250 kroonestucken te hebben ontvangen van Juffr. Anne Rosa
Vandenberghe, we. van Sr. Charles Louis Lutun, rentenierster, won. te
Nieuwkerke. Getuigen zijn Jean Baptiste Cuignet en Jean Baptiste
Francois Delie, notarisklerk. (hypotheek: 542r. en 608r. landbouwgrond
gelegen te Steenwerk onder de hh. Stegersbrugge)
07-04-1777
51. Michiel De Lobel, baasbrouwer en herbergier, won. te Kemmel machtig
bij procuratie over Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr.
Charles Louis Lutun, erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkoopt aan Sr.
Benedictus Depuijdt 2g. 4 l 2r. zaailand en 1g. 36r. zaailand gelegen te
Kemmel onder de hh. Princelijke Vierschaere. Getuigen zijn Joseph
Le grand, meester pruikenmaker, won. te Nieuwkerke en Joannes Baptiste
Delie, notarisklerk.
17-11-1777
52. Michiel De Label, baas brouwer en herbergier, won. te Kemmel machtig
bij procuratie over Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr.
Charles Louis Lutun, erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkoopt aan Sr. Pieter
Jacobus Picavez 1200r. hofstede, gras-en zaailand gelegen onder de
Capijtel in Kemmel hh. Gaverelle, 653r. zaailand gelegen onder de hh.
Capijtel in Kemmel hh. Wijtschate ter Platse. Getuigen zijn Joseph
Legrand, meester pruikenmaker, won. te Nieuwkerke en Joannes Baptiste
Delie, notarisklerk.
17-11-1777
53. Michiel De Lobel, baasbrouwer en herbergier, won. te Kemmel machtig
bij procuratie over Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr.
Charles Louis Lutun, erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkoopt aan Sr. Martinus
De Cherf, voorschepen van Kemmel 7 IOr. zaailand gelegen te Kemmel
onder de hh. Princelijke Vierschaere. Getuigen zijn Joseph Legrand,
meester pruikenmaker, won. te Nieuwkerke en Joannes Baptiste Delie,
notarisklerk.
17-11-1777
54. Michiel De Lobel, baasbrouwer en herbergier, won. te Kemmel machtig
bij procuratie over Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr.
Charles Louis Lutun, erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkoopt aan Jacobus
Ghijsel een behuisde en beplante hofstede gelegen te Kemmel onder de
hh. Princelijke Vierschaere bestaande uit volgende percelen: 5g. 336r.
hofstedegars, 814r., 215r., 419r. en 848r. zaailand. Getuigen zijn Joseph
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Legrand, meesterpruiken maker, won. te Nieuwkerke en Joannes Baptiste
Delie, notarisklerk.
17-11-1777
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55. Michiel De Lobel, baas brouwer en herbergier, won. te Kemmel machtig
bij procuratie over Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr.
Charles Louis Lutun, erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkoopt aan Pieter
Hubertus Vandenbussche 300r. meers gelegen te Kemmel onder de hh.
Princelijke Vierschaere. Getuigen zijn Joseph Le grand, meester pruikenmaker, won. te Nieuwkerke en Joannes Baptiste Delie, notarisklerk.
17-11-1777
56. Michiel De Lobel, baasbrouwer en herbergier, won. te Kemmel machtig
bij procuratie over Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we. van de Hr.
Charles Louis Lutun, erfgename van Hr. en Mr. Emanuel Dominicus
Vandenberghe, overleden pastoor van Kemmel verkoopt aan Francois
D' Assonville, landsman, won. te Kemmel, een huis met 32r. erf gelegen
te Kemmel onder de hh. Kemmel in de zuidwesthoek van de Speeldries.
Getuigen zijn JosephLegrand, meester pruikenmaker, won. te Nieuwkerke
en Joannes Baptiste Delie, notarisklerk.
17-11-1777
57. Sr. Louis Joseph Leleu, baljuw van Stegersbrugge en Juff. Marie Carolyne
Huwette, zijn echtg. verklaren van Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we.
van Charles Louis Lutun, won. te Nieuwkerke de som van 400 ponden
grooten rijselsgeld te hebben ontvangen. Getuigen zijn Jan Baptiste
Delie en Jean Francois Vaneecke, notarisklerk. (hypotheek: 6g. 58r. erf
met huis gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove en de hh. Disioen,
339r. landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove, 1g.
119 1/2 r. landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove,
3g. 51 r. landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant,
Jg. 27r. landbouwgrond gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant)
20-03-1778
58. Nicolais Gouwy, molenaar, won. te Steenwerk verkoopt aan Laurens
Ignaes Gouwy, zijn neef, won. te Wulvergem en zijn echtg. Marie
Christinne Hennion een behuisde en beplante hofstede (ca. 6g. 52r.)
gelegen te Wulvergem onder de hh. Wulvergem. Getuigen zijn Jacobus
Goorix, meester wever, won. te Wulvergem en Joannes Franco is V aneecke,
notarisklerk.
09-07-1778
59. Pieter Lefebvre, meester timmerman, won. te Nieuwkerke en Isabelle
Baelde, zijn echtg. verklaren een rente te hebben ontvangen van Juff.
Marie Catherijne Vandenberghe, begijntje, won. te Diest ter waarde van
125 fransche croonestucken. Getuigen zijn Pieter Dewaegemaeker,
meester wever, won. te Nieuwkerke en Joannes Franciscus Vaneecke,
notarisklerk. (hypotheek: 3 huizen met tuin gelegen te Nieuwkerke onder
de hh. Nieuwkerke)
27-05-1778
60. Judocus Emanuel Treve, landsman, won. te Wijtschate en Marie Magdalene De Raedt, zijn echtg. verkopen aan Sr. Nicodemus De Lancker en
Marie Therese Trioen, zijn echtg. de helft van een gemeene ende

onverdeelt behuijsde en beplante hofstede gelegen te Wulvergem onder
de hh. Wulvergem; de andere helft behoort toe aan Joanne Therese De
Lancker, de unieke wees van Nicodemus bij Marie Louise De Raedt,
zuster van de verkoopster. Beide partijen verkopen ook nog 1 g. zaailand
gelegen te Dranouter onder de hh. Keijserrijck. Getuigen zijn Louis
Eduardus Spriet en Joannes Franciscus Vaneecke, notarisklerk.
25-07-1778
61. Jean Baptiste en Gregoire Louis Hosdé, Pierre Jacques Lesaffre gehuwd
met Marie Jeanne Hosdé verkopen aan Joos Pieter Deneut fs. Sr. Louis
en Joanna Therese D'Hem, zijn echtg. de helft van 756r. landbouwgrond
gelegen te Waasten-Buiten onder de hh. Breedenheere. Getuigen zijn
Louis Hosdé, meester wever en Joannes Franciscus Vaneecke.
16-10-1778
62. Sr. Joannes Baptiste Gallius Loridan fs. Sr. Jan Baptiste, won. te Dranouter
verkoopt aan Joseph Antonius Van Exem, sittende in commeren en
baaten ten sterjhuijse van Angela Blootacker, zijn overleden echtg. een
huis met bijhorende grond (Sr.) gelegen in het Locre-Houxken gelegen te
Loker onder de hh. Dranouter nabij het dorp van Dranouter. Getuigen zijn
Pieter Francois Thorout, landsman, won. te Brielen en Joannes Francois
Vaneecke, notarisklerk.
03-02-1779
63. Sr. Louis Joseph Leleu, baljuw van Stegersbrugge en Juff. Marie Carolyne
Huwette, zijn echtg. verklaren van Juff. Anne Rosa Vandenberghe, we.
van Charles Louis Lutun, won. te Nieuwkerke de som van 100 ponden
grooten rijselsgeld. Getuigen zijn Jean De Waegemaeker en Charles
Dubaele. (hypotheek: 6g. 58r. erf met huis gelegen te Nieuwkerke onder
de hh. Oosthove en de hh. Disioen, 339r.Iandbouwgrond gelegen te
Nieuwkerke onder de hh. Oosthove, Jg. 119 1/2 r. landbouwgrond
gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Oosthove, 3g. 51 r. landbouwgrond
gelegen te Nieuwkerke onder de hh. Inghelant, 1g. 27r. landbouwgrond
gelegen te Nieuwkerke onder de hh. lnghelant)
02-07-1779
64. Hr. en Mr. Albertus Petrus Deman, won. te Veurne, machtig bij procuratie
over Sr. Policarpus Delerive, .meester goudsmid won. te Oostende en
Juff. Con-stantia Loot, zijn echtg. verkoopt aan Jan Baptiste Budin,
landsman, won. te Nieuwkerke 7g. en 2g. 30lr. weide gelegen te
Nieuwkerke onder de hh. Nieuwkerke. Getuigen zijn Joannes Antonius
Mouton en Joannes Franciscus Vaneecke.
03-04-1784
65. Pieter Ghilain Goorix, weduwnaar van Marie Anne Francoise
Vandewijhaeghe, won. te Wulvergem verkoopt aan Pieter Jacobus Leblau
en Marie Bregitte Turcken, zijn echtg. een huis met erf (8 1/2 r.) gelegen
te Wulvergem onder de hh. Wulvergem. getuigen zijn Jacobus Goorix en
Bemardus Eugenius Glorie, notarisklerk.
05-02-1790
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Nieuwe uitgaven

116 M. DEWILDE en A. ERVYNCK, De thuiskomst van Michiel
Quaetjonc: archeologie in de Verdronken Weiden van Ieper, leper:

Stedelijke Musea; Brussel: Instituut voor het Archeologische
Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap, 1995. - 20 p.: ill.
De archeologische opgravingscampagne van de voorbije jaren in de
Verdronken Weiden ten zuiden van Ieper leverde spectaculaire
resultaten op. Een deel van een middeleeuwse Ieperse buitenwijk
(Sint-Michielsparochie) werd blootgelegd; het bestaan ervan was tot
nog toe enkel door schaarse archivalische en iconografische bronnen
geattesteerd. De opgravingen begonnen in de loop van 1992 en
werden vanaf 1993 door het Instituut van het Archeologisch Patrimonium verdergezet onder leiding van M. Dewilde en S. Van Bellingen.
De resultaten van deze opgravingscampagne werden in het najaar
1995 in een originele tentoonstelling in het Iepers stedelijk museum
naar buiten gebracht en in deze begeleidende publikatie samengevat.
Het is een keurig uitgegeven en fraai geïllustreerde brochure geworden waarin achtereenvolgens worden behandeld: de geschiedenis van
de Verdronken Weiden, de situering van de Sint-Michielsparochie,
het blootleggen van de Komenstraat, de ruimtelijke ordening van
deze volkrijke middeleeuwse buitenwijk, aspecten van wonen en
werken in deze buurt, en tenslotte het einde van de buitenwijken door
de vernieling tijdens het beleg van Ieper in 1383. Een ideaal middel
om in contact te treden met de middeleeuwer in zijn gewone doen en
laten.(LV)

J. DEWILDE EN J.-M. DUVOSQUEL (onder leiding van),
Charles Degroux en het realisme, 1825-1870, Ieper: Stadsbetuur;
Brussel: Gemeentekrediet, 1995. 167 p.; ill. (Monografieën over
moderne kunst)
Deze rijk geïllustreerde monografie over het leven en het werk van de
kunstschilder Charles Degroux plaatst ons midden in de bewogen sociale
geschiedenis van de 19de eeuw. Degroux werd in 1825 in Komen
geboren maar groeide op in Brussel waarheen zijn ouders in 1833 waren
verhuisd. Hij volgde er een kunstopleiding en in zijn kunstenaarschap
getuigde hij over de ontwortelde samenleving die de gewone man tot
armoede dwong. Degroux wordt dan ook beschouwd als de grondlegger
van een sociaal-realistische richting in de Belgische kunst.

De hoofdmoot van dit boek wordt gevormd door een beredeneerde
catalogus van Degroux'oeuvre (334 nummers) waarin ook zijn minder bekend grafisch werk wordt belicht (o.a. boekillustraties); dit
overzicht werd samengesteld door Jan Dewilde en Jean-Marie
Duvosquel. Een keuze daaruit was de voorbije zomer te zien in een
retrospectieve tentoonstelling in het Iepers stedelijk museum. Het
boek opent evenwel met een aantal biografische en kunsthistorische
bijdragen. Daarin vindt men ondermeer een artikel van Jean-Marie
Duvosquel waarin de familiegeschiedenis wordt nagetrokken. De
wortels van de familie Degroux liggen in het Leiegebied, tussen
Komen en Armentiers. Tijdens het Ancien Régime waren de Degroux
vooral actief als molenaars. Na een ommetje via Rijsel kwamen ze
zich in Komen vestigen; de grootvader van Charles was er heelmeester en zijn vader textielfabrikant en gemeenteraadslid.(L V)

P. VANDEW ALI,E, Quatre siècles d 'agriculture dans la région de
Dunkerque 1590-1990: une étude statistique, Gent: Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1994. 536 p.: ill. (Centre
Beige d'Histoire Rurale. Publication, n°. 110)
De meeste van onze voorouders woonden op het platteland en leefden
van het werk op het land. Daartegenover staat dat over de agrarische
geschiedenis, in het bijzonder van de Westhoek, nog niet zo veel
onderzoek werd gedaan. In 1986 toonde Paul Vandewalle de weg met
De geschiedenis van de landbouw in de kasselrij Veurne ( 15501645), een uitgegeven doctoraatsverhandeling waarin de lange termijnontwikkelingen centraal staan. Tijdens de voorbereidingen van zijn
doctoraat werd hij getroffen door de uitzonderlijke rijkdom van het
stadsarchief van Sint-Winoksbergen en hij bakende een nieuw
onderzoeksdomein af: de evolutie van de landbouw in de oude
kasselrij Sint-Winoksbergen /het huidige arrondissement Duinkerke
beginnend vanaf de late l 6de eeuw tot 1988 (laatste beschikbare
landbouwtelling). De bronnen die werden gebruikt waren overwegend parochierekeningen, staten van goed en, voor de periode na het
Ancien Régime, landbouwstatistieken. Deze bronnenreeksen laten
toe gegevens over bevolking, de hoeveuitbatingen, de opbrengsten en
de teelten, de landbouwtechniek, enz. samen te brengen en over
verschillende eeuwen te volgen. Ze worden doorheen de tekst en in
bijlage (p. 427-532) in grafieken en tabellen weergegeven. Uit deze
lange termijnstudie blijkt nu dat de verhouding areaal/bevolking/
produktie eeuwenlang in evenwicht was en dat de echte landbouwrevolutie zich tussen 1955 en 1970 voltrok. Deze studie is voorzien
van een samenvatting in het Nederlands (p. 419-426). (LV)
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A. DERVILLE, Saint-Omer des origines au début du XIVe siècle.
Rijsel: Presses Universitairesde Lille, 1995.404 p.: tab. (Economies
et sociétés: collection dirigée par Alain Lottin)
Bij elke nieuwe studie van Alain Derville is leesplezier verzekerd en
hier is dit niet anders. Nochtans gaat het hier niet echt om een nieuw
boek maar om een bewerkte versie van zijn in 1971 aan de Sorbonne
verdedigde thesis. Het betreft een middeleeuwse stadsgeschiedenis
van Sint-Omaars, vanaf de oorsprong tot het begin van de l 4de eeuw.
Derville behandelt achtereenvolgens de oorsprong van de stad, de
118
economische expansie, de stedelijke groei en vooral de sociale
geledingen van de stedelijke maatschappij met de daaruit voortvloeiende politieke verhoudingen en spanningen. Omstreeks 1200
monopoliseerden de kooplui de politieke macht: ze bezetten en
'confisqueerden' de schepenambten wat hen toeliet de stedelijke
rechtspraak en fiscaliteit te beheersen. Daar kwam in 1306, na de
opstand van de volksklassen, een einde aan. Deze stadsgeschiedenis
is duidelijk een sociale geschiedenis geschreven door een sociaal
bewogen historicus.
Het verdient beslist te worden vermeld dat Derville erin geslaagd is
een twaalftal genealogieën (eind 12de eeuw tot een eind in de 14de
eeuw) van de meest machtige en invloedrijke families in de stad (p.
353 e.v.) samen te stellen. Het betreft de families Aire, Aubert,

Bette, Boulart/Bollart, Boidinghem, Dane, de Ie Beverne, Florent,
Mantel, Sainte-Aldegonde, Sandre, Wissoc. Telkens wordt voor
elke familie de betekenis en de activiteiten beschreven. Informatie
over beroepsbezigheden en huwelijken zijn niet steeds bekend daar
de bronnen die deze gegevens bevatten doorgaans pas vanaf de 15de
eeuw voldoende aanwezig zijn. Voor elke familie waren er daarenboven verschillende personen die niet konden worden ingepast. (LV)

Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3: Hulpwetenschappen. Gent: Stichting Mens en Kultuur; Universiteit
Gent, Centrum voor Geschiedenis, 1995. - 380 p. (995 BF: Stichting Mens en Kultuur, Groot-Brittanniëlaan 43, 9000 Gent,
Kredietbank 448-0722171-07 (+ 100 BF verzendingskosten))
Zoals bij de vorige delen (bespreking deel 2 in: Westhoek, l l ( 1985),
p. 69-70) uit deze reeks is ook ditmaal de hoofdbedoeling de lezer tot
zelfstandig onderzoek en oordeelsvorming aan te zetten. De zeventien hoofdstukken vormen evenzovele inleidingen tot de hulpwetenschappen waarop iedere lokale historicus vroeg of laat een
beroep moet doen.
Hoe oude dateringen, maten, gewichten of munten omrekenen? Hoe
zegels, wapenschilden, dialecten of oud schrift ontcijferen? Wat kan
een historicus leren uit een plaats-of familienaam? Hoe begint hij aan
een genealogie? Wat kan hij met oude kaarten aanvangen? En wat met
statistiek? Het zijn vragen waarop iedereen die zelf de geschiedenis

van zijn gemeente wil bestuderen bijna onvermijdelijk een antwoord
zal moeten vinden. Dit boek wil de moedige beginneling wegwijs
maken in de overvloed aan informatie die terzake beschikbaar is.
Daarnaast worden enkele nieuwe invalshoeken voorgesteld, die ook
de oudere rotten in het vak zullen interesseren. Hoe de geschiedenis
van een gebouw reconstrueren? Hoe kan de PC de historicus bij staan?
Waar kan er beeldmateriaal teruggevonden worden? En hoe krijg ik
uiteindelijk alle verzamelde gegevens uitgeschreven en gedrukt?
Meestal worden deze vragen hier voor het eerst door deskundigen aan
de lokale amateur voorgesteld.
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Nieuw tijdschrift over heraldiek
Heraldicum disputationes is een nieuw tijdschrift over heraldiek; het
eerste nummer verschijnt in maart 1996. Zowel het ontstaan en de
geschiedenis van wapenschilden als de families die een wapen
droegen komen erin aan bod. Het tijdschrift richt zich niet naar
specialisten; ook wie met geschiedenis, heemkunde, genealogie of
zegelkunde bezig is zal er vast en zeker zijn gading in vinden.

Heraldicum disputationes verschijnt vier keer per jaar (20 pagina's
AS formaat) en kost 270 frank. Abonneren kan door storting van
270 frank op rekening 645-1960979-62 van (of gekruiste cheque
of postwissel aan) Homuncultus, Marc Van de Cruys, Krommelei
47, 2110 Wijnegem met vermedling van abonnemet HD 1996.
Buitenlandse abonnees betalen 370 frank.

Een database voor landbouwers en
hun hoeven in de Westhoek
Landbouwers en hun hoeven hebben in een agrarische streek zoals de
Westhoek steeds een belangrijke rol gespeeld. Het computerproject
NORDCENS dat H. Deschamps opzette is indrukwekkend. Uit
verschillende archieffondsen uit de departementale archieven van
Rijsel en Atrecht (Arras) excerpeerde hij de namen van de pachters
(eigenaars) van verschillende hofsteden uit de Westhoek (ook de
Vlaamse Westhoek: Beselare, Waasten, Wervik, Wijtschate, Zillebeke,
enz.). De database is op verschillende niveaus toegankelijk: familienaam van de pachter (vrouw en man), naam van de hoeve en plaats.
Steeds wordt de bronvermelding opgegeven. Voor de genealogen is
de database interessant: genealogische gegevens uit de Burgerlijke
Stand of kerkregisters werden er voor zover mogelijk steeds aan
toegevoegd. Een voorbeeld maakt al veel duidelijk:
Cense de la Heldinghe
Nieppe
Le Bleu Jeanfs. de Jean

Van Houcke Anne Française

27/09/1684
18/03/1692

AD Pas de Calais, 43J 161/30
AD Pas de Calais, 43J 161/12

/07/1692

AD Pas de Calais, 43J 161/13

De index op de familienamen, namen van de hoeven en plaatsnamen
is te verkrijgen door 10 FF over te maken (postcheque) op het
onderstaand adres. Daarna vult ment de bijgaande bestelbon in en de
gegevens worden, na betaling van het verschuldigd bedrag, aan u
overgemaakt. Prijs: 25 FF voor de eerste notities; daarna 2 F per
bijkomende notitie).

H. Deschamps, NORDCENS Base des Censes et Censiers des
Provinces du Nord (Sources généalogiques et historiques des
provinces du Nord, p.a. 133 Rue de Silly, 92100 Boulogne)
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Een Engels onderzoeker over het Nederlands
in Noord-Frankrijk
Onder de wat kryptische titel Peasants into Frenchman publiceerde
T.P. Baycroft (Wolfson College, University of Cambridge) in het
tijdschriftEuropean Review ofHistorr =Revue Européenne d' histoire
(2 (1995), p. 31-43) een origineel artikel over de Westhoek.
Volgens de algemeen aanvaarde theorie van E. Weber paste de
landelijke bevolking van Frankrijk zich tussen 1870 en 1914 aan het
Republikeins ideaal aan. Dit hield ondermeer in dat de Westhoek zijn
identiteit verloor en geïntegreerd werd in de Franse staat. De teloorgang van de Vlaamse taal is grotendeels te wijten aan een industriële
omwenteling en een (verplichte) aanpassing aan de Republikeinse
geest (onderwijs, legerdienst, enz.). Tim Baycroft poneert nu dat de
teloorgang van de Vlaamse taal zich later heeft doorgezet en schuift
als data van een grote Franse invloed de jaren 1860 en 1944 naar voor.
Ondanks Vlaamse tegenstand van kerk, werkgevers, adel en onderwijzers verdween het Vlaemsch door een goed gecentraliseerde
Franse administratie. 'For the majorit_v of the Flemish of the Westhoek, theiractual entry in French hiRh culture did not come until lifter
the Second Word/ War', besluit Baycroft. (JO)

Nieuwe gegegevens over de familie Verdru
Na een lijvige publikatie in 1990 over de families Verdru en Verdruye
stelde G. Verdruye, secretaris van de VVF-afdeling Dilbeek, een
nieuwe bundel samen met de resultaten van haar recente onderzoek.
De publikatie telt zes hoofdstukken. In haar eerste bundel drukte de
auteur de hoop uit nog hoger op te klimmen met haar stamlijst
Verdru(ye ). Of ze daarin geslaagd is, leest u in Hoger op dan Leopold
Verdruye? Vervolgens bewijst ze in het tweede en derde hoofdstuk
dat Paulus Verdru en de reeds vermelde Leopold Verdru wel degelijk
dezelfde persoon is. Het bewijs wordt geleverd aan de hand van
verschillende archiefstukken. In een vierde hoofdstuk is de betekenis
van de familienaam aan de orde. Dat de wijk 't Zwynebacksken,
gelegen tussen Dranouter, Nieuwkerke en Wulvergem een rol heeft
gespeeld in haar familiegeschiedenis toont ze in het vijfde hoofdstuk

aan. Vervolgens, in het laatste hoofdstuk Een verloren 'won' en verre
neef van de Nieuw kerkse tak, breidt ze de stamboom Verdru(ye) uit.
Met een familiekroniek met de overlijdens en geboorten van familieleden wordt de publikatie afgerond.
Het familieboek is geïllustreerd met prachtige foto's. Het is een must
voor genealogen die met hun familieonderzoek in de driehoek
Nieuwkerke-Wulvergem-Dranouter zijn aanbeland. De publikatie
bewijst dat men zelfs in een moeilijke regio nog een aardige genealogie kan samenstellen.
122 G. Verdruye, Familie Verdru(ye), deel 2, Dilbeek 1995, 43 p. is een
uitgave in eigen beheer; alle inlichtingen zijn te bekomen bij de
auteur Gisèle Desmet-Verdruye, Is. Van Beverenstraat 13, 1702
Dilbeek. (MP)
·

22e Frans- Vlaamse veertiendaagse in
Nieuwpoort
Naar goede gewoonte organiseert de stad Nieuwpoort ook dit jaar
haar Frans-Vlaamse veertiendaagse (30 maart- 14 april 1996). Opnieuw wordt voor een uitgebreid en gevarieerd programma gezorgd.
De officiële opening is op zaterdag 30 maart om 16 uur in de feestzaal
van de Nieuwpoortse vismijn met toespraken door Luc Martens,
Vlaams Minister voor Cultuur, en over Het grens leven te Steenvoorde
en Nieuwpoort en Frans-Vlaanderen door de respectieve burgemeesters, met daarop aansluitend de opening van de tentoonstelling over
de douane. De volgende dagen zijn lezingen (ondermeer Rik Sohier
over Over frontieren, kommiezen, .. .in de feestzaal van de vismijn op
2 april om 20 uur), causerieën, concerten, toneel en andere manifestaties voorzien. Steenvoorde zorgt voor een aangepast programma.
Meer informatie met ondermeer het volledige programma bij de
Dienst Toerisme en Cultuur, Stadhuis, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort (tel.: 058/235594).

Dienstverlening door het Centrum voor
genealogische studies
Niet iedereen kan zich voldoende vrij maken om opzoekingen te doen
in de Rijksarchieven, de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 of het
Brusselse stadsarchief. Om daaraan tegemoet te komen startte het
Centrum voor genealogische studies met een dienst Genealogische
begeleiding en dienstverlening. Dit houdt in dat alle briefwisseling in
verband met genealogie gericht aan de Rijksarchieven, mits goedkeuring van de aanvrager, door deze dienst wordt behandeld; het ondezoek
wordt gedaan door genealogen, professionelen en vrijwilligers, aanbevolen door het Algemeen Rijksarchief.

De dienstverlening behelst omzettingen naar modern schrift,
transcripties van genealogische handschriften (ARA, KB Albert I, en
Stadsarchief Brussel), vertalingen, bibliografisch onderzoek waarbij
wordt nagetrokken wat er over een bepaalde familie of onderwerp
(lokale geschiedenis) werd gepubliceerd, en genealogisch onderzoek
(parochieregisters en burgerlijke stand, testamenten en erfenissen,
onroerende goederen en belastingen, adelgunsten, universiteitsstudenten ( l 5de- l 8de eeuw), gerechtelijke documenten ( l 5de- l 8de
eeuw)). Er wordt een vergoeding van 450 BF gevraagd per half uur
onderzoek; daar kunnen verplaatsingsonkosten bijkomen. Een brochure staat ter beschikking waarin de aangeboden diensten en de
praktische werkwijze worden toegelicht. Alle briefwisseling gaat via
Jan Caluwaerts, Winkselsesteenweg 48, 3020 Herent.

Jaarprogramma VVF-Westhoek
In samenwerking met het Stadsarchiefleper en onze Westhoek-kring
werkte VVF-Westhoek een gevuld programma uit: een startavond,
een genealogische vormingscyclus, voordrachten en een uitstap.
De startavond gaat door op dinsdag 20 februari 1996 in het Ieperse
stadsarchief (20-22 u.): iedereen is van harte welkom en de bestuursleden staan klaar om beginnelingen op het goede spoor te zetten.
De genealogische vormingscyclus oud schrift bestaat uit vijf lessen
die plaats hebben in het Stadsarchief Ieper, telkens op een dinsdagavond tussen 20 en 22 u.: burgerstand (19 maart: J. Pollée en S.
Lazoore), 18de-eeuwse parochieregisters (21 mei: W. Beele), 17deeeuwse parochieregisters ( 18 juni: K. Papin), staten van goederen ( 17
september: N. Boussemaere), processen (19 november: K. Papin en
L. Vandamme ).
De beide geplande lezingen zijn archiefgericht en gaan door in de
bovenzaal Cera Rijselsestraat 52, Ieper). W. Stevens spreekt over het
Archief van de Raad van Vlaanderen (maandag 16 april 1995, 20 u.)
en secretaris K. Papin heeft het over Processen en hun procesgang
(dinsdag 15 oktober).
Begin mei, op een nog nader te bepalen datum, staat een uitstap naar
Sint-Winoksbergen op stapel met een bezoek aan het stadsarchief, de
historische abdijbibliotheek en het museum, en een uitgebreide
historische stadswandeling (i.s.m. VVF-Afdeling Roeselare). Tenslotte wordt er in het najaar een kaas-, wijn- en streekbieravond
ingericht.

Familienamen in het Noorderdepartement
(1803-1822)
Voor wie vastloopt met zijn genealogische opzoekingen kan de
raadpleging van geografische namenrepertoria helpen om het onderzoek opnieuw vlot te krijgen. Een dergelijke index is nu beschikbaar
voor het departement Nord. Daartoe werden de tienjaarlijkse tafels
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van de geboorten tussen 1803 en 1822 van alle gemeenten
geëxcerpeerd. De familienamen werden alfabetisch gerangschikt met
respect voor alle schrijfwijzen. Voor elke familienaam wordt aangegeven in welke gemeenten ze in het begin van de l 9de eeuw
voorkwam. Eerder verschenen gelijkaardige repertoria voor de departementen Pas-de-Calais en Somme, gebaseerd op tellingen van
respectievelijk 1820 en 1849.

Index spécifique des patronymes du Nord (1803-1822), Arras:
ARPEGE, 1995, 750p. Ondermeer te verkrijgen bij de uitgever
124 (ARPEGE, 12 rue George Sand, 62000 Arras (160 FF + 35 FF
verpakkings- en verzendingskosten) en de departementale archieven in Rijsel en Atrecht.

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met
de geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt
verstaan het oude Westkwartier. met name de regio gevormd door de voormalige
kasselrijen/ambachten Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne
en Waasten, samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages
en interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen, boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur WP, samen met een outprint)
op prijs. De publikatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over
opeenvolgende nummers worden gespreid.
Westhoek publiceert in de taal van de auteur: aan niet-Nederlandstalige artikels wordt
zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.

De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen overeenjaargang van vier nummers, samen ca. 160
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige
nummers van dat werkjaar nagestuurd.
De abonnementsprijzen zijn minimumbijdragen: een lijst van steunende leden wordt
in het tijdschrift afgedrukt. De abonnementsvoorwaarden voor 1996 worden in het
volgende nummer gegeven.
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Andere landen:
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Westhoek-leden die reeds hun bijdrage voor 1995 hebben overgemaakt, vinden
op de adresstrook een asteriks gevolgd door het getal 95 : *\95. Is dit niet het
geval, dan ontbreekt de asteriks bij de vermelding van het jaar: \95.
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Woord vooraf

Met deze vierde aflevering is de jaargang 1995 afgewerkt, meteen de
eerste jaargang van ons vernieuwd tijdschrift. Uit de reacties die we
de voorbije maanden ontvingen, blijkt dat de vernieuwing wordt
gewaardeerd. Hartelijk dank voor de bemoedigende woorden. Aan
ons om op deze weg verder te gaan.
Daarvoor dienen we in eerste instantie over goede structuren te
beschikken die de continuïteit waarborgen. Vandaar dat de voorbije
weken intens werd gewerkt om onze vereniging om te vormen tot een
vzw. Meer daarover in een volgend nummer. Misschien nog belangrijker om de toekomstige lijn van ons tijdschrift uit te tekenen, is de
respons van de lezers. Alle op- en aanmerkingen en voorstellen
blijven vanzelfsprekend welkom; ze worden alle met evenveel zorg
onder ogen genomen. Hebt u een vraag die al jaren op uw lippen
brandt, deed u een onverwachte archiefvondst die u wil meedelen of
stelde u een kort genealogisch bericht of een meer uitgebreid artikel
samen, laat iets van u horen. Westhoek is uw blad!
We willen er alles aan doen om ditjaar de opgelopen achterstand in
periodiciteit in te lopen. Het ziet ernaaruit dat we daarin zullen slagen.
Terwijl u dit nummer ter hand neemt, gaat de kopij van het eerste
nummer 1996 naar de drukker. Dat wil zeggen dat u dat nummer in
de grote vakantie zult ontvangen. Aanbevolen vakantieliteratuur dus.
Het begin van een nieuwe jaargang brengt ook de vernieuwing van het
lidgeld met zich mee. We hopen stellig dat u uw kring en tijdschrift
trouw blijft. Over de manier waarop u het lidmaatschap kunt vernieuwen, verneemt u alles op de binnenzijde van de achterkaft. Alvast bij
voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

De kernredactie
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Anno 1584, een gevangene schrijft.
De brieven van Jan Speelman,
voormalig ontvanger van de
geestelijke goederen in Veurne en
Veurne-Ambacht
128
ANDRÉ R. BAUWENS

Inleiding
Tijdens een van mijn speurtochten naar gegevens over de politiekreligieuze situatie in Brugge tijdens het Staats bewind, trof ik in het
stadsarchief van Brugge in de bundel Brieven en akten, 1584 een
schrijven aan van een zekere Jan Speelman. De scribent bericht het
bestuur van de stad Brugge en de magistraat van het Brugse Vrije dat
hij gevangen genomen is op last van de Raad van Vlaanderen in
Douai 1 na klachten van prelaten over het door hem gevoerde beleid als
ontvanger van de geestelijke goederen in Veurne en Veurne-Ambacht. Hij verzoekt de geadresseerden, zijnde zijn voormalige opdrachtgevers, tussenbeide te komen opdat hij uit gevangenschap
ontslagen mag worden.
Mijn eerste gedachte bij het lezen van die brief was: interessant
bronnenmateriaal, maar niet van direct belang voor mijn onderzoek.
Kort daarop vond ik in diezelfde bundel een tweede brief van Jan
Speelman. Ik besloot een notitie te maken; misschien dat ik in een
later stadium iets met deze gegevens kon doen. De ontdekking van
een derde brief impliceerde een gericht zoeken naar bewaard gebleven correspondentie van Jan Speelman en leidde uiteindelijk tot het
onderhavige artikel.

Kerkelijke bezittingen en de Kamer van het geestelijk goed
Na de omwenteling in Vlaanderen eind 1577, begin 1578 werden, op
initiatief van de vernieuwde besturen de geestelijke goederen in de
loop van 1579-1580 geïnventariseerd en werd het beheer ervan aan de
kerkelijke instellingen onttrokken. De nieuw ingestelde Kamer van
het geestelijk goed benoemde particuliere ontvangers die de zorg
overnamen over het patrimonium van één of meerdere kerkelijke
instellingen (abdij, klooster, parochiekerk, kapel, enz.). Zij inden de
opbrengsten van gronden, huizen en renten. Uit deze inkomsten werd
het onderhoud van het onroerend goed betaald. De resterende som
werd doorgesluisd naar de algemeen ontvanger. Deze functionaris in Brugge en het Brugse Vrije was dit Pieter Dominicle2 - besteedde

1
De zetel van de Raad
van Vlaanderen werd
begin 1580 officieel
gevestigd te Douai. De
raadsheren die trouw
gebleven waren aan Filips
II kwamen onverwijld
over vanuit Gent. Deze
très-fidèle conseil de
Flandre retiré à Douay.
zo genoemd om hem te
onderscheiden van de
nieuwe Raad van
Vlaanderen die door het
Staats bewind geïnstalleerd was, telde twaalf
leden.
2
Pieter Dominicle werd
op 2 oktober 1581
benoemd tot commissaris
en ontvanger van de
geestelijke en kerkelijke
goederen in Brugge en het
Brugse Vrije. Brugge.
Bisschoppelijk ArchiefE
101: rekening van de
geestelijke goederen in
het kwartier van Brugge
en het Vrije 1580-1582.;
Brugge, Stadsarchief
Oud archief 118:
Resolutieboeken. 15751585, f. 327v. d.d. 23/11/
1581.

het saldo aan de financiering van de calvinistische kerkorganisatie,
zoals het betalen van traktementen aan predikanten, kosters en overig
personeel, het beschikbaar stellen van beurzen aan studenten die
opgeleid wensten te worden tot predikant, het voldoen van de kosten
die verbonden waren met het houden van kerkdiensten en dergelijke
meer. Verder stelde hij geld beschikbaar voor het verlenen van
uitkeringen aan rooms-katholieke geestelijken die hun geestelijk
ambt hadden neergelegd. Ten slotte betaalde hij uit deze inkomsten
een deel van de kosten die de militaire operaties tegen het wettig
Spaans gezag met zich meebrachten.

3

Zie voor verdere
informatie over Pieter
Dominicle en deze
rekening: L.Vandamme,
De calvinistische
kerkorganisatie in
Brugge, 1581-1584, in:
A.Bauwens e.a. (ed.},
Opstand en Verval:
aspecten van het
dagelijkse leven in het
Brugse tijdens de laatste
decennia van de 16de
eeuw, Brugge, 1987, p.
33-54.
'Op 20 mei 1584
bereikten de onderhandelaars van de stad Brugge
en het Brugse Vrije in
Doornik een akkoord met
Parma over een vredesverdrag. Op 25 mei werd
". ter halle becondicht
ende vuijtgelesen de paijx
ende reconciliatie
besloten ". Brugge,
Stadsarchief, Oud archief
118: Resolutieboeken,
1575-1585, f.427r. d.d.
25/5/1584.
5
Brugge, Stadarchief,
Oud archief 126: Brieven
en akten, 1584, brief d.d.
617/1584.

Uit een bewaard gebleven rekening van de bovengenoemde Pieter
Dominicle3 blijkt dat Jan Speelman binnen Veurne en VeumeAmbacht optrad als ontvanger van de abdijen van Ten Duinen, St.Niklaas te Veurne en St:-Bertijns te St.-Omaars, verder van de
proosdijen van Lo en Eversham, van het klooster van Roesbrugge en
van het kapittel van St.-Walburga in Veurne.
Een aantal van deze instellingen kan zich na de reconciliatie van
Brugge en het Brugse Vrije 4 niet neerleggen bij het gevoerde beleid
tijdens de opstand. Veel is verloren gegaan. De opstandelingen
hebben hun bezit verkwanseld. Het aanpakken van de opdrachtgevers, de colleges van burgemeesters en schepenen van Brugge en het
Brugse Vrije biedt nauwelijks perspectief. De uitvoerders, de gewezen particuliere ontvangers van de geestelijke goederen, verkeren
daarentegen in een andere positie. Zij kunnen direct aangesproken
worden op het door hen gevoerde wanbeheer.

Arrestatie van Jan Speelman en eis tot terugbetaling
Op 16 juni 1584, toen het Spaans bewind zich in onze gewesten reeds
had hersteld, arresteert de pastoor van Alveringem, J eronimus Caboot
die vergezeld is van 20 soldaten, Jan Speelman in zijn woonplaats
Nieuwpoort en laat hem overbrengen naar Douai. Daar bepaalt de
koningsgetrouwe Raad van Vlaanderen dat de door Jan Speelman
opgemaakte rekening over het voorbije jaar - dat wil zeggen in
opdracht van de opstandige gewesten -door de raadsheren Vanden
Coomhuuse en De Vendeville onder de loep moet worden genomen.
Jan Speelman verzoekt daarop zijn voormalige opdrachtgevers dat zij
er zorg voor willen dragen dat hij ". brieven van bevele ". van sijne
hoocheijt verkrijgt waarin de genoemde raadsheren gelast worden".
tot hooren, visiteeren ende sluuten vande selve rekenijnghe op den
voet vanden voorghaende rekenijnghe ende dat al achtervolghende
den tractaete ende accoorde bij zijne hoochei)t dien aenghaende
ghemaect ende gheaccordeert met de steede van Brugghe ende lande
vanden Vrijen ". 5 •
Een dergelijke verklaring is volgens Jan Speelman van eminent
belang. Zonder die verklaring zijn de hem vijandig gezinde prelaten
zeer wel in staat om zijn detentie te eisen tot hij al het geld dat hij de
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afgelopen jaren uit hun bezittingen ontvangen heeft, aan hen afgedragen zal hebben. De prelaten menen hun aanspraken te kunnen
ontlenen aan een door koning Filips II in 1579 in Maastricht en een
in Doornik in 1582 gepubliceerd plakkaat. De vrijwaringsclausule in
het verdrag dat Parma met Brugge en het Brugse Vrije gesloten heeft
en die de ontvangers buiten schot zou houden, erkennen zij niet omdat
deze clausule niet expliciteert aan het in Maastricht en Doornik
uitgebrachte plakkaat. Zonder die specifieke referentie geldt geen
pardon.
130

De vrees van Jan Speelman voor het handelen van de prelaten blijkt
niet ongegrond. De inkt van zijn schrijven waarin hij zijn angst
verwoordt, is nog niet droog of men vertelt hem dat de abt van Ten
Duinen voor de Raad van Vlaanderen geëist heeft dat men hem niet
uit gevangenschap zal ontslaan vooraleer hij zich borg gesteld heeft
voor het bedrag dat hij uit de bezittingen van de abdij ontvangen heeft.
Een bedrag van ruim 49.000 f p. De rebellen hebben, nogmaals met
verwijzing naar het genoemde plakkaat, nooit en te nimmer toestemming gehad om over zijn bezit te beschikken.
Jan Speelman verwacht met behulp van zijn kwitanties te kunnen
aantonen dat hij de abt niets verschuldigd is en meent zich te kunnen
vrijpleiten op grond van de bepalingen van het reconciliatieverdrag.
Hij verzoekt evenwel de Brugse autoriteiten niemand toegang te
verlenen tot zijn rekeningen en kwitanties die veiligheidshalve in
Brugge bewaard worden noch iemand de originelen toe te zenden.
Niet voor niets heeft men hem het afgelopen jaar voortdurend lastig
gevallen in pogingen hem zijn financiële bescheiden afhandig te
maken 6 •
Vier dagen na zijn eerste brief en een dag voor dat de colleges van
burgemeesters en schepenen van Brugge en het Brugse Vrije de
desbetreffende brief zullen ontvangen, richt Jan Speelman zich tot
/ 'amys que Dieu garde 7 , te weten: Jacob Marchant, burgemeester van
het Vrije, en Fransoijs de Groote, griffier van de stad Brugge. Hij stelt
in dit schrijven dat hij al lang vrij had kunnen zijn - de beschuldigingen die Jeronimus Caboot na zijn gevangenneming naar voren heeft
gebracht zijn niet hard te maken - ware het niet dat de abt van Ten
Duinen zijn detentie geëist heeft om teruggave te verkrijgen van de
ongeveer25.000 gulden die Speelman in dejaren 1580, 1581en1582
uit het bezit van de abdij ontvangen heeft. Inmiddels is de zaak
zodanig geëvolueerd dat de Raad van Vlaanderen niet langer uit eigen
beweging tot zijn vrijlating zal besluiten. Vandaar dat Jan Speelman
een beroep doet op zijn vrienden om hem bij te staan; alle geestelijken
willen alsnog hun gederfde inkomsten innen 8 •

Speelman zoekt steun bij zijn voormalige opdrachtgevers
Op 19 juli reageren de beide Brugse magistraatscolleges. Enerzijds
schrijven zij Jan Speelman om hem te informeren over de stappen die

''Brugge. Stadsarchief.
Oud archief 126: Brieven
en akten. 1584. brief d.d.
617/1584.
7
Brugge. Stadsarchief.
Oud archief 126: Brieven
en akten. 1584. brief d.d.
1017/1584.
'Brugge. Stadsarchief
Oud archief 126: Brieven
en akten. 1584. brief d.d.
1017/1584.

zij ondernemen zullen om hem vrij te krijgen 9 . Anderzijds wijzen zij
de Raad van Vlaanderen in Douai er op dat men in strijd handelt met
het verdrag van reconciliatie indien men Jan Speelman rekenschap
wil laten afleggen over de door hem gevoerde administratie. Artikel
13 van het genoemde verdrag bepaalt dat de rekeningen waarvoor de
ontvangers van de geestelijke goederen verantwoording hebben
afgelegd voor de bevoegde instanties geen onderwerp mogen zijn van
revisie tenzij er sprake is van bedrog of ander verkeerd handelen.
Verder schrijven zij de raad dat zij bereid zijn om de onder hen
berustende bescheiden inzake kerken en kloosters aan de rechthebbenden terug te zenden, alsmede ... te communicerene de rekening hen
voor ons ghedaen tot elcx contentemente ende anderssins ... hun
alleszins zodanig tevreden stellen dat zij menen ervan uit te mogen
gaan dat de prelaten Jan Speelman niet langer zullen lastigvallen met
beschuldigingen van malversaties 10 •
Een maand later, op 14 augustus, schrijft Jan Speelman Fransoijs de
Groote dat het hem in Douai inmiddels duidelijk geworden is dat de
gelden die hij in 1583 als ontvanger van de geestelijke goederen in
Veurne en Veurne-Ambacht nog niet ingevorderd had, kort na de
inname van Nieuwpoort 11 - daar waar mogelijk - geïnd zijn door
geestelijken. Het resterende bedrag blijft naar het oordeel van Jan
Speelman oninbaar. Veel schuldenaars zijn vertrokken. De toon van
deze brief is anders dan de voorafgaande. Er klinkt wanhoop door. De
zaak duurt nu al zo lang en Jan Speelman raakt door zijn geld heen 12 .

'Brugge, Stadsarchief,
Oud archief 126: Brieven
en akten, 1584, brief d.d.
1917/1584.
in Brugge, Stadsarchief,
Oud archief, 126: Brieven
en akten, 1584, brief d.d.
juli 1584.
11
Nieuwpoort werd op 20
juli 1583 door Parma
ingenomen.
"Brugge, Stadsarchief,
Oud archief 126: brieven
en akten, 1584, brief d.d.
14/8/1584.
13
Brugge, Stadsarchief,
Oud archief 126: Brieven
en akten, 1584, brief d.d.
18/8/1584.
'"Brugge, Stadsarchief,
Oud archief 126: Brieven
en akten, 1584, brief d.d.
18/8/1584.

Korte tijd later moet Jan Speelman een nieuwe tegenvaller incasseren. De deken van het kapittel van St.-Walburga in Veurne, Jan
Vlamijnck, eist voor de Raad van Vlaanderen dat Jan Speelman alle
gelden die hij namens het kapittel geïnd heeft terug moet betalen aan
het kapittel. Jan Speelman dreigt de moed te verliezen. In zijn brief
van 18 augustus 1584 klaagt hij dat hij bijna twee en een halve maand
gevangen zit, dat hij veel kosten heeft moeten maken en dat hij
kennelijk door iedereen in de steek gelaten wordt. Zijn vrouw, die
thuis de zorg heeft over zeven of acht kinderen, beschikt evenmin
over geld daar al zijn bezittingen door geestelijke dan wel wereldlijke
personen aangeslagen zijn, terwijl hij niemand iets schuldig is. Hij
vraagt nogmaals burgemeesters en schepenen van de stad Brugge en
het Brugse Vrije om hulp. Hulp bij het verkrijgen van zijn invrijheidstelling. Hulp bij het aantrekken van een raadsman, want niemand is
bereid om de zaak van een berooid iemand te bepleiten. En hulp bij
het betalen van zijn huismeester die er voor zorgt dat hij dagelijks te
eten krijgt. Zonder steun zal hij in ... een stijnckende vanghenesse ...
verrotten 13 • Daarenboven heeft men hem te kennen gegeven dat de
Raad van Vlaanderen de richtlijnen van Parma inzake de bejegening
van voormalige functionarissen van het opstandig bewind, niet zal
opvolgen indien dit standpunt niet gedeeld wordt door de Geheime
Raad. Het lijkt Jan Speelman dan ook raadzaam dat men zijn zaak
zowel bij de landvoogd als bij de Geheime Raad zal bepleiten 14 •
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Op 21 en 24 augustus meldt Jan Speelman dat hij op 17 augustus voor
de commissarissen die door de Raad van Vlaanderen aangewezen
waren, de raadsheren Willem vanden Coornhuuse en Guillaume de
Vendeville, gecompareerd heeft. De tegenpmtij bleek het kapittel van
St.-Walburga in Veurne te zijn en was vertegenwoordigd door de
kanunniken Vlamijnck en De Thienne 15 . De overige prelaten gaven te
kennen de behandeling van de zaak af te willen wachten vooraleer zij
besluiten zouden tot verdere juridische stappen.
Op de bezwaren die van de zijde van het kapittel van St.-Walburga
met betrekking tot de door hem gevoerde administratie naar voren
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gebracht zijn, heeft Jan Speelman volstaan met te stellen dat hij eerst
moest overleggen met zijn voormalige opdrachtgevers voordat hij
hun van repliek kon dienen. Dit leek hem, gegeven de omstandigheden, verstandiger. Vandaar dat hij burgemeesters en schepenen van
Brugge en het Brugse Vrije een lijst van geschilpunten toestuurt met
het verzoek hem te instrueren 10 •
Tevens schrijft Jan Speelman Fransoijs de Groote aan. Hij verzoekt
de Brugse griffier zijn invloed aan te wenden opdat men hem in het
conflict met de prelaten te hulp komt. Hulp die dringend gewenst is
want zoals de zaken er nu voor staan, de Raad van Vlaanderen in
Douai omarmt het standpunt van de prelaten, dreigt Jan Speelman het
proces tegen hem aangespannen door het kapittel van St.-Walburga
in Veurne en alle andere processen die volgen zullen, te verliezen met
alle financiële consequenties van dien. Overigens meent Jan Speelman dat de raadslieden van de prelaten in het geschil tussen hem en
de geestelijke instellingen de zaak op de spits drijven. want ... sonder
d'advocaeten die de prelaeten Fee! quaets raeden, sij en souden niet
doen datse doen ... 17• Jan Speelman beëindigt zijn brief met een
naschrift waarin hij Fransoijs de Groote nadrukkelijk om antwoord en
geld vraagt: ... wilt Stochoeven bidden dat hij mij die XX [ gr. telle jn
handen van Jaspar vande Waetere ofte Pieter van Huele te mijnder
secourse 18 • Geld dat de commies Stockhove Jan Speelman verschuldigd is.
Twee weken later richt Jan Speelman zich opnieuw tot Fransoijs de
Groote. Hij klaagt dat het bestuur van de stad Brugge en de magistraat
van het Brugse Vrije niets voor hem doen, dat hij geen geld meer heeft
en dat zijn vrouw en kinderen van de honger dreigen om te komen. De
brief die Fransoijs de Groote eerder aan de Raad van Vlaanderen in
Douai schreef, heeft geen enkel effect gesorteerd. Ook een schrijven
van de landvoogd zal zonder de vermelding ... vidit Paemele 19 de raad
niet kunnen vermurwen.

De eisen van de abt van de Duinenabdij
Inmiddels is hij met de abt van Ter Duinen in vier of vijf processen
verwikkeld geraakt. De abt, Lauwereijns vanden Berghe, laat hem
onder meer vasthouden om op die wijze de teruggave van de kwitanties bij de rekeningen te bewerkstelligen. Kwitanties die hij aldus Jan

"Brugge. Stadsarchief.
Oud.archief 126: Brieven
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,. Brugge. Stadsarchief.
Oud archief 126: Brieven
en akten. 1584. brief d.d.
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"Brugge. Stadsarchief.
Oud archief 126: Brieven
en akten. 1584. brief d.d.
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Brugge. Stadsarchief.
Oud archief 126: Brieven
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Joigny van Pamele werd
op 29 november 1528 in
Brugge geboren. Hij
studeerde in Leuven en
Dóle. werd pensionaris in
Brugge. raadsheer in de
Grote Raad van
Mechelen. voorzitter van
de Raad van Vlaanderen
en in 1581 president van
de Geheime Raad. Hij
overleed op 21 januari
1591. Zonder instemming
van de Geheime Raad
(Paeme/e) zou de Raad
van Vlaanderen in Douai
het schrijven van Parma
naast zich neerleggen.
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mijn sijde steifvende, uut
drouch, ....
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"Brugge, Stadsarchief,
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Oud archief 126: Brieven
en akten, 1585, brief d.d.
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Brugge, Stadsarchief,
Oud archief 126: Brieven
en akten, 1585, brief d.d.
10/9/1584.

Speelman ... selve metterhant met sijn broeder uut mijnen couffer
ghehaelt heeft als hij mij jn vuilstijnckende cot deede steeken, mijn
kijnderen slaen, met een uutsinneghe dullicheijt, ". 20 • Bij die gelegenheid liet de abt ook beslag leggen op de 30 à 35 spint tarwe die hij ten
huize van Jan Speelman aantrof2 1•
Jan Speelman is bang dat de abt uiteindelijk met behulp van nieuwe
wetgeving, al de bewijsstukken bij zijn rekeningen zal weten op te
eisen en te verdonkeremanen. Een vrees gebaseerd op de verbaal
bijzonder hatelijke wijze waarop de abt Jan Speelman bejegent
wanneer de ontvreemding van de kwitanties ter sprake komt. Hij
waarschuwt Fransoijs de Groote: Laat niemand zonder toezicht
kennis nemen van de inhoud van de bewijzen bij mijn rekeningen en
geef aan niemand bewijsstukken mee. Zeker niet nu de abt en zijn
broer laatst zeiden en fulmineerden dat zij mij het ergst denkbare
zouden aandoen en mij volledig zouden ruïneren 22 •
Toch valt er naar het oordeel van Jan Speelman met de abt van Ter
Duinen in alle redelijkheid te praten. Voorwaarde is evenwel dat hij
alleen moet zijn. Zonder zijn broer Coméiis, zijn advokaat en zijn
procureur is hij ". drie waeijnaghels quijte, diet al soucken jnt
verwarret te stellen om daermede haerlieder proffijte te doene,
alleleens wesende wiens huis datter brant alsij bijde coolen warmen
moeghen, ... 23 • Omdat de abt, naar Jan Speelman heeft horen verluiden
momenteel in Brugge verblijft, verzoekt hij Fransoijs de Groote de
abt discreet te benaderen om met hem over het conflict te spreken.
'Vergeef mij', zo vervolgt Jan Speelman, 'dat ik zo bitter over de abt
en zijn broer geschreven heb. Er is nog veel meer, maar het is beter
er het zwijgen toe te doen' 24 •

Raad van Vlaanderen versus Alexander Farnese
Door een vreemd toeval krijgt Jan Speelman, na het afsluiten van het
bovengemelde schrijven met een postscriptum waarin hij nogmaals
om hulp vraagt, een brief in handen van landvoogd Alexander
Famese, hertog van Parma, gericht aan de Raad van Vlaanderen in
Douai. Korte tijd later, na ontvangst van een brief van Jaspar vande
Watere, wordt het hem duidelijk wat hij in handen heeft gehad. De
brief van de landvoogd houdt verband met zijn problemen met de
prelaten en de handelwijze van de Raad van Vlaanderen.
Omdat Jan Speelman de brief van Parma ongeopend doorgespeeld
heeft naar de geadresseerden, verzoekt hij, nu hij weet dat de inhoud
ervan mede bepalend kan zijn voor zijn lot, zijn bijzondere en speciale
vrienden in Brugge, Jacob Marchant en Fransoijs de Groote, hem een
kopie van de inhoud van de brief te bezorgen. Daarnaast herhaalt hij
zijn verzoek, gezien zijn precaire financiële situatie, om de 20 f gr. bij
de commies Stockhove te incasseren 25 .
Niettegenstaande de tussenkomst van de landvoogd blijft Jan Speelman sceptisch over zijn kansen om vrij te komen. Heeft Parma de
Raad van Vlaanderen niet te verstaan gegeven dat de in Oudenaarde
gevangen gehouden Joos van Brakele en Joos Borluut, heer van
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Boude, onmiddellijk vrijgelaten moesten worden. En hebben de
raadsheren deze opdracht niet naast zich neergelegd.
Ook heeft Parma de detentie in Douai te berde gebracht van Jan van
Schoore, heer van Markhove .... niemant en soude gheloven hoe
qua/ic dat den raet de brieven van sijne hoocheijt nopende Boucle,
Braecle ende Marchoeve ghenoemen hebben, een stomme baghijne
heeft mij gheseit dat wel dapper an sijn alteze ghescreeven hebben ten
fijne hij hemlieden sulcken brieven hemlieden niet meer senden en
soude ... 26 .
De volgende dag, inmiddels is het 11 september 1584, zit Jan
134
Speelman volledig in zak en as. Hij is zonder eten moeten gaan slapen
want zijn huismeester weigert nog langer te poffen. Jan Speelman
voelt zich van alles en iedereen verlaten. De brief die Parma geschreven heeft zal meer kwaad dan goed doen. De Raad van Vlaanderen
heeft zich per slot van rekening meer dan eens bedrogen gevoeld door
de land voogd. Hij mag hopen dat er geen leugens in de brief staan. Hij
verlaat zich enkel nog op God. Hij hoopt dat God hem helpen zal. Zo
niet, dan verwacht Jan Speelman dat Hij hem op korte termijn uit deze
wereld zal halen zodat hij van alle ellende verlost is. Jan Speelman is
bang. Bang dat wanneer er niet snel hulp komt, hij in Douai in
gevangenschap zal moeten sterven, ver van vrouw en kinderen die
eveneens een zekere dood tegemoet gaan.
Deze brief, die gericht is aan Fransoijs de Groote, is tevens de mij
laatst bekende brief van Jan Speelman 27 . Wat er daarna gebeurd is
blijft bij gebrek aan informatie onzeker. Mogelijk dat deze laatste
wanhopige brief van Jan Speelman er toe geleid heeft dat burgemeesters en schepenen van Brugge en het Brugse Vrije besloten hebben
alsnog een poging te wagen om de Raad van Vlaanderen op andere
gedachten te brengen.
Zij vragen de raad, op grond van artikel 13 van het verdrag van
reconciliatie, de prelaten te bevelen Jan Speelman niet langer voor
deze instelling ter verantwoording te roepen voor rekeningen waarvoor hij reeds eerder bij de bevoegde instanties rekenschap heeft
afgelegd. Inzake de rekeningen over hetjaar 1582 en daarna stellen
de beide bestuursorganen voor om Jan Speelman te horen in het
bijzijn van de prelaten in Brugge of elders. Middelertijd dienen de
geestelijken het beslag op de goederen van Jan Speelman op te heffen.
Staak voorts alle lopende procedures en laat Jan Speelman op borgtocht onder ede naar huis keren 28 •
Van hun kant tonen burgemeesters en schepenen van Brugge en het
Brugse Vrije zich wederom bereid om alle stukken van de geestelijke
instellingen die onder hen zijn aan de rechthebbenden te overhandigen, om desgevraagd toelichting te geven bij de door hen goedgekeurde rekeningen van Jan Speelman en om de kosten die Jan
Speelman in Douai heeft moeten maken op zich te nemen 29 •
Kennelijk is de Raad van Vlaanderen, al dan niet onder druk en al dan
niet tegensputterend, akkoord gegaan met het voorstel van het stadsbestuur van Brugge en de magistraat van het Brugse Vrije. Jan
Speelman is naar alle waarschijnlijkheid uit detentie ontslagen doch
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heeft zich nadien terdege moeten verantwoorden tegenover de kanunniken van het kapittel van St.-Walburga in Veurne. Na moeizame
onderhandelingen bereiken de genoemde kanunniken en de gewezen_
ontvanger begin januari 1585 een overeenkomst over de gerezen
geschilpunten. Zo zal Jan Speelman geen restitutie eisen van de
kanunniken over de inning van 318 ±: p. die Pieter Tanghe ontvangen
had uit de verkoop van een partij rogge en tarwe die aan Jan Speelman
toebehoorde. Hij ziet verder af van een schadeloosstelling van 597 ±:
16 sc. p. voor een tweede partij graan. En hij belooft zich te zullen
inzetten om de teruggave te verkrijgen van de ongeveer 500 ±:p. die
hij ten onrechte afgedragen heeft aan de commiezen van de geestelijke goederen in Brugge. Jan Speelman zegt ook de 184 f 18 sc. p. toe
die hij verkeerdelijk ingeboekt heeft als zijnde ontvangen. Tevens
stelt hij zich garant voor een bedrag van 400 f p., mocht blijken dat
deze som niet betaald is, zoals door een schuldeiser beweerd wordt.
Ten slotte staakt Jan Speelman alle gerechtelijke procedures die hij
tegen het kapittel aangespannen heeft in verband met het beslag op
zijn goederen.
Hier tegenover staat dat Jan Speelman de wijngelden mag behouden
die hij ontvangen heeft uit de verpachting van de tienden en dat hem
decharge wordt verleend over zijn bewind tot en met 1582 30 •
Wanneer en hoe zijn problemen met de abt van Ter Duinen tot een
oplossing zijn gebracht heb ik niet kunnen achterhalen. Evenmin heb
ik kunnen nagaan of er nog andere conflicten gespeeld hebben en met
wie.
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Toch meen ik met bovenstaande een tipje van de sluier opgelicht te
hebben aangaande de repressie die na de reconciliatie van Brugge en
het Brugse Vrije ongetwijfeld heeft plaats gehad. Jan Speelman is
beslist niet de enige ontvanger van de geestelijke goederen geweest
die gevangen genomen werd en die rekenschap heeft moeten afleggen
over het door hem gevoerde bewind. Ik heb aanwijzingen dat Philips
Boudeloot hetzelfde lot heeft ondergaan als Jan Speelman31 •
Jan Speelman werd gevangen genomen door Jeronimus Caboot, de
pastoor van Alveringem. Het was dezelfde pastoor die hem bijna
letterlijk voor de Raad van Vlaanderen sleepte. Wat was zijn rol in het
onderhavige gebeuren?
In een niet gedateerde brief van burgemeesters en schepenen van de
stad en het Vrije van Brugge wordt Jeronimus Caboot aangeduid als
"". commissaris ter zake van zijn [Jan Speelmans] onderwint ende
aenslaen vande gheestelicke goedijnghen "." 3è. Betekent dit dat er
dergelijke commissarissen aangesteld werden met de opdracht het
bewind van de voormalige ontvangers van de geestelijke goederen
aan een nader onderzoek te onderwerpen waarbij de laatstgenoemden
goedschiks dan wel kwaadschiks dienden te compareren voor de
Raad van Vlaanderen in Douai?
Werd de milde opstelling van Parma bij de herovering van opstandige
steden en gewesten gefrustreerd door een aantal haviken die zodra het
Spaans gezag hersteld was, het recht in eigen hand namen en zich zo
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weinig mogelijk gelegen lieten liggen aan de landvoogd? Of was het
buiten schot houden van stads- en kasselrijbestuurders, uitzonderingen daargelaten, voldoende waarborg voor de continuïteit van bestuur en een stabilisatie van de maatschappij?
Waren de lokale en regionale bestuurders tijdens de onderhandelingen met Parma over de capitulatievoorwaarden teveel met het eigen
lot begaan en zagen zij daardoor de noodzaak niet in om de lagere
echelons te vrijwaren van repercussies voor hun functioneren tijdens
de opstand of was men onverschillig?
Jan Speelman dacht er het zijne van en verwoordde het als volgt: "...
136
daeromme mijn beminde heere het en es niet ghenouch dat ghijlieder
Vlieden selve gheholpen hebt, ghijlieden behoorde oock te peijnsen
om de gheene die Vlieden E. ghedient hebben ... "33 • Een standpunt dat
niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.
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Het hoofdgeld te Poperinge
in 1673 (deel 2)*

STEF AAN RIEM
36. Guillaumes DE MOL inde keete van Marie VAN RENYNGHE fa Jans
sonder cnaepe ende maerte.
37. MichielDURYEinhethuuseken vandenselvenMarie VANRENYNGHE
sonder cnaepe ende maerte.
38. Passchier DEMERSSEMAN woonende op het pachtgoet toebehoorende
jonkvrauwe Jaecqueminne DIEDEMAN:
- Christiaen DE LANTSHEERE als cnaepe woonende met den zelven
MERSSEMAN wint by jaere 10 pondt 10 schelle grooten by jaere.
- Christiaen SAVATE woonende als cnaepe voor koewagten met
denzelven MEERSEMAN wint by jaere 2 pond 10 schelle by jaere.
- Janneken FAES als maerte woonende metden zelven MEERSEMAN
wint by jaere 52 pont pars. tjaers.

5. Lyssenthoek
Op den 27-sten november 1673 revue ghedaen by Guillatimes HANES ende
Jan BAERT inde qualiteyt als schepenen om op te teeckenen het hoofghelt
van cnechten ende maerten aldaer bevonden met de meesters.

Lyssenthouck

*Dit is het vervolg· van de
bijdrage verschenen in
Westhoek, Il (1995),
p. 92-101.

1. Pieter LEBBE sonder cnaepe:
- Jaecqueminne LOUWYCKS als maerte met den zelven LEBBE
wynt by jaere 6 ponden grooten tjaers.
2. Antheunis RAMOUT sonder cnaepe ende maerte.
3. Franchois ROOMS sonder cnaepe ende maerte.
4. Jan DESQUIEN de jonghe sonder cnaepe ende maerte.
5. Rogyer VANDE WYNCKEL sonder cnaepe ende maerte.
6. Gillis VERMERSCH sonder cnaepe ende maerte.
7. Lauwereins DE HOUCK sonder cnaepe ende maerte.
8. Jan PRUVO doude doude [sic sonder cnaepe ende maerte.
9. Pieter DE ROO sonder cnaepe:
- maerte Janneken MAERTE met den selven DE ROO wint by jaere 30
pont pars. tjaers.
10. Jacob DE ROO sonder cnaepe ende maerte.
11. Mahieu DESMULIER sonder cnaepe ende maerte.
12. Jan FOURNIER sonder cnaepe ende maerte.
13. Jan VAN NEUVILLE sonder cnaepe ende maerte.
14. Ghilein LEBBE op het goet vanden heer Philippes RAULE greffier:
- Jan FOURNIERES als cnaepe met den zelven LEBBE wint by jaere
44 pont pars. tjaers.
- Christinne HALLINCK maerte met den zelven LEBBE wint by jaere
40 pondt pars. tjaers.
15. Allixander DEHAENE sonder cnaepe ende maerte.
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16. Chaerles LEBBE als gheer vande hofstede jonker Jacques BULTEEL:
Gilles MARCHAN als cnaepe met den zelven LEBBE wint by 12
ponden grooten tjaers.
- Cecillie SALLOME maerte met den zelven wint 34 ponden tjaers.
17. Clays ROUSSEAU sonder cnaepe ende maerte.
Jan WULLES woonende met Clays ROUSSEAU sonder cnaepe ende
maerte.
18. Franchois ZYLLION sonder cnaepe ende maerte.
19. Maerten SALLEMOEN de jonghe sonder cnaepe ende maerte.
20. Rogier DE CREUS sonder cnaepe ende maerte.
21. Antheunis MARCHAN sonder cnaepe ende maerte.
22. Mailliaert CAMERLINCK sonder cnaepe ende maerte.
23. Jan VERSCHOOTE sonder cnaepe ende maerte.
24. Gilles CAMERLINCK sonder cnaepe ende maerte.
25. Christiaen PLATEVOET sonder cnaepe ende maerte.
26. Jan SYDE sonder cnaepe:
Vidua Pieter DE BERGH is woonende met Jan SYDE.
27. Ghilein DE BRUNNE ter hofstede daer hy woont:
Bemardinne RYSPOORT maerte met den zelven DE BRUNNE wint
32 ponden pars. tjaers.
28. Mahieu DE CROP sonder cnaepe ende maerte.
29. Jan LEBBE fs Andries:
- Jan DE ROO als cnaepe woonende met den zelven LEBBE wint by
jaere 7 pondt grooten tjaers.
Ferdinandus LEBBE als cnaepe woonende met den selven LEBBE
wint by jaere 44 pondt pars. tjaers.
- Janne DENYS als maerte woonende met den zelven LEBBE wint by
jaere 4 pondt grooten tjaers.
30. Jan QUAGHEBUER fs Ghilein:
Cathelinne BLIECK als maerte woonende met den zelven
QUAGHEBEUR wint by jaere 34 pondt pars. tjaers.
31. Andries PANNECOUCKE sonder cnaepe ende maerte.
32. Michiel WYMEAU sonder cnaepe:
maerte Maryken VERSCHOOTES wint by jaere 30 pondt pars.
tjaers.
33. Jacob HUUGHE sonder cnaepe ende maerte.
34. Jan ERCKELBOUT ter hofstede daer hy woont:
cnaepe Bernaert VAN DAMME woonende met den zelven
ERCKELBOUT wint by jaere 10 ponden grooten tjaers.
- cnaepe Franchois CRAKEE woonende met den zelven wint by jaer
6 ponden grooten tjaers.
- Marry VAN DAMMES als maerte woonende met den zelven wint by
jaere 4 ponden grooten tjaers.
35. Mahieu SCHREVEL ter hofstede daer hy woont.
Vidua Christiaen MASSELIS woonende met den zelven SCHREVEL.
36. Pieter FEMERICK sonder cnaepe:
- Elisabette VERSCHOOTES maerte woonende met den zelven
FEMERICK wint by jaere 22 pondt pars. tjaers.
37. Mailliaert CAPPOEN sonder cnaepe ende maerte.
38. Ghilein QUAGHEBUER sonder cnaepe ende maerte.
39. Clays DE ZAGHER ter hofstede daer hy woont:
- Anthoine cnaepe vande selven Clays DE ZAGHER wint by jaere 8
pondt grooten tjaers.
40. Vidua Noel CORDONNIE met haer zoone sonder cnaepe ende maerte.

41. Gilles DE ZAGHER fs Gilles sonder cnaepe ende maerte.
42. Jan ROSIRE ter hofstede daer hy woont:
- Mailliaert LOMEE als cnaepe woonende met den selven ROSIRE
wint by jaere 3 pondt grooten tjaers.
- Mailliaert HAEZEBAERT als cnaepe woonende met den zelven
wint by jaere 2 pont grooten tjaers.
- Proone BOUTTEES woonende voor maerte met den zelven ROSIRE
wint by jaere 4 pondt grooten tjaers.
43. Pieter WYCKAERT ter hofstede daer hy woont sonder cnaepe:
- Fransinne DU RETTES als maerte woonende met den zelven
WYCKAERT wint by jaere 25 ponden pars. tjaers.
44. Jan QUAGHEBEUR fs Jans ter hofstede daer hy woont:
- Pieter ROUSSEAU als cnaepe woonende met den zelven
QUAGHEBEUR wint by jaere 11 pondt grooten tjaers.
- Anne BEGEIN woonende voor maerte met den selven
QUAGHEBEUR wint by jaere 4 ponden grooten tjaers.
45. Daniel SALLOME op de leene muelen sonder cnaepe ende maerte.
Jan SALLOME woonende van ghelycke op de selve leene muelen sonder
cnaepe ende maerte.
46. Jacob DE BERGH ter hofstede daer hy woont:
- cnaepe Jaspar DE BERGH woonende met den zelven Jacob
DEBERGH wint by jaere 56 pondt pars. tjaers.
- Maeye FEMERYCK woonende voor maerte met den selven DE
BERGH wint by jaere 56 pondt pars. tjaers.
47. Jan DE BACKER inde keete van Guillaumes SCHRIER sonder cnaepe
ende maerte.

6. Hipshoek
1. By Franchois MASSELIS:
is een maerte die wint 4 ponden grooten tjaers.
- knecht 14 ponden grooten.
2. Jan DE KLERCK inde kete FOLCQUE.
3. Anthone LE FEBURE Werfwulf.
4. Ten huyse Pieter LAMOET:
- knecht 7 ponden grooten tjaers.
marte 4 ponden grooten tjaers.
5. Jan RISPORT sonder marte.
6. Pieter PLAETEVOET:
- heeft een marte ende wint 3 ponden grooten tjaers.
7. Cornelis CORTOIS sonder marte.
8. Pieter ROUSSEAU sonder marte.
9. Jan DEL COUR.
10. Jan DEPLA.
11. Jan ... ELINCK.
12. Jan VERBOUCKE.
13. Colaert MOREL.
14. Jeroon DEL BAER.
- cnaepe wint 6 ponden 10 schelle grooten.
marte 3 ponden grooten.
15. Dierick LUPHOUT.
16. Jan BARRESELE.
17. Pieter HERREMAN.
18. Jan CAISEELE.
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19.
20.
21.
22.

Guillein MATIHON.
Care! BUSSCHUT.
Pieter DU RANT.
Jan W AGHEMAECKER:
- met maerte wint 2 ponden 13 schelle grooten.
23. Marten W AGHEMAECKER fs Guillein:
- met maerte wint 3 ponden grooten tjaers.
24. Guillein W AGHEMAECKER.
25. Jan LA RUE.
26. Jacques BEUN ende Jeron EVERART.
Franchois SNELLART 6 ponden op sy selven.
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27. Christiaen DE BAENE:
- met cnape wint 6 ponden 6 schelle vlaems.
28. Pieter POREYE:
- marte wint 3 ponden 10 schelle.
29. Gille ROBBE:
- marte wint 2 ponden 10 schelle grooten vlaems.
30. Jacques ELLEBOUT met moeder.
31. Jacob ADRIAEN.
32. Joos RISPORT.
33. Franchois TOPPET.
34. Pieter ROBBE.
35. Vidua Philippes DE QUIDT.
Joos KIEKEN in t'selven huis.
36. Andries LORIDAN.
37. Jan CASTEEL.
38. Oliemeulen.
7. Schoudemonthoek
1
2.
3.
4.

Guillaume P APE inde kete BEKE.
Gilles VAN BEVEREN.
Jacob VAN ROESTEN.
Maillaert VISAGE twee cnapen:
- grooten: 12 ponden grooten tjaers.
- cleenen: 3 ponden grooten.
5. Jan ANDRIES sonder knecht ofte marte.
6. Marten SALLEMOEN.
7. Christiaen PRUVOST inde kete Jacques VAN RENYNGHE fs Mahieu.
8. Vidua Nicaese GARDIER.
9. Jacob DE BRUNNE.
10. Supriaen BERVOET met:
- maerte ende wint 4 ponden 8 schelle grooten vlams.
11. Michiel DE BRUNNE.
12. Jan PIEREN:
- een cnape 5 ponden grooten.
- marte 5 ponden grooten.
13. Jacob MARQUEY:
- cnape 6 ponden grooten.
- marte 5 ponden grooten.
14. Jacob COEVOET inde kete PROVENTIER.
15. Franchois VAN BROUCKE.
16. Jacques TALEN met Franchois V ANDE BROUCKE.
17. De suster van Jacques TALEN inde kete van Jan DE KEYSER.

18. Pieter DARTHOIS.
19. Jan QUAEGHEBEUR met:
- cnape wint 6 ponden grooten
- marte 2 ponden 16 schelle grooten.
20. Comel NEVE:
- cnape wint 8 ponden grooten tjaers.
21. Matthys CARTON:
- cnape wint - 0 22. Vidua Bavey BERVOET.
23. Jan DE CREUS.
Petronelle NEVES in tselve huys.
24. Pieter BERVOET.
25. Ferdinandus VERBURGH:
- cnape wint 4 ponden grooten.
26. Mahieu DE WERT.
27. Pieter DE WULF sonder domesticque.
28. Pieter BEUSART.
29. Vidua Franchois CARTON.
Huughe CARTON in tselve huys.

8. Helhoek
l. Jaecques MAERTEN cnaepe van Gheron DEL BARE windt somme 9
pont groote.
Pietemelle MERLEINS maerte vanden selven DEL BARE windt somme 3
pondt groot vlams.
2. Jaecques TYLLIE cnaepe van Antheunis ROUSERE windt somme 6
pondt groote vlams.
Jaecqueminken VERSTALENS maerte vande selven ROUSERE windt
4 pondt groote.
3. Pieter DE CRUIS woonende met de weduwe Mahieu ROUCHEU.
4. Pietemelle CEINES maerte van Jan DE BERGH windt somme l pondt
10 schelle groote.
5. Jan SINTMICHIEL cnaepe van Jan DE HOUNDT smidt windt somme
8 pondt groote.
6. Pieter ZILLON cnape van Pieter BURGHGRA VE windt somme 8 pondt
groote.
7. PasschierCOOKEL cnaepe van Jacop VASSEUR windt somme 7 pondt
groote.
8. Jirinne CRUIS maerte Ghillis MASSELIS windt somme 5 pondt grooten.
9. Pieter NERRINCK cnaepe van Jaecques DER HILLE windt somme 4
pondt groote.
10. Catelinne maerte van Jan DER HILLE windt somme 2 pondt 6 schelle
grooten vlams.
11. Cnaepe van Jacob MASSELIS 56 ponden parisis voor een jaer.
Pietemelle VYZASES maerte van Jacob MASSELIS windt somme 4
pondt groote.
Cristinne CERRES maerte van selven MASSELIS windt somme 4 pondt
groote.
12. Janneken PARMENTIERS maerte van Pieter ROUCHEU windt somme
3 ponden groote by jaere.
13. Franchois ROUSSEAU de jonghe woonende op het goet van mr. Jan
PETYT.
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9. Wipperhoek
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1. Pieter MASSELES:
- Jan DE NIS wint 42.
- Jaeques FEMERICK wint 42.
2. Ansel HUIGHE:
- cnaepe wint 66 - 0 - 0
maerte wint 30 - 0 - 0
3. Caerel DE ROE:
maerte wint 36 - 0 - 0
4. Wedewe Matis ROUSSERE:
- perdecnaepe 57 - 0 - 0
- hofcnaepe 54 - 0 - 0
schapherder 51 - 0 - 0
maerte 16 - 0 - 0
5. Pieter KESTIER:
maerte 14 - 0 - 0
6. Jan KESTIER.
7. Adriaen T AFEIN:
- knaepe 15-0-0
8. Weduwe Andries DE SAEGHER.
9. Jacop LANSHERE vrauwe en doechter.
10. Mahieu HUIGHE.
11. Michiel VAN PENE:
- maerte 20 - 0 - 0
12. Christiaen HUIGHE:
- maerte 16 - 0 - 0
- knaepe 42-0-0
13. Gesper DE BERCH:
- maerte 16-0-0
10. Haeghebaerthoek

Op den 26-sten november 1673 revue ghedaen by Guillielmus HANS in de
qualiteyt als schepen van Poperynghe beneffens de hoofmannen Lodewyck
BERVOET ende - om op te teeckenen het hooftghelt vande persoonen
aldaer woonende inde zelven houck raeckende knechten ende maerten
beneffens hunne meesters.

Haghebaerthouck
1. Vidua Jan DE LANSHERE.
Pieter SA VEL wont daer met haer op synen cost.
2. Christiaen MOSTAER sonder cnaepe ende maerte.
3. Jan CORNEILES sonder cnape ofte maerte.
4. Pieter PRISIE met een cnape ghenaemt Caerle DEN TROOSTER die
wint in heure 11 ponden de maent.
5. Frans DE COCK ter hofstede daer hy woont, heeft een maerte Marry dye
wint by jaere 34 pondt pars. tjaers.
6. Vidua Antheunis MAHIEU ter hofstede daer de voornoemde wedewe
woont:
- Chatelyne DU BOYS maerte vande voomomde wedewe wint by
jaere 52 pondt pars. tjaers.
7. Mahieu COEMELCK op de hofstede toebehoorende mr. Jan

MAKEBL YDE sonder cnaepe ende maerte.
8. Guillielmus STEP woonende in zyn huuseken sonder cnaepe ende
maerte.
9. Vidua Jan DE CUELLENAERE inde keete van jonkvrauwe wedewe
vande heer Robert PROVENTIER.
10. Jacob WYDOOT op het pachtgoet toebehoorende de kynderen Nicolais
DE VOS doude sonder cnaepe ende maerte.
11. Christiaen COURTOIS op het pachtgoet toebehoorende een heere van
Brugge sonder cnaepe ende maerte.
12. Christiaen VANDEN AMELE de jonghe op het pachtgoet toebehoorende DE FLOUCKX sonder cnaepe ende maerte.
13. Pieter OLLIVIER op het pachtgoet toebehoorende Ghelaude DU
FLOUCK sonder cnaepe ende maerte.
14. Pieter MOST AERT op het pachtgoet toebehoorende den heere VANDE
NIEPE sonder cnaepe ende maerte.
15. Passchier VERCAMER op het pachtgoet toebehoorende Jacob SAGOO
sonder cnaepe ende maerte.
16. Mahieu VERW AERDE op het pachtgoet toebehoorende myn heere
QUEV AL ende TYBOUT tot lper:
cnaepe Pieter woonende met den zelven VERWAERDE wint by
jaere 8 ponden grooten tjaers.
maerte Christinne VANDEN AMELE woonende met den zelven
VERW AERDE wint by jaere 4 ponden grooten jaers.
17. Vidua Pieter STEP op het pachtgoet toebehoorende myn heere HONT tot
Berghen sonder cnaepe ende maerte.
18. Vidua Huughe JORGE op het pachtgoet toebehoorende de kynderen
PIERINS sondercnaepe: Fransinne CHALL YS woonende met de wedewe
van Huughe JORGE.
19. Huughe JORGE woont in zyn huuseken sonder cnaepe ende maerte.
20. Mahieu HUUGHE fs Jans op het pachtgoet toebehoorende den disch
deser stede sonder cnaepe ende maerte.
Pieter GAILLIAERT woonende op het selve pachtgoet vanden selven
disch met Mahieu HUUGHE sonder cnaepe ende maerte.
21. Jacques KESTELIN woonende op het pachtgoet toebehoorende de
kynderen Robert VANDE GOESTENE sonder cnaepe ende maerte.
Pieter KESTEL YN woonende op het selve pachtgoet toebehoorende de
selven kynderen met Jacques KESTEL YN sonder cnaepe ende maerte.
22. Mahieu GOMBERT op het pachtgoet toebehoorende
sonder cnaepe:
maerte Magriete BEHAEGHEL woonende met den zelven
GOMBERT wint by jaere 40 ponden pars. tjaers.
23. Jacques COPPEIN inde keete van sr. Pieter DE SCHILDER sonder
cnaepe ende maerte.
24. Franchois DE CORTE inde keete van mr. Jan DE LANGHE sonder
cnaepe ende maerte.
25. Jooris LOONES op het pachtgoet toebehoorende de heer Jan VANDE
GOESTENE ofte wel de heere greffier:
cnaepe Jan PIREM woonende met den zelven LOO NES wint by jaere
52 pandt pars. tjaers.
maerte Cathelinne ENTES woonende met den zelven LOONES wint
by jaere 3 ponden grooten tjaers.
26. Michiel LA SOIRE op het pachtgoet toebehoorende de kynders mr.
Jacques PROVENTIER sonder cnaepe ende maerte.
27. MailliaertMETSU op het pachtgoet toebehoorende mr. Jan DE LANG HE
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sonder cnaepe ende maerte.
28. Jacques DINGUEL woonende op het pachtgoet hem competeerende met
andere sonder cnaepe ende maerte.
29. Jan VERBURGH woonende op het pachtgoet hem competerende met
andere sonder cnaepe ende maerte.
30. Vidua Simoen BURGGRAEVE op het pachtgoet toebehoorende
Christiaen LAUWYCK sonder cnaepe ofte maerte.
31. Andries VIAENE woonende op het pachtgoet toebehoorende de kynders
de heer Jacques FOLCQUET fs Franchois:
- Jacques BEEGRAM woonende als cnaepe met den zelven VIAENE
wint by jaere 11 ponden grooten tjaers.
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- Christinne DE VOS als maerte woonende met de zelven VIAENE
wint by jaere 5 ponden grooten tjaers.
32. Pieter PORTMAN woonende op het pachtgoet toebehoorende vidua de
heer Sallemoen DEVOYE sonder cnaepe ende maerte.
33. Jan HERREMAN op het goet toebehoorende myn heere FONTEYNE
sonder cnaepe ende maerte.
34. Guillaumes GAILLIARDE op het pachtgoet toebehoorende de arme
schoole deser stede met zyn suster met hem woonende.
35. Jan HUUGHE fs Jans op het pachtgoet toebehoorende Jan DIEDEMAN
tot Nieukercke sonder cnaepe:
- maerte Mary LOUWYCKX woonende met den zelven HUUGHE
wint by jaere 2 ponden grooten vlams tjaers.
36. Matthys POYS woonende op het pachtgoet toebehoorende de heer ende
mr. Lodewyck MAECKEBL YDE sonder cnaepe ende maerte.
37. Daniel KESTELOOT woonende op het pachtgoet toebehoorende vidua
de heer Nicolais DE VOS doude sonder cnaepe ende maerte.
38. Adriaen DESMULIERS woonende op het pachtgoet toebehoorende de
heer Lodewyck MAECKEBL YDE sonder cnaepe ende maerte.
39. Noel DESMULIERS woonende op het pachtgoet toebehoorende denzelven MAECKEBLYDE sonder cnaepe ende maerte.
40. Mailliaert DE GRAEVE woonende op het pachtgoet vanden selven
sonder cnaepe ende maerte.
41. Vidua Franchois DEHAENE op het pachtgoet toebehoorende de kynderen
ROUVEROY sonder cnaepe ende maerte.
42. Mahieu GOMBERT de jonghe woonende inde keete van sr. Guillaumes
SCHRIER sonder cnaepe ende maerte.
43. Guinter KESTEMAN op het goet vande heer Franchois LEBBE fs Jans
sonder cnaepe ende maerte.
44. Jacques DE PUUT woonende in het huys van vidua Christiaen BOUVE
sonder cnaepe ende maerte.
45. AdriaenDEZAGHER woonendeinhethuys van viduaJanLOYS sonder
cnaepe ende maerte.
46. Franchois KESTELOOT woonende op het pachtgoet toebehoorende mr.
Philippe MARSILLES sonder cnaepe ende maerte.
47. Pieter ROUSSEAU op het pachtgoet toebehoorende de kercke van OLV
sonder cnaepe ende maerte.
48. Vidua Jan GOMBYE woonende in het huys van de heer ende meester Le.
MAECKEBL YDE sonder cnaepe ende maerte.
49. Jan DESQUEIN woonende op het pachtgoet vande heer Andries BEKE
sonder cnaepe ende maerte.
50. Mahieu W AELS woonende op het pachtgoet toebehoorende - sonder
cnaepe ende maerte.
51. Clays VAN BEVEREN woonende op het pachtgoet toebehoor ende

Clays WATERLEET ende Jan LOYS sonder cnaepe ende maerte.
52. Jacob VAN NEUVILLE woonende op zyn goet sonder cnaepe ende
maerte.
53. Gillis MARREE woonende op het pachtgoet toebehoorende 'den heere
van drye torren':
- cnaepe Antheunis DE FEVER woonende met den zelven Gillis
MARREE wint by jaere 10 ponden grooten tjaers.
- Mary TUMPERMAN woonende voor maerte met den zelven
MARREE wint by jaere 5 ponden grooten tjaers.
54. Jacques PRUVO woonende op het pachtgoet toebehoorende Franchois
BOLLAERT fs Jacob sonder cnaepe ende maerte.
55. Christiaen KESTEMAN woonende op het pachtgoet toebehoorende
Marie VAN RENYNGHE fa Jacques:
- Pieter PEPERSTRAETE woonende als cnaepe met den selven
KESTEMAN wint by jaere 7 pondt 10 schelle grooten tjaers.
56. Jacob DE HAENE woonede op de hofstede van Pieter BAECROOT
sonder cnaepe ende maerte.
Caerle MERLEVEDE woonende ter selven hofstede sonder cnaepe ende
maerte.
57. Vidua Jan DE POIS woonende in het huuseken toebehoorende den disch
deser stede sonder cnaepe ende maerte.
58. Vidua Jan DE NUWELAERE op de hofstede van Pieter BORTIER
sonder cnaepe ende maerte.
59. Mailliaert FERRY inde keete van Passchier DRUANT sonder cnaepe
ende maerte.
60. Cornelis QUAGHEBUER op de hofstede van Jonkvrauwe Marie VAN
GOESTENE:
- Andries LEBBE fs Franchois als cnaepe woonende met den zelven
Cornelis QUAGHEBUER wint by jaere 10 ponden grooten tjaers.
61. Jan GUARDIER woonende ter hofstede van de heer Jan V ANDE FOSSE
met consorten:
- Brigitte SALLEMOEN als maerte woonende met den zelven
GUARDIER wint by jaere 32 pondt pars. tjaers.
62. LodewyckBERVOETwoont ter hofstede van jonkvrauwe Marie V ANDE
GOESTENE:
Andries VISAIGE cnaepe vanden selven BERVOET wint by jaere
10 ponden grooten tjaers.

ll. Edewaerthoek
Specificatie die gheeft over aen myne heeren burghmeesters ende schepenen
van Poperynghe Mre. Jan Winnocq DE LA FONTEYNE van de persoonen,
knapen, maerten ende andere op den landtbouck niet ghespecificeert in den
Eduarthouck met mentie wat knapen en marten winnen.
1. De weduwe Robert KESTELOODT woonachtich op de hofstede van Sr.
Bartholomeus LE ROY.
Pieter VAN CAMER aldaer oock woonachtig op syn eyghen.
2. Antheunis BLANCKAERT woonachtich op thofstedeken van dheer
Lambrecht V ANDE GOESTEENE.
-3. Jacquerninken DE VICX maerte van Pieter MORTIER wint thalfve jaere
28 pondt. Janne de tweede maerte van Pieter MORTIES wint 33 pond
pars. thaelfve jaer.
Adriaen MORTIER knape van Pieter MORTIER wint 54 pondt.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Cataline V ANDE WALLE maerte van Adriaen TORENS wint 30 pondt.
Simoen PINSEEL knape van Pieter JORGE wint 15 pondt 1•
Jacob DE WORM knape van Jan KAENEN wint 43 pondt.
Pieter CLYP knape van Jacque VOORDE wint 15 pondt2 .
Pieter PIEREN knape van Franchois MARCQUE wint kost ende klederen 3 .
Aldaer is woonachtich Christine MARCQUE weduwe van Franchois DE
WITTE.
Franchois GOMBER knape van dheer Hieroon ROSEREY wint 36
pondt.
Maiken VOORDE syne maerte wint 28 pondt tjaers.
Pieter CHRISTIAEN knape van Clays CHRISTIAEN wint 48 pondt.
Aldaer is woonachtich Andries NIEUWELARE op syn eyghen.
Item de wedewe HACKES.
Jan DE BERGH wordt gheseyt van de ghebeuren maerte te houden, ende
niet min zyn huysvrauwe heeft eerst aen my present dheer Nicolays
V ANDER MARLE gheloghent maerte te houden, daernaer haeren
bevelende immers dreyghen met boete, heeft beleden maerte te houden
maer niet te weten hoeveel en wat sy wint. Taernaer heeft bekent dat hy
maerte houdt en wint 36 pondt4 .
Jan CAPOEN knape van Pieter VERBEECKE wint 36 pondt.
Christiaen RENTIER knape van Pieter DE PREZ wint 66 pondt pars.
Mary SANTVOORT syne maerte wint 30 pondt.
Mary V ANDAMME maerte van Jooris VRANCX wint 30 pondt.
Jan DE KYN knape van Clays DE WORM wint 33 pondt.
Nellie DIEUXSAERT syne maerte wint 28 pondt pars.
Antheunis COPPEYN knape van Jacob CHRISTIAEN wint thaelfve jaer
42 pondt.
Mary PARMENTIERS syne maerte wint 28 pondt.

1 In de marge : Nota
docendo media notariae
(notarieel te bewijzen).
2 Idem.
3 Idem.
4 In de marge : Nota
capricitate et fraudulentia
pertinacem (bedenkelijk
en frauduleus volhouden).

Over Nieuwkerkenaars en
Dranouternaars die zonder de
Lievekijnsmolen te Wulvergem
niet kunnen leven ... 1
MATTIAS PA TTYN
In de Westhoek vinden we nog enkele molens terug. Veel molens
werden verwoest in de Eerste Wereldoorlog en nooit meer opnieuw
gebouwd. Vóór de Eerste Wereldoorlog stonden er op verscheidene
hoogtes een molen.
In het Ancien Regime kon men zonder een molen zeker niet leven.
Deze bijdrage zal die bewering zeker kracht bijzetten. Op 6 oktober
1763 besliste men te Parijs dat graan dat de rijksgrens overging, belast
zou worden. Voor enkele grensgemeentes in de Westhoek was deze
wet bijzonder zwaar. Nieuwkerke en Dranouter waren twee parochies
die onder Belle Ambacht dit is correct terwijl Wulvergem een deel
van de kasselrij Waasten was. Wulvergem behoorde met andere
woorden tot het Oostenrijkse keizerrijk terwijl Dranouter en
Nieuwkerke tot het koninkrijk Frankrijk behoorden. Verscheidene
inwoners van Nieuwkerke en Dranouter die dichter bij de
Liefkensmolen te Wulvergem woonden, gingen dan ook naar die
molen om hun graan te malen. Door die wet kon dat niet meer
belastingsvrij, kosteloos gebeuren. Daarom richtten de Nieuwkerkse
en Dranouterse klanten van die molen een verzoekschrift aan Monseigneur de Caumartin intendant de Flandres et d 'Artois om af te zien
van deze maatregel. Wellicht zal de molenaar ook niet gelukkig
geweest zijn. Zij verklaren dat [".] ils ont de coutuime depuis de
longues années, de porter oufaire chercher leurs grains et meenées
par le meunier du moulin appelé lievekijns meulen seitué en la
paroisse de Wulvergem [".] Hoe men het probleem heeft opgelost
vertelt het document niet.

1 Het document wordt
bewaard in Rijsel,
Archives départementales
du Nord, Série C Ind"
3752.

We publiceren hier de nominatieve lijst met de inwoners van Dranouter
en Nieuwkerke die 'klant' waren van de Lievekijnsmolen te
Wulvergem. Personen die het verzoekschrift ondertekenden werden
met een 'H' (handtekening) bedacht. Sommigen plaatsten hun
merkteken (M). Enkele personen komen zonder teken (hand- of
merkteken) op de lijst voor.
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Specification des habitans des paroisses de neuveEglise et
dranoutre qui prient monseigneur de Caumartien de pouvoir
faire moudre leurs grains au moulin nommé Lievekijns meulen
paroisse de Wulvergem.
habitans de neuveEglise

Ange VANDE WUHAEGE, boulanger, H
Leonard LESTIENNE, idem, H
Henrij DE BREu, bourgeois, 148
Jean v ANDE WUHAEGE, idem, Sieur DE CONINCK, idem, H
Pierre DE CONINCK, idem, Pierre Albert VANDE WuHAEGE, idem, H
Francois DE SMUITER, idem, H
Francois FEROU, idem, H
Rogier VAN ZEVEREN, idem, Jean Baptiste LA CANrE, fermier, H
Jean HosoEZ, idem, H
la veuve Jacque DE Roo, idem, M
Jacque DE Roo Ie jeune, idem, H
la veuve Jaecque CouPEU, idem, M
la veuve Joseph LoBEAU, idem, M
la veuve Jacque LUNDE, idem, M
la veuve Antoine Du MENEZ, idem, M
Jean LAGACHE, idem, H
Jacque VERBEKE, idem, H
Francois BouoRY, idem, M
Jaecque Du PoND, idem, M
Baptiste GRAVE, idem, Francois VERMON, idem, M
Jean DELBECQ, idem, H
la veuve Paul PARIN, idem, M
Jean PARIN, idem, M
Pierre HESSEL, idem, dranoutre

Hubert CATEAU, fermier, M
Jaecque DE SMET, idem, M
Anthoine VOORDE, idem, M
Pierre LIEBAERT, idem, H
la veuve Pierre RoosE, idem, M
Jean PARIN, idem, M
Baptiste PuL, idem, H
la veuve Anthoine VOORDE, idem, M
Laurent VAN ACKER, idem, M
Anthoine CousIN, idem, André v OORDE, idem, M

Schutters van de Sint-Sebastiaansgilde
in Lo, 1455

LUDO VANDAMME

1
P. Comette, De oude
gilden van Lo: hunne
stichting, gebruiken en
belevenissen sedert de
jaren 1400, Lo, 1975, p.
1; H. Vandergucht, Loo
illustré: son origine,
notice historique, son
ancienne abbaye, Veurne,
1907, p. 59. Zie ook J.
Van Acker, Lo in de Late
Middeleeuwen, in J. Van
Acker e.a., Lo: parel van
de Westhoek, 1089-1989,
Lo, 1990, p. 21-26.
2 W. Prevenier, La
démographie des vil/es du
comté de Flandre aux
XNet XVe siècles: état de
la question; essai
d'interprétation, in:
Revue du Nord, LXV
(1983), p. 263 (tabel).
3
Weliswaar met de naam
'Loo' erboven om
verwarring te vermijden
met de Sint-Sebastiaansgilden van leper, Rijsel en
andere steden: zie
ondermeer M. Mus,
Geschiedenis van de
Ieperse boogschutters
vanaf hun opkomst tot aan
de Eerse Wereldoorlog,
Leuven, 1988.
4 Gent, Rijksarchief,
Archief van de Raad van
Vlaanderen, 7351, f. 195r197r. (met het octrooi van
1410 als retroacte). Het

Schuttersgilden waren overwegend stedelijke verenigingen die zich
toelegden op het omgaan met een wel bepaald wapen en zich daarmee
inschakelden in de militaire slagkracht van een stad of gewest. Zeker
in de late middeleeuwen hadden de schuttersgilden nog steeds een
militaire rol te vervullen maar toen reeds waren deze gilden sterk
ingebed in de stedelijke feestcultuur. Toen vanaf de l 6de eeuw de
militaire betekenis sterk afnam bleven de gilden zich handhaven maar
ging alle aandacht nagenoeg naar de schuttersfeesten, de religieuze en
sociale bijeenkomsten, de officiële optredens, enz.
De Bourgondische hertogen hielden eraan het fenomeen van de
lokale schuttersgilden te beheersen. Ze reikten octrooien uit waardoor
schutterijen het recht hadden zich te verenigen en wapens te dragen
en werden ingeschakeld in het militair apparaat van de vorsten. De
plaatselijke baljuw was de tussenpersoon die moest toezien dat de
leden waren gens paisibles et de bonne renommee en dat ze vertrouwd
waren met het omgaan met het wapen in kwestie. Er waren boeten
voorzien voor wie de vorstelijke reglementen terzake met voeten trad.

Op 25 september 1410 reikte de Bourgondische hertog (en graaf van
Vlaanderen) Jan zonder Vrees een octrooi uit aan de handboog- en de
kruisboogschutters van het stadje Lo. De handboogschutters, verenigd in de Sint-Sebastiaansgilde, mochten hoogstens 80 leden tellen.
De werking van deze gilde werd reeds in 1404 in de stadsrekeningen
geattesteerd 1; in het octrooi wordt trouwens gesteld dat la pluspart
diceulx ont accoustumé de long temps eulx emploier et esbatre du jeu
de l' are en main.
Blijkbaar ging het de Loose handbooggilde voor de wind want nog
geen halve eeuw later hernieuwden de schutters hun aanvraag en
stelden meteen dat ze het ledenaantal tot 200 wilden optrekken. In die
periode ( 1469) mag de bevolking van Lo, via extrapolaties, worden
begroot op 661 zielen 2 • Hertog Filips de Goede was de Loose
schutters niet slecht gezind. Hij stond ondermeer toe dat ze het
Bourgondisch kruis (Sint-Andrieskruis, in de vorm van gekruiste
pijlen) op hun uitrusting konden dragen 3, maar het maximum toegelaten leden werd slechts met twintig verhoogd (totaal 100). Dit nieuw
octrooi werd op 7 maart 1455 (n.s.) verleend4 • De acte ingeschreven
in een register van de Raad van Vlaanderen bevat meteen de voor- en
familienamen van de leden, zoals voorgeschreven in het octrooi van
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1410. We laten deze namen (schutters in 1455) hieronder volgen. We
rangschikten de namen alfabetisch op familienaam.

Ledenlijst van de Sint-Sebastiaansgilde in Lo, 1455
Jacop vanden ABEELE
her Herboort vanden ABEELE
Gillaume ABEY
Victor ABEY
150 Bemaert AERLEBOUT
Omaer ANNAERT
Jacop BAILLANTE
Daneel vander BEKE
Jacop vander BEKE
Paeschier vanden BERGHE
Jacop BLUFFIER
Omaer BUDSIN
Jan vander CLINGHE
C/zristiaen de COKERE
Adriaen de CONINC
Andries CONVENT
Frans DANIN
Jacop de DENYS
Charles DIEDERIC
C/zristiaen DIEDER YC
JanDONCHE
Meester Pieter DONCHE
Jacop DROGHEMONT
Cornelis de DULLE
Roeland DUOOT (?)
Jan EIDSEBOUT filius Walins
Werin de GAND
Jan GA WELOOS
Olivier GHISELIN
Vinant GHISELIN
Gauwain GLUYSTOEF
Jan GLUYSTOF
Jan GODSCAELC
Rycke de GRAVE
Lauwers de HAEC
Jan de HAZE
Willem HERBOORT
Pieter HERCKE
Christiaen HEYNEMAN
Jan de KEKERARE
Jooris vanden KERCHOVE
Gadifer KNIBBE
Pieter vanden LEENE
Clement de LEWE
Jan LIPPIN
BoudinLYON
dher Malin MAES

vastleggen van dit octrooi
door de Raad van
Vlaanderen gebeurde in
uitvoering van een bevel
van Karel de Stoute in
1469. Zie daarover P.
Huys, Westvlaamse
schuttersgilden in 1469,
in: Biekorf, XCV ( 1995),
p. 34-35 met een analyse
van het betreffende
register en de uitgave van
de ledenlijst van de SintJorisgilde van Langemark. Enkele octrooien
die werden uitgereikt aan
schuttersgilden in de
Westhoek tijdens de l 5de
eeuw (o.a. Nieuwpoort)
werden uitgegeven door
L. Vanheule, De
schuttersgilden in de
Westhoek, in: Jubileumuitgave Bachten de Kupe,
1974,p.197-255.

Clais MARCHANT
Pauwels MARCHANT
JakeMEEWIN
Pieter MOEMCLA Y
WillemPAU
Adriaen van POLLINCHOVE
Lodewijc van POLLINCHOVE
Malin PROVENGIER
Lauwers van QUABEKE
Jacob de RAET
Loy de RAET
Willem de RAET
Willem de RAM
Staes REBUS
Jacob de ROVERE
Jake SANDAEN
Christiaen SPOT
Jacob SPOT
Jan SPOT
ReubinSPOT
Lamsin STILLEW AERT
Loonis de STOT
Valentin de STOT
Vincent vander STRATE
Jake STUERKIN
Gauwain TBOLE
Willem TERMERMAN
Boudin TOP
Pieter TOP
Pauwels vande VELDE
Lauwers VETIN
Pieter de VEUGHELAERE
Clement de VINC
Clais de VOS
Victor de W AGHEMAKERE
Willem de WAGHEMAKERE
Jan vandeWALE
dher Adriaen vande WALLE presbytere
Clay vande W ALLE
Lodewijc de WA VELE
dher Charels de WEDERE presbytere
dher Roeland de WEDERE
Willem WEGHERVOET
Meester Willem WEIN
Jan WEINSIN
Sebastian WEINSIN
Corvin WEYNIN
Pieter WIDOOT
Pieter vanden WIEVE
Jacop van WOMEN
JanZOETOOM
Jooris vanden ZWEINE
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Prijzen en lonen in de bouw te
Radinghem omstreeks 1685

JEAN COSTENOBLE
152 Op 17 mei 1688 iserhoogbezoekopdeGrandMaisnil teRadinghemen-Weppes 1: commissarissen van de Orde van Malta 2 - eigenaars van
de hoeve - komen er de gebouwen inspecteren. Hun gunstig
vistitatieverslag 3 bevat gegevens over de maatschappelijke positie
van de pachter, over de structuur, de functie en de toestand van de
gebouwen en over de bouwwerken die sinds de vorige inspectie
werden uitgevoerd. De gedetailleerde onkostennota die werd bijgevoegd werpt enig licht op de toenmalige prijzen, lonen en technieken
in de bouw en vermeldt de namen van l 7 mensen die bij de werken
een te betalen prestatie leverden. We brachten deze gegevens in
tabelvorm samen.

1. Overzicht van de geleverde arbeid en goederen

Aard

Hoeveelheid

1 Arbeid
timmeren 142 dagen
metselen
3 dagen
(planken)
zagen
strodekken zie 2.1
vloeren en
pleisteren metselen
2 Goederen
650 bundels
1 stro
(rogge)
2 hout
167 voetdorpels
eik
varkensstal
jonge iep 527 bussels
planken
wit hout 250 voet
1544 voet
latten
wissen
16 bundels
145 voet
planken
planken 5 3 voet (2 voet breed)

Plaats

-

waterput
-

zie 2.1

Fl

s

106
5
1
23
30

10
10
10
11
5

verscheidene
woonhuis

37 10
24

paardenstal en
wagenhok

91

paardestal en

22

19

idem
waterput

123
9
75
38
1
21
10

5
11

-

12
4
15
12

d

6
6

' Een tiental kilometer ten
westen van Rijsel.
2
De Soevereine en
Militaire Orde van Malta
kwam voort uit de
Johanniterorde, de oudste
ridderlijke orde (pauselijke erkenning in 1113)
die ook in onze gewesten
over talrijke
kommanderijen met
aanzienlijke bezittingen
beschikte. In 1314 werden
daar de bezittingen van de
opgeheven Orde van de
Tempeliers aan toegevoegd. De hoeve Le
Grand Maisnil hing af van
kommanderij Haie. Zie
daarover: M. Fossier
(ed.), De Orde van Malta
in de Zuidelijke Nederlanden ( 12de-18de eeuw):
dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in
het Algemeen Rijksarchief
te Brussel, Brussel, 1993,
p. 71, 83, en E. Mannier,
Les commandereies du
Grand-Prieuré de France,
Saint-Pierre-de-Salerne,
[s.a.], p. 696.
3
Kortrijk, Rijksarchief,
Aanwinsten 6985, f.31-44

3 steen
zandsteen 3 karrevrachten
bakstenen 4800 stuks
bakstenen 800 stuks
kalk en
telkens 12 manden
sintels
bindstenen 100 stuks
kalk
4manden
voederbak één

12
7
18 12
3 16
4 10

stal vloer
-

waterput
woonhuis
stal vloer
varkensstal
varkensstal

3 16
18
4
153

4 metaal
nagels, her gsels, sloten en 1~aken
ijzerbeslag

24 16
5 15

-

6
6

2. Lijst van de krediteurs
Naam
François BASTIEN
François CAZIER

Philippe CHOQUET
Jean Bapt. COSTENOBLE
Thomas DEFAUX
Pasquier DELCAMBE
Francois DU BOIS
Guillaume GLORIANT
Antoine GRUSON
François GRUSON
Guillaume HEDGEBAU
André JACQUART
Charles JAQUIN
Walrand LEFEBVRE
Martin POLLET
Jacques PRESTE
Noël PRUVOST

Beroep
smid
timmerman

metselaar

Aard van de levering
nagels, enz.
timmerwerk, roggestro,
eikenhouten dorpels,
bussels jonge iep,
planken en wit hout
zandsteen
latten en wissen
metselwerk
-

houtzager
houtzager
strodekker

smid

metselaar

houtzaagwerk
houtzaagwerk
dakwerk
bakstenen
kalk
ijzerbeslag
zandsteen
kalk
sintels
vloeren en pleisteren
planken

Sprokkelingen uit archieven in
Frans-Vlaanderen

JEF CAILLIAU
154 Pelgrim Jan Maberley uit Sint-Winoksbergen
Uit de staat van goed die naar aanleiding van het overlijden van Jan
Maberley (1639) werd opgemaakt blijkt dat hij in zijn jeugd (vààr
1600) talrijke pelgrimstochten naar het Heilig land had ondernomen.
Daarvan getuigden de relikwieën voorzien van authenticiteitsgetuigschriften in parcemente 1•
Jan Maberley (1578-1639) was de zoon van Robert en Pietemelle
Radys (+ 1603) en gehuwd met Tanneken (Anna) Cortier (+SintWinoksbergen, 1659). Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Dient alhier ghenotteert datter ten stáfhuuze zijn diversche
ghesteenten vander rariteyten van cruyce met menichte soorten van
de Heilige aerde daer inne bij den overleden in zijn leven ghebrocht
van Jerusalem en van de berch van calvarien metghaers van ander
diversche Heilige plaetsen daer den overleden in zijnjocnkheyt heeft
ghereyst matgaens datter oock is een roose van Jerico 2• Diversche
attestaecien in parcemente gheteeckent en mede van de zelve plaetsen
en oock een riet van aldaer en anders alle te weten deze blijfvighe
ghelast is te bewaren ten profyte van de weezen tot ghedynckenisse
van hemlieden vader zaligher

De reus van Hondschote 3
1611 4
Louis Langhedulfmandmackerover tmaken van de reuze bij accoorde
met mijne heeren vande wet - 43 f
Jan de Schodt filius Jan leveringe van 2 ellen groen stamet tot
behouve van de reuze - 9-14-0
Jacques van Cockelwerf schilder voor tfatsoen van thooft vande
reuze tverzilveren vande rappiere ende vergulden vande bandoliere
- 16 f

Idem noch voor de reuze - 25-13-0
Gillis de Rudder maillinierhebbende beslagen tzweert, de bandoliere
ende cant vande tassche van de reuze met ghelijk ghemaackt een
portesrase ende ghelevert alle tbleck ertoe dienende - 12 f
Jan de Breyne stoeldraeyer over de leveringhe van 8 doozijnen
houtten knoppens ten behouve vande cleedinghe vande reuze - 5 f
3 turquine lijstesticx ende een wit lijstestick, 4 roo bezaenen
ghemployeert tot maeken vande rock, hoedt ende bandeleire van

1
Sint-Winoksbergen,
Archives municipales, FF
1540
2
De rozen van Jericho
komen voor in het l 5deeeuwse reisverhaal van
Jorn; van Ghistele.
Volgens hem groeiden zij
nergens in grotere
hoeveelheden dan nabij
de Rode Zee en langs de
weg van Jeruzalem naar
Caïro. Pelgrims brachten
ze graag mee naar huis:
men geloofde dat ze
steriele vrouwen hulp
boden. Deze planten die
in de Bijbel worden
genoemd mag men
wellicht identificeren met
oleanderstruiken. Zie: F.
Vanhemelryck. Kruis en
wassende maan:
pelgrimstochten naar het
Heilig Land, Leuven,
1994, p. 194-195. 289
' Over de reuzencultuur
in Noord-Frankrijk: M.-F
Gueusquin en M.
Mestayer, Ga_rnnt: fêtes et
géants de Douai.
Béthune, 1993. B.
Bijnens. De Fransdaamse reu~en, in: WestVlaanderen, IV (1955). p.
168-170 behandelt de
vernieuwde belangsteling
voor de reuzen in onze
tijd.
' Hondschote, Archi1·es
municipales, CC 45
(1611)

dezelfde reuze - 137-8-0
Jacques Bardeloos cleermakerovertmaken vande cleedinghen vande
reuze - 36 f
De zusterkens van St.Franchoisclooster van ghemaekt thebben de
fraeze ende vormauwen mette toebehoorten - 5 f
1615 5

Betaelt Pieter de Visch over Michiel Navegheer van zijn verschot
ghedaen maecken het hooft ende hoet van de reuze tot Yper - 22f
Jan Fournie over tmaecken van de mande omme de reuse ende
leveringhe van wissen en houpen par accoord met Jan de Vos 40[
Aen Jacques Cockelwerf ervaeren inde vrije conste der pictueren
over thermaecken ende verschilderen thooft van de reuse - 7 f
Joos Ghodtschalck gherembourseert tghonne hij verschooten heft
over trepareeren van de sreusen rock - 6-14-0
Boudewijn Boeteman ende Cornelis Reubens omme ghedreghen
hebbende de laste kermesse de figure van een reuse langhes de
processie - 12 f
Pieter Schipman levering wit ende blaeusay tot reparatie van de
reuse rock - 8- 18-0
1617-1618

Joris Hinkel beeldesnydervan Yper ghekomen op verwek van de wet
-6[
Franchois Ruebben betaelt voor het draeghen van de reuse met 20s
voor 2 stopen bier ghedroncken int cleeden vande reuse par
ordonnantie tzaemen (ommegang 1616) - 13 f
Jacques Bertheloos van vermact thebben den rock van de reuse met
leveringhe van passement ende anders daertoe dienende - 6 f
Jaecques Negghels pupemaecker tot Yper van ghemaeckt te hebben
eeen nieuwen hoet voor de reuze - 4 f
Betaelt Boudewyn Boeteman ende Cornelis Ruebens van op den
ommeganck dacht 1617 omme ghedreghende de groote reuze JOf
Moeder van Ste. Francois clooster over haer moeyte van de craeghen
van de reuze ende anders ghewasschen te hebben - 30 s

Uit de rekeningen van de Sint-Vaastkerk in Hondschote
16186

5

Hondschote, Archives
municpales, CC 43 (16141618)
6
Hondschote, Archives
municipales, GG 41

Jan van Borre voor vermaecken van zijn fagot daer hij ten stappeele
speelt ende assisteert de musicke 3 f
Den schilderaere van vernische ende verboisrt thebben het
zannecompas ande torre 5 f
Pieter Ghenvel bouckbinder ge levert een missaelbouc tot dienste van
de kerck 15 f
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Glaude du Grand clockgieter tot Berghen van twee daeghen
ghevachiert gheweest tot booren en maeken van een ghat in een
clooper dat af gevallen was ende croone ghebrooken op dattet
wederomme hanghen zaude ende luuden tot 6 [par daeghe
Mr. Guuslein Vrolync 7 schilder gheghelme tot gheene datter besproken was voor zijn husvrouwe hofcleet in tanneemen van het
schilderen den hooghen auctar par ordonnantie 100 [
Mr. Guuslein Vrolinck betaeltdaerden tresorierdeze stede in vorme
van advance voor de kercke in minderinghe van zulcx als hem
toecomen voor schilderen van den hooghen auctaert 600 [
156
1619
Mr. Guislain Vroylinck betaelt in reste van dat hij hebben moeste
over tschilderen van den hooghen oucter begrepen 300 [bij den
tresorierbij vorme van advanghe gegheven tzamme parordonance
ende quite 1200 [
Hubert Lanseel schalliedecker van ghevrocht thebben twee daeghen
met een diender an het nieuwe zannecompas staende ande kercke
voorhoven de zuitkerckeduere met het stop/oot 8 [
1620
Jan Coolaert matsenaere op de torre van 3 ulejonghe die hij
ghevanghen heeft ande torrewijzer 24s
Pieter Beket tinnepotgieter alhier van 2 blomkannekens dienende tot
cieraet van auctaeren die daer nootzaekelijck waeren JO [
16248
Mr. Jooris Henkel (ook Henekel, Hinkel) beeldesnijder tot ]per over
maeken ende leveren vant aflucxsel van O.L.V. choor inde kercke
606[
Zilverwerk als geschenk in Hondschote

1573-1575 9
Bet. Jacques de Cantere 10 te Brugge silversmet 2 se/veren schaelen
wegende 3 marcq 3 oncen ende 9 inghelschen te 3-12-0 donche
wanaf deene is ghepresenteert geweest aan Lyon Spierinck
ontvanger van Bergambacht ter bruloft van zijn dochter en
dander aan Mr. Adriaen Bardeloos al/ie rende in huwelijk met de
voomomde dochter - 59-8-6
Bet. denschilderaere voortuutrecken vande wapenen vanHondschoote
omme te zenden aen den selversmet te Brugghen - 4 s
Jacques de Cantere selversmit te Brugghe voortmaken ende leveren
een serviche van selvere bij Heere ende Wet metghaers den
ghemeene inzeten der stede ende heerlichede van Hondschoote
ghepresenteert mijn heer den Grave van Houckercke Heere van
Hondschoote tzijnder blijde incomste als heere vande voorseide
heerlijkheid van Hondschoote - 1792-16-0

7

Hij was gehuwd met de
weduwe van Christiaen
Walleus: Hondschote,
Archives municpales, CC
48, f. 19
8
Hondschote, Archives
municipales, GG 42
(1621-1624)
9
Hondschote, Archives
municipa/es, CC 38

Bet. Lucas Meeze over tvoeren van tzelfde silver van Brugghe tot
Breynecasteel in Heynegowe met kiste ende coorden - 31-6-6
Jacques de Cantere voor eenen zelveren ende vergulden cop
ghepresenteert aan Mevrowe de Graefnede van Reu[l]x huer
biddende die van Hondschoote thebben over gherecommandeert
jeghens mijnheere de Grave hueren man de zelve cop weghende
XXII onchen IX inghelschen - 134-14-0
10

Jacques de Cantere sr.
was in 1557 en in 1561
respectievelijk
warandeerder en vinder
van het Brugse ambacht
van goud- en zilversmeden. Van zijn
gelijknamige zoon is nog
heel wat edelsmeedwerk
bewaard, o.a. een
cilindermonstrans in de
Nieuwpoortse OnzeLieve-Vrouwekerk en een
ciborie in de SintMartinuskerk in Beselare.
Zie D. Maréchal,
Meesterwerken van de
Brugse edelsmeedkunst:
catalogus, Brugge, 1993,
p. 76, 78, 82, 235 en 434.
11
Hondschote, Archives
municipales, CC 41, f. 63
12
Hondschote, Archives
municipales, CC 44, f.
13v, 81
13
Hondschote, Archives
municipales, CC 38
(1573-1575), f. 8.
Omstreeks 1562 kwam in
Hondschote een
valsmunterszaak aan het
licht met vertakkingen in
Gent en in Sandwich. De
betrokkenen in het
komplot waren allen
vooraanstaande protestanten; het gerucht deed
overigens de ronde dat de
valsmunterij ten dienste
stond van
wapenaankopen.
Zie daarover: J. Decavele,
De dageraad van de
reformatie in Vlaanderen,
1520-1565, Brussel, 1975,
1, p. 423-424.
14
Hondschote, Archives
municipales, CC 45,
1607, f. 76
15
Hondschote, Archives
municipales, CC 47
(1618), f. 90v
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Pieter Baerdeloos over zijn verschodt van tmaeken van eene zelve ren
schaele die gegeven is gheweest bij Jooris Mattaert, Jan Schipman ende Christoffel Maerten als eerstmael cuerheers ghecreert
gheweest hebbende dezer stede
1603 12

Anthuenis Bultynck zelversmit te Bergen over den coop van twe
zelve ren wutvaten toebehoort hebbende dees herlyckheid an hem
vercocht bij mijne heeren vander wet, weghende 36 oncen ende 12
inghelschen tot 52f 2s donche - 186-12-0
Betaelt an Antheunis Bultynck zilversmit tot Berghen over den coop
ende leveringhe van een zelveren becken ende een zelveren
waterpotweghende tsamen tachtentich onchen ende 13 inghelschen
tot Sf 2s comt 411-6-0 ende voor tfatsoen tot 14s van de onche
comt 56-8-0 tsamen bedrag 467-14-0 de welck gepresenteert
hebben gheweest bij mijne heeren vander wet an mijn heere
Lamoral de Homes burchgrave van Veurne in gratulatie van zijn
huwelyck
Bewijsmateriaal van een valsmunterszaak in Hondschote, 157213

Betaelt Pieter Juerdeken alias Reuse met zijn complissen voor
ghevonden thebben zeker loos slotels ende tanghe van munte te
slaene inde verwasinghe vande vullebeke rondsomme de weede
van Michiel Godschalcq in ougst LXXII - 0-20-0
Geleerde heren aan het werk
1607 14

Michiel Verbrugghe over een nieuwe quaerte ghepresenteert aan
mijne heeren vander wet vande reyse ende voyage vande marquis
Spinola met zyne gendarmerie in Vries landt ende anders ins - 20 f
1618 15

Mr. Pieter Bleckemerrie mathematycqus over zynne presentatie van
mijn Heeren van der wet te beschinck voordytjaer 1619 met een
wnnewyzer ende almanacke waervooren hem toeghezeyt es op
zijn request 72 f
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Nieuwe uitgaven

158 J. VERPAALEN, Molens van defrontstreek: in de vuurlinie van
14-18: molens uit de streek van leper, Heuvelland, LangemarkPoelkapelle, Mesen en Zonnebeke. Veurne: De Klaproos, 1995.
190 p.: ill. (895 BF)
In de frontstreek rond Ieper stond na de Eerste Wereldoorlog geen
enkele molen meer overeind. Het strategisch belang van een molen
als uitkijkpost of als mikpunt voor de artillerie zorgde ervoor dat de
meeste al bij de opmars van het Duitse leger in 1914 met de grond
gelijk waren gemaakt. Het vernietigen van molens vond vlot zijn weg
in de oorlogspropaganda van toen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
vormden prentkaarten en foto's deel uit van die politiek. Meteen
leverde dit een uniek iconografisch bestand op van de molens in de
frontstreek. Het is vanuit deze invalshoek dat de auteur, een erkend
molinoloog, het molenverleden beschrijft van Ieper en enkele omliggende gemeenten (Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen,
Zonnebeke). Niets werd onverlet gelaten om van Molens van de
frontstreek een mooi ogend boek te maken. Inhoudelijk durft de
auteur wel eens een steekje te laten vallen; het valt in elk geval te
betreuren dat voorbij wordt gegaan aan sommige, weliswaar op
kleine schaal verspreide, molenmonografieën.

De Franse Nederlanden: 21ejaarboek =Les Pays-Bas Français:
21es annuaire. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 1996. 256 p.: ill.
(1200 BF; Stichtin Ons Erfdeel vzw, Murissonstraat 260, 8931
Rekkem)
Zopas rolde het 21 ste jaarboek De Franse Nederlanden van de pers.
Deze jaargang bevat een aantal artikelen, een kroniek waarin de
actualiteit met betrekking tot het Franse Noorden wordt gevolgd, een
aflevering van het lexicon van de schrijftaal van de Westhoek in
Frankrijk en tenslotte de bibliografie 1995. Zoals steeds omvatten de
artikelen een aantal historische bijdragen. Zo beschrijft M. Smeyers
zeven eeuwen miniatuurkunst in Frans-Vlaanderen, pleit Eric Belot
voor de studie van het Romeinse verleden van Boulogne en belicht
Stéphane Curveiller de middeleeuwse geschiedenis van Boulogne,
Calais en Duinkerke. C. Moeyaert putte voor zijn lexicografisch werk
uit de boedelbeschrijving en het testament van F. de Mersseman,
Ekelsbeke, 1787.

Mémoires de la société d'histoire de Comines-Warneton et de la
région, XXV (1995) 568p., ill. (Te vekrijgen bij het Documentatiecentrum van de vereniging, Abdijplaats 7780 Waasten: 470 HF
voor de paperback en 770 HF voor de ingebonden editie)
Het 25ste jaarboek van de Société d'histoire de Comines-Warneton et
de la région is van de pers. Opnieuw is het een lijvig boek geworden
waarin diverse aspecten van de streekgeschiedenis aan bod komen.
We vragen vooral aandacht voor de bijdrage van redactiesecretaris
Jean Marie Duvosquel: La participation de la population à la défense
de la ville et du pays: gardes communales et hommes mobilisables à
Warneton aux XV/eet XVIIe siècles ( 1597-1639). Dit artikel bevat in
bijlage een tekstuitgave van de lijst van de weerbare mannen (een
duizendtal!) van de stad en kasselrij Waasten uit 1639. Genealogen
die opzoekingen verrichten in de kasselrij Waasten beschikken dus
over een belangrijke aanvullende bron. Dit jaarboek sluit af met een
bibliografie van de artikelen die de voorbije 25 jaar in het jaarboek
werden gepubliceerd. Felicitaties voor dit waardig jubileumnummer.
(MP)

Cahier d'histoire locale.- Helle: Section Hailleuloise d'histoire
locale, 1995. (50FF; te verkrijgen in de lokale Helse boekhandel)
Het jongste cahier van dit Belse genootschap voor lokale geschiedenis is integraal aan het gehucht De Kribbe (La Crèche) te Belle gewijd.
Uit het historisch overzicht komen heel wat blinde vlekken naar voor
die slechts door doorgedreven bronnenonderzoek een oplossing
kunnen krijgen. Ook de genealoog komt uitgebreid aan zijn trekken.
Er is een alfabetische index op de parochieregisters van de lokale
kapel opgenomen. Jammer genoeg omvat deze bewerking (door J.
Delobel, G. Kiecken en E. Schryve) niet de volledige periode waarvoor de de parochieregisters zijn bewaard. In elk geval is de vorser nu
geattendeerd op het bestaan van deze registers, die niet zelden bij
onderzoek van de Belse kerkregisters over het hoofd worden gezien.
We hopen dat dit cahier de aanzet vormt om ook de Zuijthouck van het
Ambacht van Belle van meer dichtbij te bestuderen. Mijn inziens kan
er immers nog veel onderzoek gebeuren naar de heerlijkheden in die
buurt (Berthof, Crebbe dit Lichtervelde en Crebbe ter Soeterstede).
(MP)

P. Van Kerrebrouck (red.), Comité jla.mand de France: 53e
volume de ses Annales, Hazebrouck, 1996. 310p. (115 FF (inclusief
verzending) CCP Lille n° 8951 Z op naam van Michel Delecaut,
8 roe Hoissy d' Anglas, 5900 Lille)
Sinds 1853 geeft het Comité flamand de France een lijvig jaarboek
uit. Onlangs kwam het jaarboek 1996 uit. Voor de genealoog en de

159

heemkundige die vooral interesse betonen voor de oude kasselrij
Belle zijn er twee bijdragen van de hand van F. De Meulenaere die in
het oog springen. In een eerste bijdrage heeft hij het over Notes et
documents: Bailleul, Saint-Jans-Cappel, Steenbecque et Terdeghem.
In zijn tweede bijdrage wordt het in een vorige jaargang (1993)
begonnen project verdergezet: Eléments d'une statistiqueféodale de
la chátelennie. (MP)
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Berichten en aankondigingen

Liber Amicorum voor Johan Decavele
Begin mei 1996 is het vijfentwintig jaar geleden dat Johan Deca vele
werd aangesteld tot stadsarchivaris van Gent. Dit ambtsjubileum
wordt passend gevierd met het aanbieden van een hulde boek door zijn
vroegere en huidige medewerkers. Het laat zich raden dat de meeste
van de 32 bijdragen handelen over de Gentse geschiedenis. Maar ook
de Westhoek komt aan bod; Johan Dambruyne heeft het over De
hiërarchie van de Vlaamse textielcentra ( 1500-1750 ): continuïteit of
discontinuïteit terwijl Gustaaf Janssens de Rapporten uit 1569 over
herstelde schade aan de kerken en kapellen in de Vlaamse Westhoek
als bron voor de geschiedenis van de eerste fase van de beeldenstorm
van 1566 analyseert.

Qui Valet Ingenio: liber amicorum Johan Decavele telt ca. 432 blz.
en is een uitgave van Stichting Mens en Kultuur, GrootBrittanniëlaan 43, 9000 Gent. Voorintekenen kon tot 30 april
1996 tegen 1590 BF (+130 BF verzendingskosten) op rek. 5230800196-21; nadien kost het boek 2100 BF

Familiegeschiedenis Waterblé
Van de hand van Frans Waterblé verscheen een familiegeschiedenis
waarin de nazaten van Bertram Waterblé (+ Zonnebeke, 1618)
worden nagetrokken. Deze familie was tot en met de Tweede Wereldoorlog vooral in de dorpen Zonnebeke, Zillebeke, Langemark en
Beselare te traceren.

Frans Waterblé,Familiegeschiedenis Waterblé, Waarschoot, 1995,
XXV-103 p. Wie het boek wenstte bekomen kan contact opnemen
met de auteur: Molenstraat166,9950Waarschoot(09) 378 06 72.

Een tentoonstelling over de 16de eeuw
In het voormalig gemeentehuis van Nieuwkerke (Heuvelland) werd
door de VVV Heuvelland een tentoonstelling over de l 6de eeuw in
het Westkwartier opgezet. In dat W estkwartier, de zuidwesthoek van
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het toenmalige graafschap Vlaanderen, vond het opkomend protestantisme een vruchtbare bodem, brak de Beeldenstorm uit en werd in
een geest van opstand al vlug naar de wapens gegrepen tegen de
gevestigde orde. Deze thema's komen uitgebreid in de expositie aan
bod; de tentoonstelling wordt trouwens omkaderd door een verzorgde
brochure met achtergrondinformatie met beschreven fietstocht en
wandelingen.
De tentoonstelling is open van Pasen tot eind september, iedere
derde zondag van 14 tot 17 uur. Groepen op aanvraag: VVV
162
Heuvelland, Reningelststraat 10, 8950 Kemmel-Heuvelland (tel.:
057/450455)

Een rijke cartografische bron
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen verplichtte de gemeenten
te zorgen voor goed berijdbare wegen en reikte daartoe de middelen
aan. Tevens ligt deze wet aan de basis van een grote cartografische
onderneming, namelijk het opmaken van de atlassen van de buurtwegen. Deze atlassen leveren veel meer informatie dan enkel het
wegennet en vormen aldus een belangrijke bron voor de studie van de
lokale topografie van de gemeenten in de l 9de eeuw. In een helder
artikel schetst Jean Marie Yante de totstandkoming van deze
cartografische documenten en illustreert hij hun rijkdom aan de hand
van enkele voorbeelden uit de provincies Namen en West-Vlaanderen (o.a. Nieuwkerke). Op deze wijze is de weg aangegeven langs
waar lokale historici voor hun onderzoek een nieuwe cartografische
bron op het spoor komen.
J.-M. Yante, De atlassen van de buurtwegen (ca. 1841-1845): een
miskend cartografisch patrimonium, in: Tijdschrift van het
Gemeentekrediet, XLIX (1995) nr. 193, p. 43-73

Westhoek-bijdragen door het Centrum te
Handzame
Het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame
zette de vijftiende jaargang van hun Mededelingenblad in met twee
Westhoek-getinte bijdragen. Ons lid A. Hauspie (Beselare) publiceerde de hagepoorters van Ieper te Geluwe terwijl ons redactielid M.
Pattyn uit Nieuwkerke een bijdrage leverde over de heerlijkheid
Westhove te Nieuwkerke (Regesten op de akten en contracten van de
heerlijkheid Westhove te Nieuwkerke ( 1742-1766) ).
Inlichten bij Denise Cool, VCGH, Kronevoordestraat 2A, 8610
Handzame (051/567479)

De bevolking van Sint- Winoksbergen
Het rijke archief van Sint-Winoksbergen is een schatkamer voor de
genealogische vorser. Belangrijke reeksen bronnen zoals de poortersen wezenboeken werden ontsloten door Thérèse Vergriete. Nieuwe
bronnen werden nu uitgegeven door Paul Vandewalle. Vooreerst is er
de bevolkingstelling van 1697 die werd uitgevoerd op initiatief van
Lodewijk XIV; in 1668 werden de stad en kasselrij immers ingelijfd
bij Frankrijk. Daarnaast werden ook enkele l 6de-eeuwse tellingen
van Sint-Winoksbergen uitgegeven. We kunnen daarenboven wijzen
op een belangrijk artikel waarin de auteur de sporen natrekt van
migranten uit de provincie Holland in de kasselrij tijdens de l 7de
eeuw (Hollandse migratie naar de kasselrij Sint-Winoksbergen tijdens de zeventiende eeuw: een status questionis, in: Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie, 46 ( 1992), p. 169-177); dit onderzoek, voornamelijk berustend op de studie van staten van goed, sluit
af met de stamreeksen van enkele van deze Hollandse families:
Baertsen, Heinderycx en Adriaenssen.
P. Vandewalle, La Population de la Chiitellenie de Bergues SaintWinnoc en 1697,0ostende: ineigen beheer, 1995,230p. (450+50
fr. verzendingskosten); P. Vandewalle, Les Habitants de Bergues,
tome 1, 1544-1590, Oostende: in eigen beheer, 1995, 348 p. ( 700
+ 65 fr. verzendingskosten); te bestellen door overschrijving op
rek. nr. 384-0262690-01 van de auteur

Families uit het Noorden.
In 1912 verscheen voorde eerste maal de zogenaamde 'L' Annuaire',
voluit L'annuaire des families: généalogies Nord-Pas-de-Calais.
Regelmatig versche.en een bijgewerkte editie en de laatste zag vorig
jaar het licht. Dit genealogisch referentiewerk van 1800 bladzijden
brengt nagenoeg een volledige inventaris van de aanzienlijke families
uit het Franse Noorden die afstammen van de geslachten die op het
einde van de l 8de en in de l 9de eeuw de industriële ontwikkeling van
Noord-Frankrijk gangmaakten. Er worden ongeveer een zevenhonderd
families in besproken en dit levert de vermelding van zowat 40.000
namen op die zowel genealogisch als alfabetisch zijn geordend.
Terloops verwijzen we naar de uitmuntende prosopografie en beschrijving van dit boeiende stuk sociale geschiedenis die de context
vormt waarbinnen deze families functioneren: F. Barbier (éd.), Le
Patronat du Nord sous le Second Empire: une approche
prosopographique, Genève: Droz, 1989 (410 p.)
L'annuaire des families: généalogies Nord-Pas-de-Calais.- Rijsel,

1995.- Ca. 1800 p. (L'annuaire des Families, BP 72, 59009 LilleCedex (tel.: 00 33 20 12 12 12), 690 FF)
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Rijselse poorters (1600-1626)
Rijsel was ook tijdens het Ancien Régime een stad van aanzien en de
hoofdplaats van een kasselrij. Het belang van de stad laat zich aflezen
uit de uitgebreide poorterij én buitenpoorterij. Voor genealogen
bieden deze lijsten van poorters en buitenpoorters vanzelfsprekend
interessante aanknopingspunten. De Rijselse poorters boeken worden
bewaard op het plaatselijke stadsarchief en vormen een doorlopende
reeks van 1514 tot 1793. Het vierde register uit deze reeks over de
164 jaren 1600-1626 werd nu bewerkt en uitgegeven door de onvermoeide genealoog Paul Povoas. Hij ordende de inschrijvingen van
nieuwe poorters alfabetisch op familienaam

Paul Povoas (éd.), Bourgeoisie de Lille, 1600-1626: table
aphabétique des bourgeois résidents etforains de la ville de Lille:
tome 4 de la collection. - Rijsel, 1995.- Ca. 240 p. (bestellen bij:
Paul Povoas, 61 rue Nationale, 59800 Lille; ca. 200 FF + 50 FF
verzendingskosten)

Stichting Vlaams Erfgoed
Wie ooit in Engeland rondtoerde is steevast met de National Trust in
aanraking gekomen: een wijdvertakte ledenbeweging die zich voor
de bewaring en de bekendmaking van het nationale cultuurpatrimonium inzet. Deze Stichting vierde onlangs haar eeuwfeest.
Vorig jaar werd in Vlaanderen een gelijkaardige vereniging boven de
doopvont gehouden: de Stichting Vlaams Erfgoed (SVE).
Wie zich lid maakt, draagt bij tot het goed beheren en beleven van
monumenten. Beheren kan de vorm aannemen van het verwerven, het
restaureren en het toegankelijk maken voor het publiek. Beleven
verwijst naar een actief betrokken ledenbeweging. Leden ontvangen
de keurig uitgegeven Monumentengids en een periodiek verschijnend berichtenblad, worden uitgenodigd op de activiteiten (met
toegangskorting) en betrokken bij tal van op stapel staande activiteiten. Uit de werking van de eerste maanden blijkt alvast dat de
Westhoek niet wordt vergeten.

Wie wil lid worden (800 BF voor individueel en 1500 BF voor
familielidmaatschap) meldt zich aan bij SVE, Bergstraat 72, 1000
Brussel (02/5122272). U ontvangt dan thuis een pakket met alle
informatie en betaalt na ontvangst.

Herdenking Menno Simons
Ditjaar wordt de 500ste verjaardag van Menno Simons(l496-1561)
herdacht. Menno Simons was de geestelijke leidsman van de doops-

gezinde beweging in de Nederlanden die het anabaptisme na het
debacle van Munster (1534-35) op rustiger paden leidde. In het
midden van de 16de eeuw ontwikkelde de doopsgezinde stroming
zich ook bij ons tot een belangrijke reformatorische stroming. Het is
merkwaardig dat het historisch onderzoek daaraan niet steeds de
nodige aandacht besteedde. Ook in dit herdenkingsjaar blijft Vlaanderen opvallend afwezig. Een hoogstaand en rijk gevarieerd congres
(Menno simons en zijn tijd) vond op 2 en 3 februari in het Friese
Leeuwarden plaats (dooronverwachte ijzel vorming diende een Westhoek-delegatie van geplande deelname af te zien ... ). Aldaar werd
tevens een overzichtstentoonstelling geopend die wordt begeleid
dooreen rijk gedocumenteerde publicatie. Landelijk zijn de intiatieven
verder nauwelijks te tellen. Dichtbij is een kleine maar bijzonder
fraaie en instructieve tentoonstelling in het gemeentelijk museum van
Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen).

Voor alle gegevens over het Menno-Simonsjaar kan men terecht
bij De Doopsgezinde Historische Kring, Singel 454, 1017 AW
Amsterdam of bij Universiteitsbibliotheek Amsterdam (prof.dr.
P. Visser)
De tentoonstelling 'Vervolgd, verguisd, verzoend; 4 1/2 eeuw
doopsgezind leven in West-Zeeuws-Vlaanderen' in het gemeentelijk archeologisch museum te Aardenburg

Nieuwe studie over de vluchtelingengemeente
van Norwich
Raingard Esser is voor de Westhoek-lezer lang geen onbekende meer.
Jarenlang werkte deze Duitse historica aan haar doctoraat over de
vluchtelingen uit de Spaanse Nederlanden die in de Engelse stad
Norwich een onderkomen vonden tijdens de l 6de en de 17 de eeuw.
Tijdens haar verblijf in Engeland kwam ze in contact met de Westhoekwerking en zegde ze haar volle medewerking toe.
Het resultaat van haar jarenlang onderzoek is nu aangekondigd:
Niederländische Exulanten im Engeland des 16. und frühen 17.
Jahrhunderts. Deze prachtstudie behandelt deze thematiek vanuit de
casus Norwich, toen op Londen na de grootste Engelse stad. De
motieven die aan de basis van de emigratie liggen maar vooral de
organisatie en het leven van deze vluchtelingen uit onze gewesten in
Engeland op kerkelijk, cultureel en sociaal-economisch vlak zijn er
aan de orde. In een laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van de
vluchtelingen in Norwich voor de opstand op het thuisfront. Overigens verscheen over deze relatie tussen vluchtelingen en familie en
vrienden die waren achtergebleven onlangs een mooi artikel van haar
hand. Daartoe werd ondermeer gebruik gemaakt van de bekende
correspondentie tussen leper en Norwich (ed.: H.Q. Janssen, 1857)
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Raingard Esser, Niederländische Exulanten im England des 16.
undfrühen 17. Jahrhunderts. Berlijn: Duncker & Humblot, 1996.
271 p. (Historische Forschungen, 55). - ISBN 3-428-08667-8.
Bestellen kan bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever:
Duncker & Humblot, Postfach 4103 29, D-12113 Berlin (telefax
030-79000631)
Raingard Esser, News Across the Channel: Contact and
Communication between the Dutch and Walloon Refugees in
Norwich and their Families in Flanders, 1565-1640, in: Immigrants
and Minorities, XIV (1995), p. 139-152.

Een nieuwe Westhoek-uitgave in voorbereiding
De laatste jaren bouwde Guido Marnef (UFSIA - Antwerpen) zich
een stevige reputatie op als eminent kenner van de reformatie en de
opstand in de 16de-eeuwse Nederlanden. Zijn (bewerkte en ingekorte) doctoraatstudie over de hervorming in Antwerpen werd onlangs uitgegeven door de John Hopkins University Press (V.S.). Een
Nederlandse vertaling verschijnt binnenkort bij Meulenhof-Kritak.
Het tweede deel van dit magnum opus, een prosopografie van de 1100
personen die in Antwerpen werden vervolgd tussen 1550 en 1577
voorafgegaan door enkele originele inleidende hoofdstukken, wordt
dit jaar door onze Westhoekkring uitgegeven.
In deze prosopografie komen ook heel wat mensen uit het Westkwartier voor. Antwerpen was immers een aantrekkingspool voor
hervormden uit binnen- en buitenland (doopsgezinden en calvinisten). Velen vielen aldaar in de handen van het gerechtelijk apparaat.
Hun wedervaren wordt in dit boek minitieus nagetrokken en dit op
basis van een uitzonderlijk breedvoerig bronnenonderzoek. Elke
onderzoeker die zich in de 16de eeuw verdiept zal niet buiten deze
uitzonderlijk rijke prosopografie kunnen. Meer info over deze Westhoek-uitgave volgt.
Westhoek-briefwisseling
Vorsers die met hun onderzoek in de Westhoek terechtkomen en
genealogische/historische inlichtingen wensen in te winnen, op zoek
zijn naar aanvullend bronnenmateriaal of willen in contact treden met
vorsers die met gelijkaardig onderzoek bezig zijn, kunnen hun schriftelijke vragen richten aan Mattias Pattyn, archiefassistent op het stadsarchief Ieper. Op vragen die binnen onze kring kunnen worden opgelost
krijgt de vraagsteller een rechtstreeks schriftelijk antwoord. Is dat niet
het geval, dan worden deze vragen in het eerstvolgende nummer van ons
tijdschrift gepubliceerd zodat alle Westhoek-leden mee naar een oplossing kunnen zoeken.

Mattias Pattyn, Spiervelden 4, B-8950 Nieuwkerke (Heuvelland)

Steunlijst

We zijn fier hieronder een lange lijst te kunnen afdrukken. Het is niet
in het minst dankzij de vrijwillige steunbijdragen dat deze jaargang
van ons tijdschrift er kwam. Vandaar dat we erop staan allen die de
werking van Westhoek extra steunden oprecht te danken 1• [de redactie]

J. TONKENS, Boxmeer(NL) (2220fr.)-P. CRABBE, Staden (1300fr.)-H.
BOUCHERY, Antwerpen (1000 fr.) - N. BOUSSEMAERE-VERVISCH,
Boezinge (1000 fr.) - J. CRAEYE, Kortrijk (1000 fr.) - W. DECLERCQ,
Koksijde (1000 fr.) - W. DEBROCK, Brussel ( 1000 fr.) - H. DENDULLEN,
Ieper (1000 fr.) - M. DEPOORTER, Westende (1000 fr.) - G. DESMYTER,
Reningelst (1000 fr.) - LERMYTTE, Antwerpen (1000 fr.) - G. MORLION,
Borgerhout (1000 fr.) - A. VANDEWALLE-DEPYPER, Roeselare (1000
fr.)

1

Afgesloten op 1 februari
1996

G.R.C. DERAEDT, Leidschendam (NL) (900 fr.) - J.C. TRION, Maasland
(NL) (900 fr.) - M. MERLEVEDE, leper (775 fr.) - G. SPYCKERELLE,
Roeselare (750 fr)- A. LERMYTE, Oostende (670 fr.)-J. VAN EGMOND,
Zoeterwoude (NL) (650 fr.) - V. COEMELCK, Diksmuide (600 fr.) - H. DE
RIJK, Hoogstaden (600 fr.) - W. DESODT, Voormezele (600 fr.) - E.
HUYGHE, Westouter(600fr.)-D. NOTREDAME, Wespelaar(600fr.)-M.
SIDDONS, Gwynedd (G.B.) (600 fr.) - Y. BUTA YE, Brussel (560 fr.) - R.
BACCARNE, Langemark-Poelkapelle (550 fr.) - I. DEQUEECKER, Houthulst (550 fr.) - P. DERECKX, leper (550 fr.) - W.F. FLORISSON, Leiden
(NL) (550 fr) - W. OBER, Hilversum (NL) (550 fr) - J. ROELSTRAETEVANHAMME, Heule (550 fr.) - J. STICHELBAUT, Bissegem (550 fr.) P.J.K. VANWERKHOOVEN,Hilversum(NL)(550fr.)-GLORIE-DEVOS,
Sint-Andries Brugge (525 fr.) - G. ALEXANDER, Ieper (500 fr.) - J.
ANNEESSENS, Menen (500 fr.) - R. BAELDE, Kortrijk (500 fr.) BECQUAERT, Heule (500 fr.) - R. BELLEN GE, Sint-Katelijne Waver (500
fr.) - S. BEUN, Ieper (500 fr.) - C. BOUCHERIE, Izegem (500 fr.) - A.
BOUTEN, Kortrijk (500 fr.) - BRION-VIVEY, Brugge (500 fr.) - A.
BRUYNINX, Keerbergen (500 fr.) - J. CAPOEN, Ieper (500 fr.) - P.
COGHE, Brugge (500fr.)- W. COOLSENS, Kuurne (500fr.)-A. CRAEYE,
leper (500 fr.) - R. CROMBEZ, Zedelgem (500 fr.) - C. DE CORTE,
Poperinge (500 fr.)-de THIBAULT, Gent (500 fr.)- M. DEBEIR, Diksmuide
(500 fr.) - R. DEBERDT, leper (500 fr.) - W. DEBYSER, Ledegem (500 fr.)
- M. DECUYPER, Ieper (500 fr.) - DEJAEGHER-CARPENTIER, Brugge
(500 fr.)- G. DUMON, Koksijde (500 fr.) - M. FACHE, Knokke-Heist (500
fr.) - G. GERYL-DU GARDEIN, Nieuwpoort (500 fr.) - A. HAUSPIE,
Beselare (500 fr.)- B. HEENS, Nieuwkerke (500 fr.)- G. HOUWEN, Brugge
(500 fr.) - KOMITEE TOERISME, Ieper (500 fr.) - A. LAGROU-
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DEFREYNE, Izegem (500 fr.) - N. LAMERANT, leper (500 fr.) - J.
LEURIDAN, Kortrijk (500 fr.) - J. LUYSSAERT, Merendree (500 fr.) - Z.
MARVELLIE, Veurne (500 fr.) - D. MERLEVEDE, leper (500 fr.) - X.
MONTEYNE, Dadizele (500fr) - R. MULLER, Mechelen (500 fr.) - L.
MYNGHEER-PAGE, Brussel (500 fr.) - J. OOGHE-STEEN
WINCKEL, Gent (500 fr) - Paters van de H. Geest, Nijlen (500 fr.) - M.
PATTYN, Nieuwkerke-Heuvelland (500 fr.) - A. PRENEEL-V AN
BOCKST AL, Winksele (500fr.)-S. RIEM, Komen (500fr.)-H. RONSE DE
CRAENE, Brugge (500 fr.) - N. ROUSSEAU-CRESENS (500 fr.) - RYDEGOUDSESEUNE, Dikkebus (500 fr.) - G. SCHOONAERT, Poperinge (500
fr.) - H. SCIEUX, Wattignies (F) (500 fr.) -A. STRUYVE, Zwevegem (500
fr.)- H. THIBAUT, Brasschaat (500 fr.) - H. TOURNOY, Middelkerke (500
fr.) - P. VAN ELSLANDE, Ieper (500 fr.) - A. V ANCOILLIE, Oostende (500
fr.) - M. V ANDECASTEELE, Gent (500 fr.) - L. VANDERFAEILLIE,
Tervuren (500 fr.) - R. V ANOBBERGHEN, Brussel (500 fr.) - G.
VERDRUYE, Dilbeek (500fr.)- K. VERWAERDE, Oostende (500fr.)-G.
VUYLSTEKE, Bavikhove (500 fr.) - V.V.V. Nieuwpoort (500 fr.) WYCKAERT-DEGRAEVE, Melsbroek (500 fr.)
F. ALLOSSERY, Roeselare (450 fr.) - K.F.F. BRULEZ, 's-Gravenhage
(NL) (450 fr.) - H. DE KLEER, Noordwykerhout (NL) (450 fr.) - B.
DORSMAN, Gouda (NL) (450 fr.)-J.A. HUYSSOON,, Aalst-Waalre (450
fr.) - P. METSU, Borgerhout (450 fr.) - Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam (NL) (450 fr.) - M. ROEHLING, Bonn (D) (450 fr.) - P.L.
TEVEL, Berkel en Rodendrys (NL) (450 fr.) - A.J. VAN DER ZEEUW,
Uithoorn (NL) (450 fr.) - A. VAN GEMOND, Voorschoten (NL) (450 fr.) J.F. VAN GEMOND, Amersfoort (NL) (450 fr.) - R. VAN ROUTE
Leeuwarden (NL) (450 fr.)- H. CARTON, Aalter (400 fr.) - G. CATIEAU,
Komen (400 fr.) - G. COMYN, Zillebeke (400 fr.) - J. COSTENOBLE,
Wulpen (400 fr.)- G. CORNETIE, Langemark-Poelkapelle (400 fr.)- M. DE
MULDER, Antwerpen (400 fr.) - D. DECONYNCK, Brussel (400 fr.) - A.
DESMYTER, Gent (400 fr.) - J. DEWILDE, Ieper (400 fr.) - L.
GHESQUIERE, Ieper (400 fr.) - W. GOUSSEY, Kessel-Lo (400 fr.) - L.
GREGOIRE, Sint-Joris-Weert(400fr.)-R. HANCKE, Veurne (400fr. )-H.
HOUWEN, Poperinge (400 fr.) - R. LABEEUW, Kortrijk (400 fr.) - S.
LAZOORE, Ieper (400 fr.) - 0. MAES, Brugge (400 fr.) - A. NAJOTIE,
Hazebrouck (F) (400 fr.) - E. PERSOONE, Kontich (400 fr.) - J. POLLEE,
Ieper(400fr.)-J. STEKELORUM, Oostduinkerke(400fr.)-J.M. V ANDEN
EECKHOUT, Sint-Niklaas (400 fr.) - G. V ANLERBERGHE, Veurne (400
fr.) - L. VANOUDENAERDE-FORTRY, Rumbeke (400 fr.) - J.
VERHAEGHE, Brussel (400 fr.) - G. VERHEYE-LABAERE, Ieper (400 fr.)
- W. VERMEERSCH, Hooglede (400 fr.)-A.A. KALMEYER, Doetinchem
(NL) (375 fr.)- R. POLLET-CASSAERT, Veurne (375 fr.)- )-A. BILLIET,
Brugge (350 fr.)- E.H. J. BONNEURE, Roeselare (350 fr.) - M. BOUDRY,
Roeselare (350 fr.) - P. COEVOET, Brugge (350 fr.) - R. COUSSETERRYN, Langemark (350 fr.) - G. DESMYTER, Dendermonde (350 fr.) P. DON CHE, Antwerpen (350 fr.)- E.H. A. DUFLOU, Vlamertinge (350 fr.)
- M. FLAMAND, Mesen (350 fr.) - Faculteit Prostestantse Theologie,
Brussel (350 fr.)- Katholieke Centr. Ver., Roeselare (350 fr.) - D. KELDERMAN-BAUWENS, Gent (350 fr.) - E. SAMYN, Koksijde (350 fr.) - SEYSDEGRANDE, Boezinge (350 fr.) - R. SIX, Nieuwkerke (350 fr.) - J. VAN
LITSENBURGH, Elverdinge (350 fr.) - VANSLAMBROUCK, Wervik
(350 fr.) - VERHEYE-VERMEERSCH, Ieper (350 fr.) - P. BERNARD,
Tourcoing (325 fr.) - L. BODEIN, Nieuwkerke (325 fr.) - R. DEBLONDE,
Dunkerque (F) (325 fr.)-GemeentearchiefLeiden (NL) (325 fr.)-P. MASIN

GARBE, Hazebrouck (F) (325 fr.)- E.J. SCHOUWENBURG-BITI, Zwartewaal (NL) (325 fr.) - C. WIERDEMAN MOLENDYK, Oudorp (NL) (325
fr.) - E.H. G. ALGOET, Waregem (300 fr.) - J. ALLEMON, leper (300 fr.)
- J. AMEEUW, Koksijde (300 fr.) - CH. ANNOYE, Brussel (300 fr.) - Y.
BAGIN-FONTEYNE (Ieper), 300 fr. - F. BAUWEN, Ieper (300 fr.) - W.
BEELE, Ieper(300fr.)- Stedelijke Openbare Bibliotheek, Ieper(300fr.)- W.
BORRIES, Assebroek (300 fr.) - J.P. BOUDEN, Diksmuide (300 fr.) - E.
BULCKAEN, Dadizele (300 fr.) - M. CAILLIAU, Ieper (300 fr.) - CARRE,
Kontich (300 fr.) - G. CLAEYS, De Haan (300 fr.) - J. COFFYN, Kortrijk
(300 fr.)- R. COMYN, Menen (300 fr.) - E. CROMBEZ-MOL, Merkem (300
fr.) - P. DE BAETS, Brugge (300 fr.) - N. DE MEULENAERE, Staden (300
fr.)-A. DECLERCQ-BRION, Ieper(300fr.)-A. DELANGRE, LangemarkPoelkapelle (300 fr.) - J. DELEYE, Binic (F) (300 fr.) - E.H. DESCHRIJVER, Hoogstade-Alveringem (300 fr.) - L. DEYGERS-STEYAERT,
Westende (300 fr.) - R. DOBBELAERE-HAUSPIE, Gent (300 fr.) - K.
DRIES, Mechelen (300 fr.) - GEMEENTEKREDIET, Brussel (300 fr.) - J.
GHEYSEN, Ieper (300 fr.) - M. GOUDESEUNE, Oostende (300 fr.) - B.
KERRINCKX, Wijchmaal (300 fr.) - J. LAMOOT, Ieper (300 fr.) - D.
LAUREYS, Oudenburg (300 fr.) - J. LEMAHIEU, Ieper (300 fr.) - M.
LEMAHIEU, Kortrijk (300fr.)-M. LEUPE, Wervik (300fr.)- H. LIEVENS,
Rumbeke (300 fr.)- C. MALESYS, Westouter (300 fr.) - MARLIER, Brussel
(300 fr.) - P. MASSCHELEIN, Beselare (300 fr.) - D. MERLEVEDE,
Drongen-Gent (300 fr.) - E.H. C. MOEYAERT, Watou (300 fr.) - P.
NOTEBAERT, Ieper (300 fr.) - K. PAPIN, Poperinge (300 fr.) - G.
PICKA VET-VERSTRAETE, leper (300 fr.) - T. PRISON, Mechelen (300
fr.) - Rijksarchief Kortrijk (300 fr.) - E. SCHELPE, Poperinge (300 fr.) - Z.
SCHOORE, Geluveld (300 fr.) - F. SIX, Poperinge (300 fr.) - A.
SNAUWAERT, Ieper (300 fr.) - J. SPRUYTIE, Veldegem (300 fr;) Stadsarchief Ieper (300 fr.) - TITECA-V AN ELSLANDE, Gistel (300 fr.) P. VANHILLE, Kortrijk(300fr)-R. VANDEKERCKHOVE,Ieper(300fr.)
-N. VANDENBUSSCHE,Gent(300fr.)-H. V ANDENBERGHE,Poperinge
(300 fr.) - F. VANDENBROUCKE, Wevelgem (300 fr.) - J.
VANDERHAEGHE, Kapellen (300 fr.) - W. VANDEWYNCKEL,
Nieuwkerke (300 fr.) - H. V ANDROMME-NAERT, Ledegem (300 fr.) - P.
VERMEERSCH, Poperinge (300 fr.) - F. VERSTRAETE, Dranouter (300
fr.)- F. VERSTRAETE, Roeselare (300 fr.) - L. VERWARDE, Vleteren (300
fr.) - G. VIEREN-SOENEN, Poperinge (300 fr.) - GESTELLA vzw, Gistel
(300 fr.) - VVF Oostende (300 fr.) - M. SAMYN, (280 fr.)
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Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met
de geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt
verstaan het oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige
kasselrijen/ambachten Broekburg, Kassel, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne
en Waas ten, samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages
en interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen, boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur WP, samen met een outprint)
op prijs. De publikatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over
opeenvolgende nummers worden gespreid.
Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels wordt
zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
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De lenen in Vlamertinge
ressorterend onder het leenhof van
Ieper tijdens de late middeleeuwen
RIK OPSOMMER

Inleiding
Een interessant overzicht
van de Vlamertingse
lenen onder ElverdingeVlamertinge biedt het
tussen 1449 en 1453
opgemaakte leenboek van
deze heerlijkheid, Brussel.
Algemeen Rijksarchief,
(=ARA), Rekenkamer
1084, f'34r-40v.
'R.Detlou, Geschiedenis
1•a11 Vlamertinge,
Langemark. 1956. p.2628.
1
· R.Detlou, Geschiedenis"., p.28. vermeldt in
1417 de leenhouder van
het eerste leen (Andries
Paelding) als heer 1·a11
Krommenelst. Of dit
klopt, valt sterk te
betwijfelen. In 1525 geeft
hij Antoon van der Gracht
als heer van Krommenelst
aan, wat wel correct is.
' De leenheerlijkheid
Krommenelst in Vlamertinge en Voormezele
vindt men terug in het
leenboek van Belle van
1514. Op dat moment
hoort ze toe aan Maria
Belle. die zoals we verder
zullen zien, ook het leen
van 6 gemeten 60 roeden
land in handen heeft.
Rijsel, Archi1·es
départementales du Nord,
(=ADN), Série B 3899,
f 0 l 80r-l 80v. Met dank
aan dhr. Mattias Pattyn
die ons op deze Steenwerkse connectie wees.
Men raadplege aangaande
Krommenelst ook Ieper.
Stadsarchief(=SAI).
Cordonnier 13. f 0 24v en
J-L. de Joigny. Ma1111scrit
relatif aux seig11e11ries de
Flandre, Oudenaarde.
1935. p.217.
' ARA. Charters \'{lil
Vlaanderen. 2de reeks 90.
" De omvang en de
bezitters van de Ieperse
lenen werden op 15
januari 1366 aan de
centrale grafelijke
1

Zoals de titel aangeeft, zullen we in dit artikel enkel die Vlamertingse
lenen bespreken die direct van het grafelijk leenhof van de Zale in
Ieper afhankelijk zijn. De belangrijke leenheerlijkheid ElverdingeVlamertinge (afhankelijk van het superleenhof van de Wetachtige
Kamer van Vlaanderen), de talrijke Vlamertingse lenen afhankelijk
van Elverdinge-Vlamertinge 1 en van andere lokale leenhoven (bijv.
van de Burggravie in Ieper, van De Klijte in Reningelst, van
Voormezele, van Pontpepers in Reningelst, van Dampierre in Steenwerk) komen hier niet aan bod.
Aangaande de Ieperse lenen in Vlamertinge is tot op heden weinig
geweten. Dejlou vermeldt in zijn werk enkel summier het leengoed
Krommenelstè. De geciteerde auteur kent echter de juiste feodale
situatie niet. In feite liggen er in het middeleeuwse Vlamertinge drie
lenen die onder de Ieperse Zale (het grafelijke leenhof in Ieper)
ressorteren. Enkele documenten die in verband staan met de Zale,
maken het mogelijk om een beeld te krijgen van zowel de omvang als
de leenhouders van die drie Ieperse lenen in Vlamertinge. Zeker twee
van deze drie lenen liggen binnen dat deel van Vlamertinge dat tot de
kasselrij Ieper behoort. Dit gebied staat onder de naam Krommenelst
bekend. Geen enkel van de lenen komt echter met de heerlijkheid
Krommenelstovereen 1 • De leenheerlijkheid Krommenelst is immers
een leen afhankelijk van het leenhof van Dampierre in Steenwerk dat
op zijn beurt weer van het grafelijk leenhof van Belle afhankelijk is 4 •

Bronnen
Vooraleer de drie lenen in detail te behandelen, achten we het nuttig
de gebruikte bronnen kort voor te stellen. De eerste groep bronnen
wordt gevormd door leenrollen, leenboeken en denombrementenregisters waarin de van Ieper afhankelijke lenen staan opgetekend.
Reeds rond 1330 werd voor de Zale een dergelijk document opgesteld. Dit gebeurde toen in rolvorm, vandaar de naam leenrol. In deze
onvolledige leenrol komen er geen Vlamertingse lenen voor5 • Het in
1366 geredigeerde leen boek van Vlaanderen 6 , waarin ook de Ieperse
achterlenen zijn opgenomen, vermeldt drie Vlamertingse achterlenen : twee grondlenen (een leen van 8 gemeten land en een leen van
6 gemeten 60 roeden land) en één renteleen dat bestaat uit een
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jaarlijkse opbrengst van 11 schellingen parisis, geheven op niet nader
genoemde gronden in Vlamertinge 7 .Dezelfde drie lenen vinden we
terug in twee leenboeken van 13988 • Naar aanleiding van een door
Karel de Stoute opgelegde oorlogsbelasting op alle Vlaamse leenhouders is men in 1470 overgegaan tot een inventarisatie van die
leenhouders en hun lenen per regio, ongeacht van welk leenhof de
lenen afhankelijk waren. In het aldus aangelegde register met alle
Ieperse leenhouders is enkel het leen van 6 gemeten 60 roeden terug
te vinden 9 • Het leen wordt er trouwens foutief in Dikkebus gesitueerd.
Dat het leen van 8 gemeten niet in dit register van 1470 voorkomt is
logisch. Het hoort, zoals we verder zullen zien, op dat moment aan de
leenheer (=de hertog) toe. Het volgende leen boek van de Zale dateert
uit 1474. Het werd aangelegd naar aanleiding van een nieuwe door
Karel de Stoute opgelegde leentaks 10 • In dit leenboek, waarin de
lenen niet in de gebruikelijke geografische orde per dorp zijn neergeschreven, vonden we de twee grondlenen terug, waarbij het leen van
6 gemeten 60 roeden weerom in Dikkebus wordt gesitueerd 11 • In een
volgend anno 1499 aangelegd onvolledig leenboek van de Zale zijn
de Vlamertingse lenen niet opgenomen 12 • Ten slotte is enkel het leen
van 8 gemeten opgenomen in het denombrementenregister van 1515 13 •
We spreken hier van denombrementenregister omdat in het register
de integrale tekst van het leendenombrement - daarover verder meer
- is overgeschreven.
De zoëven besproken documenten vormen een uitstekende basisbron. Ze hebben echter het nadeel dat ze een statische toestand
weergeven. Ze zeggen met andere woorden enkel wie in het bewuste
jaar het leen bezat en hoe groot het leen was. In één enkel geval (nl.
het tweede leenboek van 1398) treft men toch dynamische gegevens
aan. Wanneer de leenhouder veranderde heeft men de naam van de
oude leenhouder geschrapt en door de naam van zijn opvolger
vervangen 14 •
Een tweede belangrijke bron vormen de denombrementen. Het
Vlaamse leenrecht schrijft immers voor dat elke nieuwe leenhouder
binnen de 40 dagen nadat hij door het nakomen van verhef- en
manschapsprocedure (een nogal plechtige ceremonie die elke nieuwe
leenhouder moet afleggen) ten volle leenhouder is geworden, bij zijn
leenheer of diens plaatsvervanger een denombrement moet indienen.
Elke nieuwe leenman van de drie Vlamertingse lenen is dus verplicht
bij de vorst (als heer van de Ieperse Zale) of diens plaatsvervanger in casu de baljuw van de Ieperse Zale - een denombrement in te
leveren. Daarenboven kan de leenheer elke leenman één bijkomende
keer tot het indienen van een nieuw denombrement verplichten. Het
denombrement geeft naast informatie aangaande de leenhouder,
steeds een nauwkeurige beschrijving van de omvang van het leengoed (oppervlakte, bijhorende rechten, achterlenen) 15 • De door de
Ieperse baljuw ontvangen originele denombrementen werden door
hem naar de Rekenkamer in Rijsel doorgestuurd. Voor deze
Vlamertingse lenen zijn er jammerlijk maar weinig middeleeuwse
denombrementen bewaard. Als oudste voorbeeld bezitten we twee
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Het eerste leenboek is
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in de l 4de en J5de eeuw
(Algemeen Rijksarchief
en Rijksarchief in de
Provinciën. Studia. 60),
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exemplaren voor de grondlenen uit 1502 1". Beide exemplaren werden
opgesteld naar aanleiding van een door de Ieperse kasselrijbaljuw
Pieter van der Bouverie georganiseerde inventarisatie van de lenen.
De tekst van beide documenten hebben we in bijlage uitgegeven. In
het reeds besproken denombrementenregister van 1515 vinden we
enkel het leen van 8 gemeten terug. Hier betreft het de overgeschreven
tekst van een verloren gegaan denombrement dat opgemaakt werd
naar aanleiding van een nieuwe leeninventarisatie, dit keer door
kasselrijbaljuw Pieter Lancsaem.

'"ARA,
Denombrementen van de
Wetachtige Kamer van
Vlaanderen 5987, 5988.
17
R.Opsommer, "Omme
dat leengoed es.", p.585614.
" ARA. Acquiten van
Rijsel, cartons 1342:
Rekenkamer 17772, l 4de
rekening.
''' ADN, Série B 41814182. ARA. Rekenkamer
2708. Ook de kasselrijbaljuw laat zich tussen
1468 en 1477 sporadisch
reeds met de materie in.
'" ARA, Rekenkamer
14612, f 0 25r en volgend.
Aangaande de kasselrijbaljuws raadplege men
J.Van Rompaey, Het
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Vlaanderen tijdens de
Boergondische periode,
(Verhandelingen van de
koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van
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Talrijke l 5de-eeuwse rekeningen bevatten interessante gegevens
omtrent de lenen. Voor de van de Zale afhankelijke lenen zijn twee
soorten rekeningen van belang. Zo schrijft het Vlaamse leenrecht
voor dat elke nieuwe leenhouder bij het verwerven van het leen een
relief of verhef moet betalen aan de leenheer. Meestal is dit 10 ponden
parisis of de beste vrome, zijnde de beste jaaropbrengst binnen de drie
eerstvolgende jaren. De nieuwe leenhouders van de drie Vlamertingse
lenen moeten dus deze betaling tegenover de graaf van Vlaanderen of
zijn vertegenwoordiger nakomen 17 . Om de verhefgelden te innen
hebben de Vlaamse graven vanaf 1365 tot 1470 speciale ontvangers
aangesteld. Tot 1448 - en ook nog kortelings tussen 1466 en 1468 is
er één dergelijke ontvanger per grafelijk leenhof actief : de Ieperse
ontvangers van de verhefgelden innen als dusdanig de verhefgelden
van de lenen die van de Zale afhankelijk zijn. Het zijn Hendrik
Ricasseis (1366-1386), Jan de Clerc (1386-1392), Pieter de Gay
(1394-1398), Jan de Provijn (1398-1416), Wouter Mersiaen (14161420), Jan Bossaert ( 1420-1448) en Ingelram de Jonghe ( 1466-1468).
Tussen 1448 en 1465 is er één centrale ontvanger van verhefgelden in
gans Vlaanderen actief, maar deze gaat al vrij vlug over tot het
aanstellen van hulpontvangers (voor Ieper kennen we als dusdanig
Hendrik van der Mandre, 1455-1461) 18 • Nadat tussen 1468 en 1477
de reliefgelden een tijdlang grotendeels door de ontvanger van het
kwartier Ieper worden geïnd 19 , neemt de plaatselijke kasselrijbaljuw
vanaf 14 77 deze taak definitief op zich 20 • Al bij al hebben we voor de
Vlamertingse lenen een achttal ingeschreven verhefbetalingen teruggevonden21 .
Naast het verhefgeld moet bij een leen verkoop in Vlaanderen ook nog
10 % verkoopsbelasting aan de leenheer overgemaakt worden. Eénzelfde taks is verschuldigd wanneer er een hypotheek op het leengoed
wordt gevestigd of wanneer het leen weggeschonken wordt aan een
persoon die niet de naaste leenerfgenaam is. Voor het innen van deze
belasting staat steevast de kasselrijbaljuw in. Daar de drie bestudeerde lenen in de late middeleeuwen zelden verkocht, belast of
weggeschonken werden, vinden we dienaangaande ook maar twee
interessante vermeldingen in de rekeningen van de kasselrijbaljuw
terug 22 . Bij de verkoop of schenking van grafelijke lenen wordt in
Vlaanderen ook een grafelijk overdrachtsoctrooi getoond 23 • Eén
dergelijk in een register van de Rijselse Rekenkamer overgeschreven
exemplaar levert informatie over de vroegste geschiedenis van het
Vlamertingse renteleen 24 •
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Ten slotte leveren ook gerechtsregisters van het bevoegde leenhof
heel wat interessante informatie. Op dit vlak zijn we voor Ieper enorm
verwend. Voor de 15de eeuw zijn er immers nauwelijks gerechtsregisters van grafelijke leenhoven bewaard. Ieper vormt hierop een
uitzondering. Zo beschikken we nog over drie registers. Het eerste
exemplaar beslaat de periodes 140 l-1402, 1414-1423 en 1427-1452,
het tweede beslaat de periode 1453-1469 en het derde levert informatie over de jaren 1474-1502 25 . Daar in deze registers allerhande
burgerlijke, straf- en leenzaken door elkaar zijn neergeschreven vergt
het wel enige moeite gegevens terug te vinden. Toch konden we tot
op heden heel wat informatie aangaande het leen van 8 gemeten en het
Vlamertingse renteleen opsporen 26 •

Drie Ieperse lenen in Vlamertinge
1. Het leen van 8 gemeten land

Dit leen heeft een oppervlakte van ongeveer 8 gemeten (3,5 3 ha.) land
en ligt in het gedeelte van Vlamertinge dat tot de kasselrij Ieper
behoort27 . Het leen ligt nabij het Dikkebusvijver-huisje en grenst met
de zuid- en westzijde aan gronden van de stad Ieper28 • Bij het leen
horen ook een aantal cijnsgronden waarvan de oppervlakte niet is
aangegeven. De (cijns)houders van deze cijnsgronden moeten gezamenlijk jaarlijks op 24 juni (Sint-Johannes) 3 ponden parisis aan de
heer betalen. Onder de cijnshouders vinden we de stad Ieper (jaarlijkse cijns 5 schellingen parisis) en de Ieperse Heilige Geest (jaarlijkse cijns 11 schellingen 5 denieren parisis) terug. Wanneer de
leenhouder van dit leen verandert, moet de nieuwe leenhouder het
gebruikelijke verhefgeld van 10 ponden aan de leenheer of zijn
plaatsvervanger (de Ieperse kasselrijbaljuw) betalen. Bij verkoop
komt daar nog de tiende penning ( 10 % verkooptaks) bij.
De oudste gekende leenhouder is in 1366 Adelem de Witte 29 . Ook de
twee leenboeken van ca. 1398 vermelden een Adelem de Witte als
leenhouder30 . Of het hierbij al dan niet nog dezelfde persoon is als de
in 1366 vermelde Adelem, konden we niet achterhalen. In 1404-1405
schenkt Adelem het leen als huwelijksgift aan zijn dochter Alleene,
de echtgenote van Andries (I) Paelding31 • Deze schenking was
immers in het huwelijkscontract voorzien. Daar het geen schenking
aan Adelems naaste leenerfgenaam betreft - Alleene had dus broers
of oudere zusters - moet er een schenkingstaks van 10 % van de
normale verkoopprijs aan de leenheer (in casu de Boergondische
hertog) vereffend worden 32 . Ook is in een dergelijk geval een hertogelijk overdrachtsoctrooi vereist. In de rekeningen van de Ieperse
kasselrijbaljuw vinden we dan ook duidelijk vermeld dat het octrooi
werd voorgelegd en dat de Ieperse kasselrijbaljuw van Adelem de
Witte 8 ponden parisis als overdrachtstaks heeft ontvangen 33 •
Door deze schenking komt het leen gedurende meer dan een eeuw in
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handen van de familie Paelding. Er blijven echter nogal wat vraagtekens omtrent de precieze evolutie. De bijgeschreven nota's in het
tweede leenboek van ca. 1398 geven immers enkel aan dat het leen
van 8 gemeten aan een Andries Paelding en aan een Olivier Paelding
toebehoorde. Voorts kwam het leen bij het overlijden van een andere
Andries Paelding in handen van de hertog als leenheer34 . De gerechtsregisters van de Zale van Ieper 15 en de rekening van de Ieperse
kasselrijbaljuw van 1472-1473 brengen wat meer klaarheid36 .
Vast staat dat het leen voor 1451 aan een Andries (Il) Paelding
toebehoorde. Waarschijnlijk is deze Andries (Il) een zoon van Aleene
de Witte en Andries (l) Paelding. In 1451 is Andries (Il) Paelding
blijkbaar met een schuldenberg overleden. Zijn zonen Phierin en
Andries (Ill) vrezen dat er teveel schulden zijn en ze verzaken aan de
erfenis. Ze laten ook na het leen (dat in de rekening verkeerdelijk in
Dikkebus wordt gesitueerd) te verheffen en het verhefgeld te betalen.
Op 6 december wordt de uitwinningsprocedure voor het Ieperse
leenhof opgestart. Rogier Bollaert, baljuw van de Zale trekt samen
met twee leenmannen naar de leenbodem in Vlamertinge en maakt er
bekend dat het verhef nog niet is nagekomen. Alle personen die
aanspraak op het leen maken moeten zich bij het leenhof melden. Dan
volgen de drie gebruikelijke terechtzittingen van het Ieperse leenhof
(de zogenaamde "veertiennachtdagen"), telkens met een interval van
twee weken (20december 1451, 3 januari 1452 en 17 januari 1452) 37 .
Pas op deze laatste terechtzitting probeert Jacob de Vos het leen in
handen te krijgen. Wijlen Andries (Il) Paelding was hem immers nog
23 ponden 1 schelling groten (276 ponden 12 schellingen parisis)
verschuldigd en als dusdanig meent hij recht te hebben op het
leengoed. Maar op 14 februari wordt zijn eis definitief afgewezen.
Conform het Vlaamse leenrecht laat de leenheer (=de Boergondische
hertog) dan op het leengoed bewarend beslag leggen. De vruchtopbrengsten worden tijdelijk aan de leenheer toegewezen. Er wordt
vervolgens overgegaan tot uitwinning van het goed. Dit gebeurt aan
de hand van drie zogenaamde "veertigdagen" en een periode van "jaar
en dag''. Eerst volgen er drie rechtszittingen (25 februari, 4 april, 13
mei 1452) telkens met een interval van 40 dagen en dan nog eens een
periode van jaar en dag vooraleer het leen definitief aan de leenheer
kan worden toegewezen 38 • Op 14 mei 1453 is het zover. Voor het
leenhof start de procedure om de 8 gemeten definitief aan de leenheer
toe te wijzen 19 . Bij vonnis van de Zale, uitgesproken op 15 mei 1453
komt het leen uiteindelijk in handen van de Boergondische hertog.
Deze belast de ontvanger van het hertogelijk belastingskantoor in
Ieper (de Ieperse spijker) met het innen van de leenopbrengsten.
Ruim twintigjaar later, na het overlijden van Phierin Paelding, vraagt
en verkrijgt Andries (Ill) van de hertog echter de gunst om de erfenis
van zijn vader onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. Voorts vraagt hij om zelfleenhouder van de 8 gemeten te worden.
Op hertogelijk bevel laat de Rijselse Rekenkamer (de belangrijkste
financiële instelling in het graafschap Vlaanderen) de zaak onderzoeken door de hertogelijke kwartierontvanger van Ieper-Rijsel. Laatstgenoemde concludee11 dat Andries (Ill) Paelding in het leen kan
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ingeërfd worden mits het betalen van zowel het gewone verhefgeld
van 10 ponden pari sis als de gebruikelijke boete van l 0 ponden pari sis
wegens het laattijdig verheffen 40 . Aldus heeft Andries (III) Paelding
20 ponden parisis aan de Ieperse kasselrijbaljuw betaald en is hij in
1472-1473 leenhouder van deze 8 gemeten geworden 41 . Wanneer
Karel de Stoute in 1474 de Ieperse lenen laat optekenen en naar
waarde schatten, vinden we Andries (III) Paelding als leenhouder
vermeld. De jaarlijkse opbrengstwaarde wordt dan op 9 ponden
parisis geschat 42 .
Andries (III) wordt als leenhouder opgevolgd door zijn zoon Olivier.
Wanneer dit precies gebeurde, konden we niet achterhalen. Het is in
elk geval deze Olivier Paelding die het denombrement van 1502 heeft
ingediend43 • Voor 1515 gaat het leen over naar Andries (IV) Paelding.
Ook deze overgang blijft duister. Zo weten we niet wanneer de
overgang plaatsgreep, noch kennen we de familiale band tussen
Olivier en Andries (IV). Wel maken enkele door Merghelynck
verzamelde nota's melding van een Andries Paelding die in 1480 in
Ieper huwde en twee zonen met de namen Olivier en Andries had 44 •
Het lijkt dus niet uitgesloten dat Andries (IV) zijn broer Olivier
opvolgde. Andries (IV) is in elk geval de laatste telg uit de familie
Paelding die leenhouder van deze 8 gemeten is. Tussen 15 mei en 20
september 1515 verkoopt hij het leengoed voor 32 ponden groten
Vlaams (= 384 ponden pari sis) aan Joos Eckebaert. Daar alle verkoopkosten ten laste van de koper komen, wordt er een verkooptaks van 11
% (42 ponden 4 schellingen 10 denieren parisis) geheven 45 • Het
denombrement van 20 september 1515 is door de nieuwe leenhouder
Joos Eckebaert ingediend•6
2. Het leen van 6 gemeten 60 roeden land

Dit leen heeft een oppervlakte van ongeveer 6 gemeten 60 roeden
(2,73 ha.) land en ligt eveneens in het gedeelte van Vlamertinge dat
tot de kasselrij Ieper behoort. In één 17de-eeuws document krijgt het
leen de naam Crakeelken mee• 7 • Het leen grenst met de zuidzijde aan
een weg die loopt van de Bellestraat naar Dikkebusvijver en met de
zuidzijde aan een stuk land genaamd de Hauwere dat eigendom is van
de Ieperse begijnen. Bij het leen horen ook inkomsten uit niet nader
omschreven goederen, namelijk jaarlijks 2 razieren (= 243 1.) evene
en 20 schellingen parisis. Wanneer de leenhouder verandert moet de
nieuwe leenhouder aan de leenheer de beste vrome van drie (de beste
jaaropbrengst binnen de eerstvolgende drie jaar) betalen. Bij verkoop
komt daar nog de tiende penning (10 % verkooptaks) bij.
Zowel in 1366 als 1398 staat Sanders van Douay als leenhouder van
dit leen ingeschreven 48 • Toch valt op dat reeds in het tweede leen boek
van 1398 door dezelfde hand die het volledige leenboek redigeerde,
een correctie werd aangebracht. De naam van Sanders van Douay
werd geschrapt en als nota werd toegevoegd dat het leen in handen is
van de echtgenote van Joris Belle•9 . Die vrouw is niemand anders dan
Katarina van Douay, een dochter van de bovengenoemde Sanders.
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Wanneer Katarina van Douay ca. 1405 overlijdt, komen de 6 gemeten
60 roeden in handen van haar zoon Joris (Il) Belle gezegd de Jon ge die
in 1405/1406 het verhefgeld betaalt"'. Gedurende een eeuw zal het
leen in handen blijven van de voorname Ieperse patriciërsfamilie
Belle51 .
Van Joris (Il) Belle gezegd de Jonge (+ ca. 1415) gaat het leen
hoogstwaarschijnlijk - het reliefhebben we niet teruggevonden - over
op zijn broer Frans Belle. Joris (III) Belle (de latere heer van
Boezinge) erft het leen bij de dood van zijn vader Frans Belle (+ 15
oktober 1442). Hij betaalt het verschuldigde verhefgeld eind 1442 of
begin 1443 52 • In 1458/1459, kort na het overlijden van Joris (III) Belle
(+ 28 februari 1458), betaalt zijn zoon Joris (IV) Belle het verhefgeld
voor het leen 51 . De volgende en laatste door ons te bespreken
leenhoudster is Maria Belle, een zuster van de kinderloos overleden
Joris (IV) Belle. Wanneer Maria precies leenhoudster is geworden,
konden we niet achterhalen. Dit moet echter voor 1470 gebeurd zijn.
Zowel in het register van 1470 als in het leenboek van 1474 staat haar
echtgenoot Richard van der Gracht54 , heer van Zonnebeke, in haar
naam als leenhouder ingeschreven van het leen van 6 gemeten 60
roeden 55 . De jaarlijkse opbrengstwaarde van het leen wordt in 1470
op 10 ponden pari sis en in 14 74 op slechts 7 ponden parisis geschat.
Het is dezelfde Richard van der Gracht die in naam van leenhoudster
Maria Belle het in bijlage uitgegeven denombrement van 12 november 1502 opstelt56 • Het is opmerkelijk dat het leen van 6 gemeten 60
roeden niet is opgenomen in het toch wel vrij accurate
denombrementenregister van 1515. Aan de hand van de rekeningen
van de kasselrijbaljuw weten we echter wel dat Jan van der Gracht, na
het overlijden van zijn moeder, tussen 15 mei 1515 en 15 mei 1517
het verhefgeld voor dit leen betaalde en als dusdanig leenhouder is
geworden 57 •

3. Het renteleen van 11 schellingen parisis
Van dit leen weten we enkel dat het bestaat uit een jaarlijkse
opbrengst van 11 schellingen parisis voortkomend uit gronden in
Vlamertinge. Wanneer de leenhouder verandert moet de nieuwe
leenhouder aan de leenheer de beste vrome van drie (de beste
jaaropbrengst binnen de eerstvolgende drie jaar) betalen. Daar de
jaaropbrengst steevast 11 schellingen beloopt, is ook het verhef op die
som vastgelegd.
Aangaande de leenhouders van dit renteleen zijn we ook maar karig
ingelicht. De oudste bekende leenhouder is Nithard Edeward, zoon
van Jan en poorter in Ieper. Op 24 april 1366 geeft de centrale
grafelijke administratie aan de baljuw van Ieper de opdracht om
Nithard Edeward van dit leen te onterven. De Ieperse poorter Klaas
Eustaas dient ingeërfd te worden 58 . Waarschijnlijk heeft Nithard het
leen aan Klaas verkocht. In elk geval is die overdracht kort daarop
voltrokken want nog in het anno 1366 aangelegde leenboek - en ook
in het leenboek van 1398 - staat Klaas Eustaas als leenhouder
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ingeschreven 59 • Daarna weten we enkel op basis van toegevoegde
nota· s in het tweede leen boek van 1398 dat dit renteleen waarschijnlijk aan Klaas van Bikschote ("ic mene dat Clais van Beixscoten
houd"') en later aan Jan Daneel en zijn zoon Ruebekin Daneel
toebehoorde 60 .
Op 12 maart 1460wordtvoorhetleenhofvan de Zale in Ieper Andries
van den Oosthuse in het leen ingeërfd. Het leen was tevoren in handen
gekomen van de leenheer omdat er geen denombrement was ingediend61. Op bevel van de ontvanger-generaal van Vlaanderen wordt
het leen openbaar aan Andries van den Oosthuse verkocht6è • De
inerving van Andries van den Oosthuse gebeurt met de gebruikelijke
leenrechtelijke restricties. Mocht er iemand komen die meer recht op
het leen heeft dan Andries, dan zal deze persoon het leen bekomen
mits hij de boete voor het niet ingediende denombrement vereffent en
Andries van den Oosthuse schadeloos stelt63 • Andries blijft echter
leenhouder want bij zijn overlijden in 1466/1467 betaalt zijn broer en
opvolger Hugo van den Oosthuse 11 schellingen verhefgeldw. Zowel
Andries als Hugo van den Oosthuse vinden we in de toegevoegde
nota's van het tweede leenboek van 1398 terug. Latere leenhouders
zijn volgens diezelfde toevoegingen een zekere Lodewijk Sconejans
en Joos Eckebaert, misschien wel dezelfde persoon als de leenhouder
van het leen van 8 gemeten 65 .

Besluit
Afrondend blijkt dat het aan de hand van leenboeken, rekeningen,
overdrachtsoctrooien en gerechtsregisters mogelijk is om een goed
beeld te krijgen van de van Ieper afhankelijke lenen in de Boergondische
periode. Zoals ook elders in het Ieperse zijn de belangrijkste lenen in
Vlamertinge in handen van voorname Ieperse patriciërfamilies
(Paelding en Belle). Verder valt het op dat in tegenstelling tot de
grote(re) lenen de gegevens omtrent kleinere lenen (hier het
Vlamertingse rente leen) vaker onvolledig zijn. Dat het niet onbelangrijke leen van 6 gemeten 60 roeden niet in het vrij accurate
denombrementenregister van 1515 is opgenomen, moet als uitzonderlijk beschouwd worden.
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BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Denombrementen van
de Wetachtige Kamer van Vlaanderen 5987
20 oktober 1502
Denombrement door Olivier Paelding van een leen van 8 gemeten
land in het Ieperse deel van Vlamertinge, ressorterend onder het
grafelijk leenhof van de Zale in Ieper.
Dit es trapport ende groote van eenen leene dat ic Olivier Paelding
filius Andries, doe ende overgheve eerbaere / ende wijzen meester
Pieter van der Bouverie, bailliu shertshertoghen van Oostrijcke,
hertoghe van Bourgoingnen, van/ Brabandt, etc., grave van Vlaenderen, van ziinder Zale van Ypre, alzo ic houdende bemin leene ende
in manscepe / van mijnen voorseiden gheduchten heere van ziinder
voorseider Zale van Ypre, groot weizende achte ghemeten lands,/
lette! meer of min, ligghende binden Y perschen ambachte in de
prochie van Vlamertinghe bij den Dickebusch / Viverehuusekinne,
streckende metten oosthende an derve van wijlen Jooris Bliecx, zuudt
ende west an derve / toebehoorende der stede van Ypre ende metten
noordhende an derve toebehoorende mijnen vadere. Item ende behoort/ ten zelven miinen leene in ervelijcke incommende rente siaers
drie ponden parisis Vlaemscher munten, vallende / telken Sint
Jansmesse midszomers. Dewelcke rente mij sculdich ziinjaerlicx de
persoonen als hofdenaers / hiemaer ghenoomt. Te weitene eerst Jan
de Heere XJ scellinghen IJ denieren parisis, Willem de Quicke XJ
scellinghen IJ denieren parisis, den Heleghen / Gheest t Ypre XJ
scellinghen V denieren parisis, J acop van Keybussche IX scellinghen
XJ denieren parisis, de stede van Ypre V scellinghen parisis, Pieter
van den Berghe V scellinghen pari sis, /Willem de Puudt IIIJ scellinghen
X denieren parisis, ende Christiaen Toelvoet IJ scellinghen parisis,
ende dat ter cause van den lande dat zij elc met/ zijne medepleghers
hebben. Staende mijn voorzeide leen mijnen voorseiden gheduchten
heere te trauwen ende waer/heiden ende theenen vullen verlieve van
tiene ponden parisis. Ende alst verandert bij coope es sculdich den
tiensten / penninc van dat ghelt. Ende en es anders niet belast. In
kennessen der waerheiden, soo hebbic Olivier voorseid /dit rappoort
ghezeighelt met mijnen zeghele den XXen dach van october int jaer
vichtienhondert ende / twee.

Bijlage 2
BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Denombrementen van
de Wetachtige Kamer van Vlaanderen 5988
12 november 1502
Denombrement door Richard van der Gracht in naam van zijn
echtgenote Maria Belle, van een leen van 6 gemeten 60 roeden land
in het Ieperse deel van Vlamertinge, ressorterend onder het grafelijk
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Dit es trappoert ende grootte dat ic Rijkewaert van der Gracht ter
cause van joncvrauwe Marien Belles mijne / gheselnede houde in
leene ende manscepe van onsen harden gheduchten heere ende prince
den ershertoghe van Oostrijke, / hertoghe van Bourgoingnen, grave
van Vlaendren, etc., van ziner Zale van Ypre, dwelke ic doe ende
overgheve eerbaren ende / wijsen meester Pieter van der Bouverie,
bailliu van der zelver Zale ende casselrie van Ypre, groot wesende
mijn vorseiden leen / zesse ghemeten ende tsestich roeden lands,
ligghende in de prochie van Vlamertinghe naest eenen jocweghe
lopende/ van der Bellestrate tote den Dickebuschviverewaert an de
zuudzyde, ende den lande ghenaemt den Rauwere / toebehoorende
den beghijnen van Sinte Christinen in Ypre an de noorzijde, ende den
wallekine Loos Kant / an de westzijde. Item twee rasieren evenen
siaers. Item om pennincrenten twintich scellinghen parisis siaers.
Ende staet /mijn voorseide leen te dienste van mijnen vorseiden
gheduchten heere van trauwen ende waerheden ende te relieve van
den/ bes ter vrome telker veranderinghe. Ende alst verandert bij coope
tiendepenninc van dat ghelt. In orcondscepen der waerhede /zo heb be
ic mijnen zeghele hieran ghedaen den twaelfsten dach van novembre
in tjaer XVc ende twee.

Brouwers in de kasselrij Ieper
in 1693

PIETER DONCHE
Tijdens de Franse bezetting van de kasselrij leper na de Vrede van
Nijmegen (1678-1713) werd in het veroverde gebied het beroep van
brouwer omgezet in een verpacht ambt. Een edict van mei 1693
bepaalde het maximum aantal brouwers en de maximale productie.
Op 12 januari 1694 waren volgende maxima vastgelegd:
Ieper (stad)
Boezinge
Langemark
Voormezele
Dikkebus
Bikschote
Sint-Jacobs
Wijtschate
Zonnebeke
Rumbeke

18
3
3
3
2
1
l
l
l
2

4000
1000
1000
750
750
500
1000
500
1000
1200

Hooglede
Staden
Moorslede
Oekene
(Oost)nieuwkerke
(West)rozebeke
Passendale
Komen-Noord
Mesen
Deulemont

2
2
2
l
2
l
1
2
3
2

1000
750
750
1000
750
1000
1000
2000
1500
1000

In het edict uitgevaardigd door François Desmadris, koninklijk raadsheer en intendant van de rechtspraak, politie en financiën in KustVlaanderen, staan enkele bepalingen vermeld betreffende deze ambten.
De ambten mochten gekocht worden door de heren van de parochies,
grondeigenaars of elke andere particulier. Daartoe moest men zich
wenden tot het bureau te Ieper of tot het generaal bureau te Rij se!. De
ambten werden verkocht aan wie zich het eerst aanmeldde. Aan de
magistraten, baljuws en schepenen belast met het heffen van taksen
op dranken, werd gevraagd de taks op een redelijk bedrag te houden,
rekening houdend met de duurte van de grondstoffen die komen kijken
bij de productie van bier. Elke brouwer mocht maximaal aan vier
herbergen leveren bij de aankoop van het ambt. Pas toen alle ambten
verkocht waren, was de bierverkoop vrij. Groepen van vier herbergen
waren ook in de gelegenheid om gezamenlijk één ambt te kopen. In
deze gevallen was het niet toegelaten om hun bier verder te verkopen.
Voorafgaandelijk werd een staat opgemaakt van de brouwers en
herbergiers-brouwers met wat zij geproduceerd hadden gedurende
het voorgaande jaar 1693.
In de lijst der brouwers van 1693 zien we de namen van de brouwers
en hun productie. Sommigen hielden het heel beperkt zoals Matthis
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Baillieul uit Langemark, met negen vaten goed bier en zes vaten klein
bier. Misschien dronk hij alles zelf op? De grootste productie haalde
Cornil Maes uit Boezinge met respectievelijk 417 en 584 vaten. Maar
met zo'n familienaam is dat misschien niet zo verwonderlijk? Biercentrum bij uitstek was Roeselare met een totale productie van 1672
vaten goed bier en 1287 vaten klein bier. De intendant (of eerder zijn
klerk) maakte wel een optelfoutje: Roeselare produceerde met zijn 8
brouwers samen niet 1672 maar 1679 vaten goed bier ... De opsteller
van het document kende ook maar matig Nederlands: van de brouwer
Vanneste maakt hij van Este, alsof diens roots ergens aan de Baltische
zee zouden gelegen hebben. Bij Langemark moet hij onwillekeurig
aan zijn tong denken. Alle -beken werden -becque en Rumbeke werd
Rombecque. Tot laat hij zich niet verleiden om van Wijtschate het
beruchte Huif-et-Quatre te maken maar beperkt hij zich tot Wuitscatte.
Als we de lijst van toegelaten maxima bekijken zien we dat er een
forse inkrimping van het aantal toegelaten brouwers was gepland. In
dorpen als Beselare, Zillebeke-Hollebeke, Kemmel, Ledegem,
Rollegem en het kapittel van Vlamertinge dienden de brouwers
gewoon te verdwijnen. Wat de twee eerstvermelde dorpen betreft was
de productie wel nauwelijks het spreken waard (45 en 18) en dit was
bij de twee volgende al niet veel meer (58 en 135). Daarentegen was
de productie van Kemmel en het kapittel van Vlamertinge (respectievelijk 523 en 725) zeer aanzienlijk. En dat terwijl dorpen met een al
even pietluttige productie zoals Komen (41) of Wijtschate (73) wel
hun bierbrouwerijen mochten behouden. Ook Langemark kreeg rake
klappen want het aantal brouwers diende er te worden gehalveerd.
Het biercentrum Roeselare werd niet vermeld, maar wellicht werd dit
in een andere administratie afgehandeld.
De totale toegelaten productie werd daarentegen wel verhoogd. Daar
waar de dorpen in de kasselrij in 1693 samen nog 12.790 vaten goed
en klein bier produceerden (Roeselare niet meegeteld) mocht dit nu
oplopen tot 18.450 (Ieper niet meegeteld).
Verder vonden we nog een gedrukt edict van de magistraat van de
Zaal en Kasselrij van Ieper in verband metde brouwers van 1695. Het
kasselrijbestuur had de ambten van gezworen brouwers gekocht en
verpachtte deze. Op 7 februari 1695 werden alle gezworen brouwers
aangemaand om binnen de tien dagen (dit is ten laatste op Aswoensdag)
te verschijnen voor de griffie. Aldaar dienden ze hun schriftelijke
toelating en hun originele kwitantie van betaling van hun recht om te
mogen brouwen voor te leggen. Vermoedelijk (begrijpelijk?) hadden
een aantal brouwers zich niets van het edict van Lodewijk XIV
aangetrokken en was een algemene controle nodig. 1

Brugge. Rijksarchief
Bundels Brugse Vrije. 242.

Lijst der brouwers uit 1693
Estat des brasseurs et caba(re )ts brasseurs des paroisses dependantes
de la salle et Chastelnie d' Ipre, a de la quantité de bonne et petite bieres
que chacun a brassé pendant l'annee 1693

Bonne
bières

Petite
bières

Becelaere
(Beselare)
Piere Bollié

25

20

Bixcotte
(Bikschote)
Jaecque Missy

73

68

83
417
60
51
195
806

43
584
45
38
185
895

265
9
287
54
137
96
848

211
6
207
39
98
48
609

304
70
374

230
62
292

312

292

71
168
98
337

103
187
98
388

Boesinghe
(Boezinge)
Augustijn Lamen
Comil Maes
Jaecque Becard
Millard de Porter
Josse Quartier
Languemarck
(Langemark)
Jean de Backre
Matthis Baillieul
Piere de Backre
Jean Francois Piren
La veuve Ghisel
Pierre de Backre Ie vieu
Dicquebusch
(Dikkebus)
Jean Adam
Jean de Wintre
St Jaecque
(Sint-Jacobs)
Adriaen Hoet
Chapitre en Flamertinghe
(Kapittel van Vlamertinge)
Michiel Huijghebart
Franco is de Vos
Michil Leonard
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Vonneseele
(Voormezele)
Joris de Vos
Jaecque Pasquesonne
Michel de Coq
PielTe Huijghe
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Wuitscatte
(Wijtschate)
Francois de Cocq
Zillebeq et Hollebecq
(Zillebeke en Hollebeke)
Pierre de Hem
Zonnebecq
(Zonnebeke)
Jean Francois Mahieu
Jean de Grave
Ville et dependance de Rousselaere
(Roeselare)
Jacobus Hoet
Anthoine Bronkard
La veuve Vanaille
Anthoine Finier
Daniel Marant
Pie1Te Grothune
Olevier Poret
Jean van Eulle
Mors lede
(Moorslede)
Hubert Samin
Jean van Este
Passchendale
(Passendale)
losse Godderis
Gerard Boutte
Hooghlede
(Hooglede)
Marcq de Loo
Pierre Boutte
losse de Loo
Houcque
(Oekene)
Charle Becqueman

349
66
46
...2
470

249
57
35
...2
350

43

30

9

9

47
150
197

30
85
115

319
219
221
230
226
42
158
264
1672

209
182
205
159
194
30
111
197
1287

81
115
196

47
96
143

80
80
160

40
40
80

160
90
331

43
97
40
180

241

90

_8_l_

Nieukerque
(Oostnieuwkerke)
Hubert Senave
la veuve Charle Burgrave
Staden
Josse Seijs
Michiel van Lawe
Marie Stonne
Rosebecque
(Westrozebeke)
Jacob Vanissawe
Jacque van Ecoutte
Rombecque
(Rumbeke)
Josse Boutte
Marin de Vos
Jean Joije
Guillaume Jonckere
Messine
(Mesen)
Jaecque Arnout
Jaecque Mauthe
J. Francois Pacquet
Michiel Bataille
Pierre Bocquenouue

120
80
200

56
52
108

34
153
48
235

16
76
28
120

115
48
163

60
25
85

251
34
61
76
422

163
21
37
50
271

197
65
6
66

199
48
45
50

_2

J_

343

349

169
134
303

144
76
220

78
50
85
213

75
44
200

Comines
(Komen)
Georges Toutemonde

22

19

Ledeghem
(Ledegem)
Mathieu van Este

28

30

Kemmel
Comil Reijnard
Philippe Vermeersch
Dulsemont
(Deulemont)
Anthone Cosne
Nicolas Cotignie
Pierre Cammel

fil

17

Rolleghem
(Rollegem)
Roger Pattijn

Totaal (zonder Wervik)

18

Wervicq
(Wervik)
Jean van Henne
La veuve Nicolas Gunan
Philippe van Eslande
Charles Cardoen
Jaecque Cordier
Nicolas Delvol
Nicolas Trieol
Louis Verbrughe
Rogier Delbewe
Charles Cardoen
Andre Mollet

97

38

****

****

8120

6288

243
68
24
203
40
12
165
76
37
15

150
40
18
82
28
7
51
25
23
5
il
440

18_

901
Algemeen totaal

****

9021

****

6728

Bouwstenen voor stambomen
De Reningse familie SCHEIRS
in de zeventiende en
begin achttiende eeuw
JAN LUYSSAERT
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In deze tweede bijdrage 1 gaat onze belangstelling naar de Reningse
familie Scheirs. Ik heb de varianten Scheirs, Scheers, Schers en
Scheys onder één naam gerangschikt. Tenzij anders aangegeven,
komen alle gegevens uit de parochieregisters van Reninge 2 •
I

1
Cfr. J. Luysaert,
Bouwstenen voor stambomen: de Reningse
familie TOULOUSE in de
zeventiende eeuw, in:
Westhoek-Info, 6 (1990)
nr. 1, p. 20-23.
' De aanvullende gegevens komen resp. uit:
N. Favorel, Een oud
parochieboek van
Reninge, Zuidschote,
1986, (Zantingen, 31-34):
Id" Een oud parochieboek
van Reninge: inventaris
van de familienamen,
Zuidschote, 1987,
(Zantingen, 35-41): Id"
Uit het kerkarchiefvan
Reninge, Zuidschote,
1987, (Zantingen, 45-47).
3
Onwettig
' Geen vermelding onwettig.
5
Geen vermelding onwettig.
6
Hij hertrouwt op 13-101695 te Reninge met
Christina Crepeyn.
7
Zij hertrouwt op 20-021715 te Reninge met
Petrus Herminet.

Jacobus SCHEIRS, overleden vóór 1698 te Reninge.
Gehuwd voor de kerk op 23-11-1659 te Reninge met Joanna
VERHAEGHE, overleden op 05-06-1698 of 15-06-1698 te
Reninge.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba SCHEIRS, geboren op 30-03-1656 te Reninge 3 •
2. Joannes SCHEIRS, geboren op 25-12-1657 te Reninge 4 •
3. Joanna SCHEIRS (zie Ila).
4. Cyprianus SCHEIRS, geboren op 24-09-1660 te Reninge.
5. Anna SCHEIRS, geboren op 10-05-1664 te Reninge.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 03-05-1684 te
Reninge met Mattheus COEMELCK.
6. Jacobus SCHEIRS (zie Ilb).
7. Francisca SCHEIRS (zie Ilc).

Ila Joanna SCHEIRS, geboren op 22-01-1659 te Reninge 5 .
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-02-1683 te
Reninge met Dionisius MALLET6 .
Uit dit huwelijk:
1. Petrus MALLET, geboren na 1683.
2. Jacobus MALLET, geboren na 1683.
3. Joannes Benedictus MALLET, geboren op 09-05-1695 te
Reninge.
Ilb Jacobus SCHEIRS, geboren op 22-08-1666 te Reninge, overleden op 20-11-1713 te Reninge op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 31-07-1696 te
Reninge (getuigen: Petrus Den Decker en Francisca Scheys) met
Maria MEUNYNCK, 25 jaar oud, geboren op 13-02-1671 te
Reninge, overleden op 06-09-1723 te Reninge op 52-jarige
leeftijd 7 , dochter van Franciscus MEUNYNCK en Joanna
SOEN (Soenen).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina SCHEIRS, geboren op 11-07-1697 te

Reninge.
2. Jacobus Grimbaldus SCHEIRS (zie III).
3. Petrus Georgius SCHEIRS, geboren op 01-09-1701 te
Reninge.
4. Petrus Jacobus SCHEIRS, geboren op 06-11-1702 te
Reninge.
5. Joannes Baptista SCHEIRS, geboren op 23-03-1706 te
Reninge.
6. Laurentius SCHEIRS, geboren op 11-10-1708 te Reninge.
7. Maria Joanna SCHEIRS, geboren op 10-08-1711 te
Reninge.
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III

Jacobus Grimbaldus SCHEIRS, geboren op 09-02-1699 te
Reninge, overleden op 14-09-1746 te Reninge op 47-jarige
leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-05-1724 te
Reninge met Maria Catharina TOULOUSE, 20 jaar oud,
geboren op 30-06-1703 te Reninge, overleden op 08-10-1776 te
Reninge op 73-jarige leeftijd 8 , dochter van Theodorus
TOULOUSE en Maria JACQUES.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Jacobus (Joannes) SCHEIRS, geboren op 18-011725 te Reninge, overleden op 25-08-1725 te Reninge.
2. Maria Clara SCHEIRS, geboren op 14-07-1726 te Reninge,
overleden op 27-02-1730 te Reninge op 3-jarige leeftijd.
3. Pieternelle Trese SCHEIRS, geboren op 20-03-1728 te
Reninge, overleden op 18-06-1729 te Reninge op !-jarige
leeftijd.
4. Petrus Jacobus SCHEIRS, geboren op 26-07-1730 te
Reninge, overleden op 21-10-1771 te Reninge op 41-jarige
leeftijd.
Gehuwd met Anastasia WULLAERT.
5. Joanna Josepha SCHEIRS, geboren op 24-01-1732 te
Reninge.
Gehuwd met Joannes Franciscus PAUWELS.
6. Maria Jacoba Genoveva SCHEIRS, geboren op 27-081734 te Reninge.
Gehuwd met Petrus Jacobus PAUWELS.
7. Isabella Judoca SCHEIRS, geboren op 27-11-1736 te
Reninge.
8. Petronilla Theresia SCHEIRS, geboren op 25-04-1739 te
Reninge, overleden op 27-06-1739 te Reninge.
9. Jacobus Franciscus SCHEIRS, geboren op 08-01-1741 te
Reninge, overleden op 18-03-1769 te Reninge op 28-jarige
leeftijd.
Gehuwd met Joanna Josepha PAUWELS.
8

Ik Francisca SCHEIRS.

Gehuwd voor de kerk op 31-07-1696 te Reninge (getuigen:
Jacobus Scheys, broer en Meester Hubert Proot) met Petrus

Zij hertrouwt op 05-091747 te Reninge met
Franciscus Leonardus
Fackon.

9

H. Ronse, De volkstelling 1697 in de kasselrij
Veurne, Handzame, 1973,
p. 121: Pierre de Decker,
manouvrier, en
Franchoise Scheers
hebben 1 meisje van
minder dan 12 jaar. Dit
klopt niet met bovenstaande gegevens.

DENDECKER.
Uit dit huwelijk9 :
1. Petrus VOORDECKER (sic!), geboren op 13-09-1697 te
Reninge.
2. Joannes Baptista DENDECKER, geboren op 07- l 0-1699
te Reninge.
3. Maria Catharina DENDECKER, geboren op 08-06-1702
te Reninge.
4. Maria Catharina DENDECKER, geboren op 12-01-1704
te Reninge.
5. Jacobus DENDECKER, geboren op 09-01-1707 te Reninge.
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Het leenhof van Westouter
(1774-1792)

MATTIAS PA TTYN

22

Over Westouter werd er nauwelijks iets gepubliceerd 1• Het tekort aan
relevante historische bronnen zal daarniet vreemd aan zijn. Genealogen
met W estouterse voorouders kunnen zich dan ook behelpen met de
parochieregisters die tamelijk intact bewaard bleven en deels bewerkt
werden door wijlen G. Boeraeve, ere-archivaris van de stad Poperinge.
Deze kerkregisters berusten nu op de dienst Bevolking - Burgerlijke
Stand van het centraal gemeentehuis 'De Warande' te KemmeF.
Maar er is meer ... Op hetzelfde centraal gemeentehuis te Kemmel, in
de archiefkamer van het OCMW, bevinden er zich enkele registers
met betrekking tot Westouter. Deze registers kunnen nu nog altijd
geraadpleegd worden dankzij de goede zorgen van de secretaris van
het OCMW, de heer H. Lefebvre. Wij zijn hem en mevrouw L. Avet,
voorzitster van het OCMW dankbaar voor het ter beschikking stellen
van de stukken om de onderhavige regesten te maken.
Het eerste register3 dat onze belangstelling opwekt telt 155 bladzijden. Ongeveer een vierde tot een derde van iedere bladzijde vertoont
vochtschade. Bijna alle bladzijden zijn beschreven en werden door
ons gepagineerd. In feite is het register een samenvoeging van twee
afzonderlijke stukken. De eerste 102 bladzijden bevatten de erfenissen en onterfenissen gepasseert voor de baljuw, schepenen en leenmannen van de parochie, heerlijkheid en leenhof van Westouter
beginnend op 5 juli 1787. Nadien volgen enkele blanco bladzijden.
De bladzijden van pagina 109 tot en met 155 bevatten de leenverheffingen gepasseert voor de baljuw en leenmannen van het
leenhof en de heerlijkheid van Westouter. Het eerste verhef dagtekent
van 24 maart l 774 en het register loopt door tot het einde van het
Oostenrijks tijdperk. We beginnen de bijdrage met die regesten.
De samenstelling van het register doet enigszins vreemd aan omdat
zowel de leendenombrementen van het leenhof van Bergvierschaere
als de leendenombrementen van Kerckhofvierschaere in hetzelfde
register opgenomen zijn. Oorspronkelijk (vóór circa 1700) is de
parochie Westouter verdeeld in twee grote heerlijkheden (leenhoven)
namelijk het leenhof van Noortvierschaere en het leenhof van
Kerckhofvierschaere. Beide leenhoven ressorteerden onder twee
onafhankelijke leenhoven (Belle en Kassei). In het begin van de
achttiende eeuw kocht de heer van Caneghem de heerlijkheid Westouter op zodat de volledige parochie toen in handen kwam van
dezelfde heer. Vanaf dat ogenblik werden alle akten die werden

1
D. Hoornaert, Disrekeningen Westouter
1743-1766,
(Croonestucken XIV).
Poperinge. 1990: W. Van
Hille, De heerlijkheid
Canegem te Westouter, in:
Vlaamse Stam, 10 (1974).
p. 294.
'De burgerlijke stand van
de deelgemeenten van
Heuvelland kan iedere
tweede en laatste
woensdagnamiddag van
de maand geraadpleegd
worden (13.3ûu tot l 7u).
' Gebruikte afkortingen:
R: relevant: verheffer van
het leen (nieuwe leenman)
L: leen
V: vorige leenman (met
eventueel de aanduiding
of de nieuwe leenman het
leen verkreeg door erfenis
(successie) of door
aankoop (bij coope))

geregistreerd voor de twee schepenbanken in één register opgetekend.
W etachtige Kamer van Vlaanderen

Leenhof van Belle
1

Leenhof van Kassei

Leenhof van Noortvierschaere
ofCANEGHEM

Leenhof van WESTOUTER of
Kerckhofvierschaere

Volglenen onder andere
te Boeschepe, Millam,
Westouter en Dikkebus

Volglenen onder andere te
Nieuwkerke, Belle
en Westouter"

Registre van relievementen van leene onderhouden voor Bailliu
ende mannen van leene van den leenhove ende heerlichede van
Westoutre begonnen 24•maerte 1774
24-03-1774
f' ! !Or
R: Jan Baptiste Beek fs. Jan Baptiste
L: een leen gehouden van het leenhofvan Westouter Bergvierschaere van 1/2 gemet
gelegen binnen de parochie en hh. Westouter
V: Jan Baptiste Beek, zijn vader, overleden

f' ! !Ov
R:
L:

5-05-1774
Martinus Platevoet in naam van de erfgenamen van Heer en Meester Vedastus
Behagel
een leen gehouden van het leenhof van Kerckhofvierschaere Kasseiambacht van
24 gemeten gelegen in de Zuijthouck van het Ambacht van Belle

Y:
f' 11 !r

15-09-1774
Yalentinus Lamoot fs. wt. Pieter
een leen gehouden van het leenhof van de Noordvierschaere van 3 gemeten 50
roeden bosland gelegen in de Brabantbossen te Westouter
V: Sr. Pieter Lamoot, zijn vader, overleden op 20 maart 1774

R:
L:

' Het tweede achterleen is
opnieuw een heerlijkheid
met 16 achterlenen (te
Loker en Westouter): zie
H. Masquelin, De
heerlijkheid Peenhove te
Westouter, in: DovieKroniek, 2 ( l 989) nr. 4, p.
38-42. In de leenverheffingen vinden we
hiervan ook sporen terug.

15-09-1774
f' 111 v
R: Jan Baptiste Geloen fs. Jan Baptiste
L: een leen gehouden van het leenhof van Westouter onder Belle Ambacht
(Bergvierschaere) van 1/2 gemet zaailand gelegen onder de parochie en heerlijkheid Westouter
V: Jan Baptiste Geloen, zijn vader, overleden die het leen verkregen had door
aankoop van Mijnheer van Westouter

f' l 12v
15-09-1774
R: Jan Baptiste Geloen fs. Jan Baptiste
L: een leen gehouden van het leenhofvan Westouteronder Belle Ambacht (Bergvierschaere) van 6/4 zaailand (Den Caulier) gelegen onder de parochie en heerlijkheid
Westouter
Y: Jan Baptiste Geloen, zijn vader, overleden die het leen verkregen had door
aankoop van Martinus Heuse! fs. Jan x Isabelle Peckel fa. Michiel
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f' l 13r
R: Ferdinandus Franciscus De Molder, wonende te Alveringem
L: een leen gehouden van het leenhof van Westouter (Noortvierschaere) van 1/4 15
roeden bosland (Het Cattekerckhof! gelegen onder de parochie en heerlijkheid
Westouter
V: Francis De Molder, zijn vader, overleden die het leen verkregen had bij successie
van Fransincken De Leghe, zijn moeder
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f' l 14r
12-09-1776
R: Sr. Benedictus Emanuel Swijngedauw fs. Jan fs. Jacques
L: een leen gelegen in de Bellebroucken onder de juridictie en releverende van de sen
leenhove van Westouter Kerckhofaierschaere van 4 gemeten 1/2 onder hofstede
en zaailand
V: Jan Swijngedauw, zijn broer, overleden op 11-06-1776
f' l 14v
12-06-1777
R: Pieter Andries Boeraeve fs. Jan x Marie Godelieve Van Pouille fa. Charles bij
Marie Catherine Delbee
L: een leen gehouden van het leenhof van Westouter onder Kasseiambacht van 4
gemeten zaailand
V: Andries Van Pouille, haar overleden broer
f' l 15r
3-07-1777
R: Sr. Jan Baptiste Joseph De Vos over juffrouw Marie Joanne Laurensen, echtgenote
van Hubert Flahault
L: een leen gelegen binnen de parochie van Sint Jans Cappel gehouden van het
leenhof van Westouter onder Kasseiambacht (Kerckhofaierschaere) van 9/4
grasland (De Bleeckerije)
V: Juff. Marie Joanna Laurensen, haar halfzuster, overleden op 25-01-1777
f' 116r
1-05-1778
R: Ambrosius Leopoldus Cnapelijck x Marij Anne Therese De Plancke
L: een leen gehouden van het leenhof van de heerlijkheid Kerckhofaierschaere in
Kasseiambacht van 10/4 30 roeden behuisd grasland
V: Jan Baptiste Jacobus De Plancke, haar overleden broer
f' l 16v
1-05-1778
Ambrosius Leopoldus Cnapelijck x Marij Anne Therese De Plancke
L: een leen gehouden van het leenhof van de heerlijkheid Kerckhofaierschaere in
Kasseiambacht van twee gemeten zaailand
V: Jan Baptiste Jacobus De Plancke, haar overleden broer
R:

f' ll 7v
1-05-1778
R: Ambrosius Leopoldus Cnapelijck x Marij Anne Therese De Plancke
L: een leen gehouden van het leenhof van de heerlijkheid Kerckhofaierschaere in
Kasseiambacht van 10/4 van 50 roeden zaailand
V: Jan Baptiste Jacobus De Plancke, haar overleden broer
f' 118r
3-07-1778
Pieter Anthoine Coloos fs. Pieter Francois over Pieter Francois Coloos, zijn vader
stelt aan als bediende manne van leen over zijn leen van 22 gemeten gelegen
binnen de parochie van Millam (De Clijtte) de Hr. Pieter Joannes Hens, na het
overlijden van wt. Pieter Dominicus Bailliu.
7-12-1780
f' l 18v
Hr. Joannes Jacobus Glorie, notaris en deelsman te Nieuwkerke over Hr. Joannes
Baptiste Joseph Wullems, heer van Bijstervelt, Melaemen, Crulle, Schichtegem,
Keijserijck en hoogbaljuw van de stad en kasselrij van Waasten
L: twee lenen gelegen binnen de parochie van Nieuwkerke en gehouden van de
heerlijkheid Westouter onder de Kerckhofaierschaere (Kasseiambacht), het
eerste leen: 112 gemet 50 roeden hofstedeland en het tweede leen: 5 gemeten
V: Hoir feodal van van Vr. Marie Joanne Therese Siguard Du Hameau douarière van
Jr. Louis Francois de St. Aubin
R:

f" l 19v
7-12-1780
R: Sr. Clement Van Belle fs. Clement
L: een leen gelegen onder de parochie van Boeschepe en gehouden van het leenhof
van Westouter van 6 gemeten zaailand en bos nabij de Vitschemolen
V: Jacobus Van Belle, zijn broer, overleden
25-10-1781
f" l20r
Godelieve Francoise Gruwier, weduwe van Pieter Jacobus Van Dromme
twee lenen gelegen binnen de parochie van Westouter (Kasseiambacht) en
gehouden van de heerlijkheid Hulhove geïnclaveerd in de parochie van Westouter,
het eerste leen van 3 vierendeelen 8 gemeten roeden en het tweede leen van 68
roeden zaailand
V: bij coope van Pieter Jacobus De Burgrave fs. Pieter

R:
L:

f" l2lv
20-12-1781
Hr. Joannes Jacobus Glorie, notaris en deelsman te Nieuwkerke over Hr. Joannes
Baptiste Joseph Wullems, heer van Bijstervelt, Melaemen, Crulle, Schichtegem,
Keijserijck en hoogbaljuw van de stad en kasselrij van Waasten stelt aan als
bediende manne van leen over zijn leen gelegen binnen de parochie van Nieuwkerke gehouden van het leenhof van Westoutere Kerckhofvierschaere de Hr.
Joannes Franciscus Beke na het overlijden van wt. Sr. Pieter Jacobus Bouchillioen.
f" l22r
l l-01-1782
Marie Godelieve Caroline Van Pouille weduwe van Pieter Andries Boeraeve stelt
na de dood van Pieter Andries Boeraeve de Heer Joannes Franciscus Beke aan als
bediende manne van leen over haar leen van 4 gemeten zaailand gehouden van het
leenhof van Westouter (Kasseiambacht) en gelegen binnen de parochie van
Westouter.
2-05-1782
f" 122v
Hr. Antoine Francois Bouchillioen, baljuw van de heerlijkheid en het leenhof van
Westouter over Hr. Francois Anthonius Josephus Hijndrijckx
L: een leen gelegen te Nieuwkerke en gehouden van het leenhofWestouter van 600
roeden zaailand
V: hoir feodal van Juff. Marie Anne Leonore Craije
R:

16-05-1782
f" l23v
R: Joannes Franciscus Boeraeve
L: twee lenen gehouden van het leenhofvan Peenhove onder de parochie Westouter,
het eerste leen: 9 vierendeel zaailand en het tweede leen bestaande uit zaailand en
meers
V: Pieter Francois Boeraeve, zijn broer, overleden op 23-04-1767

f" l24v
16-05-1782
R: Joannes Franciscus Boeraeve fs. Jan Baptiste, landsman te Westouter
L: een leen gehouden het leenhofvan Kerckhofvierschaere onder Kasseiambacht en
gelegen in de parochie van Westouter van 5 vierendeel 2 1/2 roeden zaailand en
meers
V: Jan Baptiste Boeraeve, zijn vader, overleden
f" l25v
6-06-1782
R: Philippus Jacobus De Vos fs. Philippus bij Marie Francoise Merchier, te Westouter
L: een leen gehouden van het leenhof van Kerkchofvierschaere in Kasseiambacht en
gelegen onder de parochie van Westouter van 112 gemet 22 roeden grasland in
cheins gebruijckt door Jacbus Bouwel a/waer een huis is opstaende
V: Marie Francoise Merchier, zijn nicht, overleden te Hondschote
f" 126v
6-06-1782
R: Jacobus Bouwel, schepen en inwoner van Westouter
L: een leen gehouden van het leenhof van Kerkchofvierschaere in Kasseiambacht en
gelegen onder de parochie van Westouter van 1/2 gemet 22 roeden grasland
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V: bij coope van Philippus Jacobus De Vos fs. Philippus bij Marie Francoise Merchier
te Westouter
f" 127v
4-07-1782
R: Joannes Franciscus Boeraeve. landsman te Westouter verheft op Franciscus
lgnatius Boeraeve. zijn minderjarige zoon
L: een leen gehouden van het leenhof van Noortvierschaere onder Belleambacht en
onder de parochie van Westouter van l lijn 7 roeden bosland
V: bij coope door zijn vader aan Pieter Jacobus Rousseel
f" 128r

7-11-1782

R: Joannes Baptiste Joseph Reginaldus Fagel over Pieter Joseph Beek fs. wt. Sr. Jan
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Baptiste bij Marie Francoise Ploijaert, jongman
twee lenen gehouden vanhetleenhof van Kerckhofvierschaereonder Kasseiambacht
en gelegen onder de parochie van Westouter. eerste leen: 2 gemeten 50 roeden
en het tweede leen: 2 gemeten 112 vierendeel
V: Marie Francoise Ploijaert. zijn moeder, overleden

L:

f" 129v
18-07-1783
R: Sr. Pieter Jacobus Rousseel
L: een leen gehouden van het leenhof van Westouter onder Belleambacht
(Noordrierschaere) en gelegen onder de parochie van Westouter van 1 lijn 7
roeden bosland
V: bij coope van Pieter Jacobus Rousseel. vader van de relevant, koopman te
Boeschepe aan Joannes Franciscus Boeraeve
f" 130v
4-11-1784
Sr. Leonardus Franciscus Tri oen. deelsman te Nieuwkerke over Sr. Pieter Jacobus
Vermeersch. koopman en winkelier te Belle
L: een leen gehouden van het leenhof van Noordvierschaere van Westouter Canegem gelegen onder de parochie van Dikkebus van 3 gemeten 20 roeden
bosland
V: Sr. Joannes Benedictus Franciscus Vermeersch. zijn broer. overleden
R:

f" 13lv
17-02-1785
Martinus Dondeijne fs. Joannes Francois over Joannes Francois Dondeijne, zijn
vader stelt zichzelf aan als bediende manne van leen over het leen gehouden van
het leenhof van Peenhof binnen de parochie van Loker van 2 gemeten 3 roeden
grasland na het overlijden van Martinus Heuse!.
27-06-1785
f 0 132r
R: Jacobus Joannes Rijckewaert fs. Pieter
L: twee lenen gehouden van het leenhof van Noordrierschaere van Westouter
gelegen onder de parochie van Dikkebus van 5 gemeten 2 lijnen 40 roeden bosland
V: Sr. Pieter Rijckewaert, zijn vader. overleden
f" 132v
14-07-1785
Sr. Jan Baptiste De Mersseman te Bambeke. landsman stelt zijn zoon Jan Baptiste
als manne van leene over zijn leen van 1 gemet elstland gehouden van het leenhof
van Kerckhofi·ierschaere van Westouter gelegen onder de parochie van Westouter
aan.
f" 133v
14-07-1785
Sr. Pieter Trioen te Nieuwkerke stelt zijn zoon Joannes Baptiste Trioen aan als
bediende manne van leene over zijn leen gehouden van het leenhof van
Kerckhofvierschaere van Westouter gelegen in de Zuijthouck van het Ambacht
van Belle in de Bellebroucken van 5 gemeten 1/2 bos- en hol/aertland. Het leen
komt toe Pieter Tri oen na de dood van zijn moeder Marie Anne Josephine Loridan.
f" 134r
14-07-1785
Sr. Pierre Francois Joseph Toumemine. na het overlijden van Martin Heuse! en
Jacques Christiaen. heeft Sr. Louis Joseph Van Tourout als bediende manne van

leene aangesteld over zijn twee lenen gelegen te Nieuwkerke en gehouden van het
leenhof van Westouter.

f" 134v
14-07-1785
Vincent Lalau over Jr. Jan Baptiste Wullems, heer van Bistervelt en voogd van de
stad Ieper
L: twee lenen gehouden van het leenhof van Kerckhofvierschaere van Westouter
gelegen onder de parochie van Nieuwkerke, het eerste leen: 112 gemet 50 roeden
hofstedeland en het tweede leen: 5 gemeten bosland
V: hoir feodal van Jr. Jan Baptiste Wullems, hoogbaljuw van de stad en kassei rij
Waasten , zijn vader, overleden
R:

f" 135v
2-09-1785
Hr. Jacobus Poot stelt Pieter Van Hou ver als bediende man van leen aan over zijn
leen na het overlijden van Sr. Jacobus Baptiste Schrevel. Hr. Poot houdt een leen
van ca. 14 honderlands in de Bellebroecken te Nieuwkerke en gehouden van het
leenhof van Kerckhofvierschaere (Kasseiambacht).
f" !36v
2-09-1785
Hr. Jacobus Poot stelt Pieter Van Houver als bediende man van leen aan over zijn
lenen na het overlijden van Sr. Jacobus Baptiste Schrevel. Hr. Poot houdt twee
lenen te Westouter die afhangen van het feodaal hof van Peenhove nl. een eerste
leen van 7/4 van 37 roeden hofstedeland en een tweede leen van 2 gemeten 3/4
hoeve.
f" 137r
19-09-1785
Hr. Pieter Jacobus De Schodt, griffier van Terdeghem, machtig bij procuratie over
Hr. en Mr. Philippus Francois Joseph Cortijl, ontvanger van de stad en kassehij
Kassei. Hr. en Mr. Cortijl verklaart in de procuratie dat het leen moet verheven
worden op zijn oudste zoon Philippus Jacobus Winocus Cortijl, advokaat
L: een eerste leen van 10 gemeten 24 roeden onder wal gracht. hoeve en zaailand en
een tweede leen van 2 gemeten 1/2 6 roeden onder gras-en zaailand en een derde
leen van 5 gemeten 14 roeden zaailand gelegen te Belle onder het leenhof van
Westouter
V: hoir feodal van Juff. Clare Eugenia Lenglé, bejaarde jonge dochter, overleden te
Belle op 8-04-1784
R:

f" 138r
2-12-1785
Martinus Dondeijne fs. Joannes Francois bij Marie Francoise Dondeijne,jongman
bij competente elde
L: een eerste leen van circa 7 gemeten 2 honderlands 20 roeden behuijsde en beplante
hofstede met daarin begrepen gemeten zaailand gelegen te Loker en gehouden van
het leenhof van Peenhove in Kasseiambacht, een tweede leen van 8 1/2 gemeten
meers-en zaailand gele gen en gehouden zoals het voorgaande leen en een derde
leen van 2 gemeten 3 roeden grasland gelegen en gehouden zoals het eerste leen
V: na het overlijden van zijn vader Joannes Francois Dondeijne
R:

f" 138v
4-05-1786
R: Hr. Leonardus Trioen, machtig bij procuratie over Hr. Henricus Comelius De
Vriere fs. Hr. Jan Baptiste, griffier van de parochie en heerlijkheid Dranouter
L: een leen van 4 gemeten en 4 honderlands zaailand gelegen te Belle en gehouden
van het leenhof van Westouter in Kasseiambacht
V: na het overlijden van Hr. Jan Baptiste Joseph De Vriere, zijn broeder. op6-12-l 785
te Belle
f" 139r
4-01-1787
Hr. Leonardus Trioen, machtig bij procuratie over Hr. Pieter Francois De Vriere,
rentenier te Dranouter
L: een leen van 4 gemeten en 4 honderlands zaailand gelegen te Belle en gehouden
van het leenhof van Westouter in Kasseiambacht
V: na het overlijden van Hr. Henricus Carolus De Vriere, overleden op 3-11-1786,
griffier van de parochie en heerlijkheid Dranouter
R:
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f' 140r
1-03-1787
Marie Caroline Godelieve Van Pouille, weduwe van Pieter Andries Boeraeve,
verheft een leen op haar jongste dochter Maria Eugenia Boeraeve
L: een leen van 3 gemeten gras-en zaailand gelegen te Westouter en gehouden van het
leenhof van Westouter (Kerckhofvierschaere)
V: bij koop van Dominicus Wicke en Maria Jacoba Staes, zijn echtgenote
R:

f' 14lr
2-08-1787
R: Pieter Antonius Bertinus Coloos fs. Sr. Pieter Francois
L: een leen van 22 gemeten (De Clijtte) gelegen te Millam
V: na het overlijden van Pieter Francois Co loos, zijn vader

28

f' 141 v

8-11-1787

R: Sr. Charles Antonius Bouchillion machtig bij procuratie over Hr. Pieter Anthonius
Bochillion, zijn vader
een leen van 29 roeden bosland gelegen te Westouter en gehouden van het leenhof
van Westouter (Noortvierschaere) in Belle-Ambacht
V: bij erfenis na de dood van Hr. Jacobus Poot, overleden te Ieper op ... juni 1787

L:

f' 142v

8-11-1787

R: Sr. Charles Antonius Bouchillion machtig bij procuratie over Hr. Pieter
Anthonius Bochillion. zijn vader
een leen van 9/4 zaailand gelegen te Westouter en gehouden van het leenhof van
Westouter (Kerckhofvierschaere) in Kasseiambacht, een tweede leen gelegen in
de Bellebroecken, een derde leen van 7/4 meers-en zaailand gelegen en gehouden
zoals het eerste leen
V: bij erfenis na de dood van Hr. Jacobus Poot, overleden te Ieper op ... juni 1787

L:

f' 144r
8-11-1787
Sr. Charles Antonius Bouchillion machtig bij procuratie over Hr. Pieter Anthonius
Buochillion, zijn vader
L: vier lenen gelegen te Westouter en gehouden van het leenhof van Peenhove
V: bij erfenis na de dood van Hr. Jacobus Poot, overleden te leper in juni 1787
R:

f' 145v
27-12-1788
Pieter Jacobus Schrevel fs. Sr. Jacobus Baptiste
drie lenen gelegen te Westouter en gehouden van het leenhof van Noortvierschaere
namelijk 5/4, 2/4 bos-en zaailand en 3/4 meersland
V: bij erfenis van zijn ouders

R:
L:

f' 147r
5-11-1789
Sr. Paulus Clement Van Belle fs. Clement, koopman te Belle
een leen van 6 gemeten bos- en zaailand gelegen te Boeschepe en gehouden van
het leenhof van Canegem nabij de Vitschesmo/en
V: na de dood van Sr. Clement Van Belle, zijn vader

R:
L:

f' 147v
5-11-1789
Mattheus Wickaert te Berthen
de helft van een leen van 6 gemeten bosland gelegen te Boeschepe en gehouden
van het leenhof van Westouter (Canegem) nabij de Vitschemolen
V: bij coope van Sr. Paulus Clement Van Belle

R:
L:

f' 148r
7-10-1790
Hr. Leonardus Trioen, baljuw van Nieuwkerke machtig bij procuratie over Sr.
Joseph Franciscus Therssen wonende te Nieuwkerke
L: twee lenen gelegen te Lokeren gehouden van het leenhof van Peenhove. het eerste
leen circa 5 gemeten 3/4 en het tweede leen circa 5/4
V: na de dood van Pieter Albert Du Tillieul, zijn halfbroer, gewezen baljuw van
Nieuwkerke
R:

R:

f' 148v
18-12-1790
Joseph Cornelis Geloen, oom en patemele voogd causa uxoris over Pieter
Christiaen fs. Pieter

L:

1/2 gemet grasland gelegen te Westouter en gehouden van het leenhof van
Bergvierschaere
V: na de dood van Pieter Christiaen, zijn vader

18-12-1790
f' 149v
R: Juff. Marie Anne Bouchillioen
L: een leen van 714 van 3 roeden zaailand gelegen te Loker en gehouden van het
leenhof van Peenhove
V: na de dood van Antonius Franciscus Bouchillioen, haar broer

f' 150r
10-02-1791
Voor het leenhof van Peenhove stelt Martinus Dondeijne, na de dood van Pieter
Christiaen. Sr. Joannes Baptiste Van Dromme aan als bediende manne van leene
over zijn leen van circa 2 gemeten grasland dat afhangt van Peenhove.
6-10-1791
f' 15 lr
R: Mattheus Joseph Moreel, landsman, won te Westouter als mede-erfgename van
de sterjhuijsse van Sr. Joannes Philippus Brouxau, overleden onder den ambachte
van Belle, den we/eken verclaerde te verheffen op 't sterf/wijs van dito Brouxau
L: een leen van 1 lijn 7 roeden bosland ge~egen te Westouter en gehouden van het
leenhof van Noortvierschaere Belle Ambacht onder Westouter
V: Joannes Philippus Brouxou verkreeg het leen bij coope van Pieter Jacobus
Rousseel

f' 15lv
6-10-1791
R: Mattheus Joseph Moreel, landsman te Westouter
L: een leen van 1 lijn 7 roeden bosland gelegen te Westouter en gehouden van het
leenhof van Noortvierschaere Belle Ambacht onder Westouter
V: het leen kwam toe hem bij successie na de dood van Joannes Philippus Brouxou
f' 152v
30-11-1791
Voorde baljuw en leenmannen van het leenhof van Westouter Kerckhofvierschaere
stelt Mijnheer Charles Marie Francois D' Allegambe Engelbertus De Vos als
bedienende manne van leene aan na het overlijden van Care! De Baene. Het leen
bestaat uit 27 razieren tarwe per jaar in Belse maten.
f' 153r
30-10-1791
R: Jan Baptiste De Meerseman fs. Jan Baptiste
L: een leen van 1 gemet elstland gelegen te Westouter onder het leenhof van
Kerckhofvierschaere
V: na de dood van zijn vader
f' I 53v
30-10-1791
R: Ludovicus Bartier te Reningelst
L: een leen van 1 gemet elstland gelegen te Westouter onder het leenhof van
Kerckhofvierschaere in Kasseiambacht
V: bij coope van Jan Baptiste De Meerseman
f' 154r
14-06-1792
R: Joannes Francois Le Grand te Winnezeele als neef en patemele voogd van Joannes
Baptiste Bouwel fs. Sr. Jacobus d'oude
L: een leen van 1/2 gemet 22 roeden gelegen te Westouter en gehouden van het
leenhof van Kerckhofvierschaere onder Westouter
V: na de dood van de vader van de wees
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U ne liste de travailleurs belges fixés
à Armentières (1825)

F. DE MEULENAERE (F)
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Les archives muncipales d' Annentierès conservent unEtat de situation

des ouvriers étrangers travaillant momentanément dans la ville
d'Armentières au 25 mars 1825 1 • Il nous a semblé intéressant de
pub lier ce document à l' intention des chercheurs souhaitant compléter des généalogies descendantes.
1.
2.
3.
4.

S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IS.

16.
17.

PAQUET Jean, domestique, 26 ans
0
Messines, arrivé Ie 20-08-1813.
PAQUET Joseph, tisserand, 18 ans
0
Messines, arrivé Ie 01-07-1823.
PAQUET Charles, tisserand, 16 ans
0
Messines, arrivé Ie 28-02-1825.
PAQUET Augustin, blanchisseur, 27 ans
0
Messines, arrivé Ie 10-01-1820.
VANACKERE Comille, tisserand, 25 ans
0
Ypres, arrivé Ie 10-01-1825.
DEvos Jean, tisserand, 27 ans
0
Tielt, arrivé Ie 01-09-1825.
BoGARD Bernard, tisserand, 40 ans
0
Bruges, arrivé Ie 01-08-1822.
PooELVOORDE (sic) François, tisserand, 44 ans
0
Tielt, arrivé Ie 12-05-1823.
DELCOUR Ferdinand, domestique, 22 ans
0
Templeuve, arrivé Ie 26-03-1824.
NEVIAN (NEVEJANS ?) Serves (Servaes / Servais), étudiant, 16 ans
0
Langemark, arrivé Ie 01-10-1824
VERGAUVEN (Pierre ou Joseph) François, tisserand, 32 ans
0
Saint Nicolas (Sint Niklaas), arrivé Ie 0 l-11-1824.
GRYSON Louis, cordonnier, 18 ans
0
Ypres, arrivé Ie 05-03-1824.
vANDERMEECHS Célestin, tisserand, 20 ans
0
Zonnebeke, arrivé Ie 10-10-1824.
DESCAMPS Pierre François, roselier (= vannier), 22 ans
0
Messines, arrivé Ie 01-01-1825.
CHARLES François, plafonneur, 42 ans
° Farciennes, arrivé Ie 01-03-1825.
MAY (= MAHY) Nicolas, plafonneur, 14 ans
0
idem, arrivé Ie 19-03-1825.
MAY Jean, plafonneur, 21 ans
0
idem, arrivé Ie même jour.
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18. DEIMELIE (DESMULIER ?) Frédéric, tisserand, 25 ans
Poperinge, arrivé Ie 10-02-1825.
19. DESPIERRE Augustin, boulanger, 23 ans
Warneton, arrivé Ie 14-03-1825.
20. CoLKEMAN Pierre Jacques ou Pierre Joseph, tisserand, 47 ans
Laeken, arrivé Ie 15-11-1824.
21. DEVITTE (sans doute DEWITTE) Pierre, boulanger, 21 ans
Ardooie, arrivé Ie 07-01-1825.
22. VERSCOORT Elie, tisserand, 26 ans
Geüteghem (sans doute Gullegem), arrivé Ie 20-05-1822.
23. LABAR François, tisserand, 23 ans
0
Poperinge, arrivé Ie 10-04-1823
24. DERICK Eugène, tisserand, 16 ans
Messines, arrivé Ie 15-03-1824.
25. FEYS Charles, tisserand, 29 ans
Roulers, arrivé Ie 10-01-1819.
26. DESRAMOND (sans doute DESRAMAUT) Pierre François, maréchal
(ferrant), 26 ans
Elverdinge, arrivé Ie 09-06-1825.
27. DEMERIE Pierre, tisserand, 17 ans
0
Poperinge, arrivé Ie même jour.
28. VANCELVELDE (vANDEVELDE ?) Pierre, blanchisseur, 33 ans
0
Lokeren (Loker?), arrivé Ie 01-03-1825.
29. RAMOND Médar (sic), tisserand, 32 ans
0
Messines, arrivé Ie 20-06-1823.
30. TRUAN Liévin, tailleur, 19 ans
Poperinge, arrivé Ie 10-02-1825.
31. CoLART Pierre, tisserand, 23 ans
Poperinge, arrivé Ie 12-03-1825.
32. BEKE Charles, peigneur, 23 ans
Poperinge, arrivé Ie 09-06-1824.
33. ROELS Jean, blanchisseur, 24 ans
0
Audegem, arrivé Ie 01-03-1825.
34. VERHELST Jean François, blanchisseur, 41 ans
Lokeren (Loker?), arrivé Ie même jour.
35. MouRMAN Constantin, blanchisseur, 29 ans
Elvelsele (=Zwevezele, Elverdinge?), arrivé Ie même jour.
36. DoLAU Charles, polier (poêlier), 19 ans
Dixmude, arrivé Ie 10-01-1821.
37. SoENE Pierre, brasseur, 28 ans
Messines, arrivé Ie 10-05-1822.
38. CARDINAL (pas de prénom) "" serrurier, 24 ans
0
Ypres, arrivé Ie 20-01-1825.
39. VANDERMEERSCH Charles, tisserand, 33 ans
0
Zonnebeke, arrivé Ie 20-09-1818.
40. GoNTIERS Basile, meunier, 24 ans
Flamertin (= Vlamertinge), arrivé Ie 10-08-1824.
41. BALDE Benoît, tisserand, 19 ans
Neuve-Eglise, arrivé Ie 10-01-1825.
42. LEBBE François, tisserand, 22 ans
Poperinge, arrivé Ie 10-02-1825.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

32

43. TECHEL Pierre Jean, tisserand, 18 ans
0
idem, arrivé Ie même jour.
44. MARESEAUX (MARESCAUX ?) Pierre, 36 ans
0
Neuve-Eglise, arrivé Ie 10-11-1824.
45. DEJAGUE (DEJAGHER ?) Augustin, tisserand, 25 ans
0
Tielt, arrivé Ie 12-05-1823.
46. PELLART Louis, boulanger, 20 ans
0
Leeke (=Leke bij Diksmuide?), arrivé Ie 12 mars 1825
47. BosrnEN Léonard, tisserand, 22 ans
° Courtrai, arrivé Ie 25-02-1822.
48. SoMMERVILLE (= SoNNEVILLE ?) Jean (Baptiste?), tisserand, 56 ans
0
(Watou?), arrivé Ie 21-11-1824.
49. SoMMERVILLE Thomas, tisserand, 28 ans
0
idem, arrivé Ie même jour.
50. VINcKEs Jacques, tisserand, 28 ans
0
Tielt, arrivé Ie 01-11-1819.
51. DEvos François, tisserand, 30 ans
idem, arrivé Ie 01-11-1818.
52. CoENE Jean, tisserand, 25 ans
0
idem, arrivé Ie 01-09-1819.
53. PLAMONT Louis, tisserand, 34 ans
0
Messines, arrivé Ie 25-04-1824.
54. PLAMONT Jean, tisserand, 40 ans
0
idem, arrivé Ie 21(ou 25)-01-1825.
55. CoENE Pierre, tisserand, 35 ans
0
Tielt, arrivé Ie 25-06-1818.
56. CAPART Alexandre, tisserand, 27 ans
0
Roulers, arrivé Ie 20-04-1822.
57. STRABART Joseph, tisserand, 24 ans
0
Lokeren (Loker?), arrivé Ie 20-08-1821.
58. V ANDERVEL Pierre François, blanchisseur, 32 ans
0
idem, arrivé Ie 04-02-1818.
59. STRABART Moïse, blanchisseur, 38 ans
0
idem, arrivé Ie 20-03-1817.
60. LETERME Augustin, joumalier, 30 ans
0
Warneton, arrivé le 20-01-1825.
61. RYKEBUYK (= RYCKEBUSCH ?) Benoît, charpentier, 25 ans
0
Vatou, arrivé Ie 20-01-1825.
62. HENRY Jean François, tisserand, 34 ans
0
Gand, arrivé Ie 15-04-1823.
63. DEGRANDE Pierre, tisserand, 28 ans
0
Tielt, arrivé Ie 10-11-1823.
64. DEGRANDE Jean, tisserand, 36 ans
0
idem, arrivé Ie 10-11-1818.
65. DUMouuN Jean, tisserand, 27 ans
arrivé Ie 12-12-1821.
66. VIENNE Pierre Joseph, joumalier, 38 ans
0
Langemark, arrivé le 19-06-1822.
67. CoENE Charles, tisserand, 28 ans
0
Tielt, arrivé Ie 10-09-1818.
0

68. MICHIELS Ferdinand, tisserand, 28 ans
0
idem, arrivé Ie 10-05-1819.
69. VERSCHOORE Pierre, tisserand, 27 ans
° Canegem, arrivé les 25-08-1823.
70. CRUYLAND Georges, boulanger, 25 ans
0
Vattou, arrivé Ie 15-03-1825.
71. BACKELAND Séverin, tisserand, 37 ans
0
Oostrozebeke, arrivé Ie 25-07-1825.
72. BACKELAND François, tisserand, 25 ans
0
idem, arrivé Ie 10-09-1824.
73. BACKELAND Jean, tisserand, 20 ans
0
idem, arrivé Ie 20-08-1824.
74. DEBRUYNE Eugène, domestique, àge non indiqué
0
Dickebeusse (=Dikkebus), arrivé Ie 01-11-1823.
75. RoELENS Philippe, tisserand, 30 ans
0
Moorsele, arrivé Ie 10-11-1819.
76. MERCKX Pierre, tisserand, 26 ans
0
Lokeren (Loker?), arrivé Ie 10-12-1819.
77. DEGEUZELE (= DEGEZELLE) François, tisserand, 38 ans
0
Moorsele, arrivé Ie 10-08-1820.
78. DERDDER (= DERUDDER) Augustin, tisserand, 33 ans
0
d'Hamme (sic pour Damme), arrivé Ie 20-11-1824.
79. HouvENAGHEN (= HouvENAGHEL) ... , charpentier, 36 ans
0
Reningelst, arrivé Ie 04-10-1821.
80. DELBARRE Louis, meunier, 23 ans
0
Warneton, arrivé Ie 10-01-1821.
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J. MOMBALLUY, Van hekserij beschuldigd: heksenprocessen in
Vlaanderen tijdens de 16de en de 17de eeuw. Heule: UGA, 1996.
128 p. (795 fr. (+ portkosten); boekhandel of bij UGA, Stijn
Streuvelslaan 73, 8501 Heule (tel. 056/363200))
Gevoed door kinderverhalen, is het vooral de gruwel en de griezel van
de "kwaadaardige" of "schadelijke hekserij" die ons het meest
aanspreekt. Dank zij de gebroeders Grimm is de eenzame, oude en
lelijke vrouw die Hans en Grietje wou oppeuzelen en uiteindelijk in
het vuur omkomt, het beeld van een heks dat wij spontaan voor ogen
krijgen.
Maar hoe moeten we het fenomeen hekserij in de periode tussen 1560
en 1660 precies voorstellen? In deze prachtige uitgave beschrijft Prof.
J. Monballyu (gewoon hoogleraar KUL/ KULAK) de rechtspleging
die de rechtbanken volgden bij de opsporing en vervolging van
heksen in Vlaanderen. Hoe kwam het gerecht het heksenmisdrijf op
het spoor? Hoe werd de beschuldigde ontmaskerd? Hoe zat het met
de bewijsvoering? Waar en waarom zocht men naar een duivelsteken? Wat bedoelde men met de water- en de ogenproef? Waarom en
hoe vonden folteringen plaats? Op welke wijze, waar en wanneer
werd de straf uitgevoerd? Er gaat vooral aandacht uit naar de houding
van de Raad van Vlaanderen t.o.v. de hekserij. Het werkje is voor de
Westhoek dubbel interessant omdat de auteur zijn antwoorden koppelt aan de bespreking en verwerking van drie, nooit eerder gepubliceerde. Westhoekse heksenprocessen (Pieter Gheldolf, een 66-jarige
man uit Noordschote; Cathelyne Strubbe, een 80-jarige vrouw uit
Belle en Jenne Deruelle, 60 jaar uit Wervik). (MaP)

M. PUT, M.J. MARINUS en H. STORME (red.), Geloven in het
verleden: studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne
tijd, aangeboden aan Michel Cloet. Leuven : Universitaire Pers,
1996. - (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis; series A /
vol. 22)
Het emiritaat van de Leuvense professor en historicus Michel werd
ondermeer met deze bundel passend gevierd. Geloven in het verleden
verwijst vanzelfsprekend naar de belangstelling van de gevierde voor
het godsdienstig en kerkelijk leven in onze gewesten in de periode van

de Contrareformatie. Maar evenzeer alludeert de titel op het geloof
van Michel Cloet in de vormende waarde die van de studie van het
verleden uitgaat.
Zelden hebben we een liber amicorum gezien die zo coherent werd
opgebouwd. De 26 bijdragen werden in drie rubrieken opgesplitst: het
slagen en falen van de katholieke hervorming, de kostprijs van het
kerkelijk leven, en tien portretstudies.
We onthouden vooral het erg stimulerende openingsartikel van Jan
Roegiers die de verhouding tussen jansenisme en katholieke hervorming in de Nederlanden in een verrassend nieuw perspectief plaatst
(p. 43-63). Westhoekgerichte bijdragen zijn ondermeer de studie over
de pastoorsconcursus in de Noord-Franse bisdommen van del 6de tot
de l Sde eeuw (Gilles Deregnaucourt, p. 111-129) en het portret van
Vincent Longuespée, abt van de abdij Loos nabij Rijsel, met aandacht
voor zijn houding tegenover de heksenjacht (Alain Lottin, p. 339344). Vanzelfsprekend bevat dit boek een bibliografie van Michel
Cloet. Interessant is ook de opgave van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen die onder zijn leiding werden gemaakt. Het gaat hier
niet zelden om onuitgeveven studies die zowel de genealoog (N.
Stragier, De voornaamgeving in West-Vlaanderen in de 17de en de
J8de eeuw, 1994) als de Westhoek-geïnteresseerde (C. Duhamel, Het
bisdom leper (1607-1646) 1993 kunnen bekoren).

Zannekin Jaarboek 18. Ieper : Vereniging/Stichting Zannekin,
1996. 176 p.: ill. (700 BF voor leden, 800 BF voor niet-leden:
Zannekin, Paddevijverstraat 2, 8900 Ieper).
Zoals steeds worden in dit jaarboek onderwerpen behandeld die
verband houden met de randgebieden die historisch en cultureel met
de Nederlanden zijn verbonden. Dit verklaart waarom ook de Westhoek hier in de kijker wordt geplaatst. Zo handelt Cyriel Moeyaert (p.
27-48) uitvoerig over het Nederlands toneel in het interbellum in
Frans-Vlaanderen. Verder treffen we hier ondermeer bijdragen aan
over de reisweg naar Compostella doorheen de Nederlanden, de
Friese beweging, de Duitse grensgebieden (Land van Kleef, OostFriesland) en de laatste aflevering (met register) van de reeks Expansie van kunst en kultuur der Nederlanden door A.A.F. Teurlinckx.
Boekbesprekingen en korte berichten sluiten dit jaarboek af.
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Hoofdgeld in Ieper 1710-1711
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging het rijke stadsarchief van Ieper
door brand verloren. Over deze stad en zijn inwoners rest dan ook nog
bijzonder weinig wat van nut kan zijn voor de genealoog. Toch is niet
alles hopeloos: in archiefreeksen van centrale instellingen zijn toch
nog soms belangrijke gegevens te vinden. Tot de belangrijkste
bronnen behoren de belastingskohieren voor het hoofdgeld. Voor de
periode 1710-1712 zijn deze bewaard gebleven. De hele bevolking
van de stad Ieper vindt men erin terug ingedeeld in klassen volgens het
vermogen, de stadswijk waarin men woonde, en met vermelding van
het beroep of andere bijzonderheden. Pieter Donche verwerkte de
gegevens op een vergelijkende manier. De familienamenindex vermeldt méér dan 1.500 verschillende namen. Genealogen met families
uit de wijde omtrek zullen er dan ook ongetwijfeld diverse naamgenoten in terugvinden. De tekstuitgave wordt voorafgegaan door een
uitgebreide verklarende inleiding en een kritische analyse van de
verdeling van de belastingsdruk over de verschillende klassen.

Deze verzorgd uitgegeven publicatie telt 145 bladzijden (A4) en
kan worden besteld door overschrijving van 435 fr. + 65 fr.
verzendingskosten op rekening nr. 411-8052581-31 van P. Douche,
Elisabethlaan 2, B 2600 Berchem.

Jan Speelman nog niet uitgeteld...
In een boeiende bijdrage trok André Bauwens onlangs de lotgevallen
na van Jan Speelman, ontvanger van het geestelijk goed tijdens de
calvinitische tijd (Westhoek, 11 (1995), p. 128-136). Ons lid Lod.
Vanderfaeillie uit Tervuren trof in het archief van de abdij Voormezele
(Brugge, Bisschoppelijk archief, Fonds Voormezele C-171) een
merkwaardig stuk aan die ons inlicht over de verdere lotgevallen. In
1597 verbleef Speelman in het rebelse Oostende. Hij omschreef
zichzelf als ontvanger van het sterfhuis van Willem van Oranje (+
1584) en perste boeren af (ondermeer de hoeve van de Voormezeelse
proosdij in Langemark) onder bedreiging van plundering door de
Oostendse rebellen.

Hekserij in Wervik
Stickt in mijn lichaem, en sult niet steken in mijn ziele. Deze verklaring
werd afgelegd door Jeanneke Deruelles tijdens de prikproef van het
grote, 17 de-eeuwse heksenproces in Wervik. Over deze zaak schreef
John Desreumaux een boeiend verhaal. Hij deed dit overwegend op
basis van processtukken uit het Archief van de Raad van Vlaanderen.
Zijn onderzoek brengt onderliggende familieveten, demonische obsessies en zelfs politieke verankering aan het licht.
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Jeanneke Deruelles: het grote Wervikse heksenproces van John
Desreumaux telt 80 blz. en is te verkrijgen door overschrijving
van 360 BF op rekening nr. 063-0903839-28 van de auteur.

Ieperse poortershuwelijken in Frans-Vlaanderen
De buitenpoorterslijsten van de stad Ieper vormen een vaak verwaarloosde bron voor de plattelandsgemeenten die niet tot de kasselrij
Ieper behoorden. In deze uitgave bewerkte de Rijselse genealoog L.
Degroote maar liefst 82 Frans-Vlaamse parochies. Goed voor 1500
patroniemen en 4000 huwelijken! Voor het dorp Steenwerk noteerde
de auteur liefst een honderdtal items. Alle mannelijke buitenpoorters
staan alfabetisch gerangschikt per parochie met vermelding van hun
huwelijk(en). De uitgave wordt beëindigd met een index op de
familienamen van de mannen en de vrouwen.

Mariages des bourgeois forains d'Ypres 1610-1795: Flandre
intérieureetmaritime, Paysd'Alleu telt313 blz. (A4) en kost 125FF
(verzendingskosten+ 25 FF). Alle inlichtingen en reservatie bij de
auteur, Ludovic Degroote, 100 avenue Saint-Maur, 59110 La
Madeleine.

Werken met molens
Werken met molens - Travailler au moulin is de titel van een nieuw
boek, dat het resultaat is van de samenwerking tussen de Association
Régionale des Amies des Moulins Nord-Pas-de-Calais en de Werkgroep Westvlaamse Molensinhetkadervaneen Interreg-programma.
Het is een buitengewoon interessant werk met grote pedagogische
waarde: over sommige onderwerpen is nog maar bitter weinig gepubliceerd. De techniek komt uitgebreid aan bod, met talrijke schema's,
waarvan sommige in kleur. Het geheim van de molens, vooral de
windmolens, wordt uit de doeken gedaan. De ontwikkeling van het
malen, van steentijdperk tot moderne technieken, wordt eveneens
eenvoudig en overzichtelijk verteld. Verder is een hoofdstuk gewijd
aan het weer, vriend of vijand van de molenaar. Een inventaris van de

molens van West-Vlaanderen en Nord-Pas-de-Calais stelt U in staat
uw bezoekjes te plannen. Tenslotte probeert een uitgebreid glossarium
u beter bekend te maken met het molenaarsjargon.
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Werken met molens - Travailler au moulin telt 212 blz., is
overvloedig in vierkleurendruk geillustreerd en volledig tweetalig. Kostprijs: 175 FF of 1000 BF (port 35 FF of 200 BF niet
inbegrepen). Inlichtingen en bestelling bij ARAM N-P de C, Rue
Albert Samain, 59650 VILLENEUVE D' ASCQ, Compte CCP
4879-44-U-Lille.

Westhoek, uw tijdschrift, ook in Argentinië° gelezen
Na iedere uitgave van Westhoek ontvangt de redactie steeds enkele
opbouwende en constructieve reacties. Dat Westhoek tot het einde
van de aardbol gelezen wordt, blijkt uit de vragen en aanvullingen die
Mgr. Pedro Oeyen uit Argintinië, zoon van een Brugse Gloriemoeder, ons stelde na de publicatie van de bijdrage over notaris
Glorie. (MaP)

De bevolking van Nieuwkerke in 1795
De genealoog die met zijn onderzoek in Heuvelland terecht komt,
weet doorgaans niet wat hem te wachten staat. De huidige fusiegemeente is een groepering van acht gemeenten die tijdens het Ancien
Régime onder vijf kasselrijen (Waasten, Belle, Kassei, Veurne en
Ieper) ressorteerden. Vanaf 1 oktober 1795, na de inval van de
Fransen, brak een nieuwe periode in de geschiedenis aan. De Franse
overheid creëerde nieuwe instellingen zoals departementen, arrondissementen en kantons. Eén van die kantons was het kanton
Nieuwkerke dat volgende gemeenten omvatte: Nieuwkerke,
Wulvergem, Dranouter, Loker, Kemmel, Wijtschate en Mesen. Eind
1795 kreeg het kantonbestuur de opdracht een volkstelling in iedere
gemeente te organiseren. Die volkstelling geeft van iedere inwoner
volgende belangrijke gegevens: naam en voornaam, leeftijd, beroep
of verwantschap. datum of jaar van inwijking in de gemeente en
eventueel het aantal kinderen onder de twaalf jaar. Voor de genealogische vorser is de bron erg interessant daar er voor sommige
gemeenten geen kerkregisters meer bestaan. In dit eerste deel wordt
de volkstelling van Dranouter, Nieuwkerke, Wulvergem en Loker
behandeld. Er is een index op de familienamen. Bij voldoende
belangstelling volgt later de publicatie van de volkstelling van Mesen,
Kemmel en Wijtschate.

De volkstelling van het kanton Nieuwkerke anno 1795 (deel 1) is
een uitgave van Familia et Patria (Roeselare) i.s.m. Vlaams
Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame. Het werk
telt ongeveer 120 bladzijden en is geillustreerd met prentkaarten.
Bestellen kan door overschrijving van 350 BF (+ 100 BF
verzendingskosten) op rekeningnummer 063 - 9592983- 09 t.o. v.
Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Nieuwkerke (met vermelding ... ex. telling 1795). Voor Frankrijk: 500 BF op rekeningnummer 000-0177460-47 t.n.v. Jaklien Pattyn - Decrock, Spiervelden 4, 8950 Heuvelland (verzendingskosten reeds inbegrepen)
met vermelding .•. ex. telling 1795.

Opnieuw de familie Annoot
Na de uitvoerige studie over De "Annoot's van Steenwerck" in 1994
van de broers Roland en August Ann oot verscheen nu een vervolgverhaal. Ook dit lijvige deel is een interessant werkstuk. In de inleiding
van zowat 30 bladzijden zijn de volgende thema's aan de orde:
streekgehechtheid van de voorouders, doopnamen, persoonsnamen,
leeftijd, sociale stand en een bronnenlijst. Vervolgens wordt de
kwartierstaat van de kinderen Annoot-Demazeux behandeld. Terwijl
de patemele voorouders (o.a. de families Annoot, Dequeker, etc. )
vooral in de grensstreek woonden, zijn de matemele voorouders
vooral uit Pas-de-Calais afkomstig. Een studie die zeker de spreekwoordelijke pluim op de hoed verdient!

Alle informatie over De kwartierstaat van Simone, August(+),
Roland, Antoinette en Yolande Annoot (Westouter, 1995) bij de
auteur R. Annoot, Begoniapark 24, 8954 WESTOUTER.
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961001 A.J. van der Zeeuw - Uithoorn (NL)
Vraagsteller is reeds ver gegevorderd in zijn genealogisch onderzoek
naar de Leidse en Amsterdamse takken van het geslacht Tayspil (en
varianten). Vanaf 1645 duiken er ook takken te Colchester op. Graag
had vraagsteller vernomen of er reeds leden opzoekingen hebben
verricht naar de oorsprong van die Westhoekse (Nieuwkerkse) familie. Vooral ziet de vraagstelleruit naar laat zestiende-eeuwse en begin
zeventiende-eeuwse gegevens. Bestaan er verwantschappen tussen
de takken uit Nederland en Engeland?

961002 R.M.A. de Jong- Oud-Turnhout
Vraagsteller heeft een probleem omtrent de families de Vicq en van
der Gavere:
Jacob de Vicq (0 ca. 1533, verbannen 1562 wegens het geloof uit
Niepkerke, woonde 1573 te Antwerpen) overleed vermoedelijk in
januari 1576. Zijn weduwe Boudewijnken Buens stelde een aantal
personen aan om haar zaken te regelen. Daartoe hoorde ondermeer
Rogier Jansz. van der Gavere (1548 - 1600). Hij woonde in 1575 te
Harlingen (Friesland), handelde in hop, had een broer Dominicus,
was gehuwd met Riske Emesdr. Het lopende onderzoek richt zich
vooral naar de herkomst van Rogier Jansz.
Daarnaast werden ook nog Jacob de Rijnck (Harlingen), Andries
Camp (Leeuwarden), Jan Leupe (Antwerpen), François Moenens
(Antwerpen) gecontacteerd om de lopende zaken af te handelen. Wie
heeft (familie)gegevens over de bovenstaande personen? Waar werd
Rogier Jansz. van der Gavere geboren?

961003 M. Pattyn - Nieuwkerke
Bij mijn opzoekingen naar het leenwezen te Nieuwkerke heb ik
volgend probleem:
Te Nieuwkerke is er sprake van de leenheerlijkheid Berthoene. De
leenheerlijkheid Berthoene was in de l 6de eeuw in handen van de
familie de Schildere. In het begin van de l 7de eeuw was de familie
Langhedul eigenaar. Helaas heb ik tot op heden nog nooit het leenhof
teruggevonden waarvan deze heerlijkheid afhing. Ik kan wel probleemloos de leenhouders van de achterlenen van Berthoene natrekken. Die achterlenen lagen - op één uitzondering in Vieux Berquin na
- in Nieuwkerke. Van welke heerlijkheid hing Berthoene af?

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het oude
Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle. Ieper. Veurne en Waasten, samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven. reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten
op computerdiskette (bij voorkeur WP, samen met een outprint) op prijs. De publikatie van
lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid.
Westhoek publiceert in de taal van de auteur: aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig
een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.

De auteurs, en niet de uitgever. zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.
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Inleiding
Nicolas Bazelis van Nieuwkerke studeerde in 1553 te Leuven en
promoveerde er tot doctor in de geneeskunde. Hij vestigde zich in
1557 te Poperinge in De Gulden Helm, waar hij een praktijk als
medicus opstartte.
In 1559 aanvaardde hij er een functie van schoolmeester aan de
Hoghere Schole en bracht het in 1560 tot schepen van de stad. De
pastoor-astroloog, meester Matheus de Gaey, initieerde hem in de
beoefening van de astrologie. Aan de hand van de observaties van
zon- en maaneclipsen ontwikkelde Bazelis een toekomstbeeld dat hij
gestalte gaf in zijn kalenders en prognostica.
Zijn almanakken en dissertaties kenden een ruime verspreiding, maar
na veel moeilijkheden en forse tegenslagen verliet Bazelis de stad
Poperinge in 1563. Hij liet zich inschrijven als poorter van SintWinoksbergen en ging er wonen in een huis op de Beestenmarct. De
autoriteiten benoemden hem tot geneesheer van de stad en de kasselrij.
Meermaals werd hij verkozen tot schepen van de stad.
In 1577 schreef de dokter-astroloog een laatste prognosticon in drie
talen, waarin hij zijn lezers een apocalyptische toekomstvisie en een
chaotisch landschap voorspiegelde. Zijn essay genoot nationale en
internationale bekendheid.
Toen in 1578 een calvinistisch stadsbestuur er het roer in handen nam,
werden de meest vooraanstaande katholieken, priesters en kloosterlingen in verdenking gesteld. Velen sloegen op de vlucht. Wat
meester Nicolas Bazelis deed, blijft alsnog in het ongewisse. Vermoedelijk verliet de behoudsgezinde katholiek eveneens de stad. In dit
artikel willen we graag een beeld schetsen van zijn welgevuld leven,
dat echter niet gespeend was van kommer en kwel.

1.

Studeren in Nieuwkerke en Leuven(± 1535-1553)
lv!et leerne
ende 1\'el 011tho11de11
mach men ter groten
eere /.:.omen 1•
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Nicolas Bazelis. de zoon van Gregorius, was afkomstig van Nieuwkerke (Heuvelland), een gemeente waar zich in de eerste helft van de
I 6de eeuw een zeer bloeiende textielnijverheid ontwikkeld had 2 •
Ofschoon ze beiden tot ongeveer dezelfde leeftijdsklasse behoorden,
mogen we Nicolas niet verwarren met zijn naamgenoot Cl ais Bazelis,
die in 1563 op een lijst van Nieuwkerkse drapeniers voorkomt'.
Verder treffen we eveneens een Franchois en een Provost(?) Bazelis
aan in de boekhouding van de Nieuwkerkse Iakenzegelaars 4 •
De oudst bekende vermelding van een Nieuwkerkse familie met die
naam is die van Loys Bazelis, de zoon van Jacques, die aldaar op 13
februari 1519 huwde met Catherine Godscalcx, dochter van Clays 5 •
Ook de Godscalcx behoorden tot de aanzienlijkste drapeniersfamilies
in Nieuwkerke. Een huwelijksverbintenis binnen deze geprivilegieerde kaste zal zeker niet uitzonderlijk geweest zijn. Het is bijgevolg best mogelijk dat Nicolas Bazelis in een dergelijk milieu van
lakenhandelaars is opgegroeid. Nicolas liep vermoedelijk school in
Nieuwkerke bij meester Pieter Vlamynck en deed er mogelijks zijn
basiskennis op van het Latijn onder de hoede van meester Jooris
Immeloot, erfachtig prochiepape van Nieuwkerke ( 1546-1554) en
gewezen scholaster van het Sint-Pieterskapittel te Rijsel (15421546)".
.
In maart 1553, tijdens het rectoraat van heer ende meester Michiel de
Bay van Ath, professor in de theologie, liet Bazelis zich inschrijven
aan de Leuvense universiteit als Niclais Ba::,elius. Neoclesianus,
samen met een dertiental medestudenten, afkomstig uit Brussel,
Rotterdam, Mechelen en andere steden of gemeenten. Tijdens hetzelfde jaar kwamen er een drietal streekgenoten bij. Zij behoorden
evenwel niet tot zijn sessie. We noteerden Egidius Meere van Lo,
Petrus Hontenius en Franciscus Inghelvert van Ieper. Studenten uit
het Westkwartier waren in de jaren vijftig zeer zeldzaam in Leuven.
Bazelius behoorde waarschijnlijk tot een aanzienlijke en gegoede
familie, die de studie- en verblijfskosten aan de universiteit kon
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betalen, vermits we reeds in 1537 een Daniel Basileus, Flamingus, de
Nova Ecclesia in de inschrijvingsrol in Leuven aantreffen 7 • De studies
van Nicolas Bazelius verliepen blijkbaar succesvol, want vier jaar na
zijn inschrijving in Leuven promoveerde hij tot doctor in de medicijnen en chirurgijn. Voortgaande op deze gegevens kunnen we wellicht
stellen, dat Nicolas omstreeks 1535 geboren werd.
" A. SCHILLINGS.
Matrirnle de/ 'uni1•ersité
de Lou\'{/in, T. IV
(février 1528-février
1569). Brussel. 1961.
a. p. 470. nr. 8:
Baselius Niel..
Neoclesianus (maart
1553); nr. 83: Egidius
Meere van Lo ( 12 jan.
1553 ); nr. 44: Petrus
Hontenius van Ieper
(mei 1553); nr.
l 46:Franciscus
Inghelvert van leper
(aug. 1553 ). Rectoraat
van Michaël de Bay van
Ath (februari - augustus
1553).
b. p. 158. nr. 162:
Basileus. Daniel. de
Nova Ecclesia.
Flamingus (29 aug.
1537).
' R. LINSKENS. Wat ·n
!e1·e11. dl. 3. p. 159.
Antwerpen. 1977.
Fragment uit een l 7deeeuwse vertaling van de
"Regelen tot
behoudenisse der
Gesontheyt des Scola
Salernitana · (11 de
eeuw).
'' S(TADS)A(RCHIEF)
P(OPERINGE). Register
der Halmen, f. 43. Op
deze plaats is nu "NV
Gaselwest" gevestigd.
Ieperstraat 46. De
erfgenamen-verkopers
waren: mr. Pieter de
Buckere (pastoor 0.-L.Vrouwparochie. 1559).
Jooris de Buckere. Jan
Pylgherem (x Maria de
Buckere) en Ghelein
Staesen als voogd van de
drie kinderen van
Maarten de B uc kere
(kerkmeester Sint-Jan.
1536). Zie G.
SCHOONAERT, De
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Medicijnmeester en schoolrector in Poperinge
(1557-1560)
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't Aederlaten 1·erlicht de ogen
als het tn!e!yck wert gedaen
Tot Sll)Teringh 1·a11 't verstand en
hersenen :al 't oock baeten '.

Om uit onverdeeldheid te treden na het overlijden van hun vader
Maerten de Buckere, verkochten de erfgenamen op 13 augustus 1557
het ouderlijk huis in Poperinge aan de stadsnotabel Jacob Oudegherst,
voor de som van honderd pond groten. Deze woning, met als naambord De Gulden Helm, was gelegen op de hoek van de Ieperstraat en
het Cueckenmarctstraetje (nu Goudenhoofdstraat) en paalde aan het
erf van Willem de Reckemakere 9 .
Op 8 november 1557 verkocht Jacob Oudegherst de woning met erfve
ende catheilen, aan meester Nicolas Bazelis, eveneens voor de som
van honderd pond groten. Vermits Jacob Oudegherst afstand deed
van de gekochte woning voor dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden
van gespreide betaling, kunnen we wellicht stellen dat hij niet uit
winstbejag gehandeld had, maar dat hij de komst van dokter Bazelis
had voorbereid 10 • Aldus kon Bazelius onmiddellijk na zijn studies een
praktijk als medicus opstarten. We kunnen stellen dat de familie de
Buckere nog steeds het zakelijk recht op het onroerend goed behield,
vermits Jacob Oudegherst de volledige koopsom niet betaald had. De
familie De Buckere bleef dus in feite de reële eigenaar. Als
hypotheekgevers hadden de De Buckers de woning in onderpand
verkocht, zodat mr. Nicolas Bazelis financieel van hen afhankelijk
bleef. De volledige betaling zou geschieden op 13 wedemaand 1563.
fàmi!ie de Buckere te
Poperinge in de /6de
eeuw. in: AAN DE
SCHREVE. 17 (1987).
nr. 3. pp. 20-28.
'" SAP. register der
halmen .. f. 54v.: ·mr.
Clays Bazelis heift
gecocht jegens Jaekes
Oudegherst I een huus.
erfve ende catheilen,
moertelvast, nag hel vast
ende cavelvast I staende
in d Iperstraete.
ghenaempt den helm up

den houck van het
Cuekemart straetken I De
oost side an d erfve van
W(illem) de
Reckemakere, t zuut
hende op de straete /
Omme de somme van
honderd ponden grooten
/ te betalene XII p. gr.
siaers I waer of het eerste
payment vallen zal den
XIIII in Wedemant ende
also voorts alle jaere XII
p. gr. totter volle
betalynghe <XV· LXIII)/

mits II sch. p. voor een
godspennynck ende XII
p. p. van lifcope / ghelast
in 1 sch. VIII d. p. siaers
den heere ende 12 sch. p.
siaers den disch van St.
Benins/ mits hetselve
goet te verbinden in de
handen van de
vercoopere voer de
toecomende paymenten /
Ghehalmpt voerts over
de erfve int jaer xv·
L Vil den VII in
novembre.·
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Toen meester Boudewijn Woesteland in mei 1559 ontslag nam als
schoolrector aan de Grote of Hoghere Schole te Poperinge, werd
Bazelius gepolst om in de vervanging te voorzien. Op 18 mei 1559
werd hij in dit ambt aangeworven door wetten ende raden. De
aanwervingsclausule vermeldde dat het stadsbestuur een einde kon
stellen aan de aanwerving, op voorwaarde dat de abt van SintOmaars. wereldlijk heer over de heerlijkheid Poperinge. daarmee
instemde 11 • Vermits Bazelius een humanistische opleiding genoten
had. werd hij bekwaam geacht om de Latijnse grammatica aan de
Poperingse Hoghere Schole te onderwijzen en om toezicht uit te
oefenen op de Cleyne Scholen in de stad.
Dat de magistraat zijn keuze op een wetenschappelijk geschoolde liet
vallen. was zeker niet ongebruikelijk. Andere schoolrectoren hadden
gestudeerd aan een theologische faculteit of hadden een taalkundige
vorming genoten. Dit wijst ermogelijks op dat naast de studie van het
Latijn nog andere prioriteiten gesteld werden. Veel ouders wensten
voor hun zonen een opleiding tot klerk, landmeter of handelaar.
Bijgevolg waren praktische bekwaamheden als de rekenconst, de
co smog rafie en ca rtograjïe, de landmeting en bijzonder de schrijfconst
noodzakelijker dan de parate kennis van het Latijn.
Voor de stedelijke overheid was het zeker niet gemakkelijk om de
geschikte kandidaat voor het onderwijsambt te vinden. Vaak kregen
stadsschepenen de opdracht om in een of andere stad informatie in te
winnen over de hoedanigheden van mogelijke kandidaten. De
stadsschepen van Duinkerke, Guillaume Bogaert, werd op 31 juli
1557 naar Komen afgevaardigd pour y entendre et se informer de la
vie. manière de vivre et science de maistre Jehan Empel. lequel se
avait présenté au service de la ville pour deservir la scolastrie de
la(/ite l'ille ... 12 en toen meester Pieter Meganc in 1560 in Menen
overleed, werd onmiddellijk een stadskoerier naar Kassei gestuurd
om meester Charles de Pours te verwittigen, dat hij onderhandelingen
kon aanknopen met het stadsbestuur om in de vervanging te voorzien1'.
Had de stadsmagistraat zich ook zoveel moeite moeten getroosten om
Bazelis naar Poperinge te lokken? Dat de stad een beroep moest doen
op een vreemde. was mogelijks te wijten aan het feit dat van 1551 tot
1566 geen enkele Poperingse student te Leuven werd ingeschreven.
Wellicht had het gebrek aan universitair geschoolden wel iets te
maken met het diep verval van de eigen textielindustrie, die door de
plattelandsnijverheid gewurgd werd.
Inmiddels waren de aanwervingsvoorwaarden van leraars en de
controle op het onderwijs verstrengd, want op 8 augustus 1559, bijna
drie maanden na de aanstelling van Bazelius, stuurde koning Filips II
een strenge ordonnantie naar graaf Egmont en aan de Raad van
Vlaanderen met het bevel de instructies in verband met de aanwerving
van leerkrachten aan de gouverneurs van steden en gemeenten

11

SAP 467/l. Register

1·an Reso/l//ies. 1531-

1573. f. 86: ·Gemerckt
overgeven vande
Schole gedaen by heer
ende meester Boudewyn
Woesteland. es voor
schoolmeester anghenomen mr. Nicolas
Bazelis. by wetten ende
raden. ten wederroupene
van hem!. naerdien den
heere accordeert. Actum
den XVIII in meye
1559."
" V. DERODE. La
scolastrie à Dunkerque.
in: Bt;LLETir< DL" COMITÉ
FLAMAND DE FR.;~CE. T.
1. 1857-1859. p. 206.
1.• A. REMBRY
BARTH. Histoire de
Menin .. Bruges. 1881. T.
Il. p. 249.
t

kenbaar te maken 14 • De magistraat moest toezicht houden op het
onderwijs en vaak de scholen bezoeken. Enkel onderwijzers, die
bekend stonden voor hun rechtgelovigheid mochten aanvaard worden. Bovendien moest de lokale overheid toezien of de jeugd onderwezen werd aan de hand van de catechismus, die reeds eerder
gepubliceerd werd 15 .

1
'
I.L.A. DIEGERICK.
Documents du XV1e
siècle, Bruges. 1876. T.
JIJ. p. 14: "Lettre de
Philippe II au comte
d'Egmont et au conseil
de Flandre. La surveillance des écoles: ... Mon
cousin, très-chiers et
féaulx. ... Et pour ce
qu'il convient tenir bon
soing es villes et place
ou r on tient escolles.
dont Ie gouvernement et
administration appertient
aux gouverneurs et ceulx
de la loy desdicts villes
et places. vous
ordonnerez de nostre
part aux magistrats ayans
charge des escolles
susdictes de souvent
visiter lesdictes escolles
et avoir soigneulx regard
de n · admettre nulz Mres
d'escolle quïlz ne soient
notoirement catholiques
et qu' ilz tiennent la main
que la jeu nesse soit bien
instruite au cathecisme
que nous avons cy
<levant publiés ... Escript
en notre ville de Gand ce
Yllle d'aoust 1559.
1
'
E. FRUTSAERT. De
R.-K. catechisatie in
Vlaamsch België. p. 49
en 53. Het betrof hier
vermoedelijk het
catechetisch handboek
van Pieter Canisius. dat
oorspronkelijk in het
Latijn geschreven was.
Deze catechismus
'Maior' was bestemd
voor gevorderde
studenten. In de 'Cleyne
Scholen' werd de
catechismus 'Minor' of
de 'Parvus catechismus'

De Raad van Vlaanderen te Gent gaf gehoor aan het bevel van de vorst
en speelde de instructies door naar de magistraat van steden en
kasselrijen. Deze ordonnantie was gedateerd op 15 september 1559.
We kunnen stellen dat het stadsbestuur de week daarop kennis
genomen had van dit schrijven vermits Lieven de Hamere, messagier
van de Raad, op 23 september 1559 zijn opdracht te. Sint-Winoksbergen beëindigde 16 •
We weten niet of het ontslag van meester Nicolas Bazelis door de
koninklijke instructies werd verhaast. maar hij werd vermoedelijk
vanaf oktober 1560 opgevolgd door de schoolrector Jan Maseman 17 •
In feite heeft hij nooit de kans gehad om zijn persoonlijke stempel op
het onderwijsbeleid te drukken en was hij ook niet bij machte geweest
om de Grote Schole tot een hoger niveau op te tillen. Zijn ambtsperiode als schoolrector was al te kort geweest.
Het ambt van schoolhouder was omstreeks 1560 in het Westkwartier
zeker niet van gevaar ontbloot. De koninklijke plakkaten tegen
onorthodoxe leerstellingen werden ongemeen scherp toegepast. Minstens een vijftal onderwijzers moesten hun onbezonnenheid aan de
lijve ondervinden.
Reeds in oktober 1557 werd door inquisiteur Titelmans een proces
aangespannen tegen Pieter Vlaminck (Pieter Flanders), schoolmeester te Nieuwkerke. In 1561 vluchtte Vlaminck naar Londen en kreeg
hij aldaar de opdracht onderwijs te verstrekken in de pas opgerichte
vluchtelingenkerk in Sandwich.

gebruikt. waarvan de
oudst bekende versie pas
van 1561 dateert.
l<• E.DE
COUSSEMAKER,
Troubles religieux du
XV1e siècle dans Ie
F/andre Maritime 15601570, Bruges. 1876. t.
III. p. 67 .. instructie van
de Raad van Vlaanderen
aan de stadsmagistraat
van Sint-Winoksbergen:
· .... zo zult ghylieden.
volghende de begheerte
ende wille vande zelve
majesteyt, nerstich

toezicht ende
ooghemerct nemen up de
scholen die men binnen
ulieden districte es
houdende. de zelve
dicwils visiterende ende
toeziende dat men gheen
schoolmeester en
admittere noch en
ghedooghe dan up rechte
catholicke persoonen,
gheensins ghenoteert
ofte suspect van eenighe
heresie ofte dwalinghen.
ende dal zy de joncheyt
int faict vande religie
wel instrueren naer t

uutwysen vande
cathecisme ofte
instructie byder
voorscreven zyne
majesteyt ghedaen
prenten.·
i- SAP 46711. Register
1·an Resoluties, 15311573. f. 95. Meester
Maseman werd voor het
eerst in het resolutieboek
vernoemd op 23 juli
1561. Hij was echter
reeds vroeger in dienst
als 'schoolmeester'.
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Filip Beek (Beckius), schoolmeesterte Waasten, nam in 1558 voorzichtigheidshalve de wijk naar Frankfurt. Tegen meester Joos Seys en
zijn zoon Roeland uit Mesen werd op 28 september 1560 een vonnis
uitgesproken omdat ze de pastoor beledigd hadden en ook omdat ze
in een herberg nabij de kerk van 'Verlenghen' (N.-Fr.) een tirade
gehouden hadden tegen de heiligenverering. Joos kreeg een boete van
dertig pond parisis en Roeland moest op boetetocht naar SintVincentius te Beselare. Een zekere meester Pieter, onderwijzer in
Hazebroek, vluchtte eveneens naar Londen. Ook meester Lambrecht
de Puudt van Ieper werd in 1562 ondervraagd 18 • Zelfs priester-leraars
ontsnapten niet aan een doorlichting. Bij vaststelling van heresie
werden ze in quarantaine geplaatst in het Geestelijk Hof te Ieper, of
ze sloegen op de vlucht.
Al deze vaststellingen zijn echter niet bedoeld om meester Nicolas
Bazelis zomaar van heterodoxe opvattingen te verdenken. Verder zal
blijken dat we hem eerder in het conservatief-katholieke milieu
moeten situeren. De reden van het ontslag van meester Nicolas
Bazelius blijft dus op zijn minst twijfelachtig.

3.

Discipel van de pastoor-astroloog (1557-1560)
Besteedt den dieren twl
Van dagen en fflll nachten
Tern·ij/ ghv in 1m· krachten
En om·ersleten :vt 19 •

In het repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur vinden
we meester Matheus de Gaey vernoemd als auteur van volkskalenders. Het is zeker niet denkbeeldig dat we hem kunnen identificeren
als de gelijknamige persoon die pastoor was van de Sint-Jansparochie
te Poperinge 211 •
Bij het tot stand komen van de christelijke kalenders hadden priesters
sinds aloude tijden een belangrijke rol gespeeld. Zij waren het best
geplaatst om een lijst op te stellen van de kerkelijke feestdagen en de
vieringen van de heiligen. Vooral het berekenen van de datum van het
Paasfeest was belangrijk omdat de data van de andere veranderlijke
feestdagen hiervan afhankelijk waren. Enige kennis van de astrologie
was onmisbaar omdat de seizoenen verband hielden met de schijnbare loop van de zon. De maangestalten, de zon- en maaneclipsen
vormden de basis voor theoretische beschouwingen over
weersvoorspellingen en het formuleren van een toekomstbeeld.
Kalenders opstellen was niet alleen een creatieve, maar ook een
lucratieve bezigheid. Het was zeker niet ongebruikelijk dat priesters
een nevenactiviteit uitoefenden als de dotaties ontoereikend waren
om de status hoog te houden. Meester Pieter Lauwyck, pastoor van de
Onze-Lieve-Vrouwparochie, onderscheidde zich als geldschieter en
financieel expert. Meester Matheus de Gaey werd in zijn kalenders

18
J. DECA VELE. De
dageraad ran de
reformatie in Vlaanderen.

1520-1565.
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KL":-O:STE'.\ VA:\ BELGIE.
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XXXVII. nr. 76). Brussel.
1975.pp.396-397.431.
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• Fragment uit: Aan de
jeugd van Constantijn
Huvgens ( ·s-Grm·enhage
1596-1687), dichter,
musicus.
20
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rellfen. f. 40/2. Pastoor
Matheus de Gaey vinden
we voor het eerst
vernoemd als ·presbyter'
op 4 december 1542.

49

De astroloog. (J. Luiken, naar een houtsnede van J. Amman)

De astroloog hanteert
de 'Jacobsstaf' of
'Sterrenstok', een
meetinstrument voor
het meten van hoeken, het berekenen
van afstanden en om
de positie van de hemellichamen te bepalen. (Mathematik,
Lei pzig, 1956 : afbeelding uit de 16de
eeuw)

vernoemd als medicijn. Dat hij zijn pastoorsambt cumuleerde met de
functie van medicus en astroloog behoort bijgevolg ook tot de
mogelijkheden. Zijn zienerschap vatte hij allicht op als een verlengstuk van zijn priesterschap.
Toen meester Nicolas Bazelis zich in Poperinge vestigde, werd hij
vermoedelijk vriend ten huize van Matheus de Gaey. Beiden hadden
trouwens een gemeenschappelijke interesse. Allicht was Bazelis
geboeid door de accuraatheid waarmee Matheus de Gaey zijn
weersvoorspellingen of prognostica redigeerde. We kunnen ons
voorstellen hoe dokter en pastoor ·s avonds bij kaarslicht in de
pastorie vergeelde kronieken raadpleegden en zich verdiepten in de
aloude wetenschap van de astrologie. Termen, begrippen en relaties
in de wetenschap van de Arithmetica, Geometrica en Astronomie die
Bazelis in zijn studententijd te Leuven gememoriseerd had, werden
bij zijn leermeester-astroloog een boeiende en levendige materie.
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" R. JANSEN-SIEBEN.
Repertorium 1·a11 de
Middelnederlandse artesliteratuur, Utrecht. 1989.
p. 12.
" J. DECA VELE. op.cit.
Volgende priesters
werden in de regio
Yerontrust: heer Hendrik
de Beer. pastoor van
Hondschote (p. 396); heer
Willem Damman.
kapelaan van Boeschepe
(p. 404); heer Karel
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Nieuwkerke (p. 200); heer
Jan Hendrickx. pastoor
Yan Alveringem (p. 120);
heer Jan Reubelinck.
pastoor van Watou
(p. 398).
2·' a. SAP. Register i·m1
renten. f. 114\". en 115:
Ghelein de Zoutere
vinden we voor het eerst
vernoemd als ·presbyter·
op 6 september 1546. Hij
was de broer van Willem
de Zoutere.
b. SAP. Register van
Halmen. f. 183: De
woning werd verkocht aan
Michiel Haghebaert.

Van meester Matheus de Gaey bleven er slechts een drietal almanakken bekend. De oudst gekende werkstukken waren kalenders van
1557 en 1559. Een wandkalender van 1563 was vermoedelijk zijn
laatste uitgave. Alle almanakken van meester De Gaey werden
gedrukt bij Hendrick vanden Keere, die sinds 1553 het beroep van
typograaf uitoefende te Gent, rechtover het schepenhuis, op den !wee
vande Saeystege, in 't Gulden Wiel 21 •
Na 1563 heeft de pastoor-astroloog het opstellen van kalenders
blijkbaar volledig toevertrouwd aan zijn discipel Nicolas Bazelis.
Allicht was een dergelijke profane activiteit niet meer te combineren
met zijn priesterambt sinds het Concilie van Trente enkele disciplinaire hervormingen aankondigde. Sommige decreten hadden
heel wat deining veroorzaakt bij de clerus. De afschaffing van het
bisdom Terwaan, de structurele hervormingen en de oprichting van
de nieuwe bisdommen Sint-Omaars en Ieper konden de conservatieve clerus niet onberoerd laten.
In afwachting dat de eerste bisschop van Ieper bezit kon nemen van
zijn bisdom, werden bestaande misbruiken in het kerkelijk milieu
uitgeroeid door Pieter Titelmans, inquisiteur en deken van Ronse.
Met zijn interventies in pastorieën en waarschuwingen ten aanzien
van geestelijken probeerde hij de herbronning van het katholieke
leven centraal te stellen en oude paden te effenen 22 .
Er was veel veranderd in het leven van pastoor De Gaey, vooral nadat
de kapelaan, heer Ghelein de Zoutere, door Titelmans uit zijn priesterambt werd ontslagen. De inquisitierechtbank had zijn woning De
Gulden Valcke, op de hoek van de Ieperstraat en de kerckewegh onder
sekwester geplaatst en deze werd op 10 maart 1560 openbaar verkocht23. Deze en andere interventies in de regio waren voor pastoor De
Gaey het sein om zich hoofdzakelijk aan zijn pastoraal werk te wijden
en zijn astrale observaties te beëindigen.

Het is een feit dat het samenstellen van kalenders en het schrijven van
prognostica vanaf 1560 nog uitsluitend het terrein van leken was.
Kalenders en prognostica werden voortaan nog enkel opgesteld door
medicijnmeesters en chirurgijnen. Andere auteurs van almanakken
noemden zich mathematicus, geometrist en geopgraphus of ook
schoolmeester en vast liefhebber der astronomie 24 .
·
Meester Nicolas Bazelis heeft vermoedelijk zijn eerste proefstuk
afgeleverd inhet voorjaar van 1560. Zijn almanak van de schrickeljare
ons Heeren M CCCCC LX had het uitzicht en het formaat van alle
gekende wandkalenders uit die tijd (45 x 35,5 cm).
Naast de voorstelling van de twaalf maanden, was er nog een kolom
met de declaratie van de almanach. Speciale tekens in zwarte of rode
druk werden gebruikt om de dagen aan te duiden waarop patiënten
met veel succes pillen konden slikken of purgeren. Ook waren er
gunstige dagen waarop barbiers konden aders vliemen of vedt snyden.
Tenslotte werden de landbouwers en de tuinders geadviseerd wanneer ze bij voorkeur konden planten of zaaien. De dagen die zeer
quaet ende periculoos waren voor het aderlaten of die aanleiding
konden geven tot dootlycke siecten of grote ongelucken werden
aangeduid met een swert dobbel cruys.
Allicht was Bazelis co-auteur geweest van de almanak van 1559,
vermits hij zich bij de lezers verontschuldigde voor de foutieve
voorspellingen die hij en andere beminders der Astronomie gemaakt
hadden.
Voor de zomerperiode hadden ze veel regen en vochtigheid voorspeld, maar het weder was zeer warm en droog geweest. Hij maande
de lezers aan hun werk niet meer te blameren of er de spot mee te
drijven, want het was tenslotte God die alles domineerde. Vervolgens
gaf Bazelis nog een aantal indicaties en voorspellingen over zon- en
maaneclipsen. Hij vermeldde een zoneclips op 26 februari, een
maaneclips op 12 maart en weerom een zoneclips op 21 augustus
156025 •
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'" S(TEDELIJKE)
O(PENBARE)
B(IBLIOTHEEK)
KORTRIJK, SF/!. In deze
verzameling berusten
kalenders van o.m.
Thomas de Bert,
chirurgijn in de parochie
van Uksem (kasselrij St.Winoksbergen): almanak
1564; Pieter de Buck,
mathematicus ende
ghezworen geomettrist
van de stad Gent:
almanak 1563; Pieter
Cathoir, mathematicus en
ghezworen lantmeter te
Dendermonde, docerende
ende leerende wyn meten,
landmeten ... Jan van
Loon, gheswooren
medecyn van die vrijheyt
van Turnhout: almanak
1567.
" SOB KORTRIJK, S/F
1. Alamanach ende
prognosticatie vanden
schrickel jare ons Hee ren
MCCCCCLX,

4.

Futurologische escapades (1561)
lsser dieren tyt voor handen?
Salder pest ofsiecte branden?
Seg waertoe den hemel neygt
Off wat dit gesternte dreygt 26 •

Meester Nicolas Bazelis beperkte zich in zijn vrije tijd niet enkel tot
het redigeren van volks- of wandalmanakken. Zijn futurologische
ambities kregen ook gestalte in andere prognostica. Voor het jaar
1561 schreef hij een verhandeling waarin hij ook politieke, maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen niet uit de weg ging.

ghecalculeert op den
meridiaen der stede van
Poperinghe in Westvlaenderen door meester
Niclaes Bazelis van
Nyenkercke by Belle,
Medecyn ende chirurgyn
ende der Astronomijnscher consten een vast
liefhebber, woonende
binnen der se/ver stede in
de Gulden Helm in de
leperstrate. Antwerpen.
wed. Jacob van Liesveldt.
(Met dank aan de heer R.A. Blondeau).
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Dergelijke profetieën steunden vooral op de observatie van zon- en
maaneclipsen. Hij beschreef de hinderlycke werkingen van deze
verduisteringen.
Het was vooral met dergelijke futurologische escapades dat hij veel
aandacht kreeg. Zijn toekomstvisie voor het jaar 1561 legde hij vast
in een prognosticon of voorspelling die in het voorjaar in Antwerpen
gedrukt werd 27 • Hoewel hij zijn pseudo-wetenschappelijke dissertatie
tijdens zijn korte periode van stadsschoolmeester in Poperinge geschreven had, noemde hij zich in de titel medecijn ende cirurgien. Dat
hij toen zijn leraarstitel niet vernoemde, is er mogelijks een aanwijzing voor dat zijn ambities verder reikten, dat hij zijn tijdelijke
magisterfunctie nooit belangrijk heeft geacht en dat hij het
onderwijzersambt slechts beschouwde als een springplank naar een
beter bezoldigde artsenpraktijk.
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Op het titelblad noemde hij zich een fervent liefhebber van de
astronomie. De waarnemingen en berekeningen voor zijn voorspellingen had hij verricht op den meridiaen der stede van Poperinghe.
Bovendien werd vermeld dat hij afkomstig was van Nieuwkerke en
dat hij te Poperinge in de Ieperstraat in De Gulden Helm woonde.
We kunnen ons voorstellen, dat hij zijn nachtelijke observaties
verrichtte op de Cueckenmarct of op het nabijgelegen Reckhof in de
onmiddellijke omgeving van zijn woning, waar hij bij helder weder
een onbeperkt zicht had op alle sterrenbeelden van het firmament,
waar hij de op- en neergang van de zon of het wassen en krimpen van
de maangestalten ongehinderd kon observeren en waar hij het kwadrant
kon hanteren om de positie van de hemellichamen te bepalen.
Het sierstuk van de titelpagina was het embleem of het ex-libris van
de auteur. Centraal in de houtdruk stond een aardglobe. Bovenaan
fonkelden de zon en de maan, met tussenin een komeet door sterren
omringd. De andere zinnebeeldige voorstellingen hadden betrekking
op zijn artsenpraktijk. Onderaan stonden geneeskrachtige kruiden
afgebeeld met links een mortier of vijzel met stamper en rechts een
kolffles uit het laboratorium. Het geheel was omkranst met Latijnse
zinsneden: Vita hrevis-Ars longa - Occasio praeceps -Experimentum
pericolosum en Inducium dijficile (kort leven, omvangrijke kunst,
buitengewone gelegenheid, gewaagd experimenten moeilijke aanwijzing). De in het Nederlands gestelde verhandeling, die slechts acht
bladzijden telde, werd gedrukt bij de weduwe van Jacob van Liesveldt
in Het Schilt van Artoys in Antwerpen.
Had Bazelius connecties met deze befaamde drukkerij? De drukker
Jacob van Liesveldt (1490-1545) was in het Westkwartier maar al te
goed bekend geweest, vooral door zijn uitgave van de volledige bijbel
in de volkstaal. 'De Liesveldtse Bybel', zoals hij in de volksmond
genoemd werd, was een vertaling van fragmenten uit de Lutherse
bijbel. Wegens het ketters geacht karakter van de uitgave en conform

53

54

aan de ordonnantie uitgevaardigd door Keizer Karel V op 22
september 1540, werd Jacob op 28 november 1545 ter dood veroordeeld en onthoofd 28 . Toch werd deze bijbel nog in het Westkwartier
verspreid en gebruikt, want in 1547 werd Willem van Damme in
Hondschote berecht terwijl zijn verdachte boeken met onder meereen
Liesveldt-bijbel van 1542 op advies van de Raad van Vlaanderen in
het openbaar aan de vuurstapel toevertrouwd werden 29 • In 1557 werd
de Liesveldt-bijbel nog gebruikt door de onderwijzeres Jehanne
Jeurdekens, die op zon- en feestdagen in Hondschote conventikels
hield voor volwassen personen en er bijbelteksten uit voorlas 30 .
De drukker Jacob van Liesveldt was gehuwd met Marie Anxs. Na de
dood van haar man gaf ze in 1548 een rooms-katholieke bijbel uit en
in 1560 stond deze moedige zakenvrouw nog steeds aan het hoofd van
het bedrijf. Verwantschap van Marie Anxs met Willem Anxs. priester
(vermoedelijk pastoor) van de Sint-Bertinuskerk in Poperinge, is niet
zomaar uit te sluiten. Toen meester Willem Anxs vóór 29 maart 1562
in de Papestraat (nu Priesterstraat) overleed, werd de nalatenschap
verdeeld onder zijn verwanten Robert Anxs, Barbele Anxs (weduwe
van Matheus de Pape), Pieter Anxs fs. Pieter, Franchois en Ruben
Anxs 31 • Een familietak Anxs of Hanxs was van Poperingse origine,
want een Johannes Hanxs studeerde in 1512 in Leuven en zijn zoon,
frater Adrianus Hanxs, was er in 1546 eveneens ingeschreven 32 • Op
6 mei 1562 liet meester Pieter Anxs, fs. Maarten van Poperinge zich
inschrijven als buitenpoorter van Brugge en op 20 december 1566
verhuisde hij naar Hondschote 33 . Het is uiteraard ook mogelijk dat
Bazelius door een bevriende boekhandelaar of colporteur in de
werkplaatsen van Van Liesveldt geïntroduceerd werd. Deze officina
was immers bekend voor de uitgave van kalenders en prognostica.
Het prognosticon van Bazelius verscheen niet als een onderdeel van
een of andere almanak, maar kende begin 1561 een afzonderlijke
publicatie. De monografie werd niet gepubliceerd met de kerkelijke
goedkeuring zoals dit vaak het geval was, maar kreeg de approbatie
van het Hof.
In de voorrede schreef de arts, dat hij reeds dikwijls het belang van de
astronomie in de geneeskunde in het licht gesteld had. Hieruit blijkt
dat hij met de publicatie van 1561 niet aan zijn proefstuk was. In zijn
werk verwees hij trouwens naar zijn prognosticon van voorleden jaar.
Volgens zijn opvatting was de wetenschap van de geneeskunde nauw
verbonden met de astrologie. Men kon geen ervaren medicus zijn
zonder een goede astroloog te zijn. Indien het volk de kunst van de
astrologie versmaadde, dan was het enkel door onwetendheid en door
plomp verstant.
In de voorrede waarschuwde hij tevens tegen degenen die hun
ambacht in de steek lieten om zich zonder bevoegdheidsakte aan de
geneeskunde te wijden. Hij was verbolgen op deze leugenaars en
brutale bedriegers en hij uitte dan ook zijn wrevel. Deze kwakzalvers
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noemde hij ongeleerde bllffelen. Men vond ze in alle beroepen: bij
groenteboeren, zoutverkopers, schoenlappers, messenmakers, vollers, wevers, lijkbidders of grafdelvers, spinners of toveressen. Deze
personen waren zich niet bewust dat ze met verboden medicijnen die
menschen hun mage ende darmen doen schueren met walgen ende
schijten en aldus de gezondheid van de patiënten benadeelden.
Nicolas deed ook een beroep op rechters, gerechtsofficieren en andere
autoriteiten om deze gevaarlijke lastposten, die de massa manipuleerden, nauwkeurig in de gaten te houden en te elimineren, zoals
men deed met dieven en moordenaars. Indien de overheid de wel vaart
van de bevolking wilde nastreven, zoals haar door God was bevolen,
dan moest ze deze personen minstens de verplichting opleggen hun
oorspronkelijk ambacht uit te oefenen. Dit advies werd hem ingegeven uit liefde voor het volk en niet tot eigen profijt.
Het prognosticon van 1561 schreef Bazelius in de volkstaal, maar het
is niet uitgesloten, dat er ook een Latijnse en een Franstalige versie op
de markt verscheen, vermits zijn prognosticon van 1578 eveneens in
die drie talen werd uitgegeven.
Hij beschreef niet alleen de hinderlicke werckingen van de zon- en
maaneclipsen, maar hij deed ook voorspellingen over het verloop van
de vier seizoenen. Hij wijdde ook een hoofdstuk aan de siecten,
quellagiën ende cranckheden der menschen in 1561 en besloot met
een geestdriftig slotwoord tot de lezer. Met deze editie gunde hij ons
ongetwijfeld een blik in de leef- en denkwereld van de wetenschapper
in de 16de eeuw. Een gedetailleerde beschrijving van alle hoofdstukken is zeker niet relevant. Toch willen we even de fasering
doorlopen en er enkele beschouwingen aan toevoegen.
Bazelius voorspelde twee zoneclipsen in 1561. De eerste moest
plaatsvinden op 14 sprokkel 's morgens omstreeks half acht. Ongeveer een derde van de zon zou met den cloot vande maan bedekt
worden en het natuurverschijnsel zou ongeveer twee uur duren,
waaruit hij besloot dat de hinderlijke gevolgen twee jaar konden
aanslepen. De tweede zoneclips zou plaats hebben op 11 augustus
1561, maar de verduistering zou niet te zien zijn in ons land.
Hinderlijke effecten waren dan ook niet te vrezen.
In een volgend hoofdstuk behandelde Bazelius de maaneclips van 12
maart 1560. Hij verwees naar zijn voorleden prognosticatie, waarin
hij niet geschreven had over de hinderlijke werkingen. Als belangrijkste gevolg zag hij in 1561 een mislukte graanoogst, veroorzaakt door
de strenge vorst, de overvloedige sneeuw en tempeesten. Door deze
ongunstige klimatologische omstandigheden en de mislukte graanoogst zouden de prijzen fors stijgen en het levenspeil aanzienlijk
slechter worden.
Verder beschreef Bazelius de zoneclips, die plaatsvond op 21 augus-
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tus 1560. Hij gaf grif toe dat hij zich in zijn vorige prognosticon
vergist had bij de opgave van het aanvangsuur, maar dat was zijn fout
niet. Zoals zoveel andere astrologen had hij zich laten misleiden door
de onbetrouwbare gegevens die in het dagboek van Johannes Stadij
vermeld stonden. De nadelige invloed van die zonsverduistering zou
zich laten gelden vanaf maart 1561 tot einde mei 1563. De hinderlijke
gevolgen zouden vooral van toepassing zijn op de geestelijken, de
kerken en de religies.
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Met deze voorspellingen zat Nicolas meteen op het gladde pad van de
reformatie, en dat was zeker geen hersenschim. Het jaar 1560-1561
werd trouwens een van de grote schamierjaren in de reformatietijd.
Hij voorspelde grote bloetstortinge inden kerstenheyd, omwille van
het geloof. Verder zag hij allerhande religieuze bewegingen en quade
opiniën oprijzen. Voor geestelijke en wereldlijke bestuurders dienden vervolgingen en andere rampzaligheden zich aan. Grote veranderingen in de christelijke religie waren op til, zodat de overheid scherp
moest toezien. Hij waarschuwde dat het leven van geestelijke en
wereldlijke overheden op het spel stond. Sommige zouden zelfs
vermoord of vergiftigd worden.
Er werden inderdaad opstandjes gepleegd en doodsbedreigingen
geuit. Inquisiteur Titelmans vreesde zelfs voor zijn leven en meldde
dat aan de landvoogdes Margareta van Parma) 4 • Bazelius repte echter
met geen woord over de nachtelijke razzia's op anabaptisten in
januari en oktober 1561, en over de intimidaties, de folteringen, de
verbanning en de exodus van de nieuwgezinden uit Poperinge.

Een volgend component van het prognosticon was de beschrijving
van de vier seizoenen. De start van de winter stelde Bazelius op 3
december bij volle maan. De winter zou gekenmerkt worden door een
strenge koude, een lange vorstperiode, overvloedige sneeuwval,
stormwinden en slagregen. De lente zag hij tegemoet op 10 maart
1561. Veel getemperde ende lieflycke dag hen zouden afwisselen met
perioden van hitte en droogte, maar ook overvloedige vochtigheid.
Het seizoen zou gedomineerd worden door de planeet Mars en dat
beloofde niet veel goeds. In de beweging van deze planeet zag hij
voortekenen van overspel ende alderhande oncuysheyt. Veel gehuwde vrouwen en maagden zouden ghevioleert worden. Hij voorspelde dan ook de geboorte van veel bastaerden, die volgens hem
meestal gelegitimeerd zouden worden. Deze feiten konden ook
aanleiding geven tot veel schelmerie ende dootslaghen op jonge
mannen.
Deze toespelingen waren zeker geen produkt van zijn verbeeldingskracht of een uiting van seksuele obsessie. Als dokter kon Bazelius
vrijmoedig spreken over de teruggang van de moraliteit, over verkrachting, concubinaat, overspel, ontucht en andere vleeselycke conversaties, die ook in de meest eerbiedwaardige milieus schering en
inslag waren. Vermoedelijk was zijn voorspelling een moraliserende
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vingerwijzing tot de gekende families en aan het adres van een rijke
en onbezonnen jeugd. Hij stond erop dat onwettige kinderen gelegitimeerd werden, maar wees erop dat moordende intriges om het
familiebezit veilig te stellen nooit uitgesloten waren.
Bazelius jammerde ook over de rovers en de straatschenders die in
1561 de streek onveilig zouden maken en maakte de handelaars en de
reizigers opmerkzaam op het dreigend gevaar. Maar wie had deze lui
in de marginaliteit gedreven? Bazelius zweeg daarover in alle talen.
Het antwoord daarop werd fier en ongedwongen gegeven door dekeninquisiteur Titelmans in zijn schrijven van 14 november 1561 aan de
landvoogdes: L' église d' Ypres n 'a duré que de VIII à X mais, laquelle
avec icelle de Paperinghes, ant esté parmay troublés parappréhensian
et punitian d' aulcuns d' iceulx, et se sant en partye retirés vers
Annentières et Handscote et en partye vagabondés par Ie plat pays en
faisant beaucaup de mal entre les simples gens 35 •

Volgens Bazelius' verwachtingen stonden deze en veel andere rampen de mensheid te wachten. Het tij kon nog gekeerd worden als de
bevolking afstand deed van een boos en goddeloos leven. De bevolking moest zich met God verzoenen door een christelijk leven en een
oprecht berouw.
Alle onheil werd dus gezien als de wraak van God en een bestraffing
van de zondige mens. Zijn voorspellingen nopens de opkomst van de
reformatoren kunnen we moeilijk als een echte revelatie beschouwen.
De reformatie was een proces dat reeds lang op gang gebracht was, en
dat niet meer te stuiten viel. De voorspellingen van Bazelius hadden
bijgevolg veel kans om effectief bewaarheid te worden. De astrologische interpretaties in verband met rovers en straatschenders putte
hij eveneens uit zijn ervaring. Het probleem van de vagebonden was
zeker geen nieuw gegeven, vermits Pieter van Bambecke, stedehouder van de soeverein baljuw die in Poperinge resideerde, reeds in
1558 met 21 gewapende manschappen naar de kasselrij SintWinoksbergen moest oprukken om jacht te maken op rabauwen die
de streek onveilig maakten 36 •

" ID, op.cit., pp. 36-37.
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Bazelius waarschuwde dat het leven van geestelijke en wereldlijke
overheidspersonen in gevaar was. Het is moeilijk nu nog in te schatten
welke impact dergelijke voorspellingen gehad hebben bij het
onderdrukken van de vrije meningsuiting, de strenge toepassing van
de plakkaten en de harde aanpak van de hervomden door
geloofsonderzoekers en rechters. Vaak werden de sterrenkijkers
bespottelijk gemaakt om hun gemis aan praktische zin, maar als de
voorspellingen een persoonlijke bedreiging vormden, werden ze
allicht toch gevreesd. Het is zeker niet uitgesloten dat Bazelius de
overheid in verlegenheid bracht.
Bazelius eindigde zijn seizoenoverzicht met een verwijzing naar de
goede eigenschappen van de zomer die op 11 juni 1561 moest
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beginnen. Tenslotte weidde hij uit over de onghetempertheyt van de
herfst, die een aanvang moest nemen op 13 september. De landsman
raadde hij aan wat vroeger te zaaien dan gewoonlijk. De astroloog
besloot het hoofdstuk over de seizoenen met een aanmaning tot de
lezers om de christelijke liefde te beoefenen, opdat ze goede tijden
zouden mogen beleven en verzekerd zijn van rust en vrede. Moraliserend eindigde hij zijn betoog met de woorden: waren er geen zanden,
dan waren er ook geen plagen!
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In het laatste hoofdstuk waarschuwde Bazelius voor siecten. quellagiën ende cranckheden die de bevolking in 1561 te wachten stonden.
Hij voorspelde veel langdurige, trage en pericolose ziekten. Vooral
flegmatieke en melancholieke humeuren zouden er het slachtoffer
van worden. Zonder de geheimen van zijn geneeskunde te verklappen
en middelen ter hand te doen, gaf hij een opsomming van de ziekten,
die de streek zouden teisteren: cortsen, quarteynen, watersucht,
upstoptheden der mi/te, chiarusse fumueren der mi/te, dolueren int
hooft, armen, benen ende leden, lammicheyt, apoplerien, glzeunen,
catharren, hoesten, cortheyt van adem, vercoutheden, buyckloopen,
loopen der vrynen, coude pleuresien, hete siecten, tertianen,
inflamatien der mi/te, injlamatien vander lever en walghinghe. Hij
vreesde ook de opkomst van veel vreemde en onbekende sorghelycke
siecten. Hij erkende de onmacht van de geneeskunde daarin. Veel
personen. vooral mannen, zouden eraan sterven, nog vóór de oorzaak
bekend werd of vóór men bequame remedien gevonden had om die
ziekten te bestrijden. Wellicht was deze laatste voorspelling een
allusie op de pest, die altijd latent aanwezig was en waartegen geen
kruid gewassen was.
Tot slot hield Bazelius nog een peroratie tot de lezer. Hij had nog veel
kunnen schrijven over vrede en oorlog, over goede en slechte tijden.
Hij wilde echter niet alles openbaar maken en beknopt blijven, vooral
om de misbruiken van monopoliehouders te verhinderen. Deze
speculanten maakten gebruik van sommige toestanden om de marktsituatie te overheersen en aldus de prijzen de hoogte in te jagen, wat
leidde tot een versnelde inflatie.
Bazelius wist, dat sterrenkijkers en wichelaars op één lijn gesteld
werden met ketters en schismatieken, dat prognostica en kalenders
nauwkeurig aan de katholieke leer getoetst werden door de censuur.
Rekening houdend met de richtlijnen van de Kerk, verklaarde hij dan
ook diplomatisch dat de Almachtige God de feiten kon bedwingen,
veranderen of doen ombuigen volgens de goddelijke wil. God had het
firmament in handen en domineerde de sterren en planeten, die hem
alle eer en lof bezorgden.
In zijn slotwoord gafBazelius ruimte aan het verlangen naar vreugde,
vrede en geluk. Het klonk plots als een hoopgevende boodschap in
een wereld vol onbegrip. Om in de gunst te staan van het kerkelijk
gezag en de censuur, deed Bazelius nog een laatste oproep tot de

bevolking om alle sonden te laten en met elkander te leven in een geest
van christelijke en broederlijke liefde.
Dat Bazelius een godvrezend en vroom mens was, staat buiten kijf.
Het blijkt echter moeilijk om zijn religiositeit te vatten of te definiëren. Hij was geïnspireerd door het christelijk model dat ingebed
lag in de maatschappelijke context van de reformatietijd. De dood en
het laatste oordeel stonden centraal in zijn ideeënwereld. Maar aan het
Concilie van Trente, dat op 29 november 1560 door paus Paulus IV
geopend werd, werd niet gerefereerd, hoewel het hervormingsplan
van de Kerk actueel en verreikend was. Hij voorspelde wel groote
veranderinghe inder christelycker religie en raadde de overheid aan
scherp regaertte nemen. Hieruit kunnen we wellicht besluiten dat hij
behoudsgezind was en weinig heil zag in de hervormingen die door
bisschoppen en prelaten gepland werden, of door de hervormingsgezinden werden nagestreefd.
Het is opvallend dat hij in zijn prognosticon van 1561 nooit het woord
'katholiek' hanteerde, terwijl dat in zijn geschriften van 1578 wel het
geval was. In 1561 sprak hij voortdurend over de kerstenheyd, de
christelyke leer, een christelyk leven en de christelyke liefde. Als we
zijn prognosticon van 1578 afspeuren, dan merken we een lichte
verschuiving in het woordgebruik en wellicht ook in zijn religieuze
denkwereld. Meer dan vijftien jaar later hanteerde hij termen als: het
catholyc gelove, catholycke herten en de Catholycxste Keyser. Het
komt ons voor dat hij in 1561 bewust en met voorkeur de algemene
benaming 'christen' gebruikte om al degenen aan te duiden die de
oorspronkelijke geloofsbelijdenis onderschreven.
Bazelius schreef ook dat hij de quade opinien aanzag als hinderlijke
gevolgen voor de christenheid. In de ogen van deze humanist waren
quade opinien synoniem voor de leer die door de anabaptisten
verspreid werd. In de jaren zestig waren anabaptisten, menisten of
wederdopers de gemeenschappelijke vijanden van katholieken,
sacramentariërs, lutheranen of calvinisten, die zich allen 'christen'
konden noemen. Met zijn prognosticon van 1561 wilde hij blijkbaar
nog niemand voor het hoofd stoten, uitgezonderd de anabaptisten die
in eerste instantie door de overheid geviseerd werden en die dan ook
door hem onverbloemd betiteld werden als alderbooste secte vande
herdoopers.

5.
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G.J. SCHOTEL, op.
cit. Dit vers werd
geschreven door Willem
Baudaert, beter gekend als
Guilielmus Baudartius
(Deinze 1561-Zuphen
1640), gereformeerd
theoloog en predikant.

Van de schepenzetel tot de beklaagdenbank
(1560-1562)
Alle 111iseriën en ja111111eren die ons kirn111en aen,
Kondigden de hoose kometen aen.
Als wraeke en roeden en toorn van Godt.
Wee den ligtveerdige, die er mede spotn
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Toen abt Gerard d"Haméricourt van de Sint-Bertinusabdij te SintOmaars. in zijn functie van wereldlijk heer over de heerlijkheid
Poperinge. opdracht gaf aan de lokale proost Jean de Pottere, alias
Jean Baudeyn, om op 18 oktober 1560 over te gaan tot de volledige
reorganisatie van het stadsbestuur, werd Nicolas Bazelius geroepen
om een schepenambt te bedienen' 8 . In die functie vonden we hem
vermeld in het register van Halmen op 10 december 1560, 10 maart
1561 en 15 september 1561. We kunnen bijgevolg stellen dat de arts
een mandaat van stadsschepen uitoefende van 18 oktober 1560 tot 30
september 156 l ' 9 •
Deze periode wordt vaak bestempeld als de pre-reformatorische tijd,
gekenmerkt door de nachtelijke razzia's en de speuracties in Poperinge
van de geloofsonderzoeker meester Pieter Titelmans en zijn adjuncten in januari 156 J-1°. Anabaptisten werden aangehouden en aan de
tand gevoeld. Velen konden de stad ontvluchten of moesten hun
onorthodoxe leerstellingen afzweren. Het gewone levensritme van de
burgers werd totaal ontwricht door de onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. de burgertwisten, de gezagscrisis, de
confiscaties en de praktijken van de inquisitierechtbank van Titelmans.
Was de ambtsperiode van Nicolas Bazelis als schoolrector van korte
duur. dan was zijn politiek mandaat als stadsschepen nog korter
vermits hij deze functie slechts één dienstjaar behield. Het was vrij
uitzonderlijk dat een stadsschepen zo vroeg werd gewipt.
We stellen vast dat de ambtsperiode als leraar en zijn mandaat als
stadsschepen ongeveer parallel liepen met de opdracht van proost
Dom Jean de Pottere. Deze monnik uit de abdij van Sint-Omaars kan
slechts een korte periode de abt vertegenwoordigd hebben in Poperinge,
vermits hij eveneens in 1559 aantrad en we reeds op 30 november
1561 een opvolger in dezelfde functie aantreffen 41 • Het is zeker niet
denkbeeldig dat de stadsschepen mr. Nicolas Bazelis en de proost
Jean de Pottere gefungeerd hebben als contactpersonen tussen het
stadsbestuur en de geloofsonderzoekers die een aantal dagen in
Poperinge verbleven 42 • Als wetenschappelijk geschoolden en theologisch gevormden waren beide notabelen mogelijks de aangewezen
gesprekspartners bij een dergelijk subtiel onderzoek. Deze veronderstelling achten we mogelijk omdat uit de geschriften van Bazelius
blijkt dat hij de anabaptisten niet genegen was en hen hartgrondig
verfoeide. Hij wees hen trouwens aan als de alderbooste secte.
'' SAP 467. Register i·an
Resoluties. f. 89v .. Op St.
Luux dagh ( 18 oktober)
1560 wierd 1·a11weghe
mijn heere den prelaet
rnn St. Bertins. Gérard d"
Haméricourt. bv message
Johan Bauden1. ~n1en

proost in Poperinghe,
vennaect de \\"et deser
stede rnn Poperinghe
ende glzestelt twee
burghemeesters. den
eerste i·an commune ende
den tweeden vande wet,
ende thien schepenen

hebbende alle jurisdictie
i·er:aemendelick die te
\"Ooren schepenen ende
keurheers i·erscheiden
hielden.
"' SAP 364. Register van
Halmen .. f. l 72v .• f. 184,
f. 200v ..

0
ARA. Acquits de Lille,
nr. 461. Rekening door
Pieter Titelmans
aangeboden bij de Raad
van Vlaanderen (januari
1561 tot juni 1561 ).
wegens ·vacatien·. o.m.
te Poperinge.
" N. HUYGHEBAERT.
Prél'!5té de Saint-Bertin à
Poperinghe, in:
Mos.~sT1cos BELGE. T.
III. p. 171.
" J. VANDE WIELE.
Itinerarium 1·an
inquisiteur Pieter
Titelmans en ~ijn
medewerkers (15471566). in: HASDELISGE'i
'

VAS DE Ko:-:1:-:KLIJKE

COMMISSIE VOOR
GESCHIEDESis •• CL!. afl.

1

& 2, Brussel 1985.
Verblijf van Titel mans en
zijn medewerkers te
Poperinge in 1561: 4 jan.
- lljan.156l:Titelmans.
promotor Nicolaas de
Hondt en notaris Pieter
vanden Heede; 19 jan. 20 jan. 1561: Titelmans.
assessor. promotor en
notaris (p. 108): 26jan. 24 febr. 1561: promotor:
3 febr. - 4 febr. 1561:
promotor (p. 109); 10
aug. - 14 aug. 1561:
notaris; 1 1 okt. - 12 okt.
1561: promotor (p. 111 J.

Het is juist dat mr. Pieter Titelmans gebruik maakte van informanten
en verklikkers. De gevangenisbewaker Jacques van Thuyne had
trouwens tijdens de nachtelijke razzia's de woningen van de
anabaptisten aangewezen. Uit de briefwisseling van Titelmans blijkt
dat hij zich vaak wendde tot de baljuws en schepenen van steden en
kasselrijen om aanvullende informatie te verkrijgen over verdachte
inwoners. Het valt echter sterk te betwijfelen of Titelmans en zijn
assistenten op de integrale medewerking van alle Poperingse notabelen konden rekenen. Voor de lokale overheid primeerden de belangen
van de bevolking, de orde en de rust. Dr. Bazelis had het bij de
algemene opinie en de heersende clans blijkbaar verkorven, vermits
hij niet meer als stadsschepen werd verkozen.
Op 22 november vinden we Nicolas Bazelis vermeld in het register
van Arresten van de plaatselijke vierschaar als verweerder in een
proces dat tegen hem werd ingespannen door Nicaise en Jooris de
Buckere, pachters van bieraccijnzen 4'. In een schriftelijk verzoek tot
de schepenbank vroegen ze om de betaling te verkrijgen van de
verschuldigde accijns. Volgens een octrooi van 1554 had het stadsbestuur het recht om een verbruikersbelasting te heffen op de aankoop
en de consumptie van bier en wijn. Het innen van de bedragen werd
toevertrouwd aan lokale ambtenaren. Sommige notabelen genoten
een vrijstelling van accijnzen voor een beperkte quota. Het octrooi en
de privileges hadden reeds vaak aanleiding gegeven tot discussies
met de pachters van accijnzen die als belastingheffers fungeerden.
Waarop de aanklacht berustte en of er een strafmaat werd toegepast,
wordt door de documenten niet prijsgegeven.
Dr. Bazelis berustte blijkbaar niet in de uitspraak, want op 18
december 1561 was hij zelf eisende partij in een geschil omme costen
tegen Jooris de Buckere en zijn complicen. Vermoedelijk betrof het
hier dezelfde feiten in beroep. De procedure werd door de stedelijke
vierschaar beslecht op 3 juli 1562, maar de concrete motieven van de
rechtspraak en de vonnissen blijven onbekend 44 .
" SAP 247, Register 1·a11
Arresten, niet gefolieerd.
Ibidem.
45
a. SAP 467, Register
\'(lil Resolwie, Jooris de
Buckere, Aernout Barry,
Jacques Oudegherste en
Jan Platevoet waren de
woordvoerders van de
gereformeerden in de
onderhandelingen met het
stadsbestuur in februari
1567.
b. J.H. BEKOUW, De
emigratie, dl. VIII,
Conjiscations sur les
rebel/es, 1568-1569,
1570, p. 92 en 11 l.
.j.j

Had mr. Bazelis nagelaten de accijnzen te vereffenen of was hij
financieel niet bij machte om zijn verplichtingen na te komen? Jooris
de Buckere was immers nog steeds medeigenaar van de het huis De
Gulden Helm dat Bazelis betrok, zolang hij de volledige koopsom nog
niet afbetaald had. Als hypotheekgevers hadden de gebroeders De
Buckere in 1557 de woning in onderpand verkocht zodat Bazelis
financieel van hen afhankelijk bleef tot de volledige afbetaling zou
geschieden op 13 juni 1563. Het is bekend datJooris de Buckere vroeg
sympathiseerde met de hervormingsbeweging. In februari 1567 trad
hij op als een van de onderhandelaars tussen de rebellen en het
stadsbestuur. Éen jaar nadien werd hij door de Raad van Beroerten bij
verstek veroordeeld tot verbanning en confiscatie van zijn bezittingen45.
De reden waarom Dr. Bazelis in onmin leefde met de familie De

61

Buckere kan dus op veel terreinen gezocht worden. De financiële
aspecten, gekoppeld aan de reformatie, waren zeker van aard om de
conflictsituatie te laten escaleren.
In zijn prognosticon van 1561 had Bazelis zoveel onheil voorspeld en
het meest duistere toekomstbeeld aan zijn medeburgers voorgespiegeld. Blijkbaar had zijn profetische geest geen rekening gehouden
met het feit dat hij even kwetsbaar was en dat hij zelf in een spiraal van
onverkwikkelijke gebeurtenissen meegesleurd kon worden.
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Bazelius' volksalmanak van 1563
Schooll drooghe ende lieflick \\'eder
met coele 11·inden ende \\'Gf rijm
uit den oostell, noordoosten (22 april 1563).

Was het prognosticon van 1561 dramatisch geladen, dan merken we
dat het volgend gekende werk van Bazelius toch minder tragische
vormen aannam. Hij waagde zich blijkbaar niet meer op het gladde
pad van de dreigende voorspellingen. Hij wilde niemand meer voor
het hoofd stoten vermits zijn prognosticon nog enkel betrekking had
op de weersomstandigheden.
Bazelis stelde dus een eenvoudige volkskalender samen voor het jaar
1563~ 6 • Omdat hierin ook de meest gunstige dagen werden aangeduid
waarop medische ingrepen en de voorschriften van geneesmiddelen
met veel succes toegepast konden worden, kenden dergelijke almanakken een grote reputatie en een ruime verspreiding. In steden en op
het platteland ontbraken ze in geen enkele huiskamer. Men noemde
ze den boerendoctoor of boerenmedicijn, steeds bij de hand en
onmiddellijk te raadplegen als er geen arts in de omgeving woonde.
De kalender vermeldde ongeveer dezelfde gegevens over de auteur
als de almanak van 1560 en het prognosticon van 1561. Ook het
embleem, een prachtige houtdruk, ontbrak niet als sierstuk. Inmiddels
had de weduwe van Jacob van Liesveldt haar drukkerij Het Schilt van
Artoys, aan de Lammerpoortbrugge te Antwerpen, overgelaten aan
haar zoon Hans, die de druk van de kalender verzorgde. Dat het werk
door talrijke fouten werd ontsierd en vrij slordige fragmenten vertoonde, mogen we in geen geval aan de auteur toeschrijven, maar aan
de officina van Hans van Liesveldt.
Op de tweede pagina gaf Bazelis enkele specifieke eigenschappen
van het jaar 1563: het gulden getal: VI, de zonnecirkel: 1111, de
zondagsletter: C, de Romeinse indictie: VI~ 7 • Belangrijke perioden
6
ANTWERPEN.
MUSEUM PLANTINMORETUS. STEDELIJK
PRENTENKABINET.

'

R.5111. Almanak ende
prognosticatie mndell
jare ons Heeren
MDLXIII. Ghecalculeert

op den meridiaen der
Stede 1·a11 Poperinge/ op
den horizont van
Westl'iaenderen I door

Meester Nicolaes Ba~e/is
1•an Nieukercke bv Belle/
Medecijn ende Chirurgijn
ende der Astronomyscher
consten, een vast
liej71ebber / \\'oonende
binllen der \'Oorseyde
stede/ Inden gulden helm
/in de Ieperstrate
(embleem in houtdruk).
Gheprint t A11twerpen bi
mv Hans 1·c111 Lies1·eldt /
op die Lammerpoortbrugge I indell schilt \'an
Artoys. Onderteekent J.
de Perre.
" Snoeck ·s Almanach
1·oor het jaar O.H. JesuChristi 1993. jg. 221.
Gent. p. 4.
Het gulden getal: het
getal dat aanwijst welk
jaar van de maancirkel
aangebroken is. 1563 was
het 6de jaar in een
periode die telkens 19
jaar omvatte. Berekening:
(jaartal+ 1): 19 = q. +
rest. Het restgetal is het
gulden getal. b.v.: ( 1563
+ 1) : 19 = 82. rest 6.
De zonnecirkel
(zonnecyclus) is een
periode van 28 jaar, na
verloop waarvan de
dagen van de week op
dezelfde data vallen.
De zondagsletter is één
van de eerste 7 letters van
het alfabet. Hij verwijst
naar de dag waarop de
zondag valt. In 1563 viel
de eerste zondag op 3
januari. De zondagsletter
was dus C.
De Romeinse indictie
(RIJ begint op 313 na
Christus en geeft
tijdkringen van 15 jaar.
Berekening: [(jaartal + 1)
-313]: 15=q.+rest.
Het restgetal is de R.I..
b.v.: [(1563 + 1) - 313]:
15 = 83. rest 6. Dit
gegeven werd vaak
vermeld op officië Ie
stukken van het Pauselijk
Hof.

~ttt11fttttbt tèJoattoftitàtfe

banbtn tuonbctltjckm tnbe
tlltnbiglJcn jart ons ~m 1 57 s.

:Dl)tllfgabcrne bcf~Jp11ing~e tianoe jtoinctc bes tJooitcbcn )!atm.
Ghcc-.kuleert by M. Niclaes Baulius, Medecijn ende Chirurgijn ordinarisdec lleclc
ende C:UI'clryevan Sin te VVinox-Bcrgen in VVcfi-VLlendercn,
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Titelpagina van Bazelius' almanak en prognosticon, Antwerpen: H. van Liesveldt,
1563 (Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus, R. 51/4).

Vleestijd: de tijd van
Kerstdag tot Quinquagesima, de 7de zondag
vóór Pasen, dagen waarop
er volgens de kerkelijke
instructies vlees gegeten
mocht worden.
Besloten tijd: periode in
de vroegere R.-K. liturgie
waarin geen huwelijken
ingezegend werden. B.v.
in de advent en de vasten.
Kruisdagen: de drie dagen
vóór het feest van 0.-H.Hemelvaart, waarop biden boeteprocessies
plaatsvonden om een
goede oogst af te smeken.
" Quatertemperdagen:
elk van de drie boetedagen telkens bij het
begin van een nieuwe
periode van het kerkelijk
jaar, b.v.: woensdag,
vrijdag en zaterdag van de
pinksterweek.
Vigiliedagen: boetedag
vóór een hoogdag, b.v. 14
augustus. 24 december.

"
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1\\ NTWERPEN,
l3p ~cpnD1irk ll;lcyn!l~irkfenr op onfcr O~OttlUt11'2\ml}oti

ittiic '1.clic-blorm~.
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waren: de vleeschtijt met een duur van acht weken en twee dagen, de
besloten tijd vanaf 7 februari, de vasten vanaf 28 februari, Pasen op
11 april, de kruisdagen vanaf 16 mei, Ons-Heer-Hemelvaart op 20
mei, Pinksteren op 21 mei en de advent vanaf 28 november 8 •
Verder gaf Bazelis een verklaring van veel gebruikte symbolen in de
jaarkalender. Bijzondere tekens werden in de almanak gebruikt voor
de aanduiding van de zondagen, de vrije marktdagen en de
paardenmarkten. Ook de dagen waarop land- en tuinbouwers met
goed gevolg konden planten of zaaien werden met een symbool
aangeduid.
Andere tekens werden gehanteerd om de meest gunstige voor- of
namiddagen aan te duiden waarop aderlaten, purgeren of pillen
nemen met veel succes toegepast konden worden. In zijn jaarkalender
vermeldde Bazelis eveneens de feestdagen van de heiligen, de
quatertemperdagen en de vigiliedagen ·19 • Verder had hij de dagen

aangeduid waarop de stand van de planeten en de maan aanleiding
gaven tot weersverandering. In een afzonderlijke kolom waarschuwde
Bazelis ervoor dat de hondsdagen vaak oorzaak waren van dodelijke
ziekten' 0 .
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Hij kondigde ook twee merkwaardige eclipsen aan. Een zoneclips zou
plaatsvinden op 20 juni. Meer dan de helft van de zon zou verduisterd
worden. Het verschijnsel zou twee uur en veertien minuten duren. Hij
voorspelde een maaneclips op 5 juli. De verduistering zou volledig
zijn en er zeer vervaarlijk uitzien. Hij beloofde in zijn prognosticon
breder uit te weiden over de hinderlijke effecten en de boze krachten 51 •
De arts richtte zich ook rechtstreeks tot de lezer. Deze moest helemaal
niet verwonderd zijn dat zijn almanak veel minder gunstige dagen
aanduidde voor het aderlaten, het purgeren of het pillen nemen dan de
almanakken van andere astrologen. Hij had slechts de alle rbequaemste
dagen aangeduid waarop volledig succes verzekerd was. Hij was
zeker van zijn stuk vermits hij alle kwade aspecten en de conjuncties
van de planeten onderling of met de maan en de zon nauwkeurig
onderzocht had.
Verder was hij van mening dat veel auteurs van almanakken onvoldoende observaties deden van de hemellichamen. Dit was uiteraard
zeer nadelig voor het opstellen van een goed prognosticon. Bazelius
laakte de astrologen die misbruik maakten van de oude en gefundeerde kunst en de oprechte leer van Ptolomeus, de prins van alle
astrologen, en van andere oude en geleerde sterrenkijkers 52 • Het
misbruik van de astrologie was zeer nadelig voor de barbiers. Door de
almanakken van knoeiers te raadplegen, werden de barbiers misleid.
Het aderlaten op ongeschikte dagen kon de patiënt in groot gevaar
brengen.
Bazelius was wel akkoord met het feit dat het aderlaten in sommige
gevallen onmiddellijk noodzakelijk was. Bij pestilentie, corsen,
pleuresien en squinantien mocht er uiteraard niet getalmd of gewacht
worden op een gunstig tijdstip 53 • Uitstel kon in dit geval slechte
gevolgen hebben en een groot gevaar betekenen voor de patiënt. Aan
personen die hun gezondheid niet wilden schaden, gafBazelis de raad
steeds een geleerde dokter met veel ervaring te raadplegen.
Volgens Bazelis kon het best voorvallen dat de weersvoorspelling
helemaal niet overeenstemde met de inclinatie van de planeten. De
lezer moest daarom de gefundeerde kunst van de astrologie niet
belachelijk maken of de auteur belasteren. Met zijn publikatie wilde
hij enkel een gunst bewijzen aan zijn medeburgers. God, de Almachtige Heer, domineerde het firmament. Het kon best zijn dat zijn
goddelijke wil andere wegen plande dan degene die door de constellatie van de planeten en de sterren werden aangeduid.

0
Hondsdagen: de
warmste periode van het
jaar: 19 juli tot 18
augustus of de dagen
waarop de Hondsster
(Sirius) met de zon
opkomt en ondergaat.
1
'
Vennits we in de
kalender van 1563 geen
verdere toelichting
terugvinden. kunnen we
wellicht stellen dat deze
kalender verscheen als
deel van een ruimere
prognosticon.
" GNLE. dl. 19. p 586.
Klaudios Ptolomeus:
Grieks wis-. aardrijks- en
sterrenkundige (+ 90/168) in Alexandrië. Hij
schreef o.m. een
leerboek over de
sterrenwichelarij en
vervaardigde ook
verschillende astronomische toestellen.
". Pestilentie: pest.
Pleuresien: van pleuritis
of bortvliesontsteking.
Squinantien: squinancie
= keelontsteking. angina.
'

Volgend op de brief aan de lezer, bevatte de kalender een houtsnede
met de voorstelling van een naakte persoon, omringd door de tekens
van de dierenriem. Hierdoor werd geïllustreerd dat het kosmisch
gegeven een invloed uitoefende op het menselijk organisme en de
menselijke gedragingen.
In feite was Bazelius een geestesgenoot van Paracelsus, een Zwitsers
alchimist ( 1493-1541 ), die in 1526 een leerstoel had in Bazel. De leer
van Paracelsus poneerde dat er een nauw verband bestond tussen de
buitenwereld, de macrokosmos en het menselijk lichaam. De illustratie toonde aan dat er een verband bestond tussen de sterrenbeelden
enerzijds en de menselijke ledematen en organen anderzijds. Er
bestond bijvoorbeeld een connectie tussen de Leeuw (Leo) en het hart,
tussen de Maagd (Virgo) en de ingewanden, tussen de Schmpioen
(Scorpius) en de geslachtsdelen 54 .
In de praktijk kwam het hierop neer, dat sterren en kometen de dag en
het uur aanduidden wanneer medicijnen genomen dienden te worden,
of laxeermiddelen toegediend, bloed getrokken, koppen gezet, de
zuigelingen gespeend of op een ander voedsel overgeschakeld.

". Connecties tussen de
sterrenbeelden en het
lichaam: Aries (Ram) hoofd. Taurus (stier) hals. Gemini (tweelingen)
- annen en handen.
Cancer (kreeft) - borst.
Leo (leeuw) - hart. Virgo
(maagd) - ingewanden.
Libra (weegschaal) lenden. Scorpius
(schorpioen - schamelheid. Sagittarius (schutter)
- dijen. Capricornius
(steenbok) - knieën.
Aquarius (waterman) schenen. Pisces (vissen) voeten.
" GNLE. dl. 17. p. 398.
" De resterende maanden
werden als volgt vermeld:
martiis - meerte. aprilis april. mayus - meye.
junius - wedemaent. julius
- hoymaent. augustus oogstmaent. september gerstmaent. october wynmaent. november slachmaent. december wintermaent.

Het was dus niet te verwonderen dat keizers en koningen er een
ervaren geneesheer-astroloog als lijfarts op nahielden, die ze bovendien nog konden raadplegen bij het nemen van belangrijke beslissingen in oorlogstijd. Michel Nostre-Dame (1503-1565), beterbekend
als Nostradamus, die in 1555 in zijn Centuries Astrologiques in een
duistere en geheimzinnige taal een aantal nu nog ophefmakende
voorspellingen deed, werd de gunsteling en de persoonlijke arts van
de Franse koning Karel IX''.
Het omvangrijkste deel van de volksalmanak van 1563 bestond
uiteraard uit de maandkalenders. Elke maand werd geïllustreerd met
een paar typische houtsneden. Elke dag van de maand werd aangeduid
door rode of zwarte letters. symbolen en andere merkwaardige
notities. Na elke week volgde een beknopt weerbericht en voor elke
zondag werden het Epistel en het Evangelie vermeld.
Belangrijke dagen voor Poperinge waren de Vrije Jaarmarkt op 21
april, de Omganck op 4 juli en het Sint-Bertinusfeest op 7 juli. Andere
vrije jaarmarkten vonden plaats op 8 maart te leper, op 10 juli te
Diksmuide, op 15 juli te Veurne en op 30 september te Nieuwpoort.
Voor de maanden gaf Bazelis de Latijnse en Vlaamse benaming.
Januarius stond voor Loumaent en februari heette Sprockel in de
volksmond"'.
Tenslotte werd de volkskalender afgesloten met een houtsnede, die
een oude man voorstelde die behoedzaam, voetje voor voetje voorbijtrok. Het geheel was omkranst door putti en een randversiering.
Allicht was het een voorstelling van Ahasverus, de legendarische
figuur die veroordeeld werd tot een eeuwig aards leven en tot een
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eindeloze zwerftocht over de aarde. Had Bazelis in deze figuur zijn
eigen toekomstbeeld ontwaard, zijn zoektocht naar een onbekende
lotsbestemming?

7.
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Nog meer tegenwind in Poperinge (1562-1563)
Mijn spijs :ijn bitter tranen
Die ick stortte dach en nacht
Als ick daeglicx hoor 1·ermanen
Waar is d_rn God mei SYn macht:',.

We stelden reeds vast dat Nicolas Bazelis behoorlijk veel tegenwind
kreeg in Poperinge. Nadat hij verwikkeld zat in een proces met de
familie De Buckere, werd hij niet meer geroepen om een schepenambt uit te oefenen. Blijkbaar werden zijn ambities nog meer gedwarsboomd.
Op 7 juli 1562 werd meester Jooris Van Houcke door de magistraat
als stadschirurgijn aangeworven met een jaarwedde van vijf pond
groten om te cureren alle aenne, ghequetste ende ghebreckelicke
menschen, die hem door de stadsoverheid gezonden werden58 . Vermoedelijk had meester Nicolas Bazelis, die zichzelf toch medecijn
ende chirugijn noemde. dit officieel ambt, dat een financiële
opwaardering betekende, eveneens geambieerd. Het is niet uitgesloten dat Nicolas Bazelis doelbewust over het hoofd werd gezien.
Het ambt van chirurgijn was nochtans niet van gevaar ontbloot. Nu de
baljuws van steden en kasselrijen, de gerechtsdienaars van de Raad
van Vlaanderen en de koninklijke commissarissen uitgebreide
volmachten ontvangen hadden, werd de bedrijvigheid van heelmeesters en chirurgijnen met argusogen gevolgd. De overheid wilde nu
eens paal en perk stellen aan alle reformatorische drukte in het
Westkwartier. Tussen 1560 en 1564 werden minstens een achttal
chirurgijnen met of zonder ernstige reden verontrust en vervolgd.
Om de ernst van de situatie te illustreren, geven we een chronologische opsomming van de gekende feiten. De chirurgijn meester Jacob
Dieusaert van Nieuwkerke voegde zich reeds omstreeks 1559 bij de
vluchtelingenkerk in Londen. Een overtocht uit Engeland naar zijn
streek werd hem fataal. In 1560 werd hij opgepakt en op 22 augustus
1562 stierf hij in Veurne op de brandstapel als volgeling van Calvijn.
Tegen Robert Jourdain van Merville werd op 16 januari 1561 in
Duinkerke een onderzoek ingesteld omdat hij in kringen van
anabaptisten circuleerde en met hen sympathiseerde. Meester Pieter
van Beveren van Duinkerke werd opgesloten in de kasselrijgevangenis in Ieper, maar op 2 oktober 1561 kon hij uit de kerker ontsnappen.
Franchois de Deckere van Hondschote werd op 8 augustus 1562
verbannen en zijn bezittingen werden geconfisqueerd. Hij sloot zich
eveneens aan bij de vluchtelingenkerk in Londen. De chirurgijn

" Berijming van psalm
42, Marnix van SintAldegonde.
58
SAP 467/1, Register
mn Resoluties, f 98.
Noot: op 23 november
1564 werd een nieuwe
conventie gesloten tussen
het stadsbestuur en
meester Jooris van
Houcke. gesworen
chirurgien deser stede om

alle geïnfecteerde
personen (pest) in zijn
woning te verzorgen

(Idem, f. 110).

w J. DECA VELE. op.
cit. Dieusaert: pp. 411412. 546, 584. 630.
Jourdain: Indices en
bijlagen nr. 1324. Van
Beveren: p. 425. De
Deckere, Wycmille.
Roussel en Barre: p. 431 .
Colin: Indices en
bijlagen nr. 624.
''" In het poorterboek
van Sint-Winoksbergen
wordt Nicolas Bazelis
vernoemd als fs.
Gregorius. In de
onuitgegeven doctorale
dissertatie van A.
WOUTERS.De
Nederduits geref!Jrmeerde predikanten in
Stad en Markie:aat 1•m1
Bergen op Zoom en Stad
en Baronie \'an Breda,
1580-1625, Nijmegen.
198 l. vinden we de
vader van Jacob Bazelis
sr. vermeld als Joris de
Oude (met dank aan L.
Vandamme). In Bazelis'
almanak van 1560
vinden we enkel
'Gregorius· als
naamfeest vermeld (12
maart). Verwarring

Colaert Wycmille van Lampernisse werd op 25 maart 1563 grondig
aan de tand gevoeld. Filips Roussel van Morbeque kreeg in september
1563 als anabaptist een lichte gevangenisstraf. In de kerker van het
Gravensteen in Gent werd hij opgesloten en zijn verdachte boeken
werden op de brandstapel geworpen. Lowie Borre van Kwaadieper
werd in december 1563 ondervraagd en meester Colin van Alveringem werd in april 1564 opgepakt, maar hij kwam vrij nadat hij
heerlijke betering beloofd had 5".
De familierelaties van Dr. Bazelius bleven allicht ook niet onbesproken. Zijn broer Jacob Bazelis, vermoedelijk een uitgetreden priester,
had zich met zijn concubine te Beveren-aan-de-IJzer gevestigd, waar
hun zoontje Jacob jr. in 1563 het levenslicht zag 60 • Vooraleer de
overheid kon ingrijpen had het koppel nog vóór september 1563 het
Kanaal overgestoken en zich in Sandwich gevestigd, alwaar het lid
werd van de Vlaamse vluchtelingenkerk 61 •
Verdachtmaking, bespieding en verklikking waren in de jaren zestig
zeker niet van aard om het maatschappelijk leven en de persoonlijke
gemoedsrust te bevorderen. Kon Bazelis nog aarden in een stad als
Poperinge die zo grondig door godsdiensttwisten verscheurd was?
Tot overmaat van ramp brak op 2 juni 1563 een hevige brand uit die
meerdan achthonderd woningen in de as legde 6 è. Als we de kronieken
mogen geloven, kunnen we stellen dat er aldus minstens drieduizend
mensen dakloos werden. De woningen van Nicolas Bazelis en zijn
buurman Willem de Reckemackere in de Ieperstraat werden eveneens
ernstig door vuur beschadigd of gingen in de vlammen op 61 .

tussen aanverwante

voornamen gebeurde
frequent. Dat de vader
van Nicolas en van Jacob
sr. dezelfde persoon is. is
goed mogelijk. Het is
pas in de kerkelijke
kalenders van de 20ste
eeuw dat er een
onderscheid gemaakt
wordt tussen Gregorius
of Grégoire en Georgius.
Georges of Joris.
1
"
A. WOUTERS. op.
cit. J. CAILLIAU.
Hondschoote. Genealogische gegevens serie 441
2-6-8, 8/221 : een Jacob
Bazelis. gehuwd met
Jakemijne De Veysch, en
minderjarig zoontje
worden vernoemd op
5.08.1572. Mogelijks
betreft het hier de
predikant Jacob Bazelis
sr.. die na een verblijf te
Sandwich op 9 juni 1572
nog te gast was bij de

Waar Bazelis zich intussen ophield, weten we niet. Het is een feit dat
Poperinge economisch volledig aan de grond zat. De bevolking werd
blijkbaar nog meer verontrust want eind 1563 werd er daar in opdracht
van Jacob Martin, president van de Raad van Vlaanderen, nogmaals
een enquête gehouden, vermits sommige bewoners op religieus vlak
als zeer verdacht stonden aangeschreven 6•.
Zeven maanden na de ramp, op 29 december 1563, liet Bazelis zich
inschrijven als poorter van de stad Sint-Winoksbergen 65 • Vermoedelijk was de verbrande hoj.\·tede van Bazelis nog steeds hypothecair
edelman Charles
Vasquez en allicht
daarna naar het vasteland
kon terugkeren en
tijdelijk te Hondschote
verbleef vooraleer
predikant te worden in
Vlissingen. zie L.
V ANDAMME. Een
edelman uit het
Westkwartier in
Engeland: Charles

Vasque: ( 1568-1578. in:
HET BELOOfDE L.\'ID.
ACHT OPSTELLEI\ OVER
WERKEN. GELOVEN EN

XVJe
XVlle EffW. Dikkebus.
1992. p. 147.
''' SAP 467/1. Register
nm Resoluties. f. 172:
naer den sc/wedelicken
brand in 'tjaer LXIII.
6
·' SAP 364. Register
VLl'CHTE'l TIJDEl\S DE

E'l

1·a11 Halmen, f. 313/3 en
342/4.
'" J, DECA VELE, op.
cit" p. 42.
''' T. VERGRIETE,
Indices op de poorterboeken 1·an Sr.Winoksbergen ( 13891789 ). Familia et Patria.
Handzame, 1968. met
verwijzing naar AMB.
BB 42. f. 16.
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belast. vermits zijn rivaal Jooris de Buckere terug in het bezit kwam
van het terrein waar eens De Gulden Helm had gestaan. Op 18 mei
1565 verkochten Jooris de Buckere en zijn vrouw Cornelie de
vernielde woning voor slechts tweendertig pond groten aan Pieter de
Worm66 . Meester Nicolas Bazelis had ongeveer zes jaar in Poperinge
gewoond. Het was vermoedelijk de meest turbulente periode in zijn
leven.
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8.

Medicijnmeester in de stad en in de kasselrij
Sint-Winoksbergen (1563-1579)
lek ~al 11-raeke nemen
Ende metten roede
huerlieden boosheden besoucken

Tijdens zijn verblijf in Poperinge was Bazelis helemaal niet mild
tegenover bepaalde groepen medeburgers. In zijn prognosticon van
1561 had hij dat dan ook duidelijk laten blijken. Met zijn voorspellingen had hij er wellicht velen doen sidderen van angst. Hij dweepte met
zijn kalenders en prognostica, die hij veel wetenschappelijker gefundeerd vond dan de voorspellingen van andere tijdgenoten-astrologen.
Telkens opnieuw trok hij ook in het verweer tegen de misbruiken van
concurrerende kwakzalvers die eveneens de geneeskunde beoefenden. In een ongezouten taal verweet hij ze om hun plomp verstand of
hekelde hij ze als ongeleerde buffelen.
Ook zijn boosaardige minachting en religieuze vooroordelen tegenover anabaptisten en andere nieuwgezinden kon hij niet verbergen.
Het was dan ook niet te verwonderen dat hij als gevolg van zijn
meedogenloze en stugge houding bij velen niet meer in de gunst
stond. Kennelijk had Bazelius het in Poperinge verkorven. Nooit
werd hem in Poperinge een bezoldigde officiële functie van stadsdokter aangeboden. De gerechtelijke procedures wegens wanbetaling van accijnzen en de stadsbrand die zijn woning teisterde, waren
er te veel aan. Ontmoedigd door zoveel onbegrip en tegenslag ging hij
op zoek naar een veiliger thuishaven, waar hij een nieuwe en betere
artsenpraktijk kon opbouwen.
Sint-Winoksbergen was een stad naar zijn hart, want er werd streng
opgetreden tegenover dissidente religieuze bewegingen. Hij zou er
zich ongetwijfeld veiliger voelen bij gelijkgezinden. Bovendien was
de stad na de volledige destructie in juli 1558 aan heropbouw toe en
in volle expansie. Inmiddels was de bevolking reeds tot drieduizend
inwoners gestegen 67 •
Reeds in zijn prognosticon van 1561 had Bazelis de lokale overheid
opgeroepen om scherp toezicht uit te oefenen op de anabaptisten. De
Poperingse magistraat en de lokale clerus waren er in zijn ogen veel
te laks. Zij lieten alle religieuze afwijkingen oogluikend toe. In Sint-

SAP 364. Register 1•an
Halmen, f. 342/4.
67
L. DEBAECKER.
Recherches historiques
sur la 1·ille de Bergues en
Flandre, Bergues. 1849.
pp. 75-78. Op 2juli 1558.
nadat hij Duinkerke
ingenomen had. werd
Sint-Winoksbergen door
maarschalk de Thermes
aangemaand zich over te
geven aan de koning van
Frankrijk. Op zondag 3
juli werd de stad
ingenomen. geplunderd en
uitgebrand. Slechts 16
woningen bleven recht te
midden van de ruïnes.
Door het verdrag van
Cateau-Cambrésis op 3
april 1559 werd de stad
teruggeven aan Spanje.
66

68

J. DECA VELE, op.
cit.. Colaert Lauwers
was gehuwd met
Naenken Smagghe. In
april 1561 werden ze op
de heerlijkheid van SintDonaas te Hondschote
aangehouden. Colaert
werd omstreeks 1561 als
doopsgezinde te SintWinoksbergen verbrand.
Zijn vrouw kwam na
afzwering terug vrij.
69
AMB, CC 164,
Comptes de la ville de
Bergues. 1561-1562. f.
14. De justitie deed een
beroep op meester Jan
vanden Coornhuyse te
Kassei om recht te
spreken in het geval van
de ketter Daniël Maren.
Idem. f. 19. De
predikheren Jan Simoen
en Jacques vander
Heyden ontvingen van
het stadsbestuur '2
cannen wijn' voor het
onderricht aan Daniël
Maren. E. DE
COUSSEMAKER. op.
cit.. T. III, p. 74. Brief
van Titelmans op 12 mei
1562 aan de magistraat
van Sint-Winoksbergen
met de mededeling van
de gevangenisbraak te
leper. waarbij Willem
Damman kon ontvluchten. De inquisiteur beval
een onderzoek tegen de
zuster van Willem.
Janneken Damman,
echtgenote van Daniël
Maren. p. 75. Brief van
Titelmans aan de
poortmeester Jan
Willaert op 22 juni 1562.
Van zijn assessor heeft
Titelmans vernomen dat
Janneken Damman zich
reconcilieerde met het
katholiek geloof, maar
dat alleen de vorst
genade kon verlenen. p.
77. Brief van de
poortmeester en
schepenen van SintWinoksbergen aan de
Raad van Vlaanderen op

Winoksbergen daarentegen werd streng opgetreden tegen alle
andersdenkenden. De justitie volgde er punctueel de instructies op
van de koninklijke plakkaten die de ketterij moesten indijken. Zo
werd op 11 november 1561 Colaert Lauwers er als obstinaat ketter
verbrand 68 en in 1563 werden Daniël Maren en zijn echtgenote
Janneken Damman geëxecuteerd omwille van hun religieuze denkbeelden69.
In Sint-Winoksbergen was ook Antheunes Vlaminck woonachtig. In
zijn functie van assessor of bijgevoegd rechter en regionaal vertegenwoordiger van de inquisitierechtbank van Pieter Titelmans zorgde hij
er in een fundamentalistische geest voor dat het oorspronkelijk geloof
vrijwel intact bieer 0 • Jan Vlaminck, deken van de christenheid en
pastoor van de Sint-Pietersparochie, signaleerde in zijn geloofsijver
de namen van personen die niet meer praktizeerden 71 •
Aldus kregen afwijkende religieuze overtuigingen in deze sterke
katholieke burcht minder kans om wortel te schieten. Wie gehecht
was aan de traditionele waarden en trouw bleef aan het oude geloof,
voelde zich in Sint-Winoksbergen thuis en genoot er bescherming.
Allicht zou Bazelis er beter kunnen aarden dan in Poperinge.
Blijkbaar werd Bazelius er met open armen ontvangen, want voor het
eerst in zijn dokterscarrière kreeg hij een officiële functie aangeboden
als stadsdokter. Op Kerstmis 1564 werd hem voor deze deeltijdse
betrekking een som van vier pond groten of achtenveertig pond
pari sis uitbetaald. Het betrof een bezoldiging voor één jaar medische
prestaties. Hieruit kunnen we afleiden dat hij omstreeks Kerstmis
1563 in deze functie werd aangeworven 72 •
Bazelis bezat niet het alleenrecht voor de geneeskundige zorgen in
Sint-Winoksbergen. Zijn officiële taak moest hij delen met meester
Hendrik Bernaert, die reeds sinds 1561 halftijds in functie was en een
jaarwedde van drie pond groten genoot. Verder was er de chirurgijn
meester Pauwels de Meester, stedemeester in 't cureren, die de
patiënten in het Sint-Janshuis behandelde en hiervoor een jaarwedde
van zes pond groten ontving 7-'. Tenslotte werd de praktische verlos19 januari 1563. met de
mededeling dat Daniël
Maren en Janneken
Damman terechtgesteld
werden.
"' J. DECA VELE. op.
cit .. p. 17. Antheunis
Vlaminck, assessor en
vast medewerker van
inquisiteur Titel mans
(mei 1559-30 maart
1566) woonde te SintWinoksbergen tot juli
1565. Daarna vestigde

hij zich te Ieper als
officiaal van bisschop
Rythovius. AMB, CC
165. Compte de la ville
de Bergues. 1568-1569:
op 5 juni 1569 bracht hij
een bezoek aan SintWinoksbergen. Bij de
ontvangst ontving hij '2
cannen wijn·.
-, E. DE COUSSEMAKER. op. cit.. T. III.
pp. 233-234.
" AMB, CC 165, 1563-

1564, f. 18: Meester
Nicolaes Ba~e/is ooc
medecijn ende ooc ten
pe11sioe11e deser stede te11
ad1·enante m11 4 p. gr.
sjaers daerbij hij
011tva11ghe11 is 1•a11 eenen
jaer. Verschenen te
kersmesse XV LXIII!. Bij
t\\"ee quitanc. XLVIII
p.p ..

" AMB. CC 165. 15611562. f. 17 en 17v. en
volgende rekening.
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kunde bedreven door een vroedvrouw 74 . Naast deze officiële ambten
waren er vermoedelijk nog artsen en barbiers bedrijvig die de professie als een vrij beroep uitoefenden 7 s.
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De officiële part-time jaarwedde of stadstoelage die Bazelis mocht
opstrijken. was uiteraard onvoldoende om in alle levensnoodzakelijke
behoeften te voorzien. of op grote voet te leven. De sterren waren hem
echter weerom gunstig gezind. want hij kon ook een voltijdse benoeming in de wacht slepen als dokter van de kasselrij Sint-Winoksbergen. Op 15 augustus 1564 ontving hij voor deze nieuwe functie een
bedrag van drie pond groten voor een half jaar dienst 76 • Dit betekende
dat zijn jaarwedde in de kasselrij op zes pond groten gesteld werd en
dat hij omstreeks 15 maart 1564 deze functie aanvaardde.
Met zijn gecumuleerde wedde van stads- en kasselrijdokter zag
Bazelis meteen zijn sociale status stijgen. Toch zal hij het voortaan
behoorlijk druk gehad hebben als we bedenken dat de kasselrij een
uitgestrekt gebied omvatte met vijfentwintig parochies die meestal
een aantal mijlen van de stadskern verwijderd waren 77 . Allicht kunnen
we stellen dat Bazelis voortaan altijd wel ergens op weg was om
zieken te bezoeken.
Naast zijn gewone officiële prestaties kreeg Bazelis nog speciale
opdrachten. In 1567 brachten de Landslieden van Tetegem een
vagebond aan. die ze bij aanhouding gruwelick ghequetst hadden.
Samen met nog andere landlopers had de ordedienst hem kunnen
inrekenen. Bazelis verpleegde de man tot hij voldoende opgeknapt
was om gestraft te worden naer ::::yn meryten. De stadstresorier
betaalde hem voor deze opdracht een ereloon van twaalf pond
pari sis 7 '
In 1571 werden de chirurgijnen Nicolas Bazelis en Joos Bartholomeus op bevel van de wet opgeroepen om de lijkschouwing te
verrichten van een kind dat door de moeder gewurgd werd. De twee
wetsdokters kwamen tot de conclusie dat Mayke Borghers, dochter
van Daneel. de keel van haar kind had dichtgeknepen en de schedel
ingedrukt. De kasselrijrekening vermeldde een ereloon van acht pond
parisis 79 • Samen met zijn collega's kreeg Bazelis nog andere onaangename opdrachten. In 1571 en 1577 ontvingen ze een bijkomende
-, AMB. CC 164. 15591560. f. 26. In 1560
ontving de vroedvrouw
Jaquemyne Daten.
echtgenote van de
kleermaker Chaerle de
Landmeter. een wedde
van 72 p.p .. Zij was de
zuster van de cah·inistische predikant Pieter
Daten. AMB. CC 166. f.
21: Colyne Colpaerts
ontving in 1573 een
vergoeding van 36 p.p.

-, AMB. CC 164. 15591560. f. 33: Thomas
Baert. chirurgijn. AMB.
cc 165. 1563-1564. f.
23v.: Heindrick Baert.
medecyn.
-" ID. CC 97. Compies
de la cluîte!lenie de
Berg11es. 1564-1565. f.
l 2v.: Meester Niclais
Ba:efis medecrn ende
chir11rgie11 ghenomen ten
pensioene rnnde Lande
bv admisisie 1·a11 heere,

ll'et ende notable ende
vasallen, over een half
jaer 1•a11 :yn pensioen
bedraghende :es ponden
groten sjaers. Ghem!len
den 14 in 011gst
!aets!eden XXXVI p.p ..
-- E. DE COUSSEMAKER. op. cit., T. lil.
pp. 91-101: enquête in
de kasselrij SintWinoksbergen gehouden
op 25 sept. 1566. in
opdracht van Egmont.

Volgens die enquête
telde de kasselrij 7.510 à
7. 710 communicanten.
Hierbij dient evenwel
nog een onbekend aantal
personen gevoegd van
vijf parochies. waarover
geen gegevens ter
beschikking waren. Vgl.
R.A. FIERST VAN
WIJNANDSBERGEN.
Ongedisciplineerde
composities en ander
ged\l'ongen geld- en
\'Oedselafgiften in de
kasselrij Sint-Winoksbergen 1588-1590, in:
HET BELOOFDE L.~l'D ....•

Westhoek, Dikkebus.
1992. pp. 16-17. die
concludeert dat de
kasselrij begin 1590.
buiten de heerlijkheden
en buiten de landen van
de proost van SintDonaas. een bernlking
gehad moet hebben van
4500-4600 zielen.
Hierbij dient nog
gernegd een onbekend
aantal inwoners van de
kleine parochies
Oostkappel en Hooimille. Ten opzichte van
vroegere decennia
schatte hij de bevolking
van 1590 op 45 à 50'7c.
" AMB. CC 88.
Comptes de la
chàte!lenie de Bergues,
1567-1568. f. 7v.: Mr.
Nico/ais Ba:elis
medecvn ten pensioene
vm1de lande over ende
by hem ghedaen anden
persoon 1·a11 ... die in 't
ghe:elschap 1·a11 andre
vagebonden ende
nachtlopers grull'elick
ghequetst ende
ghemngen ghebrocht
gheweest 1·a11 Landslieden mnde prochie 1·a11
Tetvnghem ende naer dat
In- gene:en gheireest,
punitie gheleden naer
:_rne mernen, 12 p. p ..
1
-,
AMB. CC98. 15701571. f. !Ov ..

0

AMB, CC 166,
Comptes de la ville de
Bergues, 1570-1571, f. 26
en AMB, CC 167, 15771578, f. 30v"
" E. DE COUSSEMAKER, op. cit" T. 111,
p. 233: Lijst van
persoonen die te
'

vermaenen zyn totter

obédiencie van de
catholycke kercke (zonder
datum): Idem p. 237: lijst
van personen die men
moest ontbieden ter
Camere om huerlieden
eedt te doene ter
kerckewaerts. In beide
lijsten wordt Bemaert
vermeld.
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AMB, CC 166, 15711572. f. 19: met vermelding van de wedde vande
laatste negen maanden en
het overlijden van
Hendrick Bemaert. Idem,
1572-1573, f. l 5v.:
Guillaume Joly.
'' AMB, Anna/es de
Bergues: 8 juni 1565 juni 1566: 7de schepen:
10 juni 1568 - juni 1569:
6de schepen; 15 juni 1569
- juni 1570: 5de schepen;
26juni 1575 - juni 1576:
3de schepen; 18 juni 1576
-juni 1577: 2de schepen:
26 mei 1578 - juni 1579
(?): 3de schepen.
'" Vers uit: Af1·cheyt 1•an
Amsterdam, Reyer Anslo
( 1620-1669).
'' J.H. BEKOUW. op.
cit" p. 88. Verwijzing
naar ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
DU NORD (ADN),
Chambres des Comptes, B
7017: ".maître George
van Houcke, ". d'avoir
continuellement fréquenté
les reprouvées prêches
dès Ie commenchement de
la tolérance ou commence
jusque à interdiction d'
icelles. ". d'avoir esté
reputez consistorians et
principaulx promoteurs
desdits prêches et religion
reprouvée. ". I 3 jan vier
1568.

bezoldiging om enkele personen te onderzoeken die door de lazarie
of de pestziekte besmet waren 80 .
Met de regelmaat van een klok werden de wedden elk jaar stipt
uitbetaald. Even was er toch beroering in het medisch korps van SintWinoksbergen toen meester Hendrick Bernaert verdacht werd van
quade opinie. Pastoor-deken Jan Vlaminck van de Sint-Pietersparochie
had zijn naam op een 'zwarte lijst' geplaatst en de verdenking aan de
stadsmagistraat doorgespeeld.
Bernaert en nog andere personen werden in 1568 naar de wetcamer
geroepen en aangemaand op de gestelde dag de eed van trouw af te
leggen in de parochiekerk en te gehoorzamen aan de geboden van de
katholieke kerk81 • Het dramatisch voorval heeft de huisarts niet lang
overleefd, vermits hij in november 1572 overleed. Hij werd opgevolgd door meester Guillaume Joly 82 •
Het prestige van meester Nicolas Bazelis bleef in Sint-Winoksbergen
blijkbaar onaangetast. Tot zes keer toe werd hem de functie van
stadsschepen aangeboden. Hij startte op 8 juni 1565 op de zevende
rang en in 1576 was hij reeds tweede in de rij van elf schepenen. Hij
bracht het echter nooit tot poortmeester van de stad83 •

9.

Cruciale evenementen (1566-1571)
t Is waar, mijn stadt,
dat ik van u niet lang
ben afgeiveest,
maar 't is mij reeds te bang 84

Niettegenstaande meester Bazelis sinds eind december 1563 poorter
van Sint-Winoksbergen was, bleven de contacten met Poperinge
behouden. Klaarblijkelijk hadden sommige stadsautoriteiten hem
nooit volledig uit het oog verloren, want het stadsbestuur was in 1566
bereid om hem terug naar Poperinge te lokken en een extra financiële
inspanning te leveren. Was men er zich plots bewust van zijn waarde
als medicus, of was de nood aan bekwaam en betrouwbaar medisch
personeel zo groot?
De Poperingse stadschirurg, meester Georges van Houcke, had zich
immers volledig laten opslorpen door de reformatiebeweging. Als lid
van het consistorie van de pas opgerichte Kerk onder het Kruis, was
hij een van de vurigste voorstanders van de nieuwe religie. Hij
woonde de avondmaalvieringen bij en spoorde de bevolking aan om
de predikaties te komen beluisteren 85 .
Als gevolg van de religieuze spanningen besloot het Poperings
stadsbestuur in de raadszitting van 8 april 1566 tot de afschaffing van
de koorzanglessen in de Sint-Bertinuskerk. De weddetoelage van de
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priester-zangmeester of cantor Baulduyn Y saerdt werd geschrapt en
het voorziene budget van drie pond groten wilde men besteden als
jaarwedde voor dokter Nicolas Bazelis Zo verre hij 't zelve belieft t
accepteren. In dezelfde vergadering werd beslist dat het stadsbestuur
nog vijf ponden groten zou toeleggen voord' executie vander conste
vande medicyne ten gheriefve van alle kuerbroeders der voornoemde
stede 86 .
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Dit aanbod van acht pond groten of zesennegentig pond parisis was
uiteraard aantrekkelijk. De aangeboden wedde was het dubbel van het
loon dat Bazelis als stadsdokter in Sint-Winoksbergen verdiende en
twee pond groten meer dan zijn jaarwedde in de kasselrij. Niettemin
bleef het aanbod nog steeds kleiner dan de gecumuleerde wedden van
stad en kasselrij aldaar.
We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de stadsautoriteiten een
dergelijke beslissing troffen zonder dokter Bazelis vooraf gepolst te
hebben. Allicht hield Bazelis zijn beslissing nog in beraad. Vandaar
dat het stadsbestuur in het aanbod formuleerde zaverre hij 't zelve
belieft t accepteren. Of Bazelis het voorstel aanvaardde, weten we
niet, vermits de Poperingse stadsrekeningen uit deze periode ontbreken. Het is echter een feit dat hij verder door de administratieve
diensten van de kasselrij Sint-Winoksbergen bezoldigd werd 87 •
Vermits het resolutie boek van Poperinge geen melding maakt van een
andere aanwerving, is het zeker niet onrealistisch te poneren dat
Bazelis voortaan de ambten in de stad en de kasselrij SintWinoksbergen en in de heerlijkheid Poperinge cumuleerde en aldus
zijn financiële status aanzienlijk verhoogde. In dit geval zou zijn
samengevoegde wedde opgeklommen zijn tot achttien pond groten of
tweehonderd tien pond parisis 88 . Dit was uiteraard reeds een uitzonderlijk hoge ambtenaren wedde voor die tijd. Tien jaar later moest de
stadsschoolmeester Maillard Triboul (Tribaldius) het nog rooien met
een jaarwedde van tweehonderd pond parisis 89 •
In de kasselrijrekeningen van 1566 en 1567 staat uitdrukkelijk
vermeld dat Bazelis te Sint-Winoksbergen 'resideerde' 90 . Over zijn
woonplaats kan er bijgevolg in deze periode geen betwisting ontstaan.
De afstand tussen Sint-Winoksbergen en Poperinge bedraagt minder
dan dertig km. Bij spoedgevallen kon de weg gemakkelijk te paard in
". SAP-167. Register
nm Resoluties. 15311573. f. 122v.:
Gheraemd ende
gheresol1·eerd /Jy den
heere. 11·ette11 ende
raden. dat men
Baude1n11 Y:ard
1·erclaere11 :al dm men
hem ontseght :.rn
pensioen l'llll !II ponden

grooten siaers. hem te
\\'ederroupe
gheconsenteerd. ende
dat :eh·e te e111pl0Yere11
inden pensioene van
meester NicolaYs
Ba:elis, :o 1·erre hij 't
:el1·e als hier/Jm•en
/Jelieji 1 accepteeren.
Actum den VIII in april
LXV 1·oor pa es se hen

(n.s. 1566). Gheraemd
ende ghestatueerd /Jwlen
\'Oom. "." dat men
meester Nico/an
Ba:elis. medecrn. in
pensioene toelegghen :al
ro111·ederroupe11e de
somme 1·a11 l'ijffpond
gro01e11 in jaere. ende
dat 1·oor d exersitie
\'ander conste nmde

medecrne ten gherief\'e
1·an alle kuer/Jroerders
der \'Oom. stede. :o
rerre hij · 1 :eh·e
accepteren 11·il/e. Actum
ut supra.
" Vermits de stadsrekening van SintWinoksbergen 15661567 ontbreekt. kunnen
we niet met zekerheid
stellen of hij in dit jaar
bezoldigd werd als
stadsarts. Bovendien is
het merkwaardig dat
Bazelis in juni 1566 niet
verkozen werd als
schepen van de stad. De
onderbreking van het
schepenambt duurde
twee jaar: 1566-1567 en
1567-1568.
" In de veronderstelling
dat Bazelis in 1566-1567
niet bezoldigd werd als
stadsdokter van SintWinoksbergen (de
rekening ontbreekt). dan
kan de cumulatie zich
beperkt hebben tot de
ambten van de kasselrij
Sint-Winoksbergen en
Poperinge. In dit geval
zou de gecumuleerde
wedde (6 + 8) 1-1 pond
groten geweest zijn. Dit
zou nog 4 pond groten
meer geweest zijn dan de
wedde van stad en
kasselrij SintWinoksbergen.
" SAP. Stadsrekeningen. 1577. f. l 7v:
item meester Maillard
Tri/Joul. schoolmeester
O\'er de 1·ier quartieren
1·a11 :n1 pensioen. fI• p.
p ..
0
"
AMB. CC 99.
Compies de la
chiitellenie de Bergues.
1565-1566. f. 10:
wonende".: Idem. 15661567. f. 11: residerende

een mum van tijd overbrugd worden en voor een gewone raadpleging
kon de zieke via Oostkappel naar Sint-Winoksbergen getransporteerd
worden. Voor minder ernstige gevallen werd enkel het advies van een
geneesheer ingewonnen, die de nodige medicatie voorschreef. De
doorsnee bevolking haalde er echter bijna nooit een geneesheer bij
omdat ook de gasthuiszusters, de vroedvrouwen, de barbiers en de
kwakzalvers actief waren in de verzorgingssector.
Het aanbod van het Poperings stadsbestuur blijft toch problematisch.
Was het echt de roep van een stad in nood of waren er andere redenen?
We kunnen uiteraard in deze woelige periode nog andere scenario's
bedenken, maar die moeten we toch met de nodige omzichtigheid
benaderen.
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J. OPDEDRINCK, Het
klooster van de
Recoletten, onuitgegeven
handschrift, met
verwijzing naar SAP 467/
1, Register van Resoluties, f. 185: 25 juli 1571
(nu ontbrekend deel).
" AMB, CC 166, 15711572, f. 19: bezoldiging
van een half jaar; f. 9:
vervreemding van de
poorterij. AMB. CC. 98:
in de kasselrijrekening
van 1569-1570 en 15701571 werd hij nog
vermeld als 'residerend'
te Sint-Winoksbergen.
93
AMB, CC 166, 15691570, f. 15.
94
Bazelis komt niet voor
in Ph. VAN HILLE,
Poorterboek van
Poperinge 1568-1796,
Handzame, 1969.
95
ID" op. cit" p. X.
96
J. CAILLIAU,
Poorterboek van Veurne,
Bachten de Kupe m.m.v.
Westhoek, 1989, p. 25.
97
T. VERGRIETE, op.
cit" met verwijzing naar
AMB, BB 42, f. 36v.:
Bazezlis Mr. Nicolaes,fs.
Gregorius, geb. van
Nyenkercke, met
agregatie van juffr.
Christine van Brabant,
zyne hvr" 1573, lauwe 13.

Er hebben zich nog andere merkwaardige gebeurtenissen voorgedaan
in het leven van meester Nicolas Bazelis. Op 25 juli 1571 - vijf jaar
na het voorstel van het Poperings stadsbestuur om stadsdokter te
worden - verleende het stadsbestuur van Poperinge hem de toelating
om zijn woonst in Poperinge te vestigen en er het ambt van geneesheer
uit te oefenen. De magistraat bood hem weerom een jaarwedde van
acht pond groten aan, maar bood hem eveneens allerhande voordelen
aan, zoals vrijstelling van bieraccijns voor hem en zijn huisgenoten,
alsook vrijstelling van het logeren van soldaten91 •
De stadsrekening van Sint-Winoksbergen van 1571 vermeldt dat hij
afstand deed van de poorterij en dat hij als issuwegeld de lüde
penning betaalde op de bezittingen die hij vervreemdde en die hij
onder eed gedeclareerd had. We stellen ook vast dat hij tijdens dit jaar
slechts bezoldigd werd voor de duur van een halfjaar effectieve dienst
als stadsdokter in Sint-Winoksbergen92 •
Wat bezielde de man om de stad te verlaten waar hij het gemaakt had
en zijn vaste betrekking over boord te gooien? In 1569 had hij nog het
strodak van zijn woning aan de Beestenmarct te Sint-Winoksbergen
laten vervangen door een degelijk pannendak. Voor deze
restauratiewerken had de stad hem een derde van de kosten terugbetaald als aanmoedigingspremie voor brandpreventie93 •
Dat Bazelis zich weerom in Poperinge vestigde en er het ambt van
stadsdokter uitoefende staat vast. Hij liet zich niet inschrijven als
poorter94 • Dit was echter geen bezwaar om er een openbare functie te
vervullen 95 • Mogelijks aanvaardde hij wel het poorterschap van de
kasselrij Veurne, zonder er effectief te gaan wonen, want het poorterboek vermeldt een Clays Baselen, die zich op 26 juni 1570 te
Krombeke liet inschrijven met pandhuis bij Jheron de Smet96 • Lang
heeft deze situatie niet geduurd, want op 13 januari 1573 (n.s. 1574)
lietBazelis zich opnieuw inschrijven als poorter van Sint-Winoksbergen. Hij deed dit met toestemming van zijn echtgenote Christine van
Brabant97 •
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Het is meteen duidelijk dat deze affaire een financieel reukje had.
Vóór Bazelis een huwelijk afsloot met Christine van Brabant, had hij
afstand gedaan van de poorterij van Sint-Winoksbergen om de
poorterij van een ander rechtsgebied te aanvaarden. Een dergelijke
procedure werd in begoede milieus vaak toegepast om de fiscale
wetgeving te omzeilen.
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Hoe de fiscale wetgeving omzeild kon worden en de fraude mogelijk
werd, was algemeen bekend. Wanneer een echtpaar vóór het huwelijk
uit verschillende rechtsgebieden kwam en als er geen akkoord bestond met betrekking tot het issuwerecht tussen deze twee steden, dan
liet men zich vaak inschrijven in een derde rechtsgebied dat wel een
verbond (hanserie) had met de beide vorige plaatsen. Na een korte
periode verzaakte men aan dit poorterschap om terug poorter te
worden van een der eerste rechtsgebieden. Op deze wijze moest
slechts de minst begoede van de partners de issuwerechten betalen op
zijn of haar bezittingen98 .
Hoe het met Nicolas Bazelis en Christine van Brabant precies verliep,
is niet bekend, omdat haar oorspronkelijke woonplaats vooralsnog
niet gekend is. Allicht had Christine van Brabant het issuwerecht op
haar bezittingen kunnen omzeilen toen ze huwde vooraleer zich
definitief te Sint-Winoksbergen te vestigen.
Anderzijds had Bazelis ook geen weddeverlies geleden vermits hij in
Poperinge woonde en er werkzaam was. Zijn vertrek uit SintWinoksbergen had wel als gevolg dat hij de issuwerechten op zijn
bezittingen moest betalen en dat hij gedurende een periode van vijf
jaar (juni 1570 - juni 1575) geen schepenambt had kunnen waarnemen. Wie als stadsschepen wilde fungeren, moest minstens één jaar
vooraf ter plekke wonen.

10. Apocalyptische visioenen (1578)
Heer, ll'ij hebben lang gesproken
En ma/cander 't hoofd gebroken
Om te ll'eten ll'at bediet
Dees Comete. die men sier 99 .

Uit de Sint-Winoksbergse periode van Bazelis bleef slechts één werk
bewaard. Het betreft het prognosticon van 1578. Op de frontpagina
noemde hij het een wonderlycken ende ellendighen jare. De titel
vermeldt ook dat hij een beschrijving gaf van de komeet van 1577. Hij
noemde zich medecyn ende chirurgyn ordinaris der Stede ende
Casselrve mn Sinte-Winox-Bergen. Hij preciseerde niet waar hij
woonde of waar hij zijn observaties had verricht. De studie werd
gedrukt bij Hiëronymus vanden Rade voor Heyndrick Heyndricksen,
drukker in de Lelie-bloeme aan het Onze-Vrouwenkerkhof te Antwerpen 1(~1.

"' Ph. VAN H!LLE. Of'.
cit.. p. XII.
'N
A. SCHOTEL. ofJ.
cit.. Gebed tot God (begin
17de eeuw).
1
'"' LEIDEN. BIBLIOTHEEK THYSIUS .
nr. 326: Een nielllre
fJrognosticatie mnden
\\'onder!Ycken ende
ellendighen jare ons
Heeren 1578. midsgaders
de beschrn·inghe l'{lnde
Comete des \'Oor/eden
jaers. Gheca/culeert b1·
Mr. Niclaes Baze/ius.
medecrn ende chirurgrn
ordinaris der Stede e11de
Casselrye 1·a11 Si11teWi11ox-Berge11 in WestVlae11deren. 1 AntwerfJe!l.
bY He.rndrick
Hnndriksen op 011ser
Vroull'en Kerckhof in de
Lelie-bloeme 1578 (met
dank aan Ronald A. Fierst
van Wijnandsbergen. Nl.).
L. V ANDAMME.
Nicolaas Baze!ius ee11
1rei11ig bekende
Nieull'kerkenaar. in:
Dov1E KRo"IIEK. jg. 4. nr.
l. p. 37.
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Titelpagina van Bazelius' Nederlandstalig
prognosticon van
1578 (Leiden, Bibi.
Thysius)
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Vermits de voorspelling geschreven werd in een semi-wetenschappelijke en halfduistere taal is dit authentieke werk geen aanbevolen en
boeiende lectuur. Weerom beschreef Bazelis een wereld die de
sinistere kant uitging. Hij geloofde nog steeds in de kracht van zonen maaneclipsen. Fatale gebeurtenissen en gruwelijke tijden werden
nu ook aangekondigd door de komeet die in 1577 verscheen.
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Volgens de observaties van de maansverduistering die plaatsvond
tussen 26 en 27 september 1577 was deze eclips uitermate belangrijk
omdat de maan in hetzelfde huis verbleef van Mars en Mercurius.
Beide planeten waren dodelijke vijanden van het menselijk geslacht.
De volledige verduistering bleef ongeveer anderhalf uur duren.
Hieruit kon Bazelis afleiden dat de hinderlijke werkingen seer
ven>aerlyck groot ende lang he duerende syn sullen. Grote onenigheid
zou hieruit voortvloeien onder de groten der aarde, onder vrienden en
families, tussen ouders en kinderen. Nergens zou men nog vriendschap en trouw ervaren. Bij deze voorspelling dacht Bazelis wellicht
aan zijn eigen familiale relaties die schipbreuk leden. Met zijn broer
Jacob, calvinistisch predikant, had hij nog weinig connecties. vermits
deze in Sandwich in Engeland verbleef. Politieke, religieuze en
economische misstanden lagen aan de basis van talrijke verscheurde
familierelaties.
Hij laakte de houding van prinsen en graven. geestelijken en wereldlijken. Twee belangrijke potentaten zouden in 1578 mekaar met de
wapens bekampen. Hij vroeg zich af waar het gemeynte zijn toevlucht
zou nemen. Wie kon troost brengen bij al die ellende? Veel mensen
zouden sterven door honger, door het zwaard of de pestziekte.
Toch zag hij een lichtstraal in de tunnel. Indien iedereen zijn zondig
leven liet varen. zich wilde toewijden aan goede werken en een vurig
gebedsleven wilde leiden, dan zou God zijn toom afwenden en zijn
ondoorgrondelijke barmhartigheid betonen. Deze maansverduistering
was het teken van eenen saechtmoedigen Vadere, die zijn kinderen
vooraf waarschuwde voor de nare gevolgen. Uit het kwaad kon God
het goede puren. Hij wilde de mens niet onverwacht bestraffen en
verleende hem een ultieme kans om zich te bekeren.
Wie de astrologie beoefende, de natuurfenomenen exploreerde en
interpreteerde, zag het allemaal duidelijk voor ogen. Wie niet ingewijd was in de kunst van de astrologie moest zich maar eens herinneren welke rampen er sinds 1566 zoal gebeurden in de Nederlanden, in
Frankrijk en in heel Europa. Om het verleden te toetsen aan de
ervaringen gaf Bazelis vervolgens een opsomming van alle eclipsen
die veel narigheden brachten. Hij herinnerde aan de maaneclips van
1556. Een zons- en maansverduistering werd waargenomen in 1558.
Hij verwees naar de zoneclips van 1560 en de maansverduistering van
1565. Tenslotte herinnerde hij aan de zonsverduistering die in 1567
venvaerlyck groot was.
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De apocalyptische
gevolgen van de komeet
. van 1577 ' 1·11 us..
t ra
t ie uit de Lat IJsne
d".
e 1t1e. De titel van de
Nederlandstalige edit1 e luidt·· Jc k sa/
wraecke nemen ende
metter roede huerlteden boosheden
besoucken.
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De maansverduistering van 26 september 1577 overtrof echter alle
vorige. Hij raadde de overheid en de magistraten aan het masker van
de schijnheiligheid af te werpen, het hart en de ogen te openen voor
de noden van het volk en niet verder te handelen tot eigen profijt. Hij
voorzag een drukke activiteit in de ambassaden en regeringsbijeenkomsten. Het gekonkel van de machthebbers zou allemaal veel geld
kosten maar weinig effect sorteren.
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Het is merkwaardig hoe Bazelis inspeelde op de actualiteit. Als
stadsschepen volgde hij de politieke evolutie op de voet. Hij zat in het
milieu van de lokale gezagsdragers, maar deinsde er niet voor terug
de collega's-magistraten terecht te wijzen wegens corrupt gedrag en
schijnheiligheid.
Sint-Winoksbergen was nog steeds een bolwerk van het katholicisme, maar toch waren er blijkbaar strekkingen aanwezig die zich
wilden losmaken van de Spaanse overheersing. Op 8 november 1576
was een afvaardiging van de stad aanwezig op het congres te Gent na
de Pacificatie van Gent 101 • De plakkaten op de ketters werden opgeschort. maar enkel de katholieke religie bleef in het Westkwartier
geoorloofd. Belangrijk was de oprichting van het revolutionair comité der Achttien mannen te Gent op 28 oktober 1577. Filips III van
Croy, hertog van Aarschot en stadhouder van Vlaanderen, werd
samen met enkele vooraanstaande leden van de Staten van Vlaanderen en de bisschoppen van Brugge en Ieper gearresteerd. Ook werden
er schikkingen getroffen om de calvinistische religie in haar rechten
te herstellen 102 •
Door de terugkeer van uitgeweken radicale elementen was de opmars
van het calvinisme ook in het Westkwartier niet meer te stuiten. De
Waal se Malcontenten hadden echter een leger op de been gebracht dat
aanvankelijk bij de politiek van Frankrijk aanleunde. Ook dat betekende
een dreigend gevaar.
Verder orakelde hij dat de menselijke verhoudingen in 1578 gestoord
zouden worden door veinzerij, haat, nijd, valsheid, ondankbaarheid
en religieuze twisten. Dit alles kon enkel zeer nadelig zijn voor
Godvruchtige herten. Hij deed dan maar een ultiem beroep op God
opdat hij zijn goede wil zou betonen, vrede en eendracht verlenen, soa
i·erre het salich sv.
Naast de politieke verloedering zag Bazelis in 1578 ook de natuurelementen in beweging komen als gevolg van de maaneclips. Verschrickelycke lochtteeckenen, zowel te lande als te zee, waren in aantocht.
Hij zag een periode van grote droogte en hitte die de landerijen
onvruchtbaar zouden maken. Daarna zou het land niet gespaard
blijven van verschrikkelijke tempeesten. De mensen zouden echt niet
meer weten waarheen hun toevlucht te zoeken om zich voor de
gramschap van God te verbergen.
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Tenslotte besteedde Bazelis aandacht aan de politieke toekomst van
Vlaanderen. Hierbij hanteerde hij een onuitputtelijk jargon dat de
oeverloze ellende moest beschrijven: seditiën, twisten, verraedschap,
muyterye, rooven, bedriegen, bloetstortinghe, destructies, peryckelen,
miseriën, tribulatiën, benautheden, gevangenisse, quellen, karmen,
suchten, kerckers, ....
Bazelis voorspelde dat in 1578 veel edelen, hovelingen en vorsten,
zowel van de geestelijke als van de wereldlijke stand gearresteerd
zouden worden en in kerkers terechtkomen. Zelfs het aanbod van
schatten, van een groot losgeld of de betaling van de rantsoenen
zouden niet baten om hen terug op vrije voeten te krijgen.
Het is duidelijk dat Bazelis in zijn prognostica vaak de actualiteit naar
de toekomst transponeerde. De dramatische arrestaties van de hertog
van Aarschot, de bisschoppen Rythovius van Ieper en Remi Drieux
van Brugge in 1577 waren vermoedelijk zijn inspiratiebron. Elke
gebeurtenis was in de ogen van Bazelis nooit een eenmalig feit, maar
accelereerde altijd tot een sneeuwbaleffect. Voor regeringsleiders
was het dus oppassen geblazen.
Uiteindelijk kwam Bazelius aan het belangrijkste hoofdstuk van zijn
prognosticon. Naast de voorgaande waarschuwingen die God gaf
door middel van zon- en maaneclipsen en de constellatie van de
planeten, stuurde hij - in zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid en
onuitsprekelijke liefde die hij het menselijk geslacht toedroeg - een
andere bode in het firmament: die afgryselijcke ende verschrickelijcke Comete of sterre metten steerte. Ze vertoonde zich vanaf 24
november 1577. Iedereen kon het verschijnsel observeren, vermits
het fenomeen gedurende vierendertig dagen aan het firmament te zien
was. Bazelius noemde de komeet een heraut van gods gramschap,
maar ook een teken van zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid.
Niemand hoefde voortaan nog onwetend te zijn over wat de mensheid
nog te wachten stond.
Volgens de astroloog kwam er steeds veel ellende telkens er een
komeet aan de hemel verscheen. De kronieken toonden dit trouwens
aan. Om deze bewering kracht bij te zetten, gaf Bazelius een opsomming van de kometen die de laatste vijftig jaar te zien waren en hij
beschreef de kwade gevolgen. Bij de opsomming ging hij chronologisch te werk, uitgezonderd voor de kometen van 1500 en 1506, die
we ergens in het midden van zijn kroniek aantreffen.
In hetjaar 1500, bij de geboorte van keizer Karel, werd een komeet
opgemerkt, maar Bazelius wist er blijkbaar geen kwaad over. Wellicht was het diplomatische voorzichtigheid van de auteur of was het
de uitzondering die de regel bevestigde? In april 1506 werd een
komeet gedurende vijfentwintig dagen geobserveerd door astrologen. Haar staart strekte zich uit van het westen tot het oosten. Daarna
overleed koning Filips de Schone, de zoon van keizer Maximiliaan en
koning van Spanje.
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De verschrikkelijkste en afgrijselijkste komeet aller tijden verscheen
op 21 december 1527 na zonsondergang onder de gedaante van een
vlammend zwaard, omkneld door een stevige vuist 103 . Ze was als het
ware omringd door een bloedige wolk, waarin verschillende sterren
fonkelden. Rondom zweefden veel wolkjes als bloederige
mensenhoofden, met tussenin flikkerend oorlogstuig, zoals pycken,
spiesen, lancen. messen, poignaerden. sweerden ende hellebaerden.
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Door het aanschouwen van deze staartster, die in heel Europa te zien
was, werden veel mensen door zinsverbijstering geslagen. Kort
daarop vielen de Turken het Christen Rijk binnen. Talrijk waren de
christenen die door de vijanden van het katholiek geloof getyranniseerd en gedood werden. Rome werd ingenomen en geplunderd
(door de troepen van Karel V !) en paus Clemens VII, die aanvankelijk de zijde van de Franse koning Frans I gekozen had, werd
gevangen genomen.
In augustus 1530, nog vóór zonsopgang. openbaarde zich een nieuwe
komeet. Gedurende drie weken kon ze na zonsondergang geobserveerd worden. Als gevolg werd het hertogdom Florencia aan de
slavernij onderworpen (het keizerlijke huurleger veroverde de republiek en Karel V stelde zijn schoonzoon Alexander de Medici aan als
hertog van Florence met het recht van erfopvolging). In oktober trad
de Tiber buiten haar oevers en Rome werd door watervloed ingepalmd. Grote gebouwen stortten als kaartenhuisjes in of werden
beschadigd. Al wat leefde verdronk in het overstromingsgebied. In
Duitsland kwamen de boeren in gewapend verzet (als gevolg van de
uitbuiting door heren, clerus en grootgrondbezitters). De oproerlingen vielen overheidspersonen aan en duizenden werden om de hals
gebrachtj().j.
De komeet van 1531 liet eveneens een vernielend spoor na. Spanje en
Portugal werden getroffen door een hevige aardbeving. In Lissabon
werden 1.050 woningen met de grond gelijk gemaakt en 600 huizen
vertoonden grote barsten. De aardbeving duurde acht dagen met
telkens zes of zeven aardtrillingen. De bevolking zag zich verplicht
de stad te verlaten en 's nachts onder de blote hemel te slapen. Daarna
had den Grooten Turck (Süleyman, sultan van het Osmaanse Rijk)
met een grote machtontplooiing het eiland Sicilië overrompeld,
waardoor de Middelandse Zee een Turkse binnenzee dreigde te
worden. Op het platteland werd er geplunderd en brand gesticht.
Duizenden werden vermoord of in slavernij weggevoerd.
De bewoners van Holland, Zeeland, Friesland en Vlaanderen hadden
in 1532 eveneens de nare gevolgen van een komeet aan de lijve
ondervonden. Deze komeet, die in september twee uur vóór zonsopgang verscheen, zorgde voor een grote watervloed. Vervaarlijke
tempeesten en stormwinden braken de dijken door, zodat hele dorpen
verzwolgen met man en muis. Ook den Grooten Turck liet weerom
van zich spreken. Een machtig leger viel Hongarije en Oostenrijk
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binnen en Wenen werd belegerd 105 • Gelukkig stond onzer
aldergenadichsten Keyserlycke Majesteit Carolus de vijffde, saliger
Memorie paraat. De Turken werden tot hun grote schade en schande
verslagen en 24.000 manschappen bleven op het slagveld dood of
kermend achter.
De komeet van 1533 bleef zichtbaar van eind juni tot einde augustus,
in de omgeving van het sterrenbeeld Perseus (een sterrenbeeld
midden in de Melkweg). De staart strekte zich meer dan acht graden
uit naar het westen. Daarop volgde een zware aardbeving met een
tempeest van stormwinden langsheen de Rijn. De Polen beleefden
een grote watersnood. In Krakau werden bruggen en gebouwen
beschadigd. In andere landen van Europa heerste er echter een felle
droogte. De stad Breda zag zelfs meer dan negenhonderd woningen
in de vlammen opgaan.
Bazelius herinnerde eraan dat de secte van de wederdopers in 1533
was ontstaan. In Duitsland en Engeland deden er zich veel veranderingen voor in de religie. Drie jaar na het verschijnen van de komeet
werden prinsen, graven en andere belangrijke personen door de
tirannie van koning Hendrik VIII om het leven gebracht. Heel het
koninkrijk scheidde zich af van ons christen Catholyc geloove. De
gevolgen werden weldra merkbaarin de Nederlanden. De godsdiensttwisten hadden trouwens het leven gekost aan duizenden personen.
Bazelius zag de toekomst somber in en smeekte dat God de Heer
Almachtich onser on(fermen ende in ghenade ontfanghen mag.
De komeet van 1538 die omstreeks half lauwe aan het firmament
verscheen, had de staart naar het oosten gericht. Kort daarop overleed
Georgius, hertog van de Saliërs 106 • Sindsdien waren erin dit land reeds
veel veranderingen geschied.
Begin mei 1539 verscheen een komeet die zich gedurende drie weken
vertoonde. Kort daarop overleed keizerin Isabella van Portugal,
echtgenote van de 'onoverwinnelijke' Karel V.
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Door de kracht van twee opeenvolgende kometen (1538 en 1539)
heerste er in 1540 een hittegolf. Een dergelijke warmteëxplosie had
men in vele jaren niet meer beleefd. Veel schade werd aangericht door
brand. In Vlaanderen en vooral in de hoofdplaats Gent waren er
muiterijen. Dank zij de diplomatische interventie van de genadige
keizer werd de muiterij afgewend.
Zeven jaar later (154 7 ?) werd Duitsland eveneens door een revolte
bedreigd. Ook deze opstand werd door de keizer gesmoord, niet met
fortse van oorloghe, maar door syn genadighe sachtmoedicheyt!
Begin maart 1556 werd weerom een zeer grote en vurige komeet
waargenomen. Het natuurelement vertoonde zich tot 24 april. Weldra
volgden allerlei ellende en een afgryselijcken dieren tijdt. In Vlaan-
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deren kostte het koren wel 1·ierpond groten per rasiere. Erger waren
de oorlogen waarbij steden en kastelen vernield werden. Ook de pest
sloeg toe en het land werd beroerd door de opkomst van secten en
ketterijen, die nog steeds een ruime verspreiding kenden.
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In augustus 1558 werd weerom een staartster waargenomen. Ze was
seer bleec-l'erwich ende droeve wm aensien. Zij strekte haar staart
oostwaarts uit. Dit was de voorbode van het overlijden op 21 september van den doorluchtichsten, 0110\'erll"innelycsten ende Catholijcksten
Kevsere Carola de vijffde ( 1500-1558), alsook van zijn beide zusters
(Eleonora+ 1558, gehuwd in eerste huwelijk met Emmanuel, koning
van Portugal en in tweede huwelijk met Frans 1, koning van Frankrijk,
en Maria+ 1558, regentes der Nederlanden), die door velen beweend
werden.
Eenjaar later werd ook het overlijden gemeld van Hendrik II. koning
van Frankrijk ( 1547-1559), eveneens een beschermer van het katholieke geloof. Na zijn dood werd Frankrijk getroffen door bloedvergieten. ellende en verdriet. Bazelius verwees hierbij naar de kronieken
die spraken over verraad, twisten, brandstichting, roverij en moorden.
Steden. kastelen. kloosters, kerken en godshuizen werden vernield.
Koning Frans II (die zich tolerant opstelde tegenover de religieuze
hervorming), zat nauwelijks op de Franse troon toen hij reeds in
december 1560 overleed. Na het overlijden van keizer Ferdinand 1 (+
1564). broer van Karel V. waren bijna alle beschermers van het
katholiek geloof verdwenen. Vervolgens jammerde Bazelius over de
godsdiensttwisten van 1566, waarvan de gevolgen nog steeds niet te
overzien waren.
Op 1 november 1569 verscheen een komeet in het zuidwesten met
haar staart naar het oosten gericht. Ze was slechts waarneembaar tot
half november. Deze staartster was de voorbode van de dood van
prinsen en graven. alsook van de koningin van SpanjeH17 • Begin
november 1570 heerste er een grote watervloed in Holland, Zeeland
en Friesland. De tempeesten richtten ook veel schade aan in het
noorden van Vlaanderen.
Tenslotte bracht Bazelius de komeet in herinnering die begin november 1572 te zien was. Uit zijn verklaringen kunnen we afleiden dat hij
ereen beschrijving van gaf in 1573 en in 1575 108 • Volgens zijn oordeel
was het de aldersc!wonste, doorluchtichste ende vreetste sterre die
men noyt ter wee relt gesien ofte geobserveert heeft. Gedurende meer
dan vier maanden had men deze staartster in al haar grootheid kunnen
bewonderen tot ze omtrent februari 1574 helemaal uitgedoofd was.
Ze werd enkel overtroffen door de ster die de Drie Koningen in het
Oosten gevolgd hadden. net vóór de geboorte van Jezus Christus.
Over de gevolgen kon Bazelius niet uitweiden. Wat de staartster van
1572 nog in petto had. behoorde tot de diepste geheimen van God. Uit
de observaties kon hij enkel afleiden dat de gevolgen gestadich ende
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eeuwich zouden zijn. Daarom raadde hij de mensen aan dag en nacht
te bidden en te waken, want hij vreesde dat de alderverschrickelijsksten
dach des Hee ren zeer nabij was.
Met deze verontrustende boodschap beëindigde Bazelius zijn retrospectieve. Hiermee had hij een staaltje ten beste gegeven van zijn
universele historische kennis van het Europees verleden, maar hij was
ook van mening dat hij het bewijs geleverd had dat er altijd veel
ellende volgde na het verschijnen van kometen en andere lochtvieren.
Met de beschrijving van de komeet van 1577 kwam Bazelius tot het
hoogtepunt van zijn betoog. Deze komeet had hij persoonlijk voor het
eerst opgemerkt op 14 novemberomstreeks vijf uur, kort na zonsondergang. Enkele geloofwaardige plattelandsmensen hadden hem verteld
dat ze de nieuwe komeet reeds op 11 november opgemerkt hadden,
maar Bazelius was van mening dat ze zich voor het eerst openbaarde
met de opkomst van de nieuwe maan, op 10 november 1577 109 .
In een wetenschappelijke taal situeerde hij de komeet in het heelal.
Voor de leek gaf hij een volkse beschrijving van het verschijnsel:
Haeren steert was seer vervaerlijck lanc ende breet uitgestrect. Ze
had een bleeckverwich droef ende seer vreeselyc gesichte, by tyden
vierige spare ken uutspuwende, alsof de smid een gloeiend ijzer op het
aambeeld smeedde. Omdat ze vele carte rayen als eenen breeden
baert vertoonde, mocht ze volgens de richtlijnen van Aristoteles en
andere geleerde astrologen genoemd worden Barbatus of de gebaerde
sterre. Vervolgens beschreef hij de bewegingen van de komeet, die
hij dag na dag nauwkeurig geobserveerd had.
Over de Cause matriale van deze en andere kometen was er nog
steeds een grote disputatie onder oude en jonge astrologen. De
discussies hadden nog niet geleid tot algemeen aanvaarde besluiten.
Bazelius hoopte in de toekomst hierover verder te kunnen schrijven,
tenminste als God hem deze gunst wilde verlenen. Om de betekenis
van de komeet te kunnen verklaren, moesten er eerst observaties
verricht worden nopens de groote, het coleur, het schijnsele, de
gedaente, de gheduericheyt, de ghesteltenisse, de plaetse, de roeringe
ende aensclwuwinghe metter Sonne.
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Al deze aspecten werden door Bazelius onder de loupe genomen en
geanalyseerd. De gevolgen werden breedvoerig uitgesmeerd. De
sensatie liep als een rode draad door zijn werk. Hij gaf een relaas dat
bol stond van cruciale en fatale gebeurtenissen, gruwelijke tijden,
ziekten, natuurrampen en oorlogen.
Tenslotte wendde hij zich tot de lezers. Hij zette hen aan ZIJn
bedenkingen en raadgevingen met dank te aanvaarden. Hij had
inderdaad een sombere toekomst voorspeld, maar de lezers moesten
daarom de moed niet opgeven. Hij had immers niet geschreven dat
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alle kwade gevolgen noodzakelijk moesten gebeuren. Zijn besluiten
had hij geformuleerd volgens de bevindingen en de leer van de oude
astrologen. Men moest in feite veel dankbaarheid betonen tegenover
God die een bewijs leverde van zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid, door de mensheid te waarschuwen voor zijn grote gramschap en
de nakende bestraffing. Het was enkel door het gebed, door standvastich 11·ee11e11 ende suchten over ol!Se boosheyt dat het noodlot nog
afgewend kon worden.
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Het prognosticon werd afgerond met de verklaring van Henrick
Ziberts van Dunghen, theoloog en kanunnik van de Onze-LieveVrouwkathedraal te Antwerpen, dat het prognosticon vatbaar was
voor publicatie en lectuur, vermits geen enkel gegeven indruiste tegen
de leer van de Heylighe Catlwlycke Roomsche Kerckreligie.
De auteur had zijn bevindingen methodisch onderzocht volgens de
Conste der Astrologie. Bovendien werd geen enkel gegeven als
vaststaand bevestigd. Het was zo maar niet evident dat de voorspellingen moesten gebeuren.
Het inbouwen van de twijfel was blijkbaar noodzakelijk om het
approbatur te verkrijgen. De leer van de Kerk was trouwens streng
omlijnd op dat terrein. De richtlijnen vonden we in Dat Fondament
der Jonghers, een catechetisch handboekje, bestemd voor de zondagsscholen en in 1576 door bisschop Rythovius aangeprezen. De
bewering dat sommige sterren en kometen aanleiding gaven tot
onschoull'baer quaet was volgens de katholieke leer vals en leugenachtig. God had die creatueren niet geschapen voor het kwade, maar
als hulp tot het beoefenen van de deugden 110 •

11. De profetie van abt Lubert Hautscilt (± 1400)
Malhe11r à toY. car t<ff-mesmes te mines.
La fórce te défàut et p/11s lll ne chemines 111 •

Bij de beschrijving van de rampzalige gevolgen, veroorzaakt door de
komeet van 1577. gaf Bazelius een opsomming van de steden die
verstoord zouden worden door twisten, oproer en verraad. Onder de
steden die door verwoesting bedreigd werden, citeerde hij onder meer
zijn eigen woonplaats Sint-Winoksbergen.
Ook stak hij een vermanende vinger uit naar de hoofdstad Gent. Deze
stad moest dag en nacht waakzaam blijven. Ze mocht zich niet laten
misleiden door allerhande 'nieuwlichters', die boze strikken plaatsten. Hij waarschuwde voor samenzweringen en verraad. Tenslotte
drukte hij de hoop uit dat Gent de grenzen zou eerbiedigen die de
voorouders afgebakend hadden.
Bazelius vreesde dat een aloude profetie bewaarheid zou worden in
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dit alderellendichste jaer 1578. Het betrof een voorspelling over de
desastreuze toestand waarin het graafschap Vlaanderen verzeilde. De
profetie werd omstreeks 1400 geschreven door Lubert Hautscilt, abt
van de abdij van Eeckhoutte in Brugge, een befaamd astroloog 112 •
In de Frantalige editie van zijn prognosticon verzorgde Bazelius een
vertaling van deze profetie in versvorm. Bovendien werd in alle
gekende uitgaven van 1578 een prachtige houtsnede afgedrukt van de
Imago Flandriae.
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De houtsnede gaf een allegorische voorstelling van Vlaanderen als
naakte vrouw die door de duivel gekweld werd en gezoogd werd door
twee dorstige wolven. Bij hoofd en ledematen stond een letter. Samen
vormden ze het letterwoord GYBID. Dit was een verwijzing naar de
toenmalige Vlaamse steden Gent, Ieper, Brugge, Rijsel (lsula) en
Douai.
Het centrale thema Gib fiet ex Gybid, cum deca- decas ibit luidt in
vertaling: Gybid zal Gib worden na verloop van honderd jaar. Rijsel
en Douai werden inderdaad in 1668 door Lodewijk XIV aan de Franse
kroon gehecht, zodat GYBID herleid werd tot GIB. De naakte vrouw
was omgeven door concentrische cirkels met de afbeelding van
twaalf versterkte forten, die de Vlaamse steden voorstelden. De
teksten op het tafereel wezen op de ondergang van Vlaanderen.
Deze middeleeuwse plaat, vermoedelijk een verkleind model van een

schilderij, werd voor het eerst opgediept en gepubliceerd in houtdruk
door Jan Otho (Jan Oste), een Brugse onderwijzer die goede contacten had binnen de Brugse reformatorische kringen en zich veiligheidshalve omstreeks 1557 als leraar in Duisburg gevestigd had 113 •
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Bazelius schreef dat hij de profetie van Hautscilt 114 zowel schriftelijk
als illustratief in het licht gesteld had, omdat het als een paal boven
water stond dat Vlaanderen de ondergang nabij was. Elk moest maar
bij zichzelf overwegen en bedenken wanneer en hoe het lot van
Vlaanderen bezegeld zou worden en de oude profetie in vervulling
zou gaan.

12. Nationale en internationale uitstraling
Het moet een abel konstenaer :ijn.
Een heer van grooter waerden,
Die de:e schoone bloemkens fijn
Doet spruyten 1wter aerden.

Bazelius had in de jaren zestig zijn observaties verricht op de
meridiaan van Poperinge en daarna op die van Sint-Winoksbergen.
We mogen aannemen dat zijn prognostica een grote lokale verspreiding kenden. Er zijn echter heel wat aanwijzingen dat zijn werk een
ruimere uitstraling en verspreiding kende. Wat bewaard bleef f 2
kalenders ( 1560 en 1563) en 2 prognostica ( 1561en1578) fis gering,
maar toch voldoende om het belang ervan te onderstrepen. Een elftal
specimens berusten nog in bibliotheken of musea te Kortrijk, Gent,
Brussel, Antwerpen, Leiden, Utrecht, Londen en Trier 115 •
Medici-astrologen die zich op het gladde pad van de voorspellingen
waagden, waren vermoedelijk niet zeer talrijk, zodat Bazelis met zijn
prognostica weinig concurrentie moest ervaren. Wie het dan toch
"' L. VANDAMME, art. cit.. I.v.m. Jan Oste, zie: J. DECA VELE, De Dageraad ... , pp. 64, 87. 90, 99-101, 113.
'" Over abt Lubert Hautscilt zie ook N. HUYGHEBAERT, Abbave Saint-Barthlémy de/' Eeckhout à Bruges. in:
MONASTICON BELGE, 1974, T. Ill, Flandre Occidentale, vol. III, pp. 672, 776- 777 en recenter N. GEIRNAERT,
Brugge en het Europese geestesleven in de middeleeuwen. in: BRUGGE EN EUROPA, Antwerpen, 1992, pp. 238-239.
115 In de onderstaande tabel geven wij, voor zo ver ons bekend, een overzicht van wat waar bewaard wordt (P =
prognosticon, K =kalender):
K

p
K
p
p
p

p
p
p
p
p

Jaartal

Taal

Plaatsnummer

Bewaarplaats

1560
1561
1563
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578
1578

Vlaams
Vlaams
Vlaams
Latijn
Latijn
Latijn
Latijn
Vlaams
Frans
Frans
Duits (hs.)

SF/I
II 6994 A43
R 5114
R 1072/2

Stadsbibliotheek Kortrijk
Koninklijke Bibliotheek Brussel
Plantin-Moretus Antwerpen
Universiteitsbibliotheek Gent
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Koninklijke Bibliotheek Brussel
British Library London
Bibliothek Thysius Leiden
Coli. Fr. Vergauwen
Universiteitsbibliotheek Gent
Stadsbibliotheek Trier

II 28.589
T 1753 (12)
326
G4398
Hs. 1959/627
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Titelpagina van de
Latijnse versie van
Bazelius' prognosticon van î 578, Antwerpen: H. Heyndricx, î578(Gent, Universiteitsbibliotheek,
1072/2)

ANTVEH PTAE.

Aputl rlcnriet11n 1knricium, :id ca:mitcrium
B. M:ui:r, li1h l.ilio.
~

waagde het 'monopolie' te doorbreken, kreeg het deksel op de neus.
Bazelis deinsde er trouwens niet voor terug andere auteurs op hun
onkunde te wijzen. Hij verweet hen dat ze onvoldoende observaties
verricht hadden en aldus misbruik maakten van een oude en gefundeerde kunst. Zelfbewust stelde Bazelis zich boven alle kritiek. Wie
zijn prognostica niet op prijs stelde of ermee de spot dreef, hekelde hij
om zijn plomp verstand.

11
'
R.-A. BLONDEAU.
op. cit" pp. 70-71, 99.

Weinigen hebben zich zo indringend in de materie verdiept als
Bazelis. Andere bevoegde Vlaamstalige astrologen moeten we zoeken in Brugge, Gent of Antwerpen. Prognostica die uit deze periode
bewaard bleven, waren van de hand van onder meer de Bruggeling
François Rapaert ( 1551 ), de Antwerpenaar Adriaan van Vossenholen
(1559), de Gentenaar Joannes Portanius (1577) en de Antwerpenaar
David van Mauden (1577) 116 •

Bazelius' prognosticon van 1578 werd in drie talen verspreid. Eerst
verzorgde hij een Latijnse uitgave. Latijn was immers nog de taal van
de wetenschappers. Hij hanteerde de Latijnse taal om zijn a:uvre een
wetenschappelijk imago mee te geven, het bekendheid te geven in het
universitair en wetenschappelijk milieu, maar denkelijk ook om
kritiek te vermijden en om de geloofwaardigheid te benadrukken.
Allicht werd zijn werk ook gebruikt als handboek of als aanvullende
lectuur in het voortgezet onderwijs van de Latijnse scholen, waar het
onderricht op individuele basis verstrekt werd. Bij dezelfde uitgever
te Antwerpen verscheen eveneens een Franse uitgave 117 • Naar het
heet was dit een exacte vertaling van zijn Latijnse uitgave. Vermits
Sint-Winoksbergen in de 16de eeuw nog steeds tot het Vlaamstalig
bestuurlijk en administratief territorium behoorde, had Bazelis met
deze Franse uitgave wellicht een ruime verspreiding van zijn prognosticon in het naburige Frankrijk op het oog. Ook deze editie werd
mogelijks parallel aan de Latijnse uitgave gebruikt bij privé- of
schoolonderricht. Zowel in de Latijnse als in de Franse uitgave gaf
Bazelius blijk van poëtische begaafdheid. Daarenboven vonden
leermeesters en leerlingen in de publicaties aardrijkskundige terminologie, historische evocaties en begrippen over astronomie.
Er wordt verondersteld dat de Latijnse uitgave de originele was. Deze
publicatie gaf twee data: Sint-Winoksbergen 6 januari 1578 en
Antwerpen 17 februari 1578. De Franstalige vermeldt slechts de
laatste datum. Bovendien zijn de houtsneden in de Latijnse uitgave
veel netter en scherper afgedrukt dan in de Franstalige, wat eveneens
kan wijzen op de vroegste druk.
Vermits kalenders en prognostica geschreven werden ten behoeve
van o.a. barbiers bij het beoefenen van hun praktijk was het logisch
dat er ook een Vlaamstalige versie op de markt kwam 118 • Ook bij de
burgerij waren kalenders en prognostica in trek, vermits ze waardevolle informatie verschaften. Vooral de plattelandsbevolking, landbouwers en tuinders stelden de kalenders op prijs, omdat ze de
gunstige dagen aanduidden waarop met succes kon gezaaid of geplant worden. Een editie in de volkstaal van kalenders en prognostica
was bijgevolg meer dan noodzakelijk en bracht vermoedelijk meer op
dan de Latijnse en Franse uitgave. We stellen vast dat de Vlaamse
uitgave tekstueel enigszins verschilde van de Latijnse en Franse
editie.
Bij het samenstellen van een nieuwe handschriftencatalogus voor de
stadsbibliotheek van Trier dook in 1959 een klein handschriftje op in
het Duits. Het betrof een vertaling van Bazelius' prognosticon van
1578. Hoewel niet helemaal uit te sluiten, is het zeer onwaarschijnlijk
dat er ooit een Duitse versie gedrukt werd. Vermoedelijk is dit te Trier
teruggevonden Duitse manuscript een uniek exemplaar 119 •
Misschien is de verklaring te vinden in het feit dat er omstreeks 1578
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117
GENT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK,
G4398.
1
"
Zie hiervoor hoofdstuk
10.
119
Briefwisseling tussen
Ludo V ANDAMME.
Historisch Fonds van de
Stedelijke Bibliotheek te
Brugge en dr. Betty C.
BUSHEY,
Bereichsbibliothek
Landesbibliothek und
Murhardsche Bibliothek
der S tadt Kassei,
Deutschland. Het hs.
opent als volgt: Neue
prognostication von
diesem betreubtenn 1578
jair 111it An~eigung dessen
gesehenden Sterne11.1· ader
Cometen ahm 14ten
Novembris des
verlaujfenen }ars. Durch
M. Niclassum Be-;:,e/I
Medicwn und Wundtartz
van Berg S. Winoch in
Flanderenn. Neben einer
1•ralter phophetinn
newlichen fund en in der
Abdijenn zo Eichholz bey
Brug (Brügge). Zu Antorjf
(Antwerpen). Nehest
Henrichen Henrichs bey
unser Lieverfrawenn
Kirchhoffzo der Lilien
Blome 1578 (met dank aan
L. Vandamme).

verschillende militaire detachementen in het Westkwartier gelegerd
waren. In oktober 1578 verbleef er een Duits garnizoen van paltsgraaf
Casimir in Poperinge. De militairen namen hun intrek bij burgers en
het stadsbestuur bood kapitein Hans Vorst en zijn officieren een
feestelijke maaltijd aan 120 . Het is niet uitgesloten dat bij dergelijke
contacten een prognosticon van Bazelius naar Duitsland werd meegenomen en in het Duits vertaald.
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"" SAP. Stadsrekening
1577. f. 49/5: Betaelt Jan
De\'eren O\'er XXIII!
stopen HTllS
ghepresenteert Hans
Vorst. capite\'11 1·a11
Duudschen hier gheforiert
t:_rnfeestelicken mae/tYde
ghelwuden met :yne
officieren ende die van
>.-et daer bv ghenoot; per
bil/et 1·an laetsten
octobris 78. XX p. VIII s"
121
C.D. HELLMAN, A
Bibliography ofTracts
and Treatise s on the
Comet of 1577. in: ISIS.
vol. XXII. 1934-1935. pp.
41-68.
122 AMB. CC 167,
Compies de la 1·il/e de
Bergues, 1577-1578, f.
23v.: tijdens de laatste
drie maanden van de
jaarrekening werd zijn
jaarwedde verhoogd van
48 tot 96 p. p. voor zijn
functie als stadsdokter.
Idem. 1578-1579. f_ 24:
voltijdse betrekking.
"' Idem, 1577-1578. f.
23: bisschop Rythovius
werd '6 cannen wyn'
aangeboden: de officiaal
moest zich vergenoegen
met ·4 cannen'.

De observaties van de komeet van 1577 waren ongetwijfeld een
belangrijke stap in de overgang van de oude naar de moderne
astronomie. Deze komeet gaf voor het eerst voldoende stof tot het
schrijven van talrijke tractaten. We zouden blijk geven van een al te
groot chauvinisme als we enkel verwezen naar het prognosticon van
meester Nicolas Bazelius. Tot op heden werden in een bibliografische
studie over deze materie meer dan honderd dergelijke verhandelingen
geciteerd van bijna evenveel auteurs. Tractaten over de komeet van
1577 werden gedrukt in het voormalig Tsechoslowakije, Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Holland, Italië, Zweden en in andere Europese
landen. Ze werden geschreven in diverse talen: Latijn, Engels, Vlaams,
Frans, Duits en Italiaans 121 • Deze wijdvermaarde interesse voor de
komeet van 1577 was vooral te danken aan de prachtige glans die ze
uitstraalde en de lange zichtbaarheid voor het blote oog.
Het waren niet alleen ervaren astrologen die het fenomeen bestudeerden. Ook de clerus aanzag de verschijning als een onheilspellend
voorteken. In de sermoenen kregen de gelovigen toelichting bij dit
opzienbarend natuurelement als een teken van Gods toorn. Wie kon
lezen schafte zich een tractaat aan om kennis te verwerven over die
wereldwijde nieuwstijding.
Voor het eerst in de geschiedenis van de astrologie werden pogingen
ondernomen om de baan van een komeet te berekenen. Ook meester
Nicolas Bazelius had oog voor de wetenschappelijke aspecten van het
natuurverschijnsel. Op dit vlak was zijn prognosticon bijgevolg ook
verdienstelijk.

13. Epiloog (1577-1587)
Trek weg uit het land
naar het land
dat ik U :al aanwij:en [Genesis 12.1)

Terwijl Bazelis vol vrees de hemel afspeurde op zoek naar voortekenen die naderend onheil aankondigden, zag hij toch een lichtstraal
doorpriemen. Zijn part-time betrekking als stadsdokter van SintWinoksbergen werd opgetrokken tot een voltijdse betrekking 122 • Op
20 april 1577 kwam bisschop Rythovius, vergezeld van zijn officiaal
op visitatie. Als stadsschepen genoot Bazelis de eer aanwezig te zijn
in de schepenkamer tijdens de officiële ontvangst. Het werd ongetwijfeld de laatste grote manifestatie met een katholieke signatuur 123 .

Zijn laatste benoeming als stadsschepen kreeg Bazelis op 26 mei
1578. Hij kan deze functie behouden hebben tot juni 1579, maar
hierover hebben we geen zekerheid. Hij werd echter van de tweede
schepenzetel naar de derde plaats in de rij van elf teruggewezen. Als
strategisch punt werd de stad in augustus 1578 onder de voet gelopen
door drie compagnies van de Gentse republiek. De voedselopeisingen
en de verplichte inkwartiering van het garnizoen bezorgden de
bevolking overlast. De veranderende politieke toestand, die hij aan de
hand van de komeet van 1577 als een teken van Gods toom voorspeld
had, zal hem allicht ook schrik ingeboezemd hebben.
91
In zijn functie van stadsschepen werd Bazelis samen met de stadspensionaris Charles Uphoge naar Brugge afgevaardigd om het vertrek
van minstens één compagnie te bepleiten bij de Vier Leden 's Lands
124
• De opdracht die negen dagen duurde, werd zonder resultaat
beëindigd.
124
Idem. 1578-1579. f.
22.
'" L. VANDAMME.
Charles Vasquez. p. 47:
Jacob Bazelis was op
9.6.1572 te gast in Dover
bij Charles Vasquez.
Deze edelman werd op
19.6.1579 aangesteld als
poortmeester van SintWinoksbergen. J.
DECA VELE. Het herstel
van het Calvinisme in
Vlaanderen in de eerste
jaren na de Pacificatie
van Gent (1577-1578).
in: BRCGGE IN DE
GEUZENTIJD, Brugge,
1982, voetnoot 92. p. 32:
op 27 augustus 1578 was
Petrus Everardus nog
aanwezig op de
vergadering van de
'Westvlaendersche
Classis' in Poperinge,
o.i. v. de plaatselijke
predikant Mattheus
Wyts. Petrus Everardus
(Everaert) fungeerde op
deze bijeenkomst als
'scriba'. De classis vroeg
aan de kerkeraad van
Rotterdam om Pieter de
Bert naar Duinkerke te
beroepen en de
kerkeraad van Londen
werd gevraagd Adriaan
Saravia naar Kortrijk te
sturen.
106
J. DECA VELE. art.
cit., p. 24 (H.Q.
JANSSEN. Bescheiden,
Ill, pp. 75-77).

In september 1578 waren er reeds twee calvinistische predikanten
werkzaam in de stad. Één onder hen was vermoedelijk Jacob Bazelis,
de broer van Nicolas, die pas uit Brugge kwam. Tijdens zijn verblijf
in Sint-Winoksbergen fungeerde Jacob Bazelis niet alleen als predikant, maar hij verzorgde ook de opleiding van de proponent-predikanten Thomas Ragenboom en Petrus Everardus 125 •

De hervormingsgezinden waren van oordeel dat een bijkomende
predikant veel voordeel kon opleveren voor de jonghe
upcommende kercke. Burgemeester Willem de Vos, de leiders van de
gereformeerde kerk en de drie kapiteins van het garnizoen vroegen
dan ook op 24 oktober 1578 aan de classis van Delft de predikant
Reynout Donteclock voor zes maanden in leen. In hun schrijven
deelden ze mee dat de misse ende papisteghe diensten met hueren
papen gansch teenemael uutgheroyt waren en dat een groot deel
vande borgheren begheven blyven totter Roomsche relligie ende
onder hemlieden de principae!ste ende ghequa!iffierste 126 •
De priesters waren dus niet meer actief en de katholieke eredienst zat
volledig in het slop. Toch bleef een groot deel van de burgerij trouw
aan de traditionele religie. De meest vooraanstaande katholieken
werden in verdenking gesteld. De hoogbaljuw Louis de Brusset werd
ervan beschuldigd zijn medewerking verleend te hebben bij de vlucht
van J. Le Roy, abt van de Sint-Winoksabdij. Bevreesd voor de roddel
smeekte hij de magistraat hem in bescherming te nemen en zijn eer en
reputatie te verdedigen. Op 16 november 1578 ordonneerde de
magistraat de provisioneele religioensvrede. Dit nam niet weg dat een
aantal geestelijken en vooraanstaande burgers op de vlucht sloegen 127 •
127

HARRAU, Histoire
politique et religieuse de
Bergues-Saim-Winoc.
Dunkerque. 1906. T. 1.
pp. 168-187. Abt Leroy
vluchtte in augustus of
september 1577 naar

Parijs. Vervolgens reisde
hij via Namen naar
Gravelines. Te SintOmaars hergroepeerde
hij zijn monniken, maar
overleed er op 14
oktober 1583. De

hoogbaljuw Louis de
Brussel werd uit zijn
ambt ontslagen en verliet
in 1578 de stad. Hij
vestigde zich te
Broekburg. waar hij in
1584 overleed.
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We weten niet hoe meester Nicolas Bazelis de bezetting van de
calvinisten heeft ervaren. Bij de vernieuwing van het stadsbestuur op
19 juni 1579 werden er nog enkel schepenen aangesteld met
orangistische sympathieën. Nicolas Bazelis hoorde er niet bij. Vanaf
15 maart 1579 was hij vermoedelijk ook niet meer actief als stadsdokter. De stadsrekening van 1579-1580 is een ontbrekende schakel.
In de stadsrekening van 1580-1581 vinden we wel zijn opvolger
vernoemd: meester Thomaes Verbecke 128 • De kasselrijrekening van
1584-1585 vermeldt meester Barbazaen Arnhoudt als dokter van de
kasselrij 129 •
Het poorterboek van Sint-Winoksbergen vermeldt op 25 februari
1581 de inschrijving als poorter van Jacob Bazelis, de zoon van
Jacob 130• Hij kan er niet lang vertoefd hebben vermits hij reeds op 14
november 1581 door de classis van Brugge geroepen werd als
proponent. Ook zijn vader Jacob Bazelis verliet de stad. In november
1582 stond hij als predikant te Dudzele bij Brugge 131 •
We kunnen stellen dat vanaf juli 1583 alle calvinistische invloeden
geweerd werden. De stad werd door de Malcontenten ingenomen en
het stadsbestuur onderwierp zich opnieuw aan het gezag van Spanje.
De bevelhebber Farnese die in leper verbleef, verleende op 1 september 1583 het 'pardon' dat de inwoners van Sint-Winoksbergen
verzocht hadden. De katholieke eredienst werd volledig hersteld 132 •
De naam Bazelis zien we nog even opduiken in november 1585 in de
wezerijakten. De boedelbeschrijving vermeldt het overlijden van
Proneken Calf, de eerste echtgenote van Christoffel Bazelis, fs. Jan
133
• Eventuele familierelaties met Nicolas of Jacob Bazelis kunnen we
echter niet aantonen. In de confiscatielijst van Reninge vinden we in
1587 een Nicolas Bazelen vernoemd als huurder van de
geconfisqueerde woning van Jean de Guysy 134 • Of de naam Bazelen
een variante was van de naam Bazelis kunnen we niet bevestigen,
maar het is zeer waarschijnlijk. In de oorkonden treffen we andere
spellingsvarianten aan, zoals Baselin, Bazoelys, Basel ofBasele, die
wel naar dezelfde naam verwijzen 135 •
In het prognosticon van 1578 werd de naam van de auteur ook op
verschillende wijzen gedrukt. De Vlaamse editie vermeldt Niclaes
Bazelius: de Franse uitgave houdt het bij Nicolas Basel, de Latijnse

'" AMB. CC 167. idem.
1580-1581. f. 15.
''" AMB, CC 99.
Comptes de la chàte/lenie
de 8ergues. 1584-1585. f.
9.
"" T. VERGRIETE. op.
cit.. met verwijzing naar
AMB. 88 25. f. 49v.: 25
februari 1581, Bazelis

Jaques. de zuene Jacobi.
geb. Beveren bij
Hondschote.
1.;i A.P.F. WOUTERS.
op.cit..
"' L. DEBAECKER. op.
cit.. p. 81.
1.n T. VERGRIETE.
Tab/es généra/es des
registres aux acres de

partage de la ville et
chàtellenie de 8ergues.
Tab/es des Registres de la
Ville. de la Prévoté de
Saim-Donat, des
'Uvtsittende' et
'Octro.wn ', Handzame.
1974, Il, p. 340, met
verwijzing naar AMB,
FF 1013, f. 370 (nov.

1585) en f. 480 (nov.
1592).
''" ADN. 8 7129,
Confiscatierekening
Kassei. Veurne en de
Acht Parochies en
Poperinge. 1587, f. 7v.:
Renynghe: de Nicolas
8a~elen sur et a bon
compie de la cense
apparten. à Jean de
Guysv de/ 'année XV'"
I!!Jxx VII, XII t X!Ill s. p.
L'' J. CAILLIAU,
Hondschote. Genealogische gegevens serie 42126-8, s. !., niet gefolioteerd, 6, 270: Bazelen fa.
Clay, gehuwd met
Herwyn Malen .
... 18.11.1539. In die
uitgave vinden we nog
andere spellingsvarianten: 2, 6: Baselin Loy,
met kinderen Loykin en
Maykin (1529); 8, 160:
Bazoelys Vedast. met
kinderen Pierkin,
Grietkin en Franchinken
(1564).

druk geeft Nicolao Bazelio en het Duitse manuscript vernoemt
Niclassum Bezeil als auteur. De familienaam had dus helemaal geen
vaste schrijfwijze. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat meester
Nicolas Bazelis zoals zovelen de stad verliet en dat hij zich vestigde
in Reninge, een parochie van de kasselrij Veurne.
Na onderzoek van de prognostica blijft het moeilijk om de persoonlijkheid van meester Nicolas Bazelis te vatten en te definiëren.
Ongetwijfeld was hij een geniaal man voor zijn tijd. Hij beschikte
over een intense verbeeldingskracht en een psychologisch inlevingsvermogen. Zijn kennis van de klassieke talen en van het universum
staat buiten kijf. Met zijn prognoses heeft hij tijdens zijn actieve
periode hoogstwaarschijnlijk een zekere faam verworven.
Het is een feit dat deze puritein zich vaak aan het tijdsgebeuren
geërgerd heeft. Hij bestreed hardnekkig de religieuze dissidentie en
hechtte zich aan een verstard religiebeeld. Als moralist hield hij aan
'vaste' waarden, want vaak verwees hij naar morele en ethische
problemen. Als astroloog geloofde Bazelis in de kracht en de invloed
van planeten en kometen.
Zijn toekomstfilosofie puurde hij overwegend uit actuele toestanden
en ontwikkelingen. Al te vaak liet hij zijn fantasie de vrije loop. Hij
had zin voor het fantastische, het mystieke en het occulte. Zijn
pessimistische kijk op het leven maakte het hem zelf zeker niet
gemakkelijk. Hij voorspelde de mensheid alleen bloed en tranen en
hij belaadde zijn lezers met een knagend schuldgevoel. Zijn tijdgenoten hing hij het doembeeld op van een maatschappij die de ineenstorting nabij was. Alleen God kon het tij doen keren. Zijn strategie
was tegendraads: verontrusten en moed inspreken, kwetsen en zalven, slaan en aaien, beangstigen en troosten. Enig cynisme was hem
blijkbaar niet vreemd.
Allicht vond Nicolas Bazelis in zijn levensavond toch nog de rust van
een landelijke lokaliteit, ver van alle politieke en religieuze spanningen. Of bleef hij nog steeds de rusteloze Ahasverus, op zoek naar een
betere lotsbestemming, torsend aan zijn immense frustraties?
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Bijlage I

Genealogisch crayon Bazelis

Jacob BAZELIS
1

Loo' BAELIS
.\.Catherine GoJ:-.calcx. fa.Cla~ : -.
1:\icu\\kerke 13.02.1519

Gregorius ( Jori:-. J 8:-\.ZELIS

l\icolas BAZELIS
= ~ÎeU\\ kèrkè ca. 1535
x Chri,tine Yan Brabant

Jacob BAZELIS
PrcJikant
" ca. 1538/t 1603
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1 x Jackemyne de Yysch i'?J
x Peroontgen ~1aertcndr.

~

LeiJcn 5.11 1585
3 x Pietemelk Jacobsdr. Boullc
BLrgcn-op-Zoom 1.03.1 :'186

Jacob BAZELIS
PreJikant
c Bc\'cren-!Jzcr 1563/t 160~

Anna

Jacob

x Lenal?rt SL·houman,., :: 1589
Bergen-op-Zoom

22.07.1612

Maria
'1591

Amol<lus
1593

Samuel
- 1597

Paulus
'1599

Johannes

1601

Isaac

'1603

A.P.F. WOUTERS. De
Nederduits gereformeerde
predikanten in Stad en
Markieawt 1·a11 Bergenop-Zoom en Stad en
Baronie )'{Il/ Breda 15801625 (onuitgegeven
doctorale dissertatie).
Nijmegen. 1981 pp. 2633.
Hrnrelijksklokken in het
Hem·el/and. in: DovIE
KRO'-'IEK. jg. 5. nr. 1 p. 10.
1. CAILLIAU.
Hondschote. Genealogische gege\'ens 4412-6-8.
44/8.221.B

Bijlage II
Nicolas Bazelis: chronologie
ca. 1535
maart 1553
8 nov. 1557
18 mei 1559
jan.
dec.
jan.
22 nov.

1560
1560
1561
1561

18 dec. 1561
jan. 1563
2 juni 1563
Kerstmis 1563
29 dec. 1563
15 maart 1564
8 juni 1565
8 april 1566
1567
10 juni 1568
15 juni 1568
1571
1571
25 juli 1571
jan. 1573
13 jan. 1574

jan.
26 juni
18 juni
febr.
26 mei

1575
1575
1576
1578
1578
1578
1579
1587

Nicolas Bazelis fs. Gregorius, geboren te
Nieuwkerke.
Inschrijving universiteit Leuven.
Aankoop van de woning De Gulden Helm te
Poperinge.
Tijdelijke aanwerving als schoolmeester te
Poperinge.
Kalender en prognosticon van 1560.
Schepen van Poperinge.
Prognosticon van 1561.
Proces Nicaise en Joris de Buckere contra
Bazelis.
Proces Bazelis contra De Buckere.
Kalender en prognosticon van 1563.
Stadsbrand Poperinge. Woning van Bazelis
beschadigd.
Stadsdokter te Sint-Winoksbergen.
Inschrijving als poorter van Sint-Winoksbergen.
Dokter van de kasselrij Sint-Winoksbergen.
7de stadsschepen te Sint-Winoksbergen.
Aanbod functie stadsdokter Poperinge.
Verpleging van een vagebond (kasselrij SintWinoksbergen).
6de stadsschepen te Sint-Winoksbergen.
5de stadsschepen te Sint-Winoksbergen.
Lijkschouwing als westdokter (kasselrij SintWinoksbergen).
Betaalde issuwegeld te Sint-Winoksbergen.
Toelating orri zich in Poperinge te vestigen als
stadsdokter.
Prognosticon van 1573 (niet bewaard).
Inschrijving als poorter te Sint-Winoksbergen
met agregatie van zijn echtgenote Christine van
Brabant.
Prognosticon van 1575 (niet bewaard).
3de stadsschepen te Sint-Winoksbergen.
2de stadsschepen te Sint-Winoksbergen.
Prognosticon van 1578.
3de stadsschepen te Sint-Winoksbergen.
Op zending naar Brugge en bespreking met de
Vier Leden 's Lands.
Laatste bezoldiging als dokter van stad en
kasselrij Sint-Winoksbergen.
Vermoedelijk huur van woning in Reninge
(Nicolas Baselen).
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Bijlage III
Jacob Bazelis, major: chronologie
ca. 1538
ca. 1560
ca. 1563
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10 sept. 1563
9 juni 1572
5 aug. 1572
1574
1578
1579

1582
juli 1583
1583
oktober 1583
28 juli 1585
5 nov. 1585
1585
1 maart 1586
juli 1589
1603

Vermoedelijk geboren te Nieuwkerke, als zoon
van Joris Bazelis.
Vermoedelijk priester, uittredend.
Verblijf te Beveren-IJzer; geboorte van Jacob
B. minor (zie bijlage IV).
Verblijf te Sandwich (Engeland).
Samen met zijn vrouw te gast bij de edelman
Charles Vasquez in Dover.
Mogelijks verblijf te Hondschote met echtgenote Jacquemijne De Veysch (?).
Eerste vast predikant te Vlissingen.
Tijdelijk uitgeleend aan Brugge.
Predikant te Sint-Winoksbergen. Leraar van
Thomas Ragenboom en Petrus Everardus, die
in 1583 predikant werden in Zeeland.
Predikant te Dudzele bij Brugge.
Verdreven door Spaanse troepen.
Predikant gereformeerde gemeente in Leiden.
Predikant te Voorschoten.
Afscheidspredikatie in kerk in Voorschoten.
2de huwelijk in Leiden met Peroontgen Maertensdr. uit Nieuwerkerk.
Predikant te Bergen-op-Zoom.
3de huwelijk in Bergen-op-Zoom met Pieternelle :Jacobsdr. Boulle.
Predikant te Ouwerkerk.
Overleden (ongeveer 65 jaar oud).

Bronnen
A.P.F WOUTERS. op.
cit.
M. BACKHOUSE. De
Vlaamse duchtelingenkerk in Sa11d1\°ich in 1563.
T1ree nw1wscripten uit het
Britisch Museum. in:
HA'.\'DELl'.\GE'.\ \'..\'.'\ DE

Ko:-:1-.:KuJKE Cm1\11ss1E
VOOR GESCHIEDE'.\IS.

Brussel. 1981. dl.
CXLVII. pp. 101. 112.
J. DECA VELE. Het
herstel 1·w1 het Cah·inisme
in Vlaanderen in de eerste
jaren na de Pacificatie
1·1111 Gent ( 1577-1578). in:
BRL'GGE l'> DE GEL"ZE'.\TJJD.

Brugge 1982. pp. 17. 22.
L. V ANDAMME. Een
edelman uit het Westkwartier in Engeland:
Charles Vasque~ ( 15681578). in: Hu BELOOFDE
L.~-.;n. Westhoek.
Dikkebus. 1992. p. 1.+7.

Bijlage IV
Jacob Bazelis, minor: chronologie
ca. 1563
april 1579
febr. 1581
14 nov. 1581
25 jan. 1582
17 april 1582

4aug.1582
15 aug. 1582
30 jan. 1583
eind 1583

20, 24 mei 1584

1585
!Omaart 1585
Bronnen:
A.P.F. WOUTERS. op.
cit.
L. V ANDAMME. De
Ca/1·inistische kerkorganisatie in Brugge
/581-1584, in: ÜPSTAND
EN VERVAL. ASPECTfä VA~

mei 1585
20 juni 1586
1586

1585

HET DAGELIJKS LEVEN I:-> HET
BRUGSE TIJDENS DE LAATSTE

l 6de
Brugge. 1987, pp.

DECENNIA VAN DE
EEUW,

33-53.
T. VERGRIETE. op. cit.,
met verwijzing naar
AMB, reg. 42. f. 49v.
H.Q. JANSSEN. De
kerkhervorming in
Vlaanderen. Arnhem,
1868, dl. 1, pp. 133-137.

1591
1597
1597, 1598

1598
1599
maart/april 1604

Geboren te Beveren-IJzer, als zoon van Jacob
Bazelis major.
Theologische studies te Leiden bij rector Nicolas
Stochius.
Poorter te Sint-Winoksbergen.
Op de classis van Brugge beroepen als proponent-predikant te Brugge.
Proponent-predikant Sint-Gilleskerk Brugge.
Op de classis van Damme beroepen als 'dienaere' van Nieuwmunster en Vlissingen. Vraag
verworpen.
Geëxamineerd door de classis Brugge.
Predikant Onze-Lieve-Vrouwkerk Brugge.
Predikant Sint-Salvatorkerk Brugge.
Overlijden van zijn eerste echtgenote Josyne de
Zwarte van Sint-Winoksbergen (pest).
Huwde te Brugge Elisabet van Loo.
Gispte persoonlijk en op de kansel het verraad
van gouverneur Charles de Croy, prins van
Chimay, die de stad Brugge aan de Spanjaarden
overdroeg.
Predikant te Brussel.
Brussel door de Spanjaarden ingenomen. Verbleef zonder vaste functie te Bergen-op-Zoom
Beroepen als predikant te Enkhuizen.
Commissielid nationale synode in 's-Gravenhage.
Predikant te Bergen-op-Zoom en rector aan de
Latijnse school (14 april 1587 - 28 februari
1595).
Vertegenwoordiger van de classis Tholen op de
Zeeuwse synodale vergadering.
Idem.
Idem.
Collectereizen door Zeeland, Holland, Friesland, Groningen, ". voor oprichting en onderhoud van een weeshuis te Bergen-op-Zoom.
Tijdelijk als predikant uitgeleend te Utrecht.
Fungeerde ook als legerpredikant.
Overleden te Bergen-op-Zoom (ongeveer 41
jaar oud).
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Kopij
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Nieuwe gegevens over de emigratie
uit Hondschote 1584

JOHN DESREUMAUX
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Inleiding
De Westhoek-redactie ontving een document uit de archieven van
Hondschote (F.) 1• Daarin staan de namen van de Hontschotenaren die
in september 1584 belast werden met een extraordinaire bijdrage.
Hondschote, het epicentrum van de Reformatie, was na de euforie van
de jaren 1560-1567 en de zegeroes tussen 1576 en 1578 ondertussen
( 1582) weer ingepalmd door de Spaanse troepen. De grote desillusie.
Hondschote zou nà 1582 nooit meer de energieke textielstad zijn die
het geweest was voordien. Hoewel reeds een groot deel van de
Hondschotenaren in 1584 andere oorden opgezocht hadden, moest er
voor de Spaanse schatkist dringend iets met de resterende opstandige
bewoners van Hondschote gebeuren. Dit om hen te wijzen op het feit
dat ze verkeerd gereageerd hadden op de nieuwe religie.
Een zware taks werd geheven. Deze belasting werd geïnd om de
kosten te delgen die de Spaanse kroon moest betalen om de niet
afgevende opstandelingen uit Sint-Winoksbergen te verslaan 2• Het
zijn zeker zware lasten die de Hondschotenaren te dragen hadden. Er
moest zo maar eventjes 7.001 f parisis als extra-ordinaire belasting
opgehoest worden. Natuurlijk konden de resterende inwoners dit niet
betalen. Het schepencollege richtte zich dan maar tot de eigenaar van
de heerlijkheid. De heer van Hondschote, een zekere De La Motte,
schoot de som voor3 • De terugbetaling moest evenwel geschieden
binnen de drie maanden!
Veel Hondschotenaren waren op het einde van het jaar 1582 uit hun
stad vertrokken. En hier komen we tot de feitelijke gegevens. Buiten
de mensen die nog ter plaatse woonden werden ook de vluchtelingen
opgespoord. Men vond er in Brugge (33 families), Nieuwpoort (10),
Zeeland (15) en Leiden (26). Aan deze 95 families werd in totaal
1.568 f parisis aangerekend (Ca. 16.10.00 ;(/familie). De rest van de
som, 5.433 f parisis, moest gespreid worden over 462 familiehoofden4 (11.15.0. f parisis/familie.)5.
1

Hondschote, Archives
municipales, CC 21.
2
CC 21 f"lr 0 : ••• houdende/ alsdanne de stede
van berghen om(m)el die

te brijnghen onder de
onderdanicheyt/ en(de)
obedientie van(den)
Co( nincklicke)
M(ajestey)t onser

gheduchten/ en( de)
ghenadighen heere""
3
CC 21 idem: ".verschooten en( de) verleyt
syn gheweest/ ten

versoucke van(den)
voors(eide) van hond(schoo )tel mits
huerl(ieder) onghestatheyt
en(de) cleene/ middele
byden heere van La Motte/
met beloofte van restitutie
binnen/ drie maenden
daer naer".
4
Er moeten wel heel veel
Hondschotenaren verhuisd
zijn! A rato van 5
personen per huisgezin
komen we tot een
bevolking in 1584 van
2.310 inwoners. Misschien moeten de cijfers
van 30.000 tot 40.000
inwoners van Hondschote
nà 1550 toch herzien
worden. Als voorbeeld wil
ik hier Wervik aanhalen,
dat dezelfde oorlogsfenomenen kende. In 1574
telde de stad Ca. 4.200
zielen. Na de godsdienstoorlog (l 578-15-82)
en de daaropvolgende
emigratie telden we Ca.
1590 slechts 600
inwoners. Een bevolkingsvermindering van Ca.
85%!! Indien dezelfde
basis kan aangenomen
worden voor Hondschote
komen we aan een
(groot)stad van Ca. 19.635
inwoners in de glorieperiode.
5
Daarbij wil ik
opmerken dat in de
periode 1574-1576 de
gemiddelde jaarlijkse
huishuur van een normale
woning tussen de 8 en de
12 ;[ parisis/ per jaar
bedroeg. (Wervik, Oud
stadsarchief,
Tiendepenningcohier
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Deze extraordinaire belasting werd verpacht. Bij de eerste toeslag
was er slechts één persoon die het aandurfde om in te stellen. De
verpachting gebeurde openbaar en werd toegewezen aan de persoon
die het laagste salaris aanrekende. Jooris Mattaert bood 6 f parisis op
iedere 100 ;(dat hij zou aanslaan. Hij moest zich engageren om de
totale som te innen. Daarbij werd hem duidelijk gevraagd een borg te
vinden die zich zou garant stellen. Men wist een deel van de geëmigreerden op te sporen. Maar waarom juist deze uitwijkelingen? En
waarom werden andere personen niet als dusdanig herkend? Hoe zou
hij in contact komen met bv. de Leidenaars?
Het is nu misschien de tijd om even terug te komen op de belangrijkste
poortersinschrijving te Leiden. In 1583 werden een grote groep
Hondschotenaren (en anderen) officieel als poorter ingeschreven
door Claes Willemszone van Warmont, burgemeester en drie schepenen van Leiden. Zij werden aangenomen op basis van de resolutie
door het Leidens gerecht aanvaard op 28 december 1582. Daarbij
hadden de Hondschotenaren bedongen dat ze gratis tot het poorterschap zouden aangenomen worden: al dese voorseide persoonen es
by ghedooch niet jeghenstaende zy niet innewoonders ende gheen
poorters en zyn toeghelaten binnen dezer stede de neeringe van saey
ende grogreyn drappene mitten ancleven van dien te doen zander dat
zy ter zaecke van dien zullen worden achterhaelt maer en zullen gheen
vrydomme van tollen ofyet anders dat den borgeren toecomt moghen
ghenieten als zullen zy hunlieden in alle ghedragen moeten naer de
kueren ende ordonnantien ende op te boeten daerjnne begrepen.
In totaal vonden in 1583 222 personen (en hun familie!) een nieuw
bestaan in Leiden. Daaronder telden we 96 Hondschotenaren(!) of
meer dan 43%.
Wat ons in eerste instantie interesseerde, waren de Hondschotenaars
die in september 1584 getaxeerd werden maar niet meer in Hondschote verbleven. De lijst bevat immers ook gegevens over personen
die in Brugge, Antwerpen, Nieuwpoort, Zeeland en Leiden een
nieuwe thuis gevonden hadden.

De lijst van 1584
Brugge
P(iete)r Bardeloos Lx [ parisis
Geen specifieke gegevens.
Anthoone de Mare Lx [ parisis
Geen specifieke gegevens.
Jacob Maerten Lx [ parisis.
Jacques Maerten werd poorter van Leiden op 12 september 1583.
Hij zegt dat hij van Hondschote afkomstig is.

1574 en Kortrijk,
Rijksarchief, Fonds
d' Ennetières,
Tiendepenningcohier
1576). Zelf als men
rekening houdt met een
flinke devaluatie tussen
1576 en 1584 is het
duidelijk een zeer zware
belasting die geheven
werd op de inwoners van
Hondschote.

6

John Desreumaux.
Leidens Weg Op. De
grote emigratie uit de
Zuidelijke Nederlanden,
Roeselare, 1992, p. 207
7
Id. , op. cit , p. 368.
8
Id., op. cit, p. 194.
9
Id. , op. cit , p. l 78.
10
Id. , op. cit , p. 225.
11
Id., op. cit , p. l 93-194.
12
Id., op. cit, p. 314-315.

Brugge blijkt dus maar een doorgangsstad geweest te zijn. Zijn
borg was Cornelis Lijem, eveneens van Hondschote.
Hijzelf stond op dezelfde datum borg voor Cornelis Lijem. Op 11
februari 1586 was hij getuige van Cornelis Maertens, waarvan de
plaats van afkomst niet aangegeven werd (maar hoogstwaarschijnlijk eveneens een Hondschotenaar en familie van Jacob).
Op 23 mei van hetzelfde jaar is hij borg en getuige van Cornelis
Loock (Hondschote). Tenslotte is hij op 25 november 1586
getuige van Cornelis Coenen van Houtkercke (F.). In 1602 bezat
hij één saaigetouw6 .
Jan Dam(m)an xxx i parisis.
Een Jan Damman van Steenwerck (F.) werd poorter op 31 mei
1589. Zijn getuigen waren Mahieu de Vrire (X) en Claes de Turck
(Steenwerck)7.
Mathys Lozier xx i parisis.
Geen specifieke gegevens.
Jan de Lumiere xxiiii [ parisis
Geen specifieke gegevens,
V(idu)a Wouter Wazelaere xij [ parisis
Geen specifieke gegevens.
Rogier Ghokelaere xLviij [ parisis.
Geen specifieke gegevens. Een Jan de Gookelare van Hondschote
werd poorter op 5 november 16018.
Jan Battin xxx i parisis (Rs.: vj i).
Geen specifieke gegevens. Wynant Batijn van Hondschote werd
poorter op 12 september 1583 9 .
Michiel de Zoomere xx i parisis (Rs.: xL s.).
Geen specifieke gegevens. Twee de Zoomere's werden poorter
van Leiden: Maillaert, op 11 september 1600. Dirck, op de
getuigenis van zijn vader Joost, 28 october 1600. Beiden waren
van Hondschote 10 .
Lauwereijns Godtschalcq xxx i parisis.
Geen specifieke gegevens.Ook hier werden verschillende
Godschalck's van Hondschote poorter: Christiaan, 26juli 1591.
Jan: 19 januari 1601. Mathys: 23maart1583. NogeenMathys: 18
april 1591. Sander: 23 maart 1583 11 •
Guillames Luenis xxx i parisis (Rs.: xij i) [Interlinie: pandthuus
Jooris Houcke?].
Geen specifieke gegevens.
Jan Herwijn packer iiij [ parisis.
Jan Herrewyn werd poorter van Leiden op 28 maart 1586. Hij
blijkt van Nieuwpoort te komen. Getuigen en borgen zijn Charles
Tryon (leper of Meteren F.) en Daniel de Nagele (Nieuwpoort).
Jan staat herhaaldelijk borg en/of getuige voor nieuwe poorters uit
Vlaanderen (9 maal). In 1592 was hij één van de zeven makelaars
in Leiden 12 •
Jan Herwyn doude iij [ parisis.
De gegevens hierboven kunnen evengoed op deze persoon slaan.
In Leiden werd er echter maar één Jan Herrewyn poorter.
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Michiel van(den) Oeste [Veste?] vj f parisis.
Geen specifieke gegevens. Een Joos Ousten van Hondschote werd
poorter op 26 september 1583 13 •
Lauwers Platier xviij f parisis.
Geen specifieke gegevens.
Jan Boudens f(iliu)s Adriaens xviij f parisis (Rs.: viij f).
Geen specifieke gegevens.
Michiel Traisse [?] xviij f parisis (Rs.: viij f).
Geen specifieke gegevens.
V(idu)a Colaert Houvijnneur iij f parisis.
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Geen specifieke gegevens.
Marcx Willay xvj f parisis (Rs: iij f).
Geen specifieke gegevens.
Pauwels Claijs droochscheerder x f parisis (Rs.: iij f).
Geen specifieke gegevens.
Olivier Verest x f parisis.
Geen specifieke gegevens.
V(idu)a Joos Denijs iiij f parisis.
Geen specifieke gegevens.
Jan Harijnckhouck vj f parisis.
Geen specifieke gegevens.
Michiel Winnebroot xviij f parisis (Rs.: viij f).
Geen specifieke gegevens.
Jan Willaert viij f parisis.
Deze drapier van Hondschote werd op de getuigenis van Jan
Herrewyn (zie hoger) en Cornelis Suloff (X) poorter van Leiden
op 29 september 1591 14 •
Coolaert Verijepe [?] iiij f parisis.
Geen specifieke gegevens.
P(iete)r Valckenaere xL s. parisis.
Geen specifieke gegevens. Een Jan Valckenaer (Hondschote)
werd poorter van Leiden op 5 augustus 1594 15 •
V(idu)a Jan Schroij xL s. parisis.
Een Jan Schroy, waarvan geen plaats van afkomst bekend is, was
getuige op 28 april 1587 van François van Damme van Ieper. Deze
Jan vinden we terug in 1593 als herensaaidrapier16 • Dit kan een
zoon zijn van de persoon die in 1584 in Hondschote al overleden
was. Jacques Schroy van Hondschote (familie?!) werd poorter
van Leiden op 23 maart 1583 17 • Pryntgen Schroys, jonge vrouw
van Hondschote, bijgestaan door Mayke Schroys, haar zuster,
gehuwd op (geen datum genoteerd, maar waarschijnlijk in 1585,
ref. register A), met Olivier Philippo, jonge man van Tourcoing,
bijgestaan door Antoine de Bycois, zijn vader(??) 18 •
Victoor Provengier v f parisis.
Uit Hondschote kwam de familie Proventier in Leiden aan en
Victor werd er poorter op 30 juli 1601. Zijn zoon Victor de jonge
werd eveneens poorter op 17 januari 1603 19 •
Jacob Cousyn viij f (Rs.: v f).
Deze saaidrapier van Hondschote werd op de getuigenis van Dirc
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Comin en Gillis vander Mepe, beiden van Hondschote, op 9
augustus 1586 poorter van Leiden. Ook zijn zoon Kaerl werd
poorter (5 februari 1601). Hij is één van de 42 herensaaidrapiers
die een rekest ondertekende om het weven van deze stoffen niet
te verbieden. In 1602 bezat hij vier getouwen 20 •
Anth(ueni)s de Waele iiij [ (Rs.: iiij i).
Geen specifieke gegevens.
Jooris Blom(m)e viij [.
Geen specifieke gegevens. Jan Blomme van Hondschote werd
poorter van Leiden op 26 augustus 158621 .

Nieuwpoort
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Danneel de Kest xxxvj [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
Frans(ois) de Buck ghetrauwet/ hebben( de) v(idu)a Adam Payele
xxxvj [ parisis (Rs.: xij i).
Geen specifieke gegevens. Een Abraham de B uck van Morbecque
(F.) of Moerbeke (Oost-VI.) werd poorter van Leiden op 15 juni
1601 22 . Verder kennen we in Leiden nog een Gillis de Buck, plaats
van herkomst onbekend, die getuige was voor Joos Nocke van
Gistel op 3 juni 1593 23 .
Mailliaert Daniel iiij [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
V(idu)a m( eeste)r P(iete)r Boudens met haer/ kijnderen xij [
parisis. µ
Een Pieter Boudeyn, saai werker van Hondschote, werd poorter op
7 maart 1591. Deze Pieter (zoon van Pieter?) nam contact op met
de schout van Delft (4 augustus 1604), om er zijn bedrijf over te /
brengen, op voorwaarde dat hij daar een nieuw uitgevonden
werktuig mocht toepassen. In 1610 blijkt hij evenwel nog steeds
in Leiden te verblijven. 40 passementwevers vragen aan het
Leidse stadsbestuur om de nieuwe passementsgetouwen van
Pieter Bodeyn (en Gabriël Hanedous) te beperken. Dit verzoek
werd afgewezen 2-1.
Frans Grijssool ghetrauwet/ hebben( de) de dochter Pauwels/
Waldrijck xx [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
De schoonsoone van m(eeste )r P( ie te )r/ Boudens, Clays de Meester vj [ parisis.
Geen specifieke gegevens. Verschillende de Meesters worden
genoteerd in Leiden. Onder hen echter geen enkele
persoon van Hondschote 25 •
Lampsen Claerebouct v [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
Robert Cauwe vij [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
Joos Boudens tot Vuerne viij [ parisis.
Geen specifieke gegevens. Hoewel onder Nieuwpoort geregis-
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treerd, blijkt Joos in Veurne te verblijven.
Hoogstwaarschijnlijk familie van meester Pieter Boudens.
Foriaen Meerten xL s. parisis.
Geen specifieke gegevens.

Antwerpen
Jan Looien [Loosen?] vj [ parisis.
Deze saaidrapier van Hondschote werd in Leiden reeds poorter op
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29 maart 1583 26 .
Jan Verstraete xij [ parisis (Rs.: x f).
Jan vander Straten, saaidrapier van Hondschote, werd op 12 mei
1587 poorter van Leiden. Zijn getuigen waren François Heussic
en Olivier de Grave, beiden van Hondschote. Uit de poortersboeken
blijkt dat hij een naamgenoot heeft die van Gent naar Leiden
kwam.
Caerle Cardinael xij [ parisis (Rs.: vj[).
Charles Cardinael vond in Pieter Vranckens van Antwerpen en
Jorys Stevens van Ieper twee goede getuigen en borgen. Op 25
juni 1587 werd hij aanvaard als nieuwe burger en poorter van
Leiden. Hijzelf was getuige op 22 november 1589 van Jan
Papershooft en Pieter Schipman, beiden van Hondschote 27 •
Maerten Valckenaere xviij [ parisis (Rs.: xij [).
Geen specifieke gegevens (zie bij Pieter Valckenaere -Brugge-).
Caerles Provengier xx [ parisis (Rs.: vj f).
Geen specifieke gegevens (zie bij Victoor Provengier -Brugge-).
Jaques Boudens iij [ parisis (Rs.: iiij [).
Een Jacob Bouden van Hontschoten of van lezer ( = Leisele) werd
poorterop 21 januari 1584 stylo novo. Deze saaidrapier bezat twee
weefgetouwen in 160228 •
Sarels Cheppe doude xxxvj [ parisis (Rs.: viij f).
Geen specifieke gegevens.
V(idu)a Jan Hanselaere xx [ parisis (Rs.: iiij f).
Geen specifieke gegevens.
V(idu)a Osten Bouden xij [ parisis.
Geen specifieke gegevens (zie familie Boudens -Brugge-).
Jan Herrop[?, Heroop?] iiij [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
Jan Willemot vj [ parisis.
Geen specifieke gegevens.

Zeeland
Jooris Houcke xvj [ parisis.
Geen specifieke gegevens. Een Clays Houcke van Hondschote
werd poorter op 16 februari 1588 29 •
Ryckewaert Oosten xxij [ parisis.
Geen specifieke gegevens (zie bij Michiel vander Ousten -Brugge).
V(idu)a Jaques Oosten xij [ parisis.
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Geen specifieke gegevens (idem).
Jan van Dijcke xxiiij i parisis (Rs.: viij i).
Geen specifieke gegevens. Er zijn families van Dycke uit Brugge,
Hondschote, Nieuwkerke en X-stad in Leiden
aanwezig 30 •
Frans de Zwijghere iiij i parisis.
Geen specifieke gegevens. Een Jacob de Swyghere werd poorter
in Leiden op 12 september 1583 31 •
Gheraert de Potter xxxvj i parisis (Rs.: xij i).
Geen specifieke gegevens.
V(idu)a Jan Coppen xij i parisis (Rs.: 4 i).
Geen specifieke gegevens.
Clays van Steene ketelaer iiij i parisis. Geen specifieke gegevens. In
Leiden worden 11 (vander) Steen(e)s genoteerd in de
poortersboeken32 •
Jan de Schot ghetrauwet hebben( de) v(idu)a Jan de Waele xxx [
parisis.
Geen specifieke gegevens.
Winnock Goetgheluck xv [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
Jaques Ghijselin xxxvj [ parisis (Rs.: xij f).
Geen specifieke gegevens. Families uit Bailleul (F.), Alveringem
en Dunkerque (F.) komen voor in de poortersboeken33 .
V(idu)a P(iete)r Lambrecht xL s. parisis.
Pieter Lambracht (mogelijk de zoon van Pieter) werd op 21
augustus 1598 voor schepenen en burgemeesteren van Leiden
poorter. Deze saaidrapier werd voorgedragen door Harculus
Damme (leper) en Bartholomeeus Carlier (Lille F.). Hij bezat één
dubbel saaigetouw in 160234•
Olivier Verclijtte xij [ parisis.
Geen specifieke gegevens. In Leiden noteerden we Verclyttes van
Bergues (F.) en Roesbrugge35 •
Corn(elis) Maerten xxxvj [ parisis (Rs.: vijf).
Van deze schoenmaker in Leiden, die op 11 februari 1586 poorter
werd, wordt geen plaats van herkomst aangegeven.
Gezien ook één van de getuigen, Jaques Maertens, van Hondschote
is, denk ik dat we hier met één en dezelfde
persoon te maken hebben36 •
Jan Maerten xij [ parisis (randschrift: vj f).
Geen specifieke gegevens. De familienaam Maerten(s) is ruim
verspreid. Buiten de hierboven vernoemde personen
van Hondschote vinden we nog Maertens terug in Nieuwpoort,
Poperinge, Brugge, Merris (F.), Menen, Nieuwkerke
en Roesbrugge 37 •

Leiden
Jan Schipman Lx [ parisis.
Hij werd poorter op 26 januari 1598. Saaiwerker.
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V(idu)a Caerle Schipman xxiiij t parisis.
Een bij de groep van 1583 behorende Hondschotenaar die het
poortrecht in Leiden aanvroeg, was Karel Schipman.
Deze saaidrapier kon 23 maart 1583 gratis ingeschreven worden38. Of deze Caerle dezelfde persoon is die in Hondschote in
1584 al overleden blijkt te zijn, kon niet uitgemaakt worden.
Frans Baille xx t parisis.
Poorter (gratis) 23 maart 1583. Frans werd in Leiden en belangrijk
persoon. Zo stond hij 19 maal(!) borg en/of getuige van nieuwe
Leidse poorters. In 1602 was hij gouverneur van de saai- en
108
greinnering39 •
Frans Heyseck L t parisis.
Ook deze Frans wist een gewaardeerde pos1t1e in Leiden te
bereiken. Hij werd poorter op 15 december 1583 en stond 31
maal(!) borg en/of getuige. In 1592 was hij deken van de
fusteindrapiers. Hij was gecommitteerde van de stad Leiden in
1599. Hij bezat verschillende weefgetouwen in 1602: twee
saaigetouwen, drie fusteingetouwen en hij wordt vermeld als
grein wever. Op 10 oktober 1605 werd door het Leidse gerecht een
onderzoek ingesteld naar een revolutionair lintgetouw dat Frans
bezat (waarschijnlijk ontworpen door Abraham van Boxtael).
Nog in 1605 komt hij voor als koopman van de passementnering40 •
Jan de Werf xxxij t parisis (Rs.: x t).
Wordt als poorter genoteerd op 26 september 1583 in Leiden. Ook
hier blijkt Jan zeer actief te zijn als borg en/of getuige. Op 26 mei
1587 werd Jan de Werf, waranderervan de saaidraperie, gemachtigd om te Middelburg enige saaien in beslag te nemen, waarvan
bleek dat na de warde ring (controle), ze niet goed geverfd waren.
Nog dit belangrijk detail. Eén maand na zijn poorterschap (6
oktober 1583) bepaalt het gerecht dat de uit Nieuwpoort gevluchte saaidrapiers hun saaien binnen Leiden mogen appreteren.
Bij deze drapiers vinden we ook Jan de Werff terug4 1• Opvallend
is ook dat Jan de Werf nog als Hondschotenaar getaxeerd wordt
in 15 84. Hij was poorter van Leiden, geboren(?) Hondschotenaar,
maar verbleef voor zijn poorterschap in Nieuwpoort! Ook Caerle
Budier valt onder deze uitzondering (zie verder).
Jaques Brotsaert Lx t parisis (Rs.: xx t).
Een Jacques Brootsaert van Ieper werd poorter op 23 maart 1583.
Hij stond o.a. borg voor de hierboven vernoemde Frans Baille. Op
18 maart 1602 was hij gouverneur van de saai- en greindraperie.
Hetzelfde jaar bezat hij twee saaigetouwen42 •
Caerle Budier Lx t parisis (Rs.: xij t).
Deze Carle, of eventueel een naamgenoot, werd reeds poorter van
Leiden op 8 oktober 1580. Zijn borg was Pieter Boly van
Hondschote43 • Caerle werd getaxeerd in Hondschote. Toch blijkt
hij sinds 1580 ingeschreven als poorter!
V(idu)a m(eeste)r Aaaa[= ??] Boudens xij t parisis.
De voornaam van deze persoon kon ik niet ontcijferen. Dezelfde
voornaam (één hoofdletter A, gevolgd door drie aaa's) wordt
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enkele items verder nogmaals gebruikt. Misschien een (ongewone) afkorting voor Adriaan. Geen specifieke gegevens (zie bij
familie Bouden -Brugge-).
Anthonis Vleesch vj [ parisis.
Ook deze Hondschotenaar werd poorter op 12 september 1583.
Jacob de Swyghere werd zijn borg. Op 28 november 1585 was hij
een van de getuigen van Jacob Meersman van Ieper44.
Allaert Vleesch xL s. parisis.
Deze saai werker van Hondschote werd op de getuigenis van Jorys
Vleesch, zijn oom van Ieper, en Jacob Gheeraert (Hondschote)
poorter in Leiden op 22 september 159745 •
Aaaa[? waarschijnlijk Adriaen] Herrewyn viij [ parisis.
Een Adriaan Herrewyn werd als poorter ingeschreven te Leiden
op 17 mei 1583. In 1602 bezat de weduwe Adriaen Herreijn twee
getouwen46 •
Joos de Zoomer xxx [ parisis.
Dirck de Zomere werd poorter op aangeven van zijn vader Joost
op 28 oktober 160047 • Of deze Joost dezelfde persoon is die uit
Roesbrugge naar Leiden trok en reeds op 31 december 1582
poorter werd, kan ik niet bevestigen of ontkennen. Hij staat nog
borg voor Jaques de Wever van Izenberge (1587) en in 1592 voor
Cornelis Blaer (Hondschote). Hij bezat één dubbel saaigetouw in
160248 •
V(idu)a Clays Ketelaere xLij [ parisis (Rs.: xx i).
Geen specifieke gegevens.
Jan als ghetrauwet hebben(de)lv(idu)a Jan van Steene iij [ parisis.
Van deze persoon wordt enkel de voornaam genoteerd. Geen
specifieke gegevens.
P(iete)r Coevoet xxx [ parisis.
Geen specifieke gegevens.
Jooris Doude viij [ parisis.
Hij werd poorter in Leiden op 17 november 1583. Zijn borg was
Jan Lameter (ook Lanneter, maar waarschijnlijk de Lantmeter)49 •
Jacob Geerssoone xij [ parisis.
In Leiden noteerden we een Jacob Gheraert van Hondschote die
poorter werd op 23 maart 1583. Waarschijnlijk handelen de
gegevens van 1584 van Hondschote over dezelfde persoon. Deze
Jacob stond zeven maal borg en/of getuige. Hij bezat twee smalen twee dubbelgetouwen in 1602. Even voordien werd zijn zoon
Michiel eveneens poorter van Leiden (2 oktober 1600)50 •
Frans Gheraertssoone x [ parisis.
In Leiden opgetekend als Franchois Gheraerdt. Deze saaidrapier
werd poorter op 23 maart 1583. Zijn borg was de hierboven
genoemde Jacob Gheraert(zone). Hij bezat één smal en één
dubbel saaigetouw in 1602 51 •
Jaques Herrewyn vj [ parisis.
Poorter op 28 december 1583. Op 28 november 1586 stond hij
borg voor Jorys Schapenvleesçh van Hondschote 52 •
(Christ)iaen Olivier lynwadier xij [ parisis. Poorter op 12 sep-
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tember 1583. Zijn borg was Joos Wecsteen van Hondschote. Hij
stond 6 maal borg en/of getuige. In 1590 wordt hij genoemd als
koopman. Hij moet overleden zijn vóór 6 april 1591. De weduwe
Christiaen Oliviers komt in de archieven op datum voor als
lakenkoopster5 3
Anthone Reingheere vj f parisis.
Anthonis Rengeer, saaidrapier van Hondschote, werd poorter op
29 maart 1583. Hij stond 6 maal borg en/of getuige. In 1602 bezat
hij twee saaigetouwen54 •
Moris de Bart vj f parisis.
110
Niet teruggevonden in de Leidse poortesboeken.
Olivier de Graeve vj f parisis.
Werd poorter van Leiden op 27 september 1582. Zijn getuigen
waren Pieter Mulaert (X) en Pieter Boely (Hondschote ). Aantekeningen van zijn getuige en/of borgstelling tot 12 mei 1587 (voor
Jan vander Straten van Hondschote )55
V(idu)a Adria(en) Gheucken vj f parisis.
Geen specifieke gegevens.
Guill(am)e Zeghers xij f parisis
Geen specifieke gegevens.

Analyse van de lijst
Van deze eerste lijst kunnen we een korte analyse maken. De
ontvanger van de extraordinaire belastingen wist waar verschillende
Hondschotenaren verbleven. Zoals in de inleiding aangehaald werd,
had hij er zich toe verbonden de belasting van deze uitgeweken
personen te innen, zonder yet quaet te brenghen dan alleenelick by
faulte van ghoede exhibitie ende behoorlick bewys van insolventie.
M.a.w. hij moest maar zijn plan zien te trekken om de sommen te
innen en hij kon zich alleen maar rechtvaardigen (bij gebrek aan
betaling) met een bewijs van insolventie van de betaler. Als we nu, in
zijn plaats, nagaan waar hij moest contact opnemen56, stellen we het
volgende vast.

Brugge: van de 33 Hondschotenaren die, volgens de heren van de wet
van Hondschote, in Brugge verbleven in 1584, kunnen we getuigen
dat er vóór 1584 reeds één persoon in Leiden geweest was en het
poorterschap in deze stad aangenomen hadden: Jacob Maerten.
Anderzijds zijn er nà 1584 vanuit Brugge Hondschotenaren vertrokken naar Leiden: Jan Herwyn (de jonge of de oude, 1586), Jan
Willaert (1591), Victoor Provengier (Proventier, 1600) en Jacob
Cousyn (1586). Al met al zijn we niet zo goed geïnformeerd over de
Hondschotenaren die in Brugge verbleven. Van 28 personen weten
we niet wat men hen gebeurd is in Brugge of elders.

Nieuwpoort: hier worden acht Hondschotenaren vermeld. Van geen
enkele onder hen vonden we enig spoor in Leiden terug.
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Antwerpen: elf personen vermeld. Jan Looten en wellicht ook
Jacques Boudens waren reeds poorter van Leiden voor 1584. Jan
Verstraete (Vander-) en Caerle Cardinael werden beiden poorter in
1587. Van de andere personen geen spoor.

Zeeland: ook hier zijn we heel slecht ingelicht. Alleen de Hondschootse
schoenmaker Cornelis Maerten konden we identificeren. Hij nam het
poorterschap waar in 1586.
Leiden: van 25 mensen in Hondschote wist men dat ze ophielden in
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Leiden. Toch zou men pogen hen de extraordinaire belasting te doen
betalen. Deze lijst lijkt mij heel belangrijk.Van de volgende personen
wordt bevestigd dat ze Hondschote reeds verlaten hadden vóór 1584:
Frans Baille (1583), Frans Heyseck (ofHeusick, 1583), Jan de Werf
(1583), Jacques Brotsaert (1583), Caerle Budier (1580), Anthonis
Vleesch (1583), Adriaen(?) Herrewyn (1583), Joos deZomere ( 1582),
Jooris Doude (1583), Jacob Geersone (Gheraert, 1583), Frans
Gheraertzone (1583), Jacques Herrewyn (1583), Christiaen Olivier
(1583), Anthone Reingheere (1583), Olivier de Grave (1582).
Blijkbaar was men in Hondschote goed geïnformeerd over de emigranten in Leiden. Slecht zeven personen blijken geen sporen nagelaten te hebben in de Leidse poorters boeken: de weduwe van Adriaen(?)
Boudens, de weduwe Clay Ketelare, een zekere Jan (zonder toenaam), Pieter Coevoet, Moris de Bart, de weduwe Adriaen Gheucken
en Guill(am)e Zeghers. Allaert Vleesch werd pas poorter in 1597.
Dan blijft er nog Jan Schipman die poorter werd in 1598 en die heel
goed een naamgenoot (vader?) kon hebben in Leiden in 1584. Een
probleemgeval blijkt de weduwe van Caerle Schipman te zijn. Volgens de gegevens in de poortersboeken liet deze Caerle zich als
poorter van Leiden registreren in 1583. Hij zou dus vóór 1584
overleden moeten zijn. Of is er hier sprake van een homoniem?
Uit deze gegevens kunnen we voorlopig besluiten dat een deel
uitgeweken Hondschotenaren, na enkele omzwervingen, tenslotte
toch de textielstad Leiden in de Noordelijke Nederlanden bereikten57 •
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Een persoon uit het pakket viel op Jacob Maerten, Hondschotenaar,
die in Brugge verbleef in 1584 (althans volgens de wetheren van
Hondschote) en reeds poorter van Leiden was in 1583. Hij zette mij
op een denkpiste die hierna volgt.

Vlaamse zakelijkheid?
Ik keek de lijst van de bewoners uit 1584 van Hondschote in. Zonder
vooruit te lopen op deze gegevens, die later zullen gepubliceerd
worden, kon ik de volgende personen in Leiden terugvinden die in
1584 nog officieel in Hondschote woonden. Daarbij wil ik opmerken
dat een homoniem nooit apriori uit te si uiten is. Zoals U echter verder
zult merken, is het aantal mogelijke homoniemen te groot. Daarbij is

het opvallend hoeveel Hondschotenaren reeds als poorter van Leiden
ingeschreven waren! Een deel van de bevolking was reeds vertrokken. Daarvan wisten de heren van de wet. Nu blijkt dat een ander
deel van de Hondschotenaren, die officieel nog in de stad woonden,
reeds als poorter van Leiden ingeschreven waren! Liet men hen
betijen, zolang ze maar betaalden, of waren deze Hondschotenaren zo
sluw dat ze geen argwaan wekten?
Hier volgt de lijst van de Hondschotenaren, die reeds poorter waren
van Leiden vóór 22 september 1584:
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1. P(iete)r Alenssoone xxxvj f parisis (t°8r 0 )
Hij werd nog in Hondschote gesignaleerd in 1584. Nochtans
vinden we hem in Leiden terug op 27 juni 1583, toen hij zich als
poorter liet registreren 58 •
2. (Christ)iaen de Beer xxxiiij f parisis (f°7r 0 )
Christiaan de Beer werd poorter van Leiden tussen 22 en 25
augustus 1583. Hij werd borg van Gillis Alenzone (Hondschote)
in dezelfde periode. Verder was hij borg en getuige van Joost
Clinckemaille (Hondschote) op 2.9.1586 en Jorys de Lametere
(= Lantmetere) 14.5.1601. Nadien werd zijn zoon ook poorter
van Leiden op 20 februari 1598. Steeds wordt Christiaan als
saaidrapier vernoemd. In 1602 bezat hij drie saaigetouwen59 •
3. Michiel Beket xv f parisis (7v
Ingeschreven als poorter te Leiden onder de naam Michiel
Backet. Hij werd op 23 maart 1583 met de grote groep poorter
van Leiden. Zijn borg was Pieter Moeneclay (Hondschote).
Hijzelf stond op datum borg voor Jacob Herwyn van Hondschotew.
4. Jan de Boulloigne xv f parisis (7v 0 )
Deze Hondschotenaar van 1584 kennen we van toen hij nog in
Wervik woonde61 • Hondschote blijkt maar een tussenstap geweest te zijn. Toen hij op 12 september 1583 poorter van Leiden
werd, getuigde hij dat hij van Nieuwpoort kwam. Deze bakker
had als borg zijn Wervikse kennis Anthonis Beeckaert62 •
5. Caerle Budier xxxvj f parisis (8r0 )
Hoewel hij nog wel degelijk in de lijst van de bewoners van
Hondschote in 1584 vermeld wordt, blijkt Caerle Budier al sinds
26 september 1580( !) als poorter van Leiden ingeschreven. Zijn
borg was Jan de Werf (Hondschote). In 1586 werd hij nog
tweemaal getuige, respectievelijk van Gillis vander Mepe op 12
februari en Lion Brant op 9 oktober. Beide personen waren van
Hondschote63 • Blijkbaar wisten de wetheren van Hondschote
ook niet goed waar Caerle Budier zich bevond. Hij wordt zowel
in Hondschote als in Leiden vermeld!
6. V(idu)a Jooris (Christ)iaen xij f parisis (t° 10v 0 )
Een Joris Christiaen werd op 29 maart 1583 poorter van Leiden.
Hij was een saaidrapier die tweemaal borg stond op de datum van
zijn poorterschaparisis Jan Passavent (Hondschote) en Claes
Herwyn (Hondschote) waren de nieuwe poorters waarvoor hij
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zich borg stelde64 •
Zeven jaar later werd nog een Joris Christiaen, van Leisele,
poorter. Op 14 mei 1590 getuigden Claes de Hont van Hondschote
en Jacques Davidt van Hazebrouck voor Joris 65 • Gezien de
weduwe Joris Christiaen belast werd in 1584, opteren we voor de
eerste persoon, die dan wel al contacten had met Leiden in 1583.
7. Malliaert (Christ)iaen viij f parisis (6v
Op 17 mei 1583 poorter van Leiden. Zijn borg was Colaert de
Vogel van Hondschote. Hij stond op 16 mei 1584 borg voor
Jaquemine, de weduwe van Adriaen Teutgen, eveneens van
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Hondschote66 •
8. P(iete)r Claijs iij f parisis (f'8v 0 )
De naam Claeys komt frekwent voor in de zestiende eeuw. In
Leiden waren er twee personen met dezelfde naam en voornaam
die als poorter ingeschreven werden: Pieter Clays was een van
de eerste Vlaamse inwijkelingen die uit Ieper kwam en zich liet
registreren op 20 juni 1577 67 . Verder was er nog een Pieter
Claeys van hassel uyt tlant te luyc commende van honschote.
Hij werd poorter met de grote groep Hondschotenaars op 23
september 1583 68 •
9. Chaerels de Conyncte xxx f parisis (0 2r0 )
Deze saaidrapier, geboren van Bambeke, werd op 29maart1583
eveneens poorter van Leiden. Zijn borg was Gabriel van Hove
van Westvleteren 69 .
10. Jan de Feyer iij f parisis (6r
Op 12 september 1583 poorter. Borg was Maerten Meeus, een
persoon die we konden vereenzelvigen met Bartholomeeus
Basel van Hondschote. Jan de Feyer zelf stond borg voor deze
Bartholomeeus op 12 september. Op 10 oktober 1589 vinden we
hem terug als borg voor Pieter de Palma. Hij is een van de
getuigen van Christoffel Ie Chyn van Hondschote op 9 maart
1591. Tenslotte is hij borg en getuige van Passchier de Coninck
van Poperinge op 21 oktober 159270 •
11. Gillis Fransoijs xxx f parisis (4v 0 )
Saaidrapier van Hondschote, die op 27 juni 1583 poorter werd
van Leiden. Zijn getuigen waren Jacob de Zittere en Franchois
Baille. Borg stond Pieter Inghelraem. Al deze personen waren
van Hondschote. Hijzelf stond borg voor Pieter Inghelraem71 •
12. Robert de Grave iiij f parisis (1 lr 0 )
Robert de Graeff van hontschoten heeft in plaetse vanden eedt
belofte gedaen by de waerheyt ende zulx poorter ontfangen....
Van sommige personen die bv. tot de Anabaptisten behoorden,
was het ten strengste verboden om in de naam van God een
getuigenis af te leggen. Om de eed, te ontzeilen had het Leidense
stadsbestuur een clausule uitgedokterd die iedereen voldoening
schonk. In plaats van de eed, legde men een belofte van waarheid
af. Op 9 augustus 1591 was Robert getuige van de Kortrijkzaan
Pieter Brulus. Hij werd nog getuige en borg van Cornelis de
Grave (zijn zoon?!) op 28 november 1597 72 •
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13. Jan vanden Kerchoove iij f parisis (5r0 )
In 1584 werd hij als inwoner van Hondschote opgetekend. Twee
jaar vroeger was er al een Jan vanden Kerchove die als poorter
ingeschreven werd. Hij blijkt uit Hazebrouck te komen. Op 14
december 1584 is zijn borg Laureins van Stavele (zie X-stad)7 3 •
14. Jan de Lanmeetre xxiiij f parisis (7v
In Leiden ingeschreven op 17 november 1583 als Jan Lanneter.
Zijn borg was Jorys Doude van Hondschote 74 .
15. P(iete)r Moeneclay met syn moeder xx f parisis (7v 0 )
Pieter Moeneclay stond in 1584 nog ingeschreven samen met
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zijn moeder als resident van Hondschote. Toch blijkt hij, zoals
vele anderen, sinds 23 maart 1583 als poorter van Leiden
ingeschreven te zijn. Deze saaidrapier had als borg een zekere
Karel Schipman van Hondschote. Hij moet zeker geen arm man
geweest zijn want op de datum van zijn poorterschap vinden we
hem nog terug als borg voor respectievelijk Karel Schipman,
Augustyn de Winter en Michiel Backet (allen van Hondschote )75 •
16. Joos Osten xxxvj f parisis (4r
Ook hier kunnen we de link leggen met Joos Ousten in Leiden.
Hij was van Hondschote en bekwam zijn poorterschap op 26
september 1583. Toch stellen we hier een merkwaardig (en
belangrijk) feit vast. Nu blijkt dat Joos niet aanwezig was tijdens
de naamafroeping. Zijn inschrijving werd doorstreept en in de
rand staat de vermelding absent. Ook werd hij als borg voor
Franchois Rottier van Hondschote op dezelfde datum geroyeerd76 •
17. Frans Rottier .... xxxvj f parisis (7r0 )
Ook al poorter van Leiden op 26 september 1583. Zijn borg was
Jacob van Wege (Hondschote). Hijzelf werd echter als borg
geschrapt voor Joos Ousten. De reden van deze schrapping is
duidelijk (zie Joos Osten) 77 •
18. Michiel Sarrasyn viij f parisis (5v 0 )
Een verhaal apart. Michiel Sarazyn werd als poorter aanvaard in
december 1583. Zijn getuigen waren aanwezig: Maerten
Treuwele en Marcus de Bul, beiden van Hondschote. Blijkbaar
was men met deze twee getuigenissen voldoende ingedekt in
Leiden, want de magistraat noteert: trecht es gheschonken in
absentie van Michiel tot zyn wedercompste vuyt Vlaenderen(,)
ende dienvolgende eedt te doen 78 • En pas op 2 mei 1591 werd
Michiel poorter. Marcus de Bul was nog steeds getuige, maar
Treuwele werd vervangen door Anseel Baselis, eveneens ,van
Hondschote. In 1602 bezat Michiel Sarazyn één saaigetouw79 •
19. Jacob van Weeghe vj f parisis (3r0 )
Jacob vande Wege van Hondschote was een van de vele Westhoekers die zich op 26 september 1583 liet inschrijven in Leiden.
Zijn borg was Joos van Dale (Hondschote ). Tussen 1583 en 1603
wordt hij nog zeven maal vernoemd al borg en/of getuige80 •
20. Jan de Werf xx f parisis (8r 0 )
Jan de Werf kon zich in Leiden van in de beginfase opwerpen tot
een belangrijk textielhandelaar. Hij werd poorter op 26 septem0
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ber 1583 en stond aanstonds borg voor drie van zijn stadsgenoten. Tussen 1584 en 1592 werd hij nog zes keer borg of
getuige. Hij was warander of toezichter van saaidraperie van
Leiden en werd in deze functie in 1587 naar Middelburg gezonden. In 1588 tekende hij een rekwest om het weven van
heerensaaien in Leiden te verbieden.
Belangrijk is dat hij in 1583 van Nieuwpoort kwam. Op 6
oktober bepaalde het Leidense gerecht dat de uit Nieuwpoort
gevluchte saaidrapiers hun verzoek om saaien te Leiden te
appreteren schriftelijk moesten indienen. Onder de drie aanvragers bevond zich Jan de Werf!'. Ook hier blijkt Jan de Werf nog
in Hondschote te wonen!
Wat vooral blijkt uit deze lijst is dat de magistraten van Hondschote
achter de feiten aanhollen. Is het niet opvallend dat men weet waar
enkele tientallen personen zich ophouden in verschillende steden en
gouwen, maar dat er 20 Hondschotenaren, die officieel nog in
Hondschote woonden, reeds het poorterschap in het verre Leiden
aangenomen hadden. Er bestond toch een Spaans verbod om met de
rebellerende Noordnederlanders te (onder)handelen!
Dit leidt mij tot de volgende vaststelling. Bij het opnemen van de
Zuidnederlanders in Leiden stelde ik in 1992 de vraag hoe deze
enorme trektocht materieel mogelijk geweest is. Plots landden in
Leiden tientallen families die bij wijze van spreken de volgende dag
reeds actief waren in de textielbranche (of andere neringen). Nu geeft
het document uit Hondschote een gedeeltelijke oplossing. Er waren
dus duidelijk (zakelijke) contacten gelegd vooraleer men de grote
immigratietocht aanvatte (werkzekerheid!!). Nog een ander element
wijst in die richting. Uit de gegevens omtrent Michiel Sarazijn blijkt
dat hij zich in december 1583 op het Leidse stadhuis moest melden.
Hij bleek afwezig te zijn, maar werd toch als poorter aanvaard. Bij zijn
terugkeer uit Vlaanderen zou hij dan wel de eed afleggen. Het duurde
evenwel nog jaren eer Michiel dat deed. Naar de reden kunnen we
alleen maar gissen. Is hij niet meer uit Hondschote weggeraakt?
Zwierf hij door de Nederlanden? Of was hij, bij zijn terugkeer uit
Vlaanderen, niet meer kapitaalkrachtig genoeg om in deze stad het
poortrecht te verkrijgen?

Emigratie naar Leiden nà 1584
Buiten deze mensen zijn er nog de Hondschotenaren die pas later naar
Leiden uitweken. De Westhoek was niet meer leefbaar. Met de
volgende jaren kwam ook geen verbetering. Ook hier is een uitgebreide lijst voorhanden:
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Jan Bieren[?] iiij f parisis (5r 0 )
De naam op het document van 1584 is niet duidelijk. We kennen
een Jan vanden Biere van Elverdinge die poorter werd in Leiden
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op 16 april 1599. Deze kleermaker had als borg Jacob de Fraet,
eveneens van Elverdinge 82 •
P(iete)r Bleckemerije xxx f parisis (7v 0 )
Hoewel we deze persoon niet rechtstreeks in Leiden terugvonden,
intrigeerde de naam ons. Ook in Leiden werd een naamgenote
poorter: Magdalena Bleckmeraige van Leisele werd op voorspraak: van Jan de Werf (Hondschote) en Dirck Nooten (X) als
poorteres aangenomen op 16 juli 159283 •
Caerle Bouraeve xij f parisis (3v 0 )
Kaerl Bouraet, saaidrapier van Hondschote, werd poorter op 20
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juni 1594, dit op getuigenis van Jacques Gheraert en Joost
Clinckemaille (beiden eveneens van Hondschote) 84 •
Jasp(er) de Brune vj f parisis (l lr
Jasper de Bruyne werd door goede lieden aanbevolen tot het
poorterschap. Op30maart 1589warenJanBaes van leper, baljuw
van de saaidraperie, en Pieter Bonet van leper zijn getuigen.
Meteen stelde Pieter Bonet zich ook borg voor Jasper8 5•
Een Janneken Bruynen, jonge vrouw van Hondschote, bijgestaan door Elisabeth Bruynendochter, haar moeder, huwde op
28/1/1584 met Adriaen Carlier, jonge man van Rijsel, bijgestaan
door Jaques Wyseyn, zijn (half)broer8 6 .
Jan de Decker xxxvj f parisis (7v
Een Jan de Decker van Beveren bij Antwerpen werd op getuigenis
van een Leidenaar (Symon Arentzone, kleermaker) en Jan Sammers van Kortemark poorter op 2 mei 159087 . Hoewel een homoniem zeker niet uit te sluiten valt, zou het kunnen dat Jan de streek
van Hondschote na 1585 verlaten had en zich elders gevestigd had
vooraleer hij naar Leiden trok.
Frans Ellegoot xxx f parisis (5r0 )
Een interessant geval. Een Franchois Ellego staat in de poortersboeken en in andere documenten vermeld. Hij was getuige van
Jacob van Nieuwkercke (Cassel) op 11 februari 1586. In 1596
wordt dezelfde Franchois genoteerd als meester-kammer88 • Nergens staat echter vermeld van waar hij afkomstig was en we
vonden hem ook niet terug als poorter. Meteen mag deze persoon,
die ik ondergebracht had bij de rubriek X-stad onder Hondschote
gerangschikt worden.
Jan Godtschalcq Lxxij f parisis (3r 0 )
In Leiden vonden we Jan Godschalck terug als poorter op 19
januari 1601. Pieter Godschalck (X-Stad), zijn oom, was borg en
getuige. De tweede getuige was een zekere Rogier Lupaert van
leper8 9•
Een andere Jan Godtschalcq, filius Mathys, wordt nog genoemd
in de belastingslijst van 1584. In Leiden werden twee Mathys
Godschalcks poorter, respectievelijk op 23 maart 1583 en op 18
april 1591 90 •
Joos Harijnck iiij f parisis (8v 0 )
Deze saaidrapier van Hondschote werd poorter op 28 maart 1590.
Zijn getuigen waren Franchois Heusicque en Claes Houcke, beide
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Hondschotenaren. Hijzelf werd getuige van Olivier Moreel (Xstad) op 3 januari 1591. Verder vinden we hem nog terug als borg
en/of getuige van: Mathys Jorde (Hondschote, 13 .11.1591 ), Christiaen Steen (Hondschote, 25.2.1592) en Jan de Zwarte (Hondschote, 19.7.1593). In 1602 bezat hij één saaigetouw91 •
H(enri)c Heneman xij f parisis (l lr 0 )
Pieter Steen (Hondschote) en Cornelis Sulloff (Hondschote)
droegen Heyndrick Heneman op als poorter van Leiden op 21
februari 1586. Naast zijn poorterseed legde hij ook de eed van
abjuratie af. Hij was borg en getuige van Franchois Jacobs uit
Hondschote op 29 september 1586. Op 17 september 1587 sloeg
het Leidense gerecht het verzoek af van Heinric Henneman en Jan
vander Haghe, zwartpersers, omme mits tverminderen vanden
neeringe alleen te blyven zwartpersers zander hem een derde
bygevouch te werden 92 •
Claijs Houcke xL s. parisis (1 Or 0 )
Hij werd een belangrijk persoon in Leiden. Zijn poorterschap
dateert van 16 februari 1588, waarbij als eerste getuige Franchoys
Heysich (Hondschote ), in 1595 deken van de fusteinnering, en een
belangrijk drapier en koopman was. De tweede getuige was
Jaques Hoet van Gent. Claeys Houcke werd 15 maal aangesproken als getuige en borg voor nieuwe poorters. Hij woonde in
een huis genaamd de Drie Pelgrims en we vinden hem als
warandervandefusteinnering in 1591. Zowel in 1595 als in 1605
wordt hij genoemd als zijdelakenkoper93 .
Michiel Huughe iiij f pari sis ( 1Or 0 )
Werd poorter op 31 januari 1594. Zijn getuigen waren Pieter de
Ryck en Charles N ote. Van beiden weten we niet waar ze geboren
zijn. In 1602 blijkt dat Michiel Huughe twee dubbelsaaigetouwen
bezat94 •
Frans Jacobssoone xL s. parisis (9r0 )
Er waren in een tijdsspanne van acht jaar twee personen uit
Hondschote met dezelfde naam die in Leiden poorter werden. Eén
wordt vermeld als saai wever, van de andere zijn er geen specifieke
gegevens 95 •
V(idu)a P(iete)r Lansheere xL s. parisis (5v 0 )
In 1584 blijkt de weduwe belastingen te moeten betalen in
Hondschote. Een naamgenoot (zoon van?) werd poorter in Leiden
op 18 april 159l96 . Als laatste verblijfplaats gafhij Mesen op.
Dierijck Looten panthuus Frans de Caesteecker xxxvj f parisis (8r0 )
Dierck Loten liet zich registreren in Leiden op 13.6.1594. Zijn
getuigen waren Claes de Hont en Franchois Baille, beiden van
Hondschote. Hijzelf stond op dezelfde datum borg voor Gillis van
Boven (van Izegem). Op het einde van de zestiende eeuw ondertekende hij een rekwest, samen met acht andere kooplieden, betreffende de makelaardij 97 •
Cristoffel Maerten Liiij f parisis (2v 0 )
Op 8 augustus 1594 werd een Christoffel Maertens poorter. Hij
blijkt uit Brugge geëmigreerd te zijn. Lucas Poelaert, eveneens
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van Brugge en Jacques Henrick, van Wervik, waren zijn getuigen98. Hoewel de naam Maerten(s) frekwent voorkomt in de
Westhoek, kan het heel goed dat deze persoon na 1584 in eerste
instantie van Hondschote uitweek naar Brugge.
Joos Maes viij f. parisis (2r
De afkomst van Joos (ver)Maes die ingeschreven werd te Leiden
op 5 december 1594 is ons onbekend gebleven. Deze volder, die
volgens de gegevens van 1584 van Hondschote was, werd door
Pieter Royaert van Nieuwkerke en Pieter Moyaert van Ronse
voorgedragen. Op 17.10.1597 werd Joos zelf borg en getuige van
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Lieven Basyn van leper99 •
Jacob de Mey x f. parisis ( 1Ov 0 )
We vonden een Jacob de Mey van Steenvoorde terug in Leiden op
11 januari 1593. Zijn getuigen waren Franchois Kieke(n) van
Hondschote en Henrick Provenier (Steenvoorde). Jacob werd als
getuige genoteerd van Gideon Walschappen (sic, van Waelscappel! !) die uit Belle kwam en gepoorterd werd op 22 december
1595. In 1602 bezat deze actieve drapier twee saai- en één
baaigetouw 100 •
Jan van Nieukercke x f. parisis (2v 0 )
Ook hier vonden we in Leiden twee Jan van Nieuwkerkes. Van de
eerste Jan wordt geen plaats van afkomst vermeld. Hij werd
poorter op 19 november 1585. Zijn getuigen waren Passchier
Vromout van Belle en Pieter de Coninck van Poperinge 101 .De
tweede Jan liet zich als poorter inschrijven op 17 mei 1590. Hij
blijkt van Leisele afkomstig en bezat in 1602 twee saaigetouwen 102 •
Jan Proceel xL s. parisis (10r
Nog een persoon die pas veel later uit Hondschote zou vertrekken.
Op 30 september 1602 werd Jan Procheel, van Hondschote, op
getuigenis van Franchoys Heusecque (Hondschote) en Jan de
Gookelare (Hondschote) poorter van Leiden 103 •
Robaert de Rijcke x f. parisis (2v 0 )
RobbertdeRyckeinstalleerdezichinLeidenenop 1mei1601 liet
hij zich inschrijven als poorter. Michiel de Molyn (Komen) en
Pieter van Penen (Komen) getuigden in zijn voordeel. Een jaar
later blijkt hij opgenomen te zijn in de lijst van de saaidrapiers.
Toen bezat hij twee saaigetouwen 104 •
Tsterfhuus V(idu)a Jan Schipman xij f. parisis (l lr0 )
Jan Schipman is al overleden in 1584. Hoogstwaarschijnlijk is de
Jan Schipman van Hondschote die op 26 januari 1596 poorter
werd een zoon van Jan, of minstens een familielid 105 .
P(iete)r Schipman van Leijsele iij f. parisis (7r 0 )
22 november 1589: Pieter Schipman wordt een volwaardig burger
van Leiden. Hij blijkt van Hondschote afkomstig en staat borg
voor Jan Schipman (hierboven). Hij bezat één saaigetouw in
1602 106 • Deze persoon kan misschien vereenzelvigd worden met
de Pieter Schipman van Leisele in 1584.
Jan Valckenaere vj f. parisis (7v 0 )
Saaitlrapier van Hondschote die op 5 augustus 1594 poorter werd
0

)

0

)
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Id., op. cit, p. 102.
Id.• op. cit, p. 427.
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Id., op. cit , p. 306.
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Id., op. cit , p. 431.
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Id., op. cit, p. 265.
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Id., op. cit, p. 213.
104
Id., op. cit, p. 215.
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Id., op.
Id., op.
Id., op.
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in Leiden. Guillaume Heneman en Lodewyck Loten waren zijn
getuigen. Hij bezat één saaigetouw in 1602 107 •
V(idu)a Anthonis vander Vesten vj f parisis (4v 0 )
Bij de personen waarbij geen afkomst vermeld wordt en die in
Leiden poorter werden, vinden een zeker Jacobmyntgen vander
Vest van Oostvleteren terug. Zij blijkt de weduwe van Anthonis
vander Vest (X-Stad) en werd poorteres op 12 augustus 1594 108 •
Het is hier duidelijk dat het om dezelfde weduwe gaat.
V(idu)a Jan de Wilde xx s. parisis (10r0 )
Een Jan de Wilde van Hondschote (zoon van?) werd poorterop 15
november 1591. Deze Jan de Wilde blijkt een stoeldraaier te
zijn 109 •
Jan Willaert Schoemaecker xij f parisis (8r0 )
Een Willaert Jan werd als saaidrapier ingeschreven op 29 september 1591 110 • Het is niet verbazend dat vele mensen in Leiden een
ander beroep opgaven dan dat wat ze vroeger uitoefenden. De
textielindustrie zat in Leiden immers in de lift. Toch is het hier
mogelijk dat we, zoals in nog enkele gevallen, met een homoniem
te maken hebben.
Ook deze laatste groep vond een nieuwe thuis. De Westhoek kwijnde
weg, dommelde in. Een lethargische slaap die nog eeuwen zou duren,
terwijl in de Noordelijke Nederlanden, en speciaal in Leiden, de
Gouden Eeuw begon. Een periode van welstand, uitvindingen en
financiële zekerheid. Dit vooral door toedoen van de Vlaamse ontheemden die hun energie en kennis overbrachten.
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De familienaam Ooghe in de tafels
van Merkem en Woumen tussen
1600en1800
JACKYOOGHE
120
Dit artikel is het tweede in een reeks over de verspreiding van de naam
Ooghe vanuit het l 7e-eeuwse Langemark.
Net als in het eerste artikel 1 beperk ik me hier tot de schrijfwijzen
beginnend met 0 en H. De vermeldingen van namen beginnend met
D (1 Dooghe te Merkem en 9 D'Ooghe te Woumen) komen in deze
studie dus niet aan bod.
Tevens zal ik voor alle behandelde naamgenoten de schrijfwijze
Ooghe gebruiken, ook wanneer hun naam sporadisch anders wordt
gespeld2

1. Ere wie ere toekomt
In 1990 ontving ik, via haar zuster, een aantal nota's uit de nalatenschap van wijlen juffrouw Madeleine Ooghe (t1986) uit Ieper. Een
eerste deel betrof de opzoekingen naar haar eigen voorouders Ooghe
(tot ca 1770). De overige nota's (duidelijk niet van haar hand)
vormden een studie van de naam Hooghe te Merkem tijdens de l 9e
en 20e eeuw, beginnend met een zeer summier overzicht van de
voorouders Ooghe van die tak in de 18e eeuw.
Twee jaar later kwam ik in kontakt met mevrouw Ingrid Hooghe Elen uit Boom. Ze bezorgde me een vervolledigde en zeer verzorgde
computerversie van dezelfde studie. Ook hier was men echter, voor
wat de l 8e eeuw betreft, niet verder geraakt dan een zeer beperkte
starnreeks. Door het voortijdig overlijden van mevrouw Hooghe,
luttele maanden na ons eerste contact, kon ik ook ditmaal niet
achterhalen wie aan de basis van die studie lag.
Een woord van dank daarom aan de onbekende persoon die door zijn
of haar werk verantwoordelijk is voor mijn interesse in de tak OogheHooghe uit Merkem.
2. De familienaam Ooghe te Merkem en Woumen
Op één uitzondering na behoren alle naamgenoten uit de l 8e eeuw tot
eenzelfde tak die begint te Langemark met het huwelijk in 1649 van
Andreas Ooghe en Nicola Van Uxem.

1
J. Ooghe, De familienaam Ooghe in de tafels
van Boezinge, Elverdinge
en Dikkebus tussen 1600
en 1800, in:
Westhoek- Info, X
(1994-1995)' p. 125-145.
2
Een verklaring hiervoor
vindt u in de tweede
paragraaf (p. 126 - 127)
van het hierboven
vermelde artikel.

Een kleinzoon van Andreas vestigde zich omstreeks 1719 definitief
te Merkem. Hij werd er eerst kortstondig vervoegd door een broer en
later, ditmaal ook definitief, door 2 neven. Alle naamgenoten te
Merkem (tot diep in de 19e eeuw) stammen van die drie personen af.
Sommige van hun afstammelingen vestigden zich tegen het einde van
de 18e eeuw te Woumen. In de loop van de 19e eeuw emigreerden een
aantal afstammelingen zowel vanuit Merkem als vanuit Woumen
naar Frankrijk. Het is best mogelijk dat de meerderheid van de
naamgenoten die men thans vindt in Frankrijk, afstamt van Andreas.
Om de chronoligische volgorde te eerbiedigen beginnen we ditmaal
echter met de enige uitzondering op de regel.

3. De eerste Ooghe te Merkem
De naam Ooghe duikt te Merkem voor het eerst op in 1678. In de
periode 1678 - 1704 vindt men er 12 dopen, 3 huwelijken en 1
overlijden die allemaal in verband staan met een zekere Jan Ooghe.
Hoewel de voornaam van zijn vader nooit wordt vermeld in de
parochieregisters, kan er weinig twijfel over bestaan dat het zich hier
steeds om dezelfde man handelt. Immers, het tweede respectievelijk
derde huwelijk volgt telkens zeer kort op het overlijden van de eerste
respectievelijk tweede vrouw.
Ook kan er weinig twijfel over bestaan dat Jan afkomstig was van
Langemark:
- bij zijn eerste huwelijk wordt hij vermeld als fs Cornelis en
poorter van Ieper3 (en dit ondanks het feit dat Merkem niet tot de
kasselrij Ieper behoorde);
- Judocus en Petrus Ooghe waren peter van 2 kinderen van Jan.
Welnu, te Langemark was er een Cornelis Ooghe die poorter van
Ieper was, in 1648 een zoon Jan kreeg en bovendien ook nog zonen
Judocus en Petrus had.
Critici kunnen bij dit alles niet ten onrechte opwerpen dat Jan in de
parochieregisters vrijwel steeds als Ooge wordt vermeld (hetzelfde
geldt bovendien voor beide peters). Men mag echter niet vergeten dat
Jan in die periode de enige volwassen Ooghe te Merkem was; de
pastoor van Merkem zal dus, in tegenstelling tot zijn collega van
Langemark, niet vertrouwd zijn geweest met die naam en dus ook niet
met de juiste schrijfwijze ervan. Trouwens, het eerste huwelijk van
Jan staat bij Merghelynck wel degelijk onder de naam 'Ooghe', net
zoals beide huwelijken van de vermoedelijk vader Cornelis (zie
verder). En van de 7 kinderen van Cornelis werden er 5 gedoopt als
Ooghe, 1 als Hooghe en 1 als Ooghes.
3

Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, m 18, deel
25, reg 25, f' 21.

Na het overlijden van Jan in 1704 vindt men in de parochieregisters
van Merkem geen enkel spoor meer van zijn kinderen en van zijn
derde vrouw. Wel staat vast dat één zoon uitgeweken is naar

121

Lampernisse, terwijl een andere zoon in 1708 nog te Merkem woonde.
Dit alles leidt tot de hierna volgende stamreeks.

1 Cornelis Oogbe
0

*1

Maria Salens
0

ca 1615

t ...

ca 1617

t vóór 20-12-1646
*2
Marguerite Defevere

122

0

ca 1621

t ...
Huwelijk 1 : te Langemark op 7-9-1642. Cornelis fs Jean en Mayken
Saelen fa Pierre waren poorters van Ieper 4 •
Dit huwelijk bleef blijkbaar kinderloos.
Huwelijk 2 : te Langemark op 16-6-1646. Cornelis fs Jean was
poorter; Marguerite de Febure fa Charles was vreemde5. In de tafels
wordt de vrouw ook vermeld als Fevers.
Kinderen uit het tweede huwelijk, geboren te Langemark:
1. Jan (=18-2-1648) zie II
2. Petronella (=27-8-1650)
3. Cornelius (=3-2-1653)
4. Petrus (=15-2-1655)
5. Jacoba (=22-11-1657)
6. Judocus (=8-12-1661)
7. Abraham (=21-2-1666)

Il Jan Oogbe
*1
=Langemark 18-2-1648
t Merkem 17-12-1704

Joanna Ampluyt
0

Merkem 23(?)-1-1644
t Merkem 1-9-1693

*2
Petronella Peeren
0

t Merkem 16-6-1695
*3

Marguerite Cery
0

t
Huwelijk 1: te Merkem op 16-11-1678. Jean fs Cornelis en Taneken
Amplut fa Maerten waren poorters van Ieper6 .
Huwelijk 2: te Merkem op 24-6-1644.
Huwelijk 3: te Merkem op 13-12-1695.
Kinderen uit het eerste huwelijk, geboren te Merkem:

4

Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, nr 18, deel
25, reg 18, f' 219.
5
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, nr 18, deel
25, reg 19, f' 113.
6
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek" Fonds
Merghelynck, nr 18, deel
25, reg 25, f' 21.

1. Petronella (0 13-9-1681)

2. Jan Baptiste (0 27-5-1683): was in 1708 peter van het eerste kind
van zijn broer Petrus Jacobus; Jan Baptiste woonde toen nog te
Merkem.
3. Petrus Jacobus (0 9-6-1685) zie III
4. Egidius (=8-10?-1688)
5. Joanna Genoveva (0 26-3-1691): Judocus Ooghe was peter.
Enig kind uit het tweede huwelijk, geboren te Merkem:
6. Josephus (0 5-6-1695) : wordt niet vermeld in de tafels.
Kinderen uit het derde huwelijk, geboren te Merkem:
7. Maria Catharina (0 26-12-1697)
8. Maria Catharina ( 7-3-1699)
9. Jacobus Leonardus (0 6-8-1700)
10. Ferdinandus (0 25-11-1701): Petrus Ooghe was peter.
11. Fidronius ( 0 19-4-1703)
12. Cornelius ( 9-8-1704)
0

0

-

In de tafels vindt men 3 dopen van een Petronella Peeren, namelijk
in 1653, 1660 en 1669.
Jan Ooghe was schepen te Merkem. In de periode 1683-1685
ontving hij 2 pond voor het bijwonen van 2 vergaderingen 7

ID Petrus Jacobus Ooghe *
0
Merkem 9-6-1685
t Lampernisse 5-10-1742

Anna Maria Jonckheere
0

t Lampernisse 4-9-1754

Huwelijk: te Lampernisse op 10-2-1707. Anna was de weduwe van
Michael Spykinck ex Lampernisse
Kinderen, geboren te Lampernisse:
1. Maria Dorothea (0 6-2-1708) : oom Jan Baptiste Ooghe was
peter. Maria huwde op 12-2-1732 te Lampernisse met Carolus
Coppens.
2. Thecla Maria (0 11-7-1709)
3. Petronella Constantia (0 18-4-1711): huwde op 12-2-1732 te
Lampernisse met Petrus Jacobus Neve(?).
4. Petrus Jacobus (0 19-9-1713)
5. Maria Jacoba (0 7-5-1715)

4. Afstammelingen van Andreas Ooghe

7

W. Beele, De rekening
van de watering van
Merkem in 1683-16841685, in: Westhoek - Info,
v (1989-90), p. 122.

1 Andreas Ooghe
0
ca 1622
t ca 1676?

*

Nicola Vanuxem
0
ca 1624

t ".

Huwelijk : te Langemark op 21-11-1649.
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Kinderen, geboren te Langemark:
1. Petrus (=28-1-1652)
2. Maria (=24-8-1654) : jaartal onzeker
3. Jan(=3-3-1658)zie113
4. Nicolaa (=1-5-1661tLangemark11-2-1744): vermoedelijk te
Langemark gehuwd op 1-7-1689 met Joannes Dekeirel.
5. Christina (=27-3-1669)
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De documenten nrs. 2183 t.e.m. 2195 van de Kasselrij leper reeks
1 bevatten ommestellingen van de parochie van Langemark voor
dejaren 1647, 1648, 1649, 1654, 1656, 1659, 1660, 1664, 1665,
1667, 1675 en eind 1676 - begin 1677 (het document nr. 2196
dateert van 1717). Deze documenten leren ons dat Andreas tussen
1656 en 1675 getaxeerd werd op het gebruik van landbouwgrond
(hetgeen niet hoeft te betekenen dat hij ook eigenaar was van die
grond). De oppervlakten zijn uitgedrukt in gemeten - lijnen roeden.
Voor de niet ingewijden : 1 gemet= 3 lijnen en 1 lijn= l 00 roeden.
Voor het Ieperse is 1 vierkante roede gelijk aan 14,6995 vierkante
meter.
jaar 1656: 5-1-10 (= 2ha 36a 66ca) 8
jaar 1659: 5-0-92 (= 2ha 34a 2ca) 9
jaren 1660, 1664, 1665 en 1667 : 2-2-91 (= lha 30a 97ca) 10
jaar 1675: 5-1-41 (=2ha41a22ca) 11
Dat jaar verminderde (in de tekst: myndert) hij echter die oppervlakte
met 2-2-30 (= lha 22a lca), zodat er hem nog
lha 19a
21 ca restten.
In het document uit 1676-1677 wordt Andreas niet meer vermeld. Dit
kan betekenen (maar het hoeft niet) dat hij overleden was.
Over de herkomst van Andreas tast ik sinds jaren in het duister.
Gehuwd in 1649, staat het vrijwel vast dat hij geboren is vóór
1630. En vermits de tafels van dopen in en rond Langemark
meestal pas aanvangen omstreeks 1630, is het begrijpelijk dat we
zijn doopsel nergens terugvinden. We kunnen dus enkel hopen dat
Andreas op zijn minst in de omgeving van Langemark geboren is.
In dat geval lijken slechts twee gemeenten in aanmerking te
komen : Langemark en Passendale (de enige gemeenten waar
onze naam reeds opduikt in de tafels tussen 1600 en 1630).

Vóór 1630 vindt men in de tafels van Langemark 5 gezinnen Ooghe,
terwijl ik in Passendale reeds sporen van 3 gezinnen vond ( 1 huwelijk
in de tafels en 2 andere gezinnen bij de volkstelling van 1615 12 •
Met 8 kandidaat-vaders voor Andreas zijn verklaringen over zijn
herkomst dan ook louter speculatief.

8

Brussel, Koninklijke
Bibliotheek" Kasselrij
Ieper, reeks 1, nr 2187,
f" 5r 0 •
9
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek" Kasselrij
Ieper, reeks 1, nr 2188,
f" 4r 0 •
10
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek" Kasselrij
Ieper, reeks 1, nrs 2189,
2191, 2192 en 2193,
respectievelijk f" 5v 0 ,
f" 7v 0 , f" 5r0 en
f" 6r0 •
11
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Kasselrij
Ieper, reeks 1, nr 2194,
f" 6r 0 •
12
J. Vanderhaeghe,
Volkstelling Passendale
mei 1615, in: Vlaamse
Stam, 11 (1975), p. 316
en 319.

II 3 Jan Ooghe
=Langemark 3-3-1658

t Langemark 24-12-1735

*

Judoca Dekeirel
= eventueel Langemark
1-1-1664
t Langemark 18-10-1729

Huwelijk: te Langemark op 8-11-1682.
Kinderen, geboren te Langemark
1. Nicolaes (=3-3-1683)
2. Jan(=3-l-1685)
zieIIl3.2
3. Petrus (=22-12-1686)
zie III 3.3
4. Andreas (=7-1-1689)
zie III 3.4
5. Judoca (=12-11-1691 t Langemark 28-10-1734) : huwde te
Langemark op 5-11-1719 met Jacob Douchy; ze was poorteres
van Ieper [l].
6. Jacobus Franciscus (=6-3-1695) zie III 3.6
7. Petronella Theresia (=4-9-1698)
De schrijfwijze van de naam Dekeirel is onzeker: ook De Keirele,
De Keirel, Keerels, e.a. werden vaak gebruikt.
Het hierboven vermelde gezin is de reconstructie van 3 gezinnen
die in de bewuste periode optreden in de tafels van Langemark :
a. Jan Ooghe * Judoca Dekeirel: kinderen 1 en 4;
b. Jan Ooghe * Francisca Dekeirel : kinderen 2, 3, 5 en 6;
c. Andreas Ooghe * Judoca Dekeerele: kind 7.
Kind 5, Judoca, geboren als dochter van Francisca Dekeirel, wordt in
een staat van goed van 24-11-1736 vermeld als Jossyncken fa Jan en
De Keirele Jossyncken 13 • Dit bewijst meteen dat het zich bij de
gezinnen a en b om hetzelfde gezin handelt. Let trouwens op het
volmaakt bij elkaar passen van de geboortedata van de 6 kinderen.
Vermits de geboorte van het zevende kind volmaakt aansluit bij de
vorige data en de moeder bovendien Judoca heet, kan er weinig twijfel
over bestaan dat gezin c analoog is aan a en b.

13

R.L.Dewulf-Heus,
Staten van Goed van
Langemark, 1976.
14
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Kasselrij
Ieper, reeks 5, nr 21, f"
22r0 •
15
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Kasselrij
Ieper, reeks 5 ,f" 26r0 •
16
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Kasselrij
Ieper, reeks 5, f" 6r0 •

Dat deze Jan de zoon was van 1 blijkt uit de Rolle van het
hooftghelt ghetaxeert op de gebruyckers ende inwoonders der
prochie van Langemarcq:
1705 : Jan Ooghe fs Andries betaalde 1 Franse gulden 14
1709 : Jan betaalde 2 gulden 15
1712 : Jan betaalde 1 gulden en 10 stuivers (1 gulden = 20
stuivers) 16
Uit de ommestellingen van de parochie van Langemark blijkt
tevens dat Jan fs Andries ook een klein stuk landbouwgrond
gebruikte. Voor de jaren 1717, 1718 en 1719 wordt steeds dezelfde oppervlakte vermeld : 2-2-0 (= lha 17a 60ca) 17 • In het
gelijkaardige document nr 2200 (jaar 1723) wordt Jan echter niet
meer vermeld.
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1113.2 Jan Ooghe
= Langemark 3-1-1685
t Merkem 3-8-1760

*

Maria Anna Hennion
0

t Merkem 8-7-1762

Huwelijk : te Langemark op 20-1-1712.
Kinderen : kinderen 1 tot 4 geboren te Langemark
1. Josephus (=19-2-1715)
zie IV 3.2.1
2. Jan Franciscus (=27-12-1715)
126 3. Petrus Jacobus (=27-12-1715)
4. Joanna Petronella (=21-1-1717)
Hierna verhuisde het gezin definitief naar Merkem en lag hiermee aan
de basis van de tak Ooghe van Merkem.
Te Merkem werden nog eens 4 kinderen geboren.
5. Maria Catharina (0 26-2-1719): tante Judoca Ooghe uit Langemark was meter; oom Jacobus Franciscus Ooghe uit Zuidschote
was peter.
6. AnnaMaria( 0 25-6-l721 tBoezinge ll-10-1783): huwde op l5-1764 te Boezinge met Matheus Ludovicus Borry (=Boezinge
21-9-1736), die na haar overleed; was voordien weduwe van
Petrus Jacobus Lemahieu ex Merkem.
7. Dorothea ( 0 23-7-1728)
8. Isabella Clara (0 23-7-1728)
Aan deze lijst dient nog een negende kind toegevoegd dat echter niet
optreedt in de tafels van dopen.
9. Francois Philippe (0 ca 1731)

zie IV 3.2.9

- De schrijfwijze van de naam Hennion is zeer onzeker : in tafels en
· parochieregisters vindt men ook Heneau, Hivions, Heli on, Emion,
Henyons, Hinnion en Hinjon.
- Let op het toch wel uitzonderlijk voorval dat het echtpaar in één en
hetzelfde jaar ( 1715) 3 kinderen kreeg.
- Op 24-11-1734 trad Jan op als voogd matemeel bij het opstellen van
een staat van goed naar aanleiding van het overlijden van zijn
zuster Judoca te Langemark 18 •
ID 3.3 Petrus Ooghe
*
=Langemark 22-12-1686
t Langemark januari 1733 19

Maria Catharina Assez
=Langemark 14-3-1692
t Langemark 20-9-1731

Huwelijk: te Langemark op 13-2-1718.
Kinderen:
1. Maria Catharina(= Langemark 20-11-1718) : overleden na
januari 1733 20

17

leper, Stadsarchief,.
reeks 1, nrs 2196, 2196 en
2199, respectievelijk
f° 36v~f° 35 v 0 enf° 34
vo.
18
R.L. Dewulf-Heus, op.
cit, p. 32
19
R.L Dewulf-Heus, op.
cit, p. 25
20
R.L Dewulf-Heus, op.
cit, p. 25

2. Petrus Jacobus(= Langemark 20-2-1721): blijkbaar kort na de
geboorte overleden.
3. Petrus Jacobus ( 0 Merkem 13-9-1722) zie IV 3.3.3. Zijn tante
Maria Anna Hennions was meter.
4. Thecla (0 Merkem 25-1-1727 t Boezinge 15-3-1769): haar peter
was Jan Ooghe uit Langemark (vermoedelijk
haar grootvader, vermits haar oom Jan reeds in Merkem woonde).
Ze huwde op 23-3-1752 te Boezinge met Jacques Charles
Eugenius Van Eecke; deze was te Boezinge gedoopt als Carolus
Eugenius op 16-5-1718 en overleed er op 7-6-1786 als Jacobus
Carolus, 68 jaar, weduwnaar van Thecla Ooghe. Thecla was
poorteres van Ieper2 1 •
5. Bernardus (0 Merkem 8-3-1729): t na januari 1733 20 •
6. Cornelis (0 Merkem 8-3-1729) zie IV 3.3.6
7. Genoveva Jacoba (= Langemark 16-9-1731) : overleed vóór
januari 1733 20 •
Dat Petrus wel degelijk de zoon was van Il 3 blijkt uit de staten van
goed 21 •

ID 3.4 Andreas Ooghe
= Langemark 7-1-1689
t Langemark 4-7-1744

*

1 Catharina Vercruysse
=vermoedelijk Langemark
t Langemark 21-4-1723
2 Petronella
Beequaert(Beckaert)
=Langemark 21-3-1696
t Langemark 18-11-1735

3 MariaAnna
Vandevoorde
=Langemark 27-7-1711
t Merkem 1750
Bij het overlijden van zijn zoon Cornelis te Merkem wordt vader
Petrus vermeld als Petrus Jacobus.
Huwelijk 1: te Langemark op 25-2-1721.
Huwelijk 2: te Langemark op 7-2-1724.
Huwelijk 3 : te Langemark op 22-5-1736.
Dat het in de 3 huwelijken telkens om dezelfde man gaat, moet blijken
uit het volgende :
de huwelijksdata sluiten volmaakt aan bij het overlijden van de
vorige vrouw;
de derde vrouw duikt op in Merkem op hetzelfde ogenblik als het
kind uit het eerste huwelijk.
21

R.L.Dewulf-Heus, op.
cit, p. 94.

Enig kind:
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1. Jan Jacobus (= Langemark 13-9-1722)

zie IV 3.4

Eens weduwe geworden, trok Maria Anna Vandevoorde met haar
stiefzoon naar Merkem. Misschien vond ze er een onderkomen bij
haar schoonbroer Jan (III 3.2).
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ID 3.6 Jacobus Franciscus
Ooghe
=Langemark 6-3-1695
t Merkem 23-11-1770

*

Maria Catharina
Berten
= Bikschote 5-3-1704
t Merkem 7-12-1778

Huwelijk: te Langemark op 26-2-1725. Jacobus fs Jan was vreemde;
Mary Catrine fa Petrus was poorteres 22 •
Jacobus betaalde zijn jaarlijkse bijdrage als buitenpoorter voor de
periode 1727-173022 •
Van dit echtpaar vindt men geen kinderen te Langemark en
Merkem. Vermits Jacobus in 1719 te Zuidschote verbleef (doopsel van zijn nichtje Maria Catharina - zie III 3.2), valt het niet uit
te sluiten dat het echtpaar later ook te Zuidschote heeft gewoond.
Het ontbreken van de tafels en de parochieregisters van deze
gemeente maakt het terugvinden van hun eventuele kinderen dan
ook zeer moeilijk.
Jacobus overleed quasi subito sine sacramentis: vrijwel onverwacht, zonder toedienen der sacramenten.

IV 3.2.1 Josephus Ooghe
=Langemark 19-2-1715
t Merkem 18-4-1763

*

Maria Catharina De Vick
=Reninge
t Merkem 1755

Beroep: landbouwer (overlijdensakte van dochter Rosa Jacoba).
Kinderen, geboren te Merkem:
1. Maria Catharina (0 30-9-1740 t Langemark 18-9-1783): Maria
Anna Hennion, haar grootmoeder, was haar meter.
Maria Catharina huwde te Langemark op 8-8-1758 met Blasius
Gadeyne (t Langemark 13-1-1776) 23 • Haar vader Josephus was
getuige. Ze hertrouwde te Langemark op 13-8-1776 met Joannes
Baptiste Danneel(= Langemark 9-11-1741). Voor het tweede
huwelijk werd te Langemark een huwelijkscontract opgesteld op
8-8-1776 24 •
2. lgnatius (0 27-5-17 42) : Joannes Ooghe, vermoedelijk zijn grootvader, was peter.
3. Maria Anna Theresia (0 13-5-1744): was in 1769 meter van het
derde kind van haar broer Gabriel. Maria overleed te Merkem op
28-5-1821 als echtgenote van de 64-jarige landsman Pieter Defever
die de overlijdensakte tekende.
4. Gabriel Franciscus (0 22-3-1746): zie V 3.2.1.4
Tante Maria Catharina Ooghe en oom Franciscus Ooghe waren

22

Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, nr. 24, deel

7,f"69r 0 •
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R.L. Dewulf-Heus, op.
cit. p. 87.
24
Brugge. Rijksarchief,
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meter en peter.
5. Carolus Josephus (0 2-2-1749) : Jacobus Ooghe uit Merkem,
vermoedelijk zijn oom, was peter.
6. Rosa Jacoba (°13-3-1751): huwde op 13-9-1768 teMerkem met
Josephus Verhuist (=Langemark 11-2-1734); haar schoonbroer
Blasius Gadeyne was getuige en ondertekende de akte. Josephus
Verhuist fs Petrus Jacobus overleed op 48-jarige leeftijd in zijn
huis te Merkem op 25-10-1780. Rosa hertrouwde op 16-1-1781 te
Merkem met de landbouwer Jan Baptiste Vermeersch (=
Geluveld 29-9-1743) fs Anna Maria Milleville, doch overleed in
haar huis te Merkem op 12-6-1783.
IV 3.2.2 Franciscus Ooghe *1
0
Merkem Ca 1731
t Merkem 29-11-1811

Susanna Cecilia Hursel
=Zarren 24-3-1739
t Merkem 11-3-1780

*2

Anna Catharina
Horelbeke
=Zarren 21-10-1756
t Merkem 11-8-1791

*3

Marie Jeanne Pupillaere
0

t nahaarman
Huwelijk 1 : te Zarren op 22-6-1763. In de huwelijksakte wordt
Franciscus vermeld als Philippus Franciscus.
Huwelijk 2 : te Zarren op 30-6-1780. In de huwelijksakte wordt
Franciscus vermeld als Bemardus Franciscus, weduwnaar van Susanna
Hursel. Hij ondertekende echter de akte met fransis ooghe. Anna
Catharina daarentegen kon niet schrijven.
Beroep : landbouwer (overlijdensakte van dochter Rosa Constantia).
Kinderen uit het eerste huwelijk, geboren te Merkem
1. Anna Theresia ( 30-3-1764) : vermoedelijk overleden te Merkem
in 1778 als Catharina Theresia fa Franciscus.
2. Anna Cecilia (0 19-9-1765 t Boezinge 20-8-1827): landsvrouw ;
huwde op 6-5-1788 te Merkem met landbouwer Pieter Jacobus
(of Franciscus) Degryse (0 Staden ca 1755), die vóór haar
overleed. Ze woonden te Langemark en daarna te Boezinge, waar
ze in 1815 verbleven in huis nr. 50 van sektie A (of B ?) 25 • In de
tafels van Staden vindt men enkel de dopen van een Petrus
Jacobus Degryse op 3-1-1740 en op 6-12-17 41.
3. Maria Joanna (0 8-2-1769 t Merkem 22-5-1769)
4. Genoveva Catharina (0 11-2-1770 t Merkem 19-2-1770)
5. Maria Susanna Coleta ( 0 25-4-1772 t Merkem 18-6-1774)
6. Petrus Joannes ( 0 16-7-1774 t Merkem 20-4-1778)
0

25

R.L. Dewulf-Heus,
Volkstelling 1815
Arrondissement leper,
Brugge, Stadsarchief,
p. 11.
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7.

Aloysius Franciscus (0 21-6-1778 t Merkem 22-10-1778)

Kinderen uit het tweede huwelijk, geboren te Merkem
8. Anna Theresia (0 13-8-1781) : haar zuster Anna Cecilia was
meter, maar kon niet schrijven. Anna Theresiaoverleed te Merkem
op 11-5-1855 als weduwe van Carel Versaevel.
9. Rosa Constantia (0 9-3-1783 t Merkem 12-6-1783): reeds bij de
geboorte verkeerde het kind in levensgevaar; het diende inderhaast gedoopt te worden (verklaring van chirurgijn Cesar Delbaere
in de doopakte).
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10.Rosalia Victoria (0 27-7-1791): de vader was afwezig bij het
doopsel. Ze overleed te Merkem op 22-4-1814 als ongehuwde
particulière.
De tafels vermelden tevens doodgeboren kinderen op 20-7-1785 (een
jongen), 17-3-1788 (een jongen) en 4-8-1789 (een meisje).
Het derde huwelijk is gebaseerd op de overlijdensakte van
Franciscus : Francois Philippe Ooghe, zoon van Joseph(?) Ooghe
en Maria Anna Annion, echtgenoot van Marie Jeanne Pupillaere.
Deze laatste verklaarde niet te kunnen schrijven. Dat ze voor haar
schoonvader een verkeerde voornaam opgaf is begrijpelijk : de
man was al 70 jaar dood.
Uit de doopakte van zijn eerste kind blijkt dat Franciscus de zoon
was van Jan Baptiste uit Langemark en van Maria Anna Duhayon
uit Moorslede. In deze gemeenten, maar ook in de omliggende
gemeenten, vindt men echter geen spoor van een dergelijk echtpaar.
De overeenkomst tussen de voornamen en de gelijkenis van de
namen Duhayon en Hennion brengen me ertoe te stellen dat
Franciscus de zoon was van Jan Ooghe en Maria Anna Hennion
(zie III 3.2).
Deze veronderstelling houdt meteen in dat Franciscus de broer
was van Josephus (zie IV 3.2.1 ); welnu, Franciscus was peter van
Gabriel Franciscus fs Josephus.
IV 3.3.3 Jacobus Ooghe
0

*

Merkem 13-9-1722

t ...

Jacoba Theresia
Dieusaert
0
Merkem 23-9-1737

t ...

Huwelijk: te Langemark op 16-2-1768. Het echtpaar sloot op 13-21768 te Langemark een huwelijkscontract af: Jacobus was jongman
en Jacoba was fa wijlen Jacobus en Joanna Cocquelle en tevens
weduwe met kinderen van Jacob Vande Wynckel 26 • Jacobus fs Pierre
en Marie Assez was vreemde en woonde te Merkem; zijn vrouw was
poorteres 27 •
Kinderen, geboren te Langemark

26
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l. Rosa Christina ( 0 24-7-1769)
2. Pulcheria Josepha (=22-9-1772) : doopakte niet gevonden.
3. Maria Theresia ( 0 26-1-1774) : oom Cornelis Ooghe en tante

Maria Catharina Platteeuw waren peter en meter.
4. Isabella Clara (= 19-2-1777) : doopakte ontbreekt.
Vermoedelijk is het deze vrouw die in 1815 vermeld wordt als
Isabelle Claire D'hooghe, 38 jaar, geboren te Langemark, echtgenote van Pierre Jean Viaene, 31 jaar, wever, geboren te Passendale.
Dit echtpaar woonde te Moorslede sektie D nr. 24028 •
5. Petrus Jacobus ( 0 4-10-1780) : zijn vader was afwezig op het
doopsel.
IV 3.3.6 Cornelis Ooghe
0

Merkem 8-3-1729
t Merkem 13-10-1794

*

Maria Catharina
Platteeuw
0
Langemark 13-11-1747
t Merkem 5-4-1819

Huwelijk : te Langemark op 20-10-1772. Voor beiden was het hun
eerste huwelijk.
Beroep: landbouwer (overlijdensakte eerste kind).

28

R.L. Dewulf-Heus,
Volkstelling 1815, p. 148.

Kinderen, geboren te Merkem
l. Joanna Theresia ( 0 19-4-1774 t Merkem 15-8-1782)
2. Joannes Augustinus ( 0 5-1-1776) zie V 3.3.6.2
3. Rosa Constantia ( 0 11-3-1778 t Merkem 25-12-1791)
4. Maria Catharina ( 0 14-6-1780 t Merkem 20-10-1800) : haar
broer Jean, cultivateur, tekende de overlijdensakte.
5. AlbertusJosephus ( 0 26-1-1783tna1850): landbouwer; huwde
eerst te Merkem op 13-9-1808 met Barbara FrancisCa Depuydt
0
(
Merkem 3-12-1780 t Merkem 12-2-1813) en daarna te Langemark op 29-9-1813 met Marie Thérèse Borry ( 0 Langemark 2012-1789). Albert woonde te Merkem tot omstreeks 1818, waarna
hij zich te Bikschote vestigde.
6. Petrus Jacobus ( 0 24-8-1785 t Merkem 16-9-1845) : zijn meter
Maria Theresia Ooghe uit Merkem kon niet schrijven. Petrus
overleed als ongehuwde landsman.
7. Cornelius Alexius (0 25-1-1788 t Merkem 20-7-1788) :zijn meter Cecilia Ooghe uit Merkem tekende de doopakte.
8. Philippus Carolus ( 0 21-5-1789) : zijn peter Joannes Hooghe
tekende de doopakte; zijn meter Rosa Hooghe kon niet schrijven.
Vermoedelijk is het deze Philippus Carolus die, onder de voornaam Carolus, ongehuwd overleed te Merkem op 12-1-1848.
9. Rosalia Constantia ( 0 8-12-1794 t Merkem 21-5-1873): haar
meter Maria Ooghe kon niet schrijven. Rosalia was landbouwster;
ze huwde te Merkem op 3-10-1827 met de landbouwer en jongman Leo Leonard Landtsheere ( 0 Merkem 28-2-1780); haar
broers, de landbouwers Pieter en Carele Ooghe waren getuige. De
echtelieden en beide getuigen tekenden de akte (Rosalia en haar
broers tekenden Hooghe ).
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IV 3.4 Joannes Jacobus Ooghe * Maria Jacoba Van
Damme
0
= Langemark 13-9-1722
Merkem 27-10-1728
t Merkem 23-4-1790
t ...
Huwelijk: te Merkem op 5-5-1750. Jacobus Ooghe was getuige.
Kinderen, geboren te Merkem
1. Petrus Joannes ( 31-1-1752) : zijn peter was Petrus Jacobus
132
Ooghe. Zie V 3.4.1
2. Carolus Josephus (0 29-3-1753)
3. Maria Josepha (0 15-1-1755 t Merkem 7-3-1771)
4. Joannes Franciscus (0 5-10-1756)
5. Constantia LudoviCa (0 28-11-1757 t Merkem 21-7-1775)
6. Cosmos Damianus (0 27-10-1759) : zijn peter was Comelius
Ooghe; het betreft hier ongetwijfeld een kozijn van Joannes
Jacobus (zie IV 3.3.6).
7. Anna Theresia (°l -1-17 62)
8. Joannes Baptiste (0 28-4-1764) zie V 3.4.8
9. Perpetua Antonia ( 26-11-1765 t Merkem 29-11-1793)
10. Engelbertus Jacobus (0 18-4-1768) zie V 3.4. Comelius Ooghe
was zijn peter.
11. Barbara FrancisCa (0 17-2-1771) : broer en zus Joannes en
Josepha waren peter en meter. Barbara overleed te Merkem op
29-1-1848 als landgebruikster, weduwe van Carolus Pareyn.
12. Jacobus Franciscus (0 3-4-1773 t Merkem 1-5-1774): zijn broer
en zus Carolus en Constantia waren peter en meter.
0

0

Uit de doopakte van Cosmos Damianus blijkt dat Joannes Jacobus
de zoon was van Andreas en Catharina Vercruysse.
De geboortedatum van Maria Jacoba Van Damme is mede gebaseerd op haar leeftijd in de doopakte van Cosmos Damianus.
V 3.2.1.4 Gabriel Franciscus Ooghe * Monica Doom
0
Merkem 22-3-1746
=Langemark 13-3-1745
t na 8-7-1823
t Merkem 15-5-1817
vóór 3-4-1828
Huwelijk : te Langemark op 3-11-1766. Op 30-10-1766 werd te
Langemark een huwelijkscontract opgesteld 29 •
Beroep : landbouwer (huwelijksakte van zuster Rosa Jacoba en Jan
Baptiste Vermeersch te Merkem op 16-1-1781 ). Laboureurs in 1812.
Kinderen, de eerste drie geboren te Langemark, de overigen te
Merkem.
1. Petrus Jacobus ( 21-1-1767 t Merkem 24-11-1843) : tante
Maria Catharina Ooghe was meter. Petrus huwde een eerste maal
te Merkem op 7-7-1812 met Rosalie Françoise Covemaeker
0

29
Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 1812, nr 27.

0

Merkem ca 1787 t Merkem 21-7-1822). Hij wordt in die
periode vermeld als laboureur en landsman. Beide echtelieden
konden niet schrijven. Petrus hertrouwde te Merkem op 8-7-1823
met Catharina Sophia Lava (0 Merkem Ca 1800 t tussen 1843
en 1857). Amand Augustin Ooghe (0 Merkem 31-5-1841),
kleinzoon van Petrus, huwde in 1878 te Roubaix en kreeg er
minstens 3 kinderen. Eén zijner afstammelingen woont thans in
Esnandes (Charente-Maritime).
2. Joanna Theresia (0 18-3-1768)
3. Jan Baptiste (0 27-6-1769): tante Maria Anna Theresia Ooghe
was meter. Zie 3.2. 1.4.3
4. Maria Genoveva ( 19-11-1770 t Merkem 1-12-1829) : tante
Rosa Jacoba Ooghe was meter. Maria Genoveva huwde te Merkem
op 27-10-1790 met Josephus Vanden Woestijne. Ze hertrouwde
te Merkem op 20-11-1798 met Jean Francois Devolder, die in
haar overlijdensakte wordt vermeld als de 58-jarige landsman
Francis Devilder.
5. Francisca Perpetua (0 20-5-1773 t Merkem 23-3-1777)
6. Angelus Franciscus Albertus (0 28-10-177 4) : huwde te Merkem
onder de voornamen Francois Albert op 11-11-1799 met Pelagie
Carpentier ( 0 ••• t Merkem 29-10-1844). Het echtpaar kreeg 8
kinderen te Merkem, doch Angelus die steeds als werkman wordt
vermeld, overleed te Langemark op 21-6-1849.
7. Carolus Albertus Franciscus( 0 4-6-1776 tMerkem 25-3-1781)
Petrus Ooghe ex Langemark was peter.
8. Anna Theresia (0 6-7-1779 t Merkem 10-11-1783): ook in haar
overlijdensakte wordt Gabriel vermeld als landbouwer. Susanna
Ooghe, de meter van Anna Theresia, woonde te Merkem en kon
niet schrijven.
9. Carolus Franciscus ( 13-12-1781): zijn broer Petrus Jacobus
was peter; Anna Cecilia Ooghe was meter; beiden konden niet
schrijven. Zie VI 3.2.1.4.9
10. Jacobus Benedictus (0 31-5-1785) : huwde omstreeks 1803 met
Anna Maria De Burggraeve (0 Langemark 4-6-1774 t Elverdinge
27-2-1845). Bij de geboorte van zijn eerste zoon, Ludovicus
Franciscus Ooghe (0 Merkem 9-5-1804) was Jacobus werkman.
Ludovicus week uit naar Elverdinge, waar hij driemaal huwde
(1832-1849-1851 ). Uit de drie huwelijksakten blijkt dat vader
Jacobus zijn gezin in de steek had gelaten. Men wist niet of hij nog
leefde en zo ja, waar hij woonde. In de overlijdensakte van
Ludovicus uit 1875 staat vermeld dat Jacobus overleden was. Had
men zijn spoor teruggevonden? Thans wonen er afstammelingen
van Ludovicus in Oostende, Turnhout, Ieper en Leuven.
11. Hermanus Sylvester ( 21-4-1788) : zijn meter Maria Ooghe
woonde in Merkem en kon niet schrijven.
(

0

0

0

Uit meerdere parochieregisters blijkt dat Gabriel niet in staat was
de akten te ondertekenen.
Bij het huwelijk van zijn zoon Petrus Jacobus op 8-7-1823 was
Gabriel landsman te Woesten.
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V 3.3.6.2 Joannes Augustinus
Ooghe
0
Merkem 5-1-1776
t Merkem 24-10-1846

*

Rosalia Clara Clerens
0

Merkem 29-9-1776

t Merkem 12-3-1859

Huwelijk : te Merkem op 23-1-1802. Beiden tekenden de akte.
Beroep : de man wordt vermeld als landbouwer en landsman; beiden
waren renteniers in 1843; in 1846 wordt de vrouw vermeld als
grondeigenares.
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Kinderen, geboren te Merkem
In strijd met de schrijfwijze van de naam van hun vader, staan alle
kinderen in de registers van de burgerlijke stand vermeld onder de
naam Hooghe. Deze spellingsfout ligt aan de basis van de tak Hooghe
uit Merkem.
1. Joanna Theresia (0 1802): huwde op 12-9-1826 te Merkem met
Karolus Franciscus Stroom ( 0 Merkem 27-6-1793).
2. Charles Louis (0 19-7-1803) : uit de mij verstrekte gegevens
blijkt dat die man ten minste 5 kinderen zou gekregen hebben;
waar ze geboren werden weet ik echter niet (in ieder geval niet te
Merkem).
3. Barbe Francoise (0 5-1-1805 t Merkem 8-12-1897): haar peter
was Albertus Josephus Ooghe; ze huwde op 17-1-1832 te Merkem
met de landbouwer Engel Albertus Van Exem (° Ca 1807
t Merkem 12-11-1876).
4. Engel Albertus ( 0 1-3-1806 t Merkem 7-1-1874): landbouwer;
huwde eerst met HenriCa Delefortrie ( Noordschote ... t Merkem
28-6-1851) en daarna te Merkem op 26-11-1851 met Sophia
Theresia Candaele (0 Westvleteren 4-5-1814 t Merkem 13-91889).
5. Catherine Amelie ( 4-6-1807 t Merkem 30-7-1810) : haar meter
was Rosa Constantia Ooghe.
6. Sophie Constance (0 6-8-1808 t Merkem 11-10-1809) : peter en
meter waren Carolus Ooghe en Joanna Theresia Ooghe.
7. Pierre Jean (0 15-8-1810 t Merkem 3-9-1810): peter en meter
idem als kind 6.
8. Pierre Jean (0 15-10-1811tMerkem30-9-1881): landbouwer;
huwde te Merkem op 31-5-1843 met Regina Emilie Anna
Dewachter (0 Merkem 26-7-1818 t Merkem 9-7-1894 ). Beiden
tekenden de akte. De afstammelingen van dit echtpaar wonen
thans verspreid over gans West-Vlaanderen. Men vindt er ook te
Wortegem-Petegem en Boom.
9. Catherine Constance (0 13-9-1813 t Merkem 18-5-1814): peter
en meter waren Ludovicus Ooghe en Barbara Ooghe.
10. Sophie Amelie ( 11-7-1815 t Pollinkhove 14-2-1919) : peter en
meter idem als kind 9; huwde op 15-4-1842 te Merkem met
Petrus Joannes Veramme (0 Pollinkhove 28-9-1817).
11. Charles Joseph (0 30-10-1816 t Merkem 8-5-1817) : peter en
meter waren Angelus Albertus Ooghe en Rosa Constantia Ooghe.
0

0

0

12.Charles Joseph (0 6-11-1819 t Merkem 23-2-1820): peter en
meter idem als kind 11.
13 Carolus Josephus (0 8-11-1820 t Merkem 4-4-1824)
V 3.4.1 Petrus Joannes Ooghe
0
Merkem 31-1-1752
t Woumen 12-11-1828

*

Maria Joanna Ryckaert
=Woumen 30-5-1754
t Woumen 7-4-1829

Huwelijk: te Woumen op 5-5-1778.
Beroep: dagloner in 1813; landsman en landsvrouwe in 1825.
Kinderen, geboren te Woumen
1. Engelbertus Albertus (=7-6-1779 t Woumen 18-2-1825): ongehuwde dagloner; tekende de huwelijksakte van zijn broer Jan
Baptiste.
2. Barbara Constantia (=9-11-1780 t Woumen 3-8-1859): huwde
te Woumen op 4-11-1806 met de dagloner Albert Slembrouck
0
(
Merkem Ca 1766), jongman, fs Pierre. Getuigen waren haar
vader Pierre (kon niet tekenen) en haar schoonbroer Jean Baptiste
Dekeirel (tekende). Bij haar overlijden was Barbara weduwe
3. Maria Joanna (= 19-8-1782) : overleed te Woumen onder de
voornaam Joanna op 29-4-1860 als 77-jarige werkster, weduwe
van Jan Baptiste Dekeirel. Haar huwelijk vond dus plaats vóór
4-11-1806.
4. Jan Baptiste (=19-1-1785 t Woumen 14-5-1834) : huwde te
Woumen op 29-9-1813 met Isabella Vandamme (0 Woumen
14-4-1795 t Woumen 6-10-1851). Beiden tekenden de akte. Ze
worden later vaak vermeld als dagloners, werklieden en landgebruikers. Hun zoon Francois Joseph Ooghe (0 Woumen
14-7-1824 t Sainte Marie Kerque (Frankrijk) 8-7-1889),
manoeuvrier, huwde te Sainte Marie Kerque op 26-10-1859 met
Léonie Adelaide Marcelline Mortier ( 0 . • . t Sainte Marie
Kerque 29-9-1882), couturière. Hieruit ontwikkelden zich twee
zijtakken die zich over gans Noord-Frankrijk hebben verspreid.
Na de tweede wereldoorlog vindt men sporen van hun aanwezigheid in Dunkerque, Coudekerque Branche, Cappelle la Grande,
Bobigny, Calais, Rosendaël, Loon Plage, Bourbourg, Saint Georges
sur l' Aa, Gravelines, Saint Pol-sur-Mer, Malo en Saint Folquin.
5. Prudentia Sophia (= 18-11-1787)
6. Jacobus Franciscus (=9-11-1789 t Woumen 26-4-1855): het
begin van 3 opeenvolgende generaties veldwachters te Woumen
ten laatste vanaf 1823 en tot 1935. Jacobus huwde eerst met de
werkvrouw Maria Theresia Folens (0 ca 1784 t Woumen 8-111838) (ze kregen 3 kinderen) en vervolgens te Woumen op 26-61839 met de spinster Catharina Francisca Demey (= Woumen
29-9-1790 t Woumen 26-2-1862).
Vier kleinzonen van Jacobus werden priester en overleden in het
buitenland: Nearth (Engeland), Glasgow (Schotland), New York
en Fairhaven (USA).
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Een vijfde kleinzoon huwde eerst te Slijpe en vestigde zich
vervolgens als koster-organist te Pont de ~ïeppe (Frankrijk).
Diens afstammelingen trokken naar Fécamp, Heilly (Somrne) en
zelfs Australië. Veel afstammelingen van die vijfde kleinzoon
wonen thans in en rond Calais, maar ook te Armentières, Ardres,
Senlis, Lambersart en Mirabel (Tarn-et-Garonne).
Van een zesde kleinzoon vinden we sporen van afstammelingen
te Leuven, Aalter, Diksmuide, Moeskroen, Sint Amandsberg en
Gent.
7. CarolusJosephus(=l9-7-1792)
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8. Rosalia Francisca (=30-8-1794 t Woumen 19-9-1795)
Maria Joanna Ryckaert wordt ook sporadisch vermeld als
Wyckaert.
V 3.4.8 Jan Baptiste Ooghe
0

Merkem 28-4-1764

t Woumen 26-11-1832

*

Eugenia Francisca
Lacluyse
=Woumen 13-7-1771
t na 1838

Huwelijk: te Merkem op 28-5-1793. Jan Baptiste ondertekende de
akte, Eugenie niet.
Beroep : dagloners
Kinderen, vanaf het tweede kind geboren te Woumen; het staat niet
vast of onderstaande lijst volledig is.
1. Jacobus Benedictus (0 Merkem 24-3-1794 t Merkem 3-4-1794) :
peter was Petrus Ooghe uit Woumen (vermoedelijk de oom van
het kind); deze Petrus kon niet schrijven.
2. Maria Theresia (= 10-4-1795) : vermoedelijk is het deze vrouw
die gehuwd was met Leo Couckuyt (0 ca 1797). Leo overleed te
Woumen op 11-2-1862. Hijzelf en zijn vrouw Maria Theresia
Ooghe (67 jaar) waren werkers.
3. Emmanuel ( ca 1796): overleed te Woumen op 31-8-1862 als
werkman, weduwnaar zonder kinderen van Adelaide Van Den
Bossche, die zelf te Woumen was overleden.
4. Catharina Francisca (0 ca 1797) : hoewel haar geboorteakte
onvindbaar is, zijn er toch sterke aanwijzingen dat deze vrouw het
kind was van bovenstaand echtpaar. Ze kreeg 3 natuurlijke
kinderen te Woumen :
Petrus Ignatius Ooghe (0 10-4-1821) : Catharina was toen 24
jaar, dienstmeid, woonachtig te Woumen. Ze beviel in een
huis in de 3e sectie. De aangifte werd gedaan door Joannes
Ooghe, 60 jaar, werkman te Woumen, die niet kon schrijven
(vermoedelijk betreft het hier haar vader).
Engelbertus Ooghe (0 30-4-1833 t Woumen 27-8-1834)
Carolus Ooghe (0 30-4-1833 t Woumen 31-5-1834) : bij deze
geboorten wordt Catharina vermeld als spinster, geboren te
0

5.
6.
7.
8.
9.

Woumen en fa Joannes. De aangifte gebeurde door veldwachter Jacobus Ooghe, die bij het overlijden van Carolus wordt
omschreven als kozijn.
Rosalie Cecilia (°Ca 1799): werkster; overleed te Woumen op
21-10-1872 als weduwe van Jan Baptiste Debruyne.
Pierre Francois ( 0 23-5-1804)
Louis Joseph (0 4-7-1805)
Pelagie Francoise (0 12-3-1808)
Ange Albert ( 0 4-3-1810 t Woumen 20-3-1869) : werkman;
huwde te Woumen op 2-6-1838 met de spinster Catharina
Delphina Plancke (0 Woumen ca 1809 t Woumen 10-8-1858);
beide echtelieden konden niet schrijven; Engel hertrouwde met
de werkster Joanna Van Den Bossche (0 ca 1825 t Woumen
17-9-1886); na de dood van Engel zou Joanna nog hertrouwen met

Pieter Joseph Hemerycke.
10. Charles Louis (0 14-9-1813 t Woumen 24-9-1813)

V 3.4.10 Engelbertus Jacobus
Ooghe
0
Merkem 18-4-1768
t Merkem 28-5-1839

* Anna Theresia
Lannoye
0
Merkem 24-4-1767
t tussen 1833 en 1839

Huwelijk : te Merkem in 1795 (parochieregister ontbreekt).
Beroep : werklieden
Kinderen, geboren te Merkem
1. Leonardus Martinus (0 10-11-1796 t Merkem 23-11-1879) :
werkman; huwde te Woumen op 16-6-1823 met de dienstmeid
Barbara Christina Hommey (soms Hommez) (0 Woumen ca
1793tMerkem13-12-1866); van de lükinderen van dit echtpaar
werd er geen enkel 2 jaar oud.
2. Ange Albert (0 23-8-1799 t Merkem 25-9-1880) : overleed in het
hospitaal in de Kowterstraat; zijn overlijden werd geregistreerd
onder de naam Hooghe.
3. Maria Theresia (0 11-11-1800 t Merkem 8-11-1875) : ongehuwd; overleed in het huis van haar zwager Carolus Verstraete.
4. Philipina Charlotte (0 24-9-1803 t Merkem 15-6-1829): ongehuwde spinster; overleden als Philipina Carolina.
5. Ludovicus Josephus (0 3-4-1806 t Merkem 22-6-1840) : peter
Jan Baptiste Ooghe woonde te Merkem; meter Barbara Constantia
Ooghe woonde te Woumen. Louis Joseph was werkman; hij
huwde te Merkem op 21-5-1833 met de werkster Maria Thérèse
Verhaeghe (0 Merkem ca 1806 t na 11-1-1865); beiden konden
niet schrijven.
6. Barbara Victoria (0 19-4-1808 t Merkem 18-10-1809)
7. Barbara Victoria ( 0 24-2-1812)
Engelbertus en Anna Theresia tekenden de huwelijksakte van hun
zoon Leonardus.
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VI 3.2.1.4.3 Jan Baptiste
Ooghe
0
Langemark 27-6-1769
t Merkem 3-4-1828

*

Barbara Theresia
Burggraeve
0
Langemark Ca 1769
t Merkem 2-1-1848

Huwelijk: te Merkem op 26- l 0-1795. De vrouw tekende de akte, haar
man niet.
Beroep : knecht, respectievelijk meid bij hun huwelijk. De man wordt
138 later steeds vermeld als werkman.
Kinderen, geboren te Merkem
1. Catharina Theresia (0 8-4-1796) : haar meter MoniCa Doom
tekende de doopakte en wordt hierin vermeld als 'mater patris' (=
moeder van de vader).
2. Rosalia Benedicta (0 4-9-1797 t Merkem 23-8-1869) : wordt
vermeld als meter van haar broer Seraphinus. Als domestique
huwde ze te Merkem op 30-6-1818 met de domestique Charles
Joseph Menu ( Langemark ca 1791 t na zijn vrouw).
3. Barbara Francisca (0 19-4-1799): wordt vermeld als meter van
haar zuster Amelia in 1814. Als Francisca Ooghe, 23 jaar,
dienstmeid, kreeg ze te Merkem op 12-12-1822 een natuurlijk
kind : Petrus Hennanus Ooghe. Barbara overleed op 16-2-1872
in het oudmannenhuis te Elverdinge als werkvrouw, weduwe van
Pieter Albertus Bossaert.
4. Petrus Jacobus (0 3-9-1803 t Merkem 30-1-1828) : zijn peter was
Carolus Hooghe uit Merkem. Petrus was dienstbode.
5. Barbe Sophie (0 3-12-1808 t Merkem 2-12-1810)
6. Amelia Victoria (0 10-10-1810 t vóór 13-8-1814) : haar peter was
Emmanuel Ooghe.
7. Livin Roman ( 15-2-1812) : gedoopt onder de voornamen
Seraphinus Romanus.
8. Amelia Victoria (0 13-8-1814) : haar broer Petrus Jacobus en
haar zuster Barbara Francisca waren peter en meter.
0

0

Bij de geboorte van haar kleinkind Petrus Hermanus was Barbara
Burggraeve kleine gebruikege.
Met dank aan Madeleine OOGHE (t) - MAT AGNE, Duinkerke en
Jacques BEAUPREZ, Halluin.

Uit de stadsrekeningen van Lo,
anno 1423

JEF CAILLIAU
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Stadsrekeningen zijn een door de genealogen weinig gebruikte bron,
niettegenstaande er enkele zaken in staan die de genealoog van dienst
kunnen zijn. We denken hierbij in de eerste plaats aan de betalingen
voor het verkrijgen van het poorterschap, ontpoorteringen, yssuwe en
andere. Een tweede voordeel is dat voor vele plaatsen de dubbels van
de stadsrekeningen bewaard bleven in de centrale regeringsarchieven,
zodat we ze zo nog kunnen consulteren in het Algemeen Rijksarchief
van Brussel.
Als voorbeeld geven we hier een uittreksel uit de stadsrekening van
Lo uit l 423 met de lijst van de 18 personen die ontpoorterden en aldus
yssuwe moesten betalen voor de goederen die ze meenamen 1 •

Dit zijn de baten uter cedulle van der leenynghe die de burchmeester
voorseid ontfanghen helft in baten ende in proffyte van der stede ende
dat van den poorters die hareleder leenynghe ghelaten hebben der
stede ende zijn vervremd van haren poorterscepe ende vertrocken
uter voorseide stede.
erst

1

Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Rekenkamer,
nr. 35911, Stadsrekening
Lo, 1423, f-7r 0 •

Ontfanghen van Victor De Moor3 i
Item van Flor Maesin
van Blasis Saloen
van Kerstiaen Waermoese
van Janne de Meestere
van den kinde Symons Berts
van Joncvrauwe Nanne de wedewe
Jacobs van der Linde
van Janne van Nodonc
van Robin van der Barre
van Frans Ghalant
van Jan Rijken
van Andries de Nagle
van Lippin Aernoude
van Janne den Bete/are
van Willem de Ref
van der weduwe Pieter Shaep
van der weduwe Maes vander
Ghote
van der weduwe Jans van Wamen

50s.
30s.
5 s.
15 s.
20s.
3i
5 s.
5 s.
5 s.
5 s.
40s.
5 s.
40s.
5 s.
5 s.
20s.
5 s.

someX/Xi

De Westhoek in het
Oostendse notariaat Van Caillie (5)

JEAN COOPMAN
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1940 -17/42: 23 juli 1716
Dhr. Pieter WOELAERTS oud-schepen en koopman gehuwd met
juffrouw Catharine MEY AERT, weduwe van dhr. Jacob filius dhr.
Jacob DE WITTE in hun leven ook schepenen en brouwers geweest
te Oostende, verklaart goed te keuren de verkoop door haar en de
vrienden en erfgenamen van voornoemde dhr. Jacob DE WITTE op
24-11-1714 voor notaris dhr. Jacob DE HOOGER te Oostende van
het deel dat aan de gemene erfgename en 's comparanten huisvrouw
heeft toebehoort in een behuisde hofstede van ± 20 gemet de onbetaalde pachtsom tot vermelde datum, op de parochie van Nieuwkapelle,
in pacht gebruikt geweest door Niclais GOEMAN, (verkocht) aan
dhr. Joris fs. Pieter SNICK. Voornoemde heer Jacob DE WITTE
d'oude is hieraan gerechtigd geweest to 1/5 bij successie ten civiele
sterfhuize van Judorus fs. Gillis Claeysen VAN DER ZYPE verwekt
bij juffrouw Marie VAN NIEUWKERCKE geprofest bij de
Augustijnen te Brugge op 20-9-167<? volgens het extrakt uit de staat
van goed gesloten te Brugge 6-9-1713 door notaris JESSENS
mitsgaders volgen wettelijkheid van 26-6-1710 voor burgemeester en
schepenen van het ambacht en heerlijkheid van Sijsele (ondertekend
J.B. DE CRITS)
1941- 11/80: 14 september 1719
Alzo op 26-4-1718 alhier (Oostende) is overleden Jan DEPREZ vrij
meester beenhouwer, zonder kinderen, met voor erfgenamen van de
vaderlijkezijdeMauritiusTIBERGHEIN,GilbertenMarieMagdalena
TIBERGHEIN vormende samen één staak, Florence DE CASTEKE
weduwe van Pieter DE BREU en Pieter DE CASTEKE samen van de
moederlijke zijde makende een tweede staak, zo is het dat voornoemde Mauritius zowel over hemzelf en als machtig over zijn broer
Gilbert en Marie TIBERGHEIN bij procuratie gepasseerd te Wervik
op 11-5-1718 voornotaris François lgnatius COL, en Pieter Louis DE
BREU machtig over zijn moeder Florence DE CASTEKE bij
procuratie gepasseerd voor schepenen van Wulvergem op 11-1-1719,
hun sterk makende over Pieter DE CASTEKKE, verklaren met Marie
VA weduwe van Jan DEPREZ over de successïen te zijn overeengekomen als volgt: Marie VA blijft in volle eigendom van alles mits aan
de erfgenamen samen 175 fl. te betalen zijnde voor elke staak 87 fl.
10 st. zowel in contant als in een assignatie van 3 LE 13 sch. parisis op
de deelsman LUTEN te Nieuwkerke.

1941-44/51 : 5 oktober 1728
Jan Philip SUYS poorter van Oostende machtigt zijn vrouw Anna
SYB ERS om in zijn naam te vereffenen met juffrouw Anna KEPPENS
erfgename en administratrice, het sterfhuis van Anna SUYS zijn tante
overleden te Nieuwkerke.
1941-27/68: 25 september 1736
juffrouw Joanna KEME weduwe van sr. Ignatius DE GRYSPERRE,
sr. Jacob VERBEKE gehuwd met juffrouw Joanna de GRYSPERRE
samen eigenaars voor de helft in een hofstede van 20 gemet te Hoeve
kasselrij Veurne, waarvan de andere helft toebehoort aan de wezen
van dhr. Jan Baptitst VAN DER MEERSCH, machtigen """" om te
verschijnen voor burgemeester en schepenen van Veurne en hen te
onterven".
1940-21/3 7: 7 november 1720
Hubrecht ALLAERT gehuwd met Catharine DE CAEREL, François
MARISSAEZ gehuwd met Marie Catharine DE CAEREL, en
Pieternelle DE CAEREL weduwe van Niclais HANSAEM alle drie
dochters van wijlen sr. Omar DE CAEREL en Catharine VAN DE
FONTAINE, verklaren zowel over henzelf als over de minderjarige
wees Cecilia fa. Pieter DE LANGHE in huwelijk verwekt met Jacoba
Therese DE CAEREL hun zuster zaliger, machtig te maken dhr.
Bernardus MILLEVERT griffier te Pervijze om de comparanten te
doen verklaren erfgenamen ten sterfhuize van juffrouw Catharine
VAN HAMEELE hun nicht overleden te Poperinge en te vertegenwoordigen naast de heer gemachtigde, de helft van de moederlijke
zijde.
1941-441121: 12 december 1736
Marie Anne VAN OOSTEN fa. Jan, geboren te Proven in huwelijk
verwekt bij Adrianeken DAEM (of DAETE ?) nu gehuwd met Jan
JANSSENS, machtigt haar man om te verkopen het deel dat aan
comparante toekomt bij het overlijden van de wees Pieter SERRUUS
in huwelijk verwekt bij Joanna DE MEIRE, in een rente van 7 f gr.
sjaars bezet op een huis en brouwerij bewoond door Jan Baptist DE
WINDT te Proven.
1940-17/49: 13 augustus 1716
Sr. François DE SCHRYVERE gehuwd met juffrouw JoannaFrancisca
DESMAREZ verklaren machtig te maken over hun uitlandige broer
Jan Chrysostomus DE SCHRYVERE, dhr. lgnatius Josephus DE LA
COUR hun zwager, om in hun naam te compareren en te erven Jozef
EVERAERT in alzulk pand als aan hen zou competeren in een
behuisde hofstede met 24 gemet te Ramskapelle.
1941-13bis/l 1: 15 januari 1722
juffrouw Monica LA PIERE weduwe van sr. Jan RYCKAM, srs.
Frans RYCKAM en Adriaan MOMMAERT gehuwd met juffrouw

141

Catharine RYCAM erfgenamen van voornoemde sterfhuis, sr.
Maillaart NAESENS en sr. Jan VERHAEREN wettelijke voogden
van de minderjarigen Jan, Pieter en Jacob RYCAM verwekt tussen sr.
Pieter RYCAM zaliger en juffrouw Marie VAN DEN DAELE ook
alle drie erfgenamen ter sterfhuize van sr. Jan RYCAM, machtigen
Cornelis CLAEYMAN wonende te RamsCappel om te vervolgen
hun zaak voor de wet van Veurne ingesteld bij pandinge door heer en
mr. DE VISCH kanunnik van de kathedrale kerk van St. Walburga
aldaar als administrateur van het sterfhuis van dhr. en mr. Louis
SEYSES overleden pastoor en kanunnik van voorzijde kathedrale
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kerk.
1940-28/29: 5 mei 1729
Dhr. Charles BORM en zijn zuster juffrouw Marie BORM verklaren
dat Hendrik VAN CALIS te Middelkerke van hen te goed heeft 1e 102
fl. over landpacht aan hen in debet betaald, 45 fl. l 7st. van onkosten
over procureur DE BOUVERE te Brugge, 70 fl. 17 st. over onkosten
van procureur PLASSCHAERT ook te Brugge gediend hebbende
Alexander ADAM eiser tegen VAN CALIS en 1 fl. over zegelpapieren samen 2 l 9fl. 3st. boven 28 fl. over onkosten van de landmeter MARISSAEL en KERSCHA VER, waarvoor zij als borg cederen
aan Hendrik VAN CALIS 4 lijnen 94 roeden land zowel Proost- als
vrijland te Raversijde onder de parochie van Middelkerke tegen de
weg van Raversijde naar Leffinge voor 4 maanden en indien zij niet
kunnen betalen zal CALIS ze mogen verkopen naast 1 lijn 30 roeden
ook te Middelkerke in de hofstede gebruikt door Joos BAEY.
Voormelde landen waren aan de vader van de comparanten afgestaan
door Magdalene KEERELS weduwe van Joris DE BLIECKERE
voornotaris J.B. VAN DE VELDE te Ramscappel op 28-7-1668 in
een grotere partij landen en dat DE BLIECKERE daar eigenaar van
is geweest blijkens pachtbrief van 15-1-1652 aan hun vader afgestaan
op 17-9-1654.
1941-24178: 26juni 1733
juffrouw JoannaKEMPE weduwe van sr. lgnatius DE GRYSPERRE,
koopvrouw, machtigt sr. ALLEMES wonende te Stavele om te doen
panden al de vrachten en houtprijs op haar landen te Beveren gebruikt
door Pieter BULTHEE, tot verhaal van 270 f parisis die hij aan
comparante schuldig is over 3 jaar pacht tegen 20 f parisis per jaar.
1941-13/164: 25 november 1721
De meerderjarige Jacob VAN MEENEN, Magdalene DE DEYSTER
weduwe van Pieter DE SMIDT, en Thomas OSTEN gehuwd met
Adriane DE CRAENE, allen erfgenamen van de moederlijke zijde
van dhr. en mr. Benedictus KEUYTAERT fs. Noberti verwekt bij
Adrianeken HENDRYCK, overleden licentiaat in de medicijnen en
voorschepen van Nieuwpoort op 23-5-1720, machtigen Pieter ELOY
gehuwd met Joanna DE CRAENE, ook erfgenaam van voornoemde
sterfhuis en daar te verkopen de goederen en voornamelijk een

hofstedeke van 16 gemet te St. Joris.
1941-9/29: 26juni 1717
juffrouw Anna VAN DER ZYPE fa. sr. Gillis, weduwe van sr. Jacob
DE WILDE verklaart dat zij aan dhr. Joris SNICK gehuwd met
juffrouw Anna DE WILDE, haar dochter, als bruidsschat o.a. heeft
gegeven 156 f 12 schelling gr. ten laste van het sterfhuis van sr. Jacob
VAN OPHOVEN en juffrouw Catharine VAN DER ZYPE, zonder
dat SNICK de som ooit ontvangen heeft . Om haar schoonzoon te
voldoen staat zij aan hem af 4 gemet land gebruikt door Pieter
HENDRICX op de parochie van Stuivekenskerke zijnde 115 van 19
gem. 2 lijnen 36 roeden deel van een nog grotere partij en hofstede,
met al de pachten tot op heden.
1941-2/10: 24 september 1707
Dhr. Mathias COLEN gehuwd met juffrouw Marie DE VISCH, over
henzelf en als machtig over dhr. Guillaume DE VISCH te Nantes bij
procuratie aldaar van 22-5-1706, verder de meerderjarigen joen.
Petronella Anna en Joanna DE VISCH, dhr. Nicolais
VERVALLEMEULEN gehuwd met juffrouw Catharine Theresia
BOURET allen erfgenamen ten sterfhuize van heer GAY kanunnik
en zijn zuster juffrouw GAY beide overleden te Veurne, die hebben
machtig gemaakt dhr. Pieter DE VISCH te Hontschote om het
sterfhuis te vereffenen.
1940-17 /13: 12 februari 1716
Dhr. Pieter WOELAERTS oud-schepen en koopman gehuwd met
juffrouw Catharine MEY AERTS weduwe van dhr. Jacob DE WITTE
machtig bij procuratie over al de geïnteresseerden in naschreven
rente, verklaren machtig te maken dhr. BLAEUVOET schepen te
Veurne om te ontvangen van dhr. ontvanger van de stad en Kasselrij
Veurne 834;[ 9 sch. 4 pen. pari sis over de inhoud van een ordonnantie
van 3-2-1716.
1941-9/55: 24 september 1717
HeerGuilielums WILLEMANS pastoor en deken machtigt sr. LABE
procureur voor de wet en kasselrij Veurne in zijn zaak als verweerder
tegen dhr. Joos VAN DER BEECK.
1941-11136: 20 maart 179Dhr. Frans Judocus KEMPE fs. dhr. Joos, schepen, machtigt procureur CONTANT te Veurne om op te treden in zijn zaak aldaar als eiser
tegen Jan BARTAU, nu zijn weduwe
1941-19/126: 24 september 1728
Lodewijk VAN DE WEGHE gehuwd met Susanna fa. Boudewijn
WERY fs. Jacob fs. dhr. Thomas, en Pieter DE GRAIN gehuwd
hebbende Martine fa. Marcus MEUS gewonnen hij Rosa WERY fa.
voornoemde heer Thomas haren 2e huwelijk, allen wonende te
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Oostende, die uit hoofde van hun vrouwen als hoirs ten sterfhuize van
sr. Charles Joannes WERY fs. Louis fs. voorzijde heer Thomas,
overleden jongman te Veurne op 15e dezer, verklaren machtig te
maken sr. Pieter SYBAUT, beëdigde deelnam, prijzer en landmeter
der stede en kasselrij Veurne wonende te Veurne om te vervolgen de
successie op hun vrouwen vervallen bij de dood van sr. Care! Joannes
WER Y en te maken staat van goed.
1940-28/39: 16 augustus 1729
Jor. Francois COLENS de PROVEN 1 baljuw van Oostende geeft
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procuratie aan sr. Francois OLEVIER procureur te Veurne tegen de
panding gedaan door dhr. kanunnik DE VISCH op de landen en
penningen van comparant berustende onder de weduwe LEECKE.
1940-28/57: 20 december 1729
Joseph LA VELEYE wordt vermeld als schipper van een billander
van omtrent Nieuwpoort en Veurne.
1941-20/6: 14januari 1729
De eerw. heer Carolus Ernestus VAN DER CRUYCE pastoor van
Oostende machtigt, in de hoedanigheid van leenman van het
Mathershof in de kasselrij Veurne, voor bediende man de persoon van
....... voor de persoon van wijlen Marcus t'HUBER om te verheffen
op de burcht van Veurne het leen waarmee het Mathershofbelast is.
1941-26/15: 12 februari 1735
juffrouw Joanna DE GRYSPERRE fa. sr. lgnatius gehuwd met sr.
Jacob Tillemanus VERBEKE machtigt haar man om te verkopen de
goederen aan haar gedevolveerd door het overlijden van haar vader,
en verder te consenteren in de verkoop van 2 lenen en ene te Lo het
ander te Vinkem in Veurne ambacht, die juffrouw Joanna KEMPE
moeder van de comparante zou willen doen.
1941-28/3: 5januari 1737
Huwelijkscontract tussen sr. Jacob Frans LE CLUYSE fs. Jacques
geboren te Veurne jongman van 27 jaar, en juffrouw Catharine
Petronella VAN ISEGHEM fa. Joris jongedochter van 28 jaar (de
bruidegom is koperslager).
1941-29/45: 15juni 1738
Huwelijkscontract tussen sr. Michiel Joannes CA VAEL fs. Joannis
jongman van 29 jaar, wonende te Veurne, geassisteerd met juffrouw
Marie CATERYS, weduwe, zijn moeder, en Marie ASSEMAN fa.
Jacob jongedochter van 28 jaar geassisteerd met haar vader.
1941-29/58: 4 september 1738
Huwelijkscontract tussen Joseph Herman HUYS fs. Petri keurvoeder
van stad en kaselrij Veurne weduwnaar. van Felicia BOYV AERT, en
Jacoba WILLEMS, fa. Joanus jongedochter van 28 jaar.

' Het hier vermelde
Proven is een leen te
Varsenare.

1941-29/78:22 december 1738
Sr. Frederik EMMERY voogd uniek van Joannes VAN DE VELDE
confrater van het Gratorie nu wonende te Veurne, en van Marie
Petronella VAN DE VELDE novice onder de naam Maria Josepha
van St. Jan Baptist in het klooster van de Conceptionisten te Oostende
die verklaren aan het klooster te cederen een rente bezet op een huis
te Oostende, en dit ten rekening van de dote monasticale.
1940-14/53: 28 augustus 1710
Heer Nicolais VERBEKE pastoor m Snaaskerke, sr. Pieter
CARPENTIER gehuwd met juffrouw Marie Magdalene VERBEKE,
sr. Jacob VERBEKE gehuwd met juffrouw Brigitta MANSVELT,
mitsgaders nog voornoemde sr. Pieter CARPENTIER als voogd van
de minderjarige juffrouw Anna VERBEKE, erfgenamen ten sterfhuize van sr. Frans VERBEKE en juffrouw Marie Magdalena PATOU
hun ouders, die bekenden verkocht te hebben aan sr. Frans VERBEKE
hun medeërfgenaam een hofstee van 12 gemet l lijn en 55 roeden te
Vladslo bewoond door Pieter SALENB US aan de overledenen toegekomen bij uitgroting ten sterfhuize van dhr. Renault PATOU voor de
helft en de anderhelft bij successie uit het overlijden van Frans
WILLEMS en Janneke VERGEYNST 'soverledenes grootvader en
moeder.
1941-24/115: 4 december 1733
Betreft proces ingesteld vanwege juffrouw JoannaLANCKSWEERT
tegen sr. Boudewijn VAN DEN HEEDE over geld door haar broer sr.
Francois overleden in Bengalen aan VAN DEN HEEDE geleend. Er
wordt overeengekomen dat Joanna LANCKSWEERT zal blijven in
volle eigendom van de sterfhuizen van Petrus Frans LANCKSWEERT
overleden pastoor te Vladslo en van dat van haar broer Francois.
1941-29/50: lOjuli 1738
1941-44/119: 13 oktober 1736
Francois en Jean Baptist GALLIOT en Philip COMER schippers van
Menen over hunzelf en zich sterkmakende over hun confraters aldaar,
die verklaren procuratie te geven aan sr. Frans CHATELAIN wonende alhier, om te verschijnen voor het hof van Brussel om de
vernietiging te bekomen van een recht die zij gedwongen worden te
betalen voor de doortocht met hun schepen onder de brug van
Waasten, te weten 2 schellingen van ieder geladen schip, en 1
schelling van ieder ledig schip.
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F. DE MEULENAERE, Répertoire des ooms de rues, chemins,

lieux-dits et fiefs de Nieppe d'après les sources originales, s.l.,
1996, 103 blzn. (Uitgave in eigen beheer, inlichtingen bij de auteur:
F. De Meulenaere, 62 rue Jean Baptiste Dumas, Lomme)
Na een eerste publicatie in 1987 over de geschiedenis van Niepkerke,
besloot de auteur een toponymisch repertorium samen te stellen van
alle toponiemen te Niepkerke die hij in de periode 1982-1987 noteerde uit verschillende bronnen. In de uitgave werden 230 toponiemen
geordend en beschreven. Een geslaagd werk dat navolging verdient!

De volkstelling van het kanton Nieuwkerke anno 1795 (deel 2)
KEMMEL, MESEN en WUTSCHATE
Vorig jaar verzorgden de uitgeverij Familia et Patria te Roeselare en
het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame de
uitgave van de volkstelling van het kanton Nieuwkerke anno 1795
(deel l)van de hand van Mattias Pattyn. Toen omvatte het werk de
bevolking van Nieuwkerke, Dranouter, Loker en Wulvergem. De
auteur beloofde om, bij voldoende belangstelling, de resterende
bevolkingsoverzichten van Kemmel, Mesen en Wijtschate te publiceren. Welnu, in het tweede deel van het werkje is het zover. De auteur
stelt van iedere inwoner van Kemmel, Wijtschate en Mesen anno
1795 dezelfde fundamentele gegevens ter beschiiking: naam en
voornaam, leeftijd, beroep of verwantschap, datum of jaar van
inwijking in de gemeente en eventueel de namen van de kinderen
jonger dan 12 jaar. Met de publicatie van deze bron hopen we een
zelden gebruikte bron voor de zoeker vlot toegankelijk te maken.
Voor de zoeker is de bron erg interessant daar er voor sommige
gemeenten geen kerkregisters meer bestaan. Een index op de familienamen maakt de publicatie vlot toegankelijk.

De volkstelline van het kanton Nieuwkerke anno 1795 (deel 2)
verschijnt omstreeks 15 november 1997 bij de uitgeverij Familia et
Patria- Roeselare i.s.m. Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek
te Handzame. Het werk telt ongeveer 120 bladzijden en is geïllustreerd met prentkaarten. Een index op de familienamen is voorzien.

De voorintekening kan op volgende manier:
België:
Men maakt 350 BF over op rekeningnummer 063 - 9592983- 09 t.n.v.
Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Nieuwkerke (met vermelding ...
ex. telling 1795). Indien men de uitgave met de post wil bezorgd
krijgen, vermeerdert men het bedrag met 100 BF. De anderen kunnen
de publicatie afhalen vanaf 17 november 1997 bij de auteur of het
V.C.G.H. (plaats van afhaling meedelen a.u.b.).
Frankrijk:
Men maakt 60 FF over op rekeningnummer CCP 11.468 74 X LILLE
t.n.v. Mattias Pattyn, Spiervelden 4, B-8950 Nieuwkerke (met vermelding ... ex. telling 1795). Indien men de uitgave met de post wil
bezorgd krijgen, kost het werk 85 FF. De anderen kunnen de publicatie
afhalen vanaf 17 november 1997 bij de auteur ofhet Vlaams Centrum
voor Genealogie Handzame (plaats van afhaling meedelen a.u.b.)
Alle intekenaars uit Frankrijk dienen hun adres en bestelling ook
schriftelijk door te geven!!!
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1996/4
Mia Van der Kallen, Berkel en Rodenrijs (NL), (de) Ke(e)rle
Sinds 1988 houdt de vraagstelster zich zeer intensief met genealogie
bezig. Ze wil een uitgebreide familiegeschiedenis over de familie Van
der Kallen schrijven. Intussen weet ze, dat alle naamgenoten Van der
Kallen van een zekere Jan Gerits (alias) Ke(e)rle afstammen. Deze
Jan Gerits (alias) Ke( e )rle is katholiek en woont in 1605 in Berlicum,
een dorp, dat op loopafstand van de stad 's-Hertogenbosch ligt. Over
de periode vóór 1605 heeft ze in de Berlicumse en Bossche archieven
niets over hem of een andere de Ke(e)rle kunnen terugvinden.
Haar vraag is: is het mogelijk mij via bronnen of misschien een
genealogie over de familie of anderszins gegevens over een Jan Gerits
de Ke( e )rle, vermoedelijk Ca. 1568 geboren in Ieper of de omgeving
van Ieper of een Gerit/ Geraert de Ke(e)rle, geboren vóór 1550 te
verstrekken?
1996/5
D. van Commenée, Almere (NL): Van Commene - Van Commenée
- Van Comene
De door ons verkregen gegevens wijzen erop dat onze voorouders met
bovengenoemde naam zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van Komen, een plaats op de grens van België en Frankrijk. Mogelijk zijn zij
in 1579 gevlucht naar de toenmalige Noordelijke Nederlanden als
gevolg van de geloofsoorlogen in en rond Komen. Ook kunnen
slechte economische omstandigheden oorzaak zijn geweest van hun
vertrek uit die plaats. Vast staat dat onze eerste voorvader Gerrit
Laurensz. Van Commene zich in 1620 heeft gevestigd in de Nederlandse plaats Woerden. Ons onderzoek naar de periode voor 1620
loopt hier vast. Nu is het niet uitgesloten dat familieleden van Gerrit
Laurensz. Van Commene eveneens uit Komen noordwaarts zijn
getrokken doch in België werk hebben gevonden en aldaar gezinnen
hebben gesticht.
Zijn er lezers die in hun genealogie de familienaam. Van Commene
- Van Commenée - Van Comene zijn tegengekomen? Werd er reeds
een familiegeschiedenis over die familie gepubliceerd? Wie kent
enkele bronnen uit de periode 1570 - 1620 waarin de familienaam
vermeld wordt?

Inhoud jaargang 1996
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Woord vooraf

3
Wat een Sinterklaasvers had moeten worden is eerder een traditionele nieuwjaarsbrief vol wensen, vragen en verlangens. Wij
hebben - zoals u merkt - onze achterstand nog niet echt bijgebeend. Nochtans heeft de kernredactie hard gewerkt en belooft
ze het einde van het eerste kwartaal van 1998, uw tijdschrift
jaargang 13 (1997) bij u thuis.
Alhoewel het ons aan copijen niet ontbreekt ziet de redactie
altijd uit naar bijdragen. Wij streven er immers naar U een evenwichtig mogelijk tijdschrift aan te bieden, dat naast onze bijzondere belangstelling voor de 16de eeuw, binnen het domein
van de geschiedenis en de familiekunde, het gehele voormalige
westkwartier bestrekt.
Bovendien zijn wij onze talrijke leden zeer dankbaar voor de
positieve reacties. Graag blijven wij op de hoogte van uw
mening.
Wij vertrouwen er dan ook op dat u uw lidmaatschap zult hernieuwen, waarbij een extra steuntje oprecht wordt gewaardeerd.
Alvast veel leesgenot
De redactie.

Straatschouwing in de kasselrij
Ieper

KRISTOF PAPIN & STEFAAN LAZOORE
4

Inleiding
De kasselrij Ieper heeft in vergelijking met de haar omliggende
kasselrijen, in haar costumier recht altijd veel aandacht besteed
aan de straat- en beekschouwingen. De reden van deze prioriteit
ligt wellicht in het feit dat deze kasselrij de meest gemorcelleerde was in de streek. Ze lag over 29 dorpen zonder de enclaves mee te rekenen, en vele daarvan hieven tol maar gebruikten
deze inkomsten niet om de wegen te herstellen. Deze tollen
(péage) verdwenen in de 14de eeuw en soms nog vroeger.
Vermeldingen in de 16de eeuwse costumen zijn louter relicten
uit het verleden. Uit economische overwegingen nam het kasselrijbestuur deze taak op zich en stelde strenge reglementeringen op terzake. De wegen berijdbaar houden was levensnoodzakelijk voor de handel, vooral voor de stad Ieper.
Het kasselrijbestuur heeft nog voor de homologatie van de costumen (1531)' ordonnanties opgesteld in 1422, 1495, 1502 en
1507 over het onderhoud van de straten2 •
In de costumen van 1531staan247 'wetten' die alle betrekking
hebben op het bestuur van de kasselrij en alles wat
ermee te maken kan hebben. De nummers 9 tot en met 18 hebben alle betrekking op de straten. In de keuren van 1422 en
1503 staan de staat- en beekschouwingen zelfs helemaal vooraan3.

Reglementering :
Straatschouwingen werden gehouden de eerste pleitdag nà
Pasen en de zondag nadien werd het bevel gegeven tot het terug
in orde brengen van de straten. Binnen de 15 dagen moest dit
dan gebeuren. Dan kon er controle gebeuren op de al dan niet
uitvoering van de opgedragen werken, maar deze controle was
niet verplicht. Straatschouwingen konden evenwel enkel plaatsvinden vanaf half mei tot 1 augustus. Dat dit pas in deze periode kon gebeuren heeft te maken met het feit dat men maar laat
in het voorjaar herstellingen kon uitvoeren aan wegen die
hoofdzakelijk in de winter veel leden onder vrieskoude en dooi.
De straatschouwing gebeurde door 'officiers' van de kasselrij.

' L. Gilliodts- van
Severen, Coutumes des
pays et comté de Flandre.
Quartier d'Ypres.
Coutume de la Salie et
Chätellenie d'Ypres, 2t.,
Bruxelles, 1911-1913.
' Placcaetboecken van
Vlaenderen, I, p. 423,
428sq.
3
L. Gilliodts, o.c., p.269275 en 352-355.

Dit konden schepenen zijn maar ook de baljuw of onderbaljuw
en dit in aanwezigheid van de heer.
De heren van de kasselrij dienden echter voor ze opdracht gaven
tot het uitvoeren van een straatschouwing hun eigen straten en
beken in hun lenen in orde gebracht te hebben en dat op een
boete van 60 ponden parisis.
Aquaducten die onder de straat liepen moesten eveneens door
de aangelanden gekuist worden, en dit zo ver mogelijk, op boete
van 3 ponden parisis.
Ieder was gehouden de beken die naast de straat lagen in het
voorjaar te kuisen en ze opnieuw hun oude diepte en breedte te
geven op boete van 3 ponden parisis. De schouwing hiervan
mocht vanaf half mei tot 14 dagen na Baafmis gebeuren.
Overhangende takken van bomen moesten tot op een hoogte
van 12 voet verwijderd worden op boete van 20 schelling parisis.Wanneer men tijdens de schouwing constateert dat de straat
putten vertoont en deze 15 dagen nà de publicatie bij de kerk
(kerkgebod) niet hersteld zijn, dan krijgt de betrokkene per put
een boete van 20 schelling parisis. Dan krijgt men maar 8 dagen
om het euvel te verhelpen, maar dan wel op boete van 3 ponden
parisis Weigeren ze zelf voor het herstel in te staan dan wordt
het werk in opdracht van de kasselrijschepenen uitgevoerd en
krijgt de betrokkene zowel de rekening van het herstel als de
boetes.
Een speciale vermelding kregen de private wegen of doorgangen, waar ook anderen doorgang hadden (erfdienstbaarheid). De
kosten voor het herstel moesten ook gedragen worden door de
gebruiker, want niettegenstaande ze niet als openbare straten
gecatalogeerd stonden, vielen ze ook onder de bepalingen van
de Costumen.
Composeren (boetevermindering toestaan), hetgeen normaal
een recht was van de baljuw, werd verboden voor boeten gegeven bij straatschouwingen. Het midden van de dijken naast de
straten moest dieper zijn dan de helft van de breedte van de
straat, behoudens enkele uitzonderingen. Iedereen was ertoe
gehouden dijken te graven naast de straten, van 3 voeten breedte. Te grote dijken waren ook verboden en de afstand tussen dijk
en straat moest 5 voet zijn.
Putten in de straat mochten niet opgevuld worden met aarde die
op de straat lag, maar die moest vanop het land gehaald worden
op boete van 3 ponden parisis Hout mocht gebruikt worden om
herstellingen uit te voeren aan de straten, maar enkel als er
aarde bovengelegd werd, op boete van 3 ponden parisis.
Ook tijdens de zomer moest men eventuele nieuwe putten direct
dichten, op boete van 20 schelling parisis.
Ook kerkwegels, jokwegels, molenwegels en marktwegels
waren onderworpen aan reglementering. Deze mochten afgeslo-

5

ten worden met een hek, maar zodanig dat een paard en kar er
toegang konden toe hebben en dat de berijder het hekken kon
openen zonder van zijn paard te moeten stappen. Op boete van
3 ponden parisis. Ook deze moesten geruimd worden van takken en bramen.

6

Wie probeerde dergelijke wegels af te sluiten en voor persoonlijk gebruik te houden, kreeg een boete van 3 ponden parisis en
8 dagen om op zijn kosten de wegel te herstellen en terug open
te stellen. Waren er gebruikers van dergelijke wegen die een te
grote last bezorgden aan de eigenaars - hetgeen vooral voorkwam tijdens de oogst -, dan moesten de gebruikers de eigenaar
hiervoor vergoeden.
Al deze reglementeringen moeten vrij ingewikkeld geweest zijn
voor de gewone mensen en dat is duidelijk te merken aan de
grote hoeveelheid opmerkingen die we vinden in de bronnen
hieromtrent. Tijdens de schouwing werden vooreerst al bij elk
huis (of bij afwezigheid aan de buren) opmerkingen geformuleerd in verband met het (niet gedane) onderhoud van de straat.
Men had tijd tot de volgende dingdag om eventueel protest aan
te tekenen tegen de boete.
Aan dit reglement werd nog weinig gewijzigd. Enkel ca.1577
en in 1610 werden kleinere veranderingen aangebracht.

Een straatschauwing te Brielen
anno 17644

7

Ervisitatie ende schauwijnge van de weghen ende straeten
geleghen onder de prochie van Brielen gedaen bij m'her JACQUES LIEVIN Baron BONAERT hiertoe gedeputeeert van
weghen Haere Majesteit beneffens d'heer ende meester Jacobus
LIEBAERD Schepen der zaele ende casselrie van IJper ghecornitteert van weghen het collegie op den 30 sten mei ende 6 den
junij 1764.
1. De straete loopende van de calchie van Elverdijnghe. van

d'herberghe De Kricke naar de calchie van Boesijnghe
onder Zaele van Uper.
Jaspard ENGHELLAERE, zuijt gars ende coolsaet, gheordonneert lanckx deure sijne dijcken behoorelijck te delven
ende te suijveren sonder van de straete te nemen, de wulgen
staende lanckx de straete te weiren ende gesaemdelijck met
Antoine DE SWARTE, noort gars, de straete te verhooghen
ten minste tot twee voeten vier roeden quaede straete
behoorelijck te vermaken met groot hout ofte palissaeden
van thien voeten lanck mitsgaeders eene bequaeme overdeckte gote te leggen door de straete tot afleeden van het
water.

Dito Antoine DE SWARTE, zuijt cooren ende noort gars,
gheordonneert sijne dijcken behoorelijck te suijveren ende
verdiepen sonder van de straete te nemen, de haeghe aen de
noortzijde te corten ende te candelaren, de straete te verhooghen ende de quaede gaeten behoorelijck te vermaken
als vooren.
Augustin BEELE, zuijt cooren ende den selven Antoine
DE SWARTE, noort braeke, gheordonneert hunne dijcken
te suijveren ende te verdiepen sonder van de straete te
nemen ende de quaede gaeten in de straete met groothout als
vooren te vermaecken.

' leper, Stadsarchief,
Kasselrijfonds, vijfde
reeks, nr. 385.

Jooris OREEL, zuijt ende noort, gheordonneert sijne dijcken behoorelijck te suijveren ende te verdiepen sonder van
de straete te nemen ende de wulgen staende in de straete te
weiren.

De "RUCKE CLAEREN" tot IJper te zuijt bosch ende
Joannes DECAE, noort, lanckx deure de dijcken behoorelijck te suijveren ende te verdiepen sonder van de straete te
nemen.
De weduwe Pieter DOOLAEGHE, zuijt ende noort ruggecooren ende gars, gheordonneert de abeele boomken ende
wulgen staende in de straete te weiren, de dijcken te suijveren ende te verdiepen sonder van de straete te nemen.
8

De selve weduwe DOOLAEGHE, noort carroeten ende
Louis TON, zuijt misselioen gheordonneert de straete te
verhooghen, mitsgaeders eene bequaeme overdeckte gote
door de straete te leggen voor het afleeden van het water.
Pauwelus CNOCKAERT, noort gars, gheordonneert de
doome haeghe staende op de straete te weiren ende te verplanten achter den dijck ende den selven dijck behoorelijck
te suijveren.
Louis TON, zuijt gars, gheordonneert alle de boomen staende in de haeghe te weiren, de selve haeghe te corten ende te
candelaeren, mitsgaeders eene souffissanten dijck achter de
haeghe te delven.
Pieter HALFMAERTEN, zuijt gars, gheordonneert de
boomen ende wulgen staende lanckx de straete te weiren
ende de haeghe te corten ende candelaren.
Joannes ROOSE, noort cooren ende Paulus CNOCKAERT, noort braeke ende vlas, gheordonneert eene behoorelijcken dijck te delven ende wulgen staende in de straete te
weiren.
(In margine) dat den zuijt ende oostkant is prochie van
Boesijnghe.

Joannes TACCOEN, zuijt coolsaet ende cooren, gheordonneert de boomen ende de wulgen in de straeten te weiren,
sijne dijcken te suijveren ende te ruijmen sonder van de straete te nemen ende eene piete5 ofte gote te leggen over den
dijck van sijne baecke.
Den selven TACCOEN, west gars, gheordonneert de wulgen in de straete te weiren, sijne dijcken te suijveren ende te
verheffen sonder van de straete te nemen ende ghesaemdelijck met Pieter Jacobus CARDINAEL, oost eene nieuwe
bequaeme geboorde ofte eene ghecapte gote te legghen door
de straete tot het afleeden van het water, mitsgaeders de
quaede gaeten behoorelijck te vermaecken met groothout
ofte palissaeden van thien voeten lanck..

' een piete is een kleine
brug.

2. De Reninghestraetjen loopende naer de Ommeloop Zaele
van Uper.
Vidua Pieter DOOLAEGHE, oost ende west, den disch van
Brielen oost, Jan Baptiste BERREVOET, oost, Jacobus
MEERSSEMAN, oost de "Canoningen van SintMaertens" oost, Jacobus DEBERT, oost, Francis COUDRON, oost, Francis DELVA, oost, Mevrauwe DELIMON,
west, Christiaen LOG IE, west, en Pieter DE MOOR, west
geordonneert de boomen ende wulgen staende in de straete
te weiren, de dijcken te suijveren ende te ruijmen sonder
van de straete te nemen ende de quaede gaeten behoorelijck
te vermaecken met groothout ofte pallisaeden van thien voeten lanck.

3. Straete ghenaemt den Ommeloop commende uijt de
Elverdinghe Calchie, naer de Calchie van Boezinge.
Francis COUDRON, noort gars ende de weduwe
Mattheus PARRAIN, zuijt gars, gheordonneert de wulgen
staende lanckx de straete te weiren, de dijcken te suijveren
ende te ruijmen sonder van de straete te nemen, de straete te
verhooghen ende de quaede gaeten behoorelijck te vermaken met groothout ofte pallisaeden van thien voeten lanck
mitsgaeders den abeelen boom hangende over de straete te
vellen.
Denselven Francis COUDRON, zuijt meersch en
Christiaen LOGIER, noort cooren geordonneert vier roeten quaede straete behoorelijck te vermaken met groothout
ofte pallisaeden van thien voeten lanck, de straete te verhoogen, de dijcken te suijveren ende te ruijmen sonder van
de straete te nemen, mitsgaeders eene nieuwe bequaeme
overdeckte gote door de straete te leggen tot afleeden van
het water.

Pieter LEMAIRE, noort rugge ende Albert BOSSAERT,
zuijt boomen gheordonneert de wulgen staende in de straete
te weiren, hunne dijcken te suijveren ende te ruijmen sonder
van de straete te nemen, ende de quaede gaeten in de straete
op te hooghen ende behoorelijck te vermaken met groothout
als vooren.
Pieter TOURHOUT, noort meersch ende Jacobus
DEBERT, brake ordonnantie als vooren.
Francis PEPERSTRAETE, zuyt dreve, gheordonneert de
tecken van de lijnde hangende over de straete te weiren.
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Francis LAVAE, zuijt ende Jacobus DEBERT, noort de
geheele straete door gheordonneert hunne dijcken wel te delven ende te suijveren sonder van de straete te nemen, de
quaede gaeten in de straete hehoorelijck te vermaken met
groothout ofte pallisaeden van thien voeten lanck.
4. De Calchie van Uper naer Brielen beginnende vande
Calchie van Boesijnghe.
10

Joseph PLANCKE, noort gars, gheordonneert den overhangh van wulgen over de straete te weiren ende sijnen
dijck te suijveren sonder van de straete te nemen.
Pieter GILLES, west, gars geordonneert de hoornen hangende over de straete rnitsgaeders de overhangh van de wulgen te weiren, ende den dijck hehoorelijckte suijveren en
verdiepen sonder van de straete te nemen.
Joannes LAROIJE, oost hof, gheordonneert de dijcken
hehoorelijck te suijveren sonder van de straete te nemen
ende oost gars de overhangen te weiren.
De weduwe DEZEURE, oost gars, gheordonneert de overhangen van houtte te weiren ende den dijck hehoorelijck te
suijveren sonder van de straete te nemen.
Andries D'HEM, oost hoomgaert, gheordonneert de overhangende tacken van de hoornen te weiren.
Jan CAELEN, west hoomgaert idem.
Jan Baptiste LAUW, west coolsaet, gheordonneert de braemen ende distelen lanckx de straete af te cappen ende uijt
te roeijen.
Albertus BOSSAERT, west cooren, gheordonneert mitsgaders ende den lijnde boom lanckx de straete te weiren ofte
te candelaeren.
Guilliaume GHESQUIERE, west gars, gheordonneert den
eecken boom staende op de straete als oock de overhangen
te Wj:!iren ende west cooren, de braemen ende distelen af te
maeijen ende uijt te roeijen ende den dijck te suijveren sonder van de straete te nemen.
Ferdinande DEPUIJT, west cooren, ende Joseph
VANACKER, west gars gheordonneert als vooren.
Joseph ENGHELLARE, west gars, gheordoneert als vooren ende de twee aheele hoornen hangende over de straete

ghelijck oock de eisen troncken ende eeckensstaende op de
straete te weiren, ende voor sijne ballie eene piete ofte gote
te leggen, gheordonneert aen de voordere aenghelande
respective ghebruijckers alle de overhangen ende beletselen
op de straete te weiren, mitsgaeders de dijcken behoorelijck
te suijveren sonder van de straete te nemen.

5. Ommeloop straete beginnende van de Calchie van
Brielen loopende naer de Calchie van Vlamertijnge
Zaele van llper.
Guillaume GHESQUIERE, zuijt gars en noort boonen,
geordonneert alle de quaede gaeten ende dertigh roeden
quaede straete behoorelijck te vermaken met groot hout ofte
pallisaden van thien voeten lanck en te verhooghen met
drooge aerde mitsgaeders eene bequaeme overdeckte gote te
leggen door de straete tot afleeden van het water, ende de
boomen staende in de straete ende de overhanghen te weiren.
Den selven GHESQUIERE, west boomen, Ferdinande
DEPUIJT, ende Jaspard ENGHELAERE, oost en west,
gheordonneert de dijcken lanckx hunne zaeijlanden te suijveren ende te verdiepen omdat het water daer door afgheleijt soude connen worden ende sijnen cours hebben naer de
beke van Drie Torren.
De selve GHESQUIERE, zuijt gars ende Ferdinande
DEPUIJT, noort cooren, gheordonneert twalf roeden quaede straete behorelijck te vermaken met groot hout ofte pallisaden van thien voeten lanck, de dijcken te verheffen sonder van de straete te nemen, de boomen ende wulgen staende op de straete, mitsgaeders de overhangen te weiren.
Dito GHESQUIERE, oost vlas ende baeke, gheordonneert
de boomen ende wulgen staende op de straete te weiren de
dijcken behorelijck te verheffen sonder van de straete te
nemen.
Dito DEPUIJT, west gars, gheordonneert sijne dijcken
behoorelijck te verheffen sonder van de straete te nemen de
overhanghen te weiren ende ghesaemdelijck met den selven
GHESQUIERE, de hooghten in het midden van de straete
te brengen ende te heffenen.

Jan Baptiste DELAUW, oost gars, gheordonneert de
boomkens ende wulgen staende op de straete te weiren, de
hooghten in de leeghten te brenghen ende te heffenen de bramen ende distelen uijt te roijen ende de dijcken te suijveren
ende verdiepen sonder van de straete te nemen.
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Francois DE MOLDER, west gars, gheordonneert den
abeelen boom staende in den dijck de tacken overhangende
der twee eecken boomen aen sijne baillie ende andere overhangen te weiren, de dijcken behoorelijck te suijveren sonder van de straete te nemen ende ghesaemdelijck met dito
DE LAUW de hooghten in de leeghten te brengen ende te
heffenen mitsgaeders eene bequaeme overdeckte gote in
plaatse van de piete door de straete te leggen tot afleeden van
het water ende geheel de straete door de wulgen ende boomen daer in staende te weiren.
Den selven DE MOLDER, west coolsaet, gheordonneert
den oever naer de leeghten te brengen ende te heffenen de
braemen ende wulgen uijt te roeijen ende te weiren als vooren.
Jan Baptiste CAELEN, oost ende west coolsaet, gheordonneert de wulgen in de straete te weiren, ende ghesaemdelijck met dito DE LAUW, de straete behoorelijck te vermaken
ende te heffenen, de dijcken te suijveren ende de bramen uit
te roeijen als daarvoor.
Pieter RABAUT, west gars, geordonneert de troncken staende in de haeghe ende de overhangen van de boomen te
weiren mitsgaeders de straete behoorelijck te vermaeken
ende te heffenen.
Antoine LANNOIJE, west weede ende loghtinck, gheordonneert de boomen staende op straete te weiren ende ghesaemdelijck met Joannes DEPUIJT, oost cooren, de straete behoorelijck te vermaken met groothout ofte pallissaeden
van thien voeten lanck.
Joannes CAELEN, oost braecke, ende dito Antoine LANNOIJ, west boomgaert, gheordonneert eene bequaeme overdeckte gote door de straete te legghen tot afleeden van het
water.
Francois WILLEMONT, ende dito LANNOIJ, eene geordonneert gote als vooren door de straete te leggen.
Den selven WILLEMONT, noch gheordonneert eene nieuwe piete ofte gote te legghen aen sijn stuck haver.
(In margine) dat den west cant is Heerelijckhede van
Crommenelst.
Jacobus DEPUIJT, oost gars ende Philippe LIEBAERT,
west weede, gheordonneert de dijcken te verheffen ende te
suijveren sonder van de straete te nemen.
De weduwe Ignaes ROOSEBEKE, oost braecke ende
Jacob GILLES, west rogge, gheordonneert drije roeden

quaede straete behoorelijck te vermaken met groothout ofte
pallissaeden van thien voeten lanck, hunne dijcken te verheffen ende te suijveren met interdictie van het landt van den
cant van de straete af te steken.
(In margine) dat den oost cant is prochie van Sint-Nicolais
ende den west cant Heerelijckhede van
Crommenelst.
Francois WILLEMONT, oost cooren ende de weduwe van
Jacob GILLES, west ,gheordonneert vijf roeden quaede
straete in twee plaetsen behoorelijck te vermaken met groot
hout ofte pallisaeden van thien voeten lanck ende hunne dijcken te verheffen met interdictie als vooren.
Pieter CNOCKAERT, oost boomgaert ende hof benevens
de weduwe GILLES, west rogge, gheordonneert de straete
lanckx deure tot de calchie behoorelijck te vermaken met
groothout ofte pallissaeden van thien voeten lanck.

6. Het Augustinne straetjen beginnende van de Calchie van
Elverdijnghe loopende naer de Calchie van
Vlamertijnghe.
(In margine) Is ghecompareert Joseph MEEUW, den welcken verclaerd heeft dat het vermaken van de straete sijn last
niet en is, nemaer incombeert geheel aen Andries D'HEM,
ghebruijcker van de partie landt zuijt bestaende met cooren
competerende den disch van St-Pieters b' ijper, ter causen
dat de oude straete voorgaendelijck gheloopen heeft van
zuijden het selve stuck cooren, de welcke den se/ven disch
inghenomen ende ghedoodt heeft, ende eene nieuwe straete gheleijt van noorden de gheseijde partie, sulcla dat de
geheele straete toebehoort aen den selven disch, ende oversulckx door hunne ghebruijcker vermackt moet worden.
Andries D'HEM, zuijt cooren en Joseph MEEUW, noort
gars gheordonneert de quaede straete lanckx deure behoorelijck te vermaken met groot hout ofte pallissaeden van thien
voeten lanck, de dijcken te suijveren ende te verdiepen sonder van de straete te nemen mitsgaeders de overhanghen van
boutte te weiren.
Antoine LENEZ, west loghtijnck, gheordonneert de dijcken
behoorelijck te verheffen sonder van de straete te nemen , de
wulgen te weiren ende ghesaemdelijck met sieur Albert
BRIXIS, oost gars ofte fortificatie de straete behoorelijck op
te hooghen ende te vermaken.
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Joannes DE JAEGHER, zuijt aerde appelen gheordonneert
den dijck behoorelijck te verheffen, de troncken staende in
de straete te weiren ende gesaemdelijck met Antoine
LENEZ, de straete op te hooghen ende te vermaken.
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Den selven Joannes DE JAEGHER, zuijt ende noort cooren, gheordonneert sijne dijcken behoorelijck te suijveren
sonder van de straete te nemen, de straete te verhoogen ende
te vermaken, d'overhangen te weiren ende eene roede quaede straete met groothout ofte pallissaden van thien voeten
lanck te repareren.
Sieur Albert BRIXIS, noort weede, gheordonneert de dijcken behoorelijck te verheffen sonder van de straete op de
straete te nemen, de haege staende op de straete aen sijne
baillie te weiren ende te verplanten ende aldaer eenen nieuwen dijck te maecken, mitsgaeders ghesaemdelijck met
Joannes DE JAEGHER, de straete te verhooghen met
drooghe aerde ende de quaede gaeten suffissantelijck te vermaken met groothout ofte
pallissaeden van thien voeten
lanck.

Joannes DEPUUT, noort brake, gheordonneert sijne dijcken behoorelijck te verheffen sonder van de straete te
nemen, ende ghesaemdelijck met dito Joannes DE JAEGHER, de quaede straete suffissantelijck te vermaken met
groot hout ofte pallissaden van thien voeten lanck.
Francois WILLEMONT, zuijt rogge gheordonneert sijne
dijcken behoorelijck te suijveren sonder van de straete te
nemen ende de boomkens staende op de straete te weiren.
De weduwe van Ignaes ROOSEBEKE, zuijt gars, beneffens Joannes DEPUUT, noort huijs, gheordonneert eene
bequaeme overdeckte gote door de straete te leggen tot
afleeden van het water, de straete te verhooghen met de
hooghten in de leeghten te brenghen ende te heffenen, de
boomen ende wulgen staende in de straete te weiren, mitsgaeders de quaede gaeten ter langhde van vijf en twintigh
roeden te vermaken met groothout ofte palissaeden van
thien voeten lanck ende hunne dijcken dusdaenelijck te delven dat het water afgheleijt can worden door de gheordonneerde gote.
Aldus de voorenstaende ervisitatie ende straetschauwinghe
ghedaen ten jaere maende ende daeghen als in het prohemie
vermeit toorconden ende is onderteeckent
Le Baron Bonaert ende J.J. Liebaert
Collationé ende bevonden conforme aen sijn origineel toorconden.

Ketters op de mesthoop.
Een aanvulling op de Liste des
condamnés van A.L.E. Verheyden.
KRISTOF PAPIN
15
Het gebeurtenissen van het einde van de 16de eeuw hebben hun
sporen nagelaten. De gebeurtenissen waren niet enkel ingrijpend voor de tijdgenoot maar ook de huidige genealogiebeoefenaar kan er wat van meespreken. De grote migratiegolven die
er kwamen als gevolg van het repressieve optreden van o.a. de
Raad van Beroerten maar evenzeer van een aantal stedelijke
rechtbanken en zelfs de Raad van Vlaanderen, zorgden voor een
immigratie naar de Noordelijke Nederlanden. Het opsporen in
de archieven van deze vluchtelingen is een hachelijke zaak,
niettegenstaande de vele bronnenuitgaven voor deze periode.
A.L.E. Verheyden leverde hieraan een substantiële bijdrage
door zijn uitgave voor de Koninklijke Academie van de Liste
des condamnés. Alle veroordeelden van de bloedraad werden
opgespoord via het toen bekende archiefmateriaal in archieven
van Brussel, Rijsel en Den Haag. Zelfs hij wist dat zijn lijst niet
volledig kon zijn - dat kan moeilijk anders.
Toch was onze verbazing groot toen we in het Departementaal
archief te Rijsel in het fonds Cumulus een bundel aantroffen
met veroordelingen'. We merken op dat het hier niet enkel om
veroordelingen gaat uitgesproken door de Raad van beroerten,
maar tevens door de Raad van Vlaanderen en de stedelijke
rechtbanken.
Archives Départementales du Nord, Cumulus n°18286
Chambre des Comptes. Sentences de condamnations pour heresie 1567-1571.

' Sinds ons artikel over
het departementaal
archief van Rijsel konden
we daar nog twee belangrijke fondsen ontdekken.
Het eerste is c\e Cumulus
waarvan hierboven sprake en het tweede het voor
het Iepers Kwartier zo
belangrijke archief van
de Bailliage Royale
d'Ypres. We hopen hier
later op terug te kunnen
komen.

Het fonds Cumulus is een van de minst bekende, maar anderzijds een zeer rijk fonds in het departementaal archief te Rijsel.
Het is zowat de vergaarbak van alles wat niet in de andere fondsen terechtkwam. Met de inventarisatie is zeer bedenkelijk
gesteld. Op de eerste 13.000 nummers is er nog een index, de
overige 10.000 moet men helemaal doornemen. Maar de vondsten die men er kan doen zijn soms spectaculair!
Zo onder het nummer 18286 een bundel veroordelingen van
ketters uit de periode 1567-1571. Een deel zijn veroordelingen
uitgesproken door de bloedraad van Alva, maar het andere deel
werd uitgesproken door stedelijke rechtbanken. Het zijn stuk-

16

ken die niet in de Acquits de Lille van het Algemeen Rijsarchief
van Brussel zijn terechtgekomen. Ze werden blijkbaar ook
nooit gesignaleerd aan A.L.E. Verheyden toen deze zijn Liste
des condamnés liet samenstellen.
Waarom deze stukken in het archief van de rekenkamer terecht
kwamen (dat is eigenlijk hun origine). De veroordeelden zagen
naast hun hoofdstraf (doodstraf of verbanning) allen hun goederen geconfisceerd, en die kwamen toe aan de vorst. De tresorier van de Epargne verzamelde de sententies om zo toezicht te
kunnen houden op de ontvangsten van confiscaties. Boven deze
ontvanger moest de rekenkamer van Rijsel natuurlijk toezicht
houden.

Wijze van uitgave
De stukken integraal uitgeven zou natuurlijk veel te veel plaats
nemen. Daarom dat we ons ook zoals Verheyden gaan beperken. We geven ze wel uit in volgorde zoals we ze vonden in het
dossier in het A.D.N. Niet alle stukken zijn namelijk op dezelfde wijze tot stand gekomen. Er zijn stukken bij met betrekking
tot één persoon, maar aan de andere kant ook collectieve veroordelingen. Dat onderscheid weergeven in deze uitgave kan
voor de historici vooraf al nuttig zijn. De stukken hebben geen
contemporaine nummeringen. Wij nummerden de stukken in
potlood onderaan rechts.
1.
Floris DE MONTMORENCY, heer van Montigny
1571 c

2.
Merten VANDER MUELEN
buitenpoorter van Aalst, in Weldene
1568 c

3.
Pieter VANDEN HOLE
Weldene (Aalst)
1568 c

4.
Jacques DOUCHY fs Xiat
uit Armentiers
1571 D C

5.
Josse LYSSIUS dit Ghent
Gille WALRAVE fs Jacques, brasseur
Jehan DE WEYNSCHART, navieur
Hairs VAN QUICKELBORNE fs Remy
Jehan HOSSET
Absalon BLOMAERT
Jacques DE RYCKE

Daniel CLAYS
Jehan MAES
Jehan VAN SPIERE dit Bystier
Gilles DE CONINCK dit Jans
Rent en Martin WIELS fs Martin
Zacharias HUTSE, cousturier
Josse VANDEN HAEGHEN dit Manterken
Jehan VAN BARISEELE fs Henry
Erasme of Race HUTSE
Jehan PENNEMAN
Michiel VANDEN PUTTE
Adrien COSSART fs Josse dit Crispijn
Guillaume DE GORGLEE dit Steuperaert
Ghilain Torrins
allen uit Beveren, behalve Henriessche FRANCHISE van
Oudenaarde
wegens het bijwonen van de preken van Josse LYSSIUS, die
premier ministre au quartier dudit Audenarde was.
1568 v c

6.
Pierre PYCKAERT, Laurens HUNS, Pierre LUTTINS, Adrieu
DE CUMCKELE, Loys DE LA
WOESTYNE, Gedeon DE HALLEWIJN, Jehan VANDEN
RADE, Jehan VAN SPEYBROUCK,
Guillaume DE MUELEMEESTER, Jacques UUTSCHAVERE,
Thiery DE POUCKES, Pierre
VANDEN DONCK, Jehan DE CLERCQ alias Syx, Jacques
VANDEN BUSSCHE, Henry DE
ACKERE, Laurens DE BUCK van Deinze
1568 v c

7.
Thomaes DE BACKERE
uit Duinkerke, maar gevlucht naar Engeland
1568 D
Jacques MORISSIS, uit leper
Pierre PIETERSSUERE, cunelier d'Hollande
Gilles DE VREE, machon de Malines
Pierre DE VRIEZE, marichal de Bruges
Pierre DU BUCOIS, machon d'Arthois
1568 v

8
Lysbette RYCKAERTS, vutgheloopen religieuse vande clooster
van onser vrauwe te
Nazareth binnen Assenede.
1568 D

9.
Franchois HUERBLOCK
van Gent wegens oprichten Tempel van Gent
1568 D
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10.
les femmes de Renyer DE PESTERE
Jehan DE VOS, marchant de formaige
la vefve de Jehan COMMELIN
1568 D (execute par lepee)
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les femmes de Mr Pierre DE RYCKELE jeusne
Lievin BUUS, orfevre
Henry DE BUCK
Paul VANDEN VELDE, en la Wulstraete
Olivier DHOOGHE
Adrien ROSSART
Pierre BAUTERS
Mr chirurgien DE RYCKE
Mr Christoffle DE LE BECKE
Vincent VANDER BIEST
Jacques VAN HECKE
Michiel LOCKESIER
van Gent
1568 v c
11.
Pierre DE HANE, opgesloten in het kasteel van Gent door
Gerard Rym, luitenant van de
Soeverein Baljuw van Vlaanderen , uit Zulzeke (Gent)
1571 D C

12.
Pieter DE HANE fs Hubrechts geboren uit Zulseke
(onderzoek betr. nE 11) 1571
13.
Charles DE REVEL, heer van d' Audrignyes
George DE MONTIGNY heer van Noyelles
Charles DE LIVIN heer van FAMARS
Charles VANDER NOOT heer van RISOIR
Phelippe DE MARNIX heer DU MONT en van ALDEGONDE
Guillaume heer van HERTAIN en Phelippe zijn broer
Thiery DE BOUTON heer van MELLAIN
de heer van HAULTAING
gentilzhommes du pays de Haynault
1568 v c
14.
Mathieu DE WATEPATE, uit Laventie
1568 D C (geëxecuteerd in Vilvoorde, par lepee)

15.
Jehan PALINCK fs Nicolas Ie vieux
Jacqueline MACREEL fa Jacques
Jehan DE WICK en Marie STORINS, zijn vrouw
Jacques COLENBUEN
Isebaert DE PAPELAERE en Phelippe zijn broer, zoons van
Phelippe

Christiaen MARCAY en Marie zijn vrouw
Jacques DE DULLE fs Jehan
Laurens COOPMAN
Jacques DE BEER
Paschier VAN PEENE
alle uit Reninge
Charles GHEERTSSUENE
Charles LE WICQ
Victor DE WAGHEMAKERE
Mr Thomas ANN OOT, chirurgien
Pierre BELLE
uit Loo
1568 v c

16.
Jacques GOMAERE; Jehan SCHODITZ, Jehan DE HERTEBREKERE, Cornille BAELDE,
gautier; Denys DE WAGHENAERE, Nicolas SCHELUWAERT, Jehan VAN BUETERBERCH,
Guillaume DE WEY, Guillaume COS, Cornillie VAN BILLEMONT, Jacques SNOUCKAERT,
Marie la femme de Pierre DESQUESNES; Marie, la femme de
Jehan SCHELUWAERT
alle uit Loo
Gielis SPEELMAN en Hansken VAN DIERNE
uit Diksmuide
1568 v c

17.
Mr Franchois ROUSSEL, advocat au Grand Conseil
1568 v c

18.
Guillaume VERMOTEN
Peronne SCHOUTET, sa femme
Pierre CA URAERT
Jehanne VAN DAMME, sa femme
Colart DONSE
Jehan SCHOUBETTE alias Bautere, et sa femme
Augustin VERALLEMAN amman, faiseur de ceintures
Annie VYNCKE, sa femme
Josse DE MUELENAERS et sa femme
Jehan de son stil chapelier
Gerard SCHAUTETTE <liet Blasere
Loys GROUSVELT
Jehan HACKET
alle van Menen
1567

19.
Guillaume DE CRAHEM heer van Crahem
Ie sieur DE ROSSIGNY et de MIELMONT
gentilzhommes du pays de Namur
1568 v c
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20.
Pieter DELVICK, van Doornik
1567 geseling met boete van 300 carolus
21.

Anthoine DAUBY Ie Riche E Givenchy
1568 Radbraking en confiscatie

(2 st.)

22.
Thomas GERVYN E Cambray
1568 D C
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23.
Jennin MAS fs Antoine, censier de Templeuve
1568 v c
24.
Pierre HENRYCK et sa femme
David VANDER MERSCH, escoutete de Tielt
Comille COORNE
Jehan SPERMAN
Mr Amoult VANDER SCHEURE
Lievin DE RUE et Clara sa femme
Germain HORNART et Perine sa femme
Balten VAN BEAUMONT
Jaspar WARNAERT et Josyne sa femme
Pol VEERMAN et Esfra sa femme
Comille DE PAEPEN et Marie sa femme
Hendrick HENRICX
Jacques DE VALLEN[ ] et Catherine sa femme
Jaspar VANDER ECKE
Estienne VAN ECKE
Anne VAN WICKUUSE
Anthoinette FIERS weduwe van Henry HANE
Josyne FRISENS fa Omaer Caigee (16àl8 j. oud)
alle uit Tielt
1567 v c
25.
Uittreksel uit het register van criminele zaken van de stad
Valencijn.
f"lr 0 Peregrin LA GRANGE 0 Valencijn
f"l v 0 Guy DE BRAIS 0 Mons
f"l v -2r Michel HERLIN
f"2r -v Jehan MAHIEU
f"2v -3r Michiel HERLIN Ie Josne
f"2r 0 -v 0 Simon LOGIER
f"3v -4r° Franchois VOISIN, marchant
f"4r -v George LE BLONDE
f"4v Pierre MISTELIER
f"4v 0 -5r 0 Jacques DE WALERS, marchant
f"5r 0 Jacques JOFFROY, hoste du Lyon d'Or
f"5v Jacques GELEE, marchant
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567
1567

DC
DC
DC
DC
DC

v
v
v
v
v
v
v

c
c
c
c
c
c
c

1567
f"6r 0 Jehan WARQUIN, marchant
1567
f 0 6r 0 Anthoine MORRENAT, marchant
1567
f 0 6v 0 Jehan LE MESUREUR
1567
f 0 6v 0 Phelippes MUCHET, cirier
1567
f 0 7r 0 Jacques BIZOU
1567
f"7r 0 v 0 Guillaume COPPIN, marchant
1567
f"7v 0 Woflegant DE FALOISE, marchant
1567
f 0 7v 0 -8r 0 Guillaume DE ROISIN, escrivier
1567
f"8r 0 Jacques LE CLERCQ, sayeteur
1567
f 0 8r0 Jehan DE LA COURT, patinier
1567
f 0 8v 0 Jacques DE LA THOUR, carioteur
1567
f 0 8v 0 Matthieu CAMPION, mulquier
1567
f 0 8v 0 -9r 0 Gery LE JOSNE, tasneur
1567
f 0 9r 0 Pierre DRUART, pottier
1567
f"9r 0 Estienne GERNAIX, sayeteur
f"9v 0 frere Jehan CATEUX °Chepois,
1567
religieux de l'ordre de St.-Franchois
f"9v 0 Pierre DE LE RUE Ie Josne, rivier
0
1567
Valenciennes
0
1567
f"l0r Rolland LE BOUCQ, marchant
1567
f"10r° Franchois PATTOUL, marchant
1567
f 0 10r0 -v 0 Jehan LE THIEULLIER, marchant
1567
f"l0v 0 Matthieu DE LE SAYE 0 Haussy
1567
f 0 10v 0 -llr 0 Simon FAUVEAU, crassier
1568
f 0 l I v 0 Nico! LATIGNON °Dauxy
f 0 l I v 0 Henry FOURSE dict Ie Roy des Navieurs 1568
0
Maretz en Cambresis
0
0
1568
f 12r Phelips BRACQUET, painte 0 Douay
1568
f 0 12r 0 Jehan DE LE HAYE, cordier
0
Valenciennes
f 0 l 2r 0 -v 0 Anthoine FO NTAINE,
vulgairement appelle Ie diable
1568
margo taillandeur 0 Valenciennes
0
0
1568
f 12v Jehan DE LATTRE 0 Valenciennes
f"l2v 0 -13r 0 Jehan DE CARTEGNIES, marchand
0
1568
Valenciennes
1568
f 0 13r 0 Michel CAMBIER, marchant °Crespin
f 0 13r 0 -v 0 Jehan FONTAINE, brasseur du Blanc Cheval
0
1568
Roeux
0
0
f 13v Pierre DE CARTEGNIES, pigneur de sayettes
0
1568
Haussy
1568
f 0 13v 0 -l4r° Franche DE LA HAYE, corduanier
0
Malines
0
0
1568
f 14r Laurent PATTOUL, thelier
0
Mont St.-Hubert, pays de Valies Braibant
1568
f"l4r 0 -v 0 Laurent DE LE CROIX, sayeteur
0
Valenciennes
f"14v 0 Nicolas CRAMEILLON °Valenciennes
1568
f"l4v 0 -15r 0 Jacques REGNIER, pigneur de sayettes
0
1568
N oeufville pres Senlain
0
f"l5r Jacques DU RIEU, cordier 0 Valenciennes 1568
f"l5r 0 Allard BAC, marchand 0 Valenciennes
1568

vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
vc
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

vc
vc
vc
DC
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f015v 0 Pierre LE POYVRE 0 Mons
1568 D C
f016r Vincent MOVEAU, vietboirier
1568 D C
Valenciennes
Fl6r -v Jehan LE VASSEUR laisnet, serrurier
Valenciennes
1568 D C
f016v 0 Jehan DOFFEGNIER, sayetteur
1568 D C
Valenciennes
f016v 0 -l7r0 Jehan DU QUESNE, cousturier
1568 D C
0
Petit Hem pres de Marche en Famine
fO 17r 0 Jehan DE LE HAYE, cousturier
1568 D C
°Valenciennes
fO l 7r 0 -v 0 Jehan CORNET, cousturier
1568 D C
Valenciennes
Fl 7v Thomas HORNECQ, sayetteur
0
Quesnoy
1568 D C
0
Fl 7v Pierre GALLEMART, haultlisseur
0
Quesnoy
1568 D C
0
f018r Tassin BOIDON, sayetteur
1568 D C
Valenciennes
f018r 0 Nicaise DE BRAIBANT, sayeteur et hecqueur de beique
0
Valenciennes
1568 D C
0
f018r -v 0 maître Martin CARBIN, chirurgien
1568 D C
0
Valenciennes
0
f018v Jehan LE DOUILLE 0 Valenciennes
1568 D C
fO l 8v 0 - l 9r 0 Martin POLLART, pigneur de sayettes
0
Valenciennes
1568 D C
f019r Josse DOFFEGNIES, chausseteur
1568 D C
Vy en Hainault
f019r -v Jehan WANNETTE dict Bruslefer
1568 D C
f019v Jehan WERIE, boucher Valenciennes
1568 D C
f019v 0 -20r 0 Jehan HOLLEBOIS, chauffeteur
1568 D C
0
Valenciennes
f020r 0 maitre Andrieu LANECHIN, charpentier
1568 DC
0
Neufvely
f020r 0 -v 0 Arnoul TENNELEUR dict Judas
1568 DC
0
Valenciennes
f020v 0 Pierre Quiseghen, orfevre 0 Valenciennes
1568 DC
f020v 0 -2lr0 Jehan MATTHIEU, marchant
0
Valenciennes
1568 DC
0
f02lr Hellin DE WERCHIN, sayeteur
0
Valenciennes
1568 DC
0
f02lr -v 0 Pierre CARVELLE, sayeteur 0 Arras
1568 DC
f021 v 0 Pierre MAISNET, boulengier
1568 DC
f021 v 0 -22r 0 Guillaume BACCON
1568 DC
tailleur de pierre blanche
f022r 0 Julien LE FEBVRE dict Tostriche
1568 DC
0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.
Pieris THIEFRYE, bourgeois; Matthieu LHOLLANDOIS, crassier; Pierre CROMBIN, gardinier; Andrieu LENGLIER, marchant; Josse NICHE, haultelisseur; Jacques DE RENCOURT,
maistre descolle; Aymery JOFFROY,; Guillaume VENY, mar-

chant; Jehan POUAMLLE, machon; Hugues LE JOSNE,
tasneur; Charles MALADRIE, cuvelier; Jacques DE RHO, couvreur; Nicolas DE RHO, cousturier; Jehan DURAT, sellier;
Jehan GARIN le josne et Jehan HIETTE le josne, tanneurs;
Pierre CAUCHET, toillier; Rolandt BALLANDT, haultelisseur;
Jannet LYON, taillandier; Jehan MUYSSART le josne,
estraingnier; Phelippe HERLIN filz de Michiel laisne; Jennet
BOUTRY, sayeteur; Jehan DE VERNOEUL, faiseur dassur;
Gilles GELLEE, marchant; Josse GAMUS, pignueur; Paulus
BAUCHET, tisserant de draps; Abel COUROYE, de son stil
carbonnier; Jehan CORRVET, pignant; Pierre LE SAIGE,
Hennin LEURET et Franchois CARLIER, cordiers; Gery
MACQUEREAU alias le Dent soyeur dais; Matthieu LE DUC
cy devant charton de Mons; Willemet PREUDHOMME, marchant de porceaulx; Alexandre PIETRE, marchant de chevaulx;
Jehan DAMBERYNE et Jehan DE FER, escruiers; Franchequin
HIETTE filz de Guillaume; Armand PAYEN, tondeur de grandes forches; Jehan LE VASSEUR filz de Jehan; Bemardin
VEROILLE naguaires serviteur de Lombart de la ville de
Valenciennes; Anthoine CARRET trippier et temvenier fils de
Philippes; Jacques et Bastien NOIRET pere et filz pigneurs;
Simon Halbin, hecqueur de laignes; Toussain DE LA PLACE;
Toussain HERMET et Jehan WYART, escriviers; Franchois
CREPIERE, mariscal; Catherine CARPENTIER sa femme;
Guillaume CAULIER, chavetier; Daniel CAULIER, couvreur
descailles, freres; Jehan WATERLOT, brasseur; Helley FOSSET, foumier; Jehan PESTEAU, sayeteur; Jehan TONNEAU,
tisserant; Jehan HELBIN couvreur descailles; Jehan RECOPPET fils de Charles; Charles MOSNIER, sayeteur qui fut hoste
des Coqueletz; Pasquier SAUVAIGE, mulquenier; Druon PELLERIN, sayeteur; Jerosme DE LA PORTE, briqueteur; Jehan
COPPIN, cousturier; Jehan PEIGNET filz de Florent; Pierre
REYNIER et Jennet VARION filz de Jehan, chauseteurs; Gilles
DATH, orfebvre; Catherine et Jacques DE LISE, seurs-filles de
maître Andrieu, chirurgien; Tassin DE FER, gorlier; Jehan DE
VILLERS, machon, filz de pouvre Gillot; Nicolas MATHIEU,
formeger; Jehan DE ROUSSIN, crassier; Jacques LESPINOYE
dict Lolifat, corduannier; Jacques MAUFROY, foumier;
Quintin FIEFVE et Jehan son frere, mulquinier; Charlot DE LA
CROIX, tondeur; Jacques DE HOLLANDE, naveteur; Jehan
GRISOU laisnier; Jehan VERDUN, papetier; Bonaventure
DACHEVILLE, gardinier; Martin TROTTIN, papetier;
Franchois FOCAIN, faiseur de wibrequins; Anthoine
BLANCQPAIN et Jehan BACCON le viel, gardiniers; Pierre
HERECQ, tordeur du caudron; Thiery DE LA PLUME, manouvrier filz de Jehan; Pierre BERTH, cordier; Franchois SPALART, mosnier; Guillaume BONTE, boucher; Andrieu TEINTISSE, mulquinier; Nicolas DU PRET, cy denat valet a la hure;
Catherine DE BEUVRY femme de Thiery le josne; Andrieu
VANDER RIEIHUE tailleur dimaiges, filz de maître Sebastien;
Jacquet LE COCQ, sayeteur; Jehan COMART, merchier et crassier; Jennot LANNOIS, sayeteur; Martin LE BLOND, chaus-
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eteur filz de George; Bonaventure RAPPAIREILLET, merchier
demeurant aupres du Cherf rue de Auzan; Jehan WYART escrivier demeurant devant ke pont des Ronneaux, et Pierre WANNETTE filz de Jehan dict bruslefer, serrurier; tous de la ville de
Wallanchiennes, charger davoir tous commis bris dimages et
oultre.
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27.
Jehenne LEBOUCQ, vefve de Michel HERLIN laisne, nagaires
eyeinte en Ie ville de Valenciennes, chargee davoir frequentee
les reprouvees presches des ministres sectaires faictes audict
Valenciennes
1568 D C
28.
Jehan LE JOSNE, hoste a lovre en la ville de Valenciennes, d'avoir logié Guy DE BRAY, ministre, en sa maison etc.
1568 D C

29.
Nicolas DE LA FONTAINE dict Wycart; Jehan TURBIER,
marchand, echevins nagaires de la ville de
Valenciennes; maistre Nicolas VINYEUR, aussy eschevin et
massart de Ia ville; Vincent Resteau, marchant et dernier massart; Jehan SLEBIN, mulquenier; Jehan DU PRET, esquilleteur;
Mathieu CARDON; Bernard GRIEL; Bonaventure DE WERCHIN, Jehan LESCUYER; Pierre GRUEL; Pierre JAPPIN;
Franchois SAULMOIN, marchand; Jacques CLAUWET, marchant; Michiel DE FALOISE, crassier; Jacques LE FRESNE,
merchier; Toussain ROBERT, boulengier; Bon MESNAIGE,
haultelisseur; Betholoimeu DE LE CROIX, sayeteur; Jennet
JOFFROY, chausseteur; Pierre HORIN, crassier; Bernard LE
HARPE, machon; Nicolas LE CAT, viefwarier, natif de Mons;
Jacques RASOIR, bourgeois et Roland YSENGRIN, cousturier;
tous de ladicte ville de Valenciennes.
Daarna volgen de afzonderlijke beschuldigingen per persoon.

30.
Paroiche de St.-Quintin à Tournay (nov. 1568) 12
David TONGEREAU, sayeteur; Jehan JOUVENEL, cousturier;
Allart de Cordes jeusne homme fs de Pierre; Jehan DE LA
CHAPPELLE: Marie CAUDRELIER femme de Pierre CHAMART; Simon DU MORTIER; Jehan DAVID; Jehan DU
JUMONT Ie jeusne, patisier; Noel DE LA CROIX; Marie
MONTIFLAR vefve de Michiel ROZE; Gilles SALLET; losse
OPALFENS; Thomas GAURIN dict Masquin; tous de la
paroisse de St.-Quintin. Daarna volgen de afzonderlijke daden
ten laste gelegd van de veroordeelden.

31.
Paroiche de St.-Brixe à Tournay (nov. 1568) 47
Robert DESCAUBEQUE; Lyon DE FARNACQUES,; Marie
LE CROCQ sa femme; Galien CARNOYE, bouchier; Jaspar
HENNION, bouchier; Ancelot BOURDEAU, sayeteur; Helaine

COLLE; Christoffle DESCAUBEQUE, haultelisseur et menestreur; Jehan DU GARDIN; Sandre BRIENNE; Michiel BROUTIN; Baudechon ROTY; Pierre WINNOCQ; Guilbert CARLIER, brasseur; Jacques DE BRIENNE fs de Jehan, jeusne
homme a marier; Jehan DE LA CROIX, serviteur aux tanneurs;
Lievin BRIENNE; Lucas SABO; Rogier LE VRIENT; Loys DE
CALLONNE; Pierinne et Nicolle ADRAPS, mere et fille;
Christoffle NELANDRE; Michiel DE LA FOSSE, piqueur de
sayette; Jehan DORESMIEULX; Margriete CHAPPELLE sa
femme; Nicaise DE ATIS; Galien DU MONT fs de Martin;
Pierre PETIT dict le diable; Bastien SCAVERUT; Anthoine
BULTEAU; Laurens LE RAT; Auyen LYAERT ou LIENART,
beaufrere dudict LE RAT; Nicolas HALCHAR; Lievin
ADRAPS, chavetier; Amand DU BUYSSON beau filz de
Nicolas HALCHAR; Nicolas filz de la vefve Guerard; Jacques
DU PUYCK, serrurier; Guillaume DU PIRE; Gilles DE LA
VALLEE; Jacques BULTEAU le jeusne fs Phelippe, taincturier;
Robert CANTILLON, sayeteur; Henry MOREAU, taincturier;
Phlipote LHOSTE, taincturier ouvrant en la maison susdicte;
Henry MOREAU; Jacques POLLET, haultlisseur; Simon MASURE, bouchier; Nicolas FRAPPE, haultlelisseur; tous de la
paroisse de St.-Brixe. Vervolgens komen de specifieke daden
ten laste gelegd van de veroordeelden.
32.
Doornik (dec. 1568) 24
Nicolas BERNARD, escuyer et Jehan CAUBRY, sieur des
Maretz, ayans este des huyct capitaines establiz en la ville de
Tournai au temps des troubles en lan 1566 sur le peuple; Jehan
DE COCQUENOMONT, haultlisseur; Jehan LE MAITRE;
Michiel SERGANT; Jehan JOUVENEAU dict patron; Loys
TOURNOIS; Denys DESWATINES dict Le Har; Jehan DESCAUBECQUE; Jehan HACKE fs Guillaume; Jehan FLAMENG; Jacques LE BAS; Loys LE SAIGE; Clement DU CORNET, haultlisseur; Michiel MARQUELIER 0 d' Amiens;
Anthoine DE BRIENNE jeusne filz a marier; Nicolas GANBAU; Pierre DE HORNE; Jehan BOCAILLE, haultlisseur;
Loys LE FEBVRE; Simon MOUCHON, serrurier; Jehan DE
LA GRANGE, haultlisseur; Nicolas BULTEAU ou BALTEAU,
pigueur de sayette; Michiel MACQUET dict Fregan; tous de
Tournai. Vervolgens komen de specifieke daden ten laste
gelegd van de veroordeelden.
33.
Paroiche de St.-Brixe à Tournay (nov. 1568)
42
Jacques DE ROUBAIS, corduanier; Marie CAMBRY vefve de
Jehan MALLET; Franchoise FOURURONT; Jehan DOGIMONT; Jehan WATE, haultlelisseur; Thomas MAUVOISIN
dict L (=50) Mil Hommes; Jehan DU PONT; Gilles PREMAN,
ecrivier; Jehan MILLEVOYE; Jehan BALENGHIEN, cousturier; Jehan MONCHEAULX, mesrenier; Lyon RAMEQUIN
jeusne homme a marier; Jehan HARDY; Laurence COLLE
vefve de Jehan BLEIER; Melchior TASSIN et sa femme;
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Pierchon WAUCQUIER tondeur de tripes; Gilles COCQUEAU; Hugues BEUDIN, charpentier; Caterine VILAIN,
femme de Matthieu DE LESPLUE; Denneau DU MONT
ROBERT(?), haultlisseur; Jehan DU BOIS, haultlisseur; Allart
FARMEAU; Marie BROUTIN jeusne fille a marier fa Jehan
CARON, haultvarlet sayeteur; Nicolas DE LE BORGUERIE;
Margerite GASSAU sa femme; Jehan actendant la mort benneleur; Jehan LAMANT, tondeur de drap; Lathieu ADRIEU, tisserant de drap; Denys CALLET; Loys DU BOIS, jardinier;
Franchois WARUEMIE, machon; Phelippe GAILLART, retordeur; Toussain DORESMIEULX et sa femme; Pierre LAIGNIER, haultlisseur; Pierre DE LE PIERRE, bouchier; Jehan filz
de la vefve Guerard; CLaire POLLET mere de Gilles DE LA
VALLEE; Jacques dict Ie Noir; Lievin - (blanco) estrangier;
tous de la paroisse de St.-Brixe.
34.

Robert LONGUEHAYE, en la paroiche de la Magdalene à
Tournay
1568 v c
35.
Jehan SAYS, bourgeois et marchant à Tournay, gevangen in
Vilvoorde
1568 D C
36.
Gabriel DE CAMBRY Sieur du Bas, bourgeois de Tournay
gevangen genomen in Vlissingen
1568 D C

37.
Pasquier DE LA BARRE, bourgeois de Tournay, opgepakt in
Vlissingen
1568 D C
38.

Antoine BOURGEOIS, voirier de son stil, wordt levend verbrand op de markt van Doornik
1568 D C
Jean DE BALENGHIEN, tixerant de draps, eertijds deken van
dat ambacht 1568 D C
Catherine LE GRAND, femme de Mathieu DU MONT
1568 D C
39.
Jacques HOVART dict !hoste, haultlelisseur et porteur au sacq,
1568 D C
Adrieu Le Brun, masson 1568 D C
Pasquier DU GARDIN, esorignier 1568 D C
Henry CARETTE, porteur au sacq et devalleur
1568 D C
40.

Paroiche de St.-Jacques à Tournay 3.11.1568 78p.

Gerard DE CRONIEGNYE, cousturier, beau filz de Michiel
OLIVIER, escrivier; Jehan CAMBRY, lung des huyct capitaines; Pierre DENNETIERE filz aisne du Sieur du Don; Gilles
PAMMELART, serviteur de Jehan LE FEBVRE, receveur de
l'église St.-Jacques; Anthone DE BAISIEU, placqueur, Loys
GERARD, apoticaire; Thomas REGNAULT, corduannier filz
de Henry; George ALCHIN, boulengier; Adrieu DE LESPLUCQ, sayeteur; Julien DECRE, serrurier; Pierre FOVAN fs de
Pierre, corduannier; Jacques GIBRAU fs de la femme dudict
Pierre; Nicolas CLAYS, cousturier; Gosse GLISSON, haultlisseur; Anne DE WILLEM sa femme; Bernard MARTIN; Simon
RENEAU, sayeteur; Jehan DE HANE fils de la vefve braseresse de Sr. Caterine; Jacques LE SAIGE; Marie BOUCHIER sa
femme; Jacques DE LE CHAPPELLE fs de Matthieu; Toussain
BAUDUIN, tondeur de grandes forches; Anthoinette BOUTAIN, sa femme; Franchois MOLIN, charpentier; Jacques DE
LE RUE, tondeur; Gilles SIMON, hoste a la teste dargent;
Marguerite DE GAILLY, femme de Jehan DENAIN dict LE
POYVRE; Jehan DU GARDIN, marchant de cordeaux; Nicolas
EMERY fs de Simon, detailleur de draps; Nicolas DE SOIGNYES, marischal; Adrienne SAYE femme de Jehan LE
GRAND Calendreur; Simon HENNOT, tondeur; Pierre DU
FAN filz de Lottin, corduanier; Loys LE CLOP, faiseur de flasques; Allart FRISON crapronnier et sergant des eschevins;
Jehan DE LA GRANGE fs Thomas, corduannier; Adrienne
DESPANEAULX femme de Nicolas PLOUCQUET; Noel DE
LILLE, serrurier; Gilles THUN, corduannier, serviteur de
Crepin ROLANT, hoste dudict Gilles; Pierre et Hugues MANCHE fs de Jehan, freres; Jehan DE LANNOY, bonnetier;
Jehenne sa femme; Martin PREVOST, haultlelisseur; Andrieu
HENNEBECQUE, cousturier; Pierre BOURGEOIS, sayeteur;
Christoffle MACHON, manouvrier; Baltazar BELEMAN, sayeteur; Anthoine GUILLE dict Mannant fs de Jehan; Jaspar
GAILLARD; Anthoine LOBLIEL, haultlelisseur; maitre
Jacques Fouret, maitre descolle; Denyse DRUON sa femme;
Nicolas DABLIN, chavetier; Eleazar WARLOUZ et Jehan
LARCHIER, sayeteur; Elenthere DE LA BOCQUIELLE; Sieur
Raphael DENNETIER presbiter; Jehan LE QUIEN sayeteur;
Thierry LAURENS; Nicolas MOULLERON, bouchiers et
Jehenne MAISETTE sa femme; Jacques MAULLERON,
bouchier; Michiel POIGNET Ie jeusne; Gilles NORGUET,
haultlelisseur et seconD Clercq de St.-Jacques; Loys CHARPENTIER, bouchier; Denys LE FEBVRE, bouchier; Guillaume
DE LA VALLEE, sayeteur; Phelippe LE FEBVRE, porteur au
sacq; Gosset PASSANT, sayeteur; George ORT; Pierre DE
WILLEM fs Jehan; Nicolas BOURGEOIS, sayetteur, Charles
DESPRETZ fs aisne de Pierre DESPRETZ, brasseur a St.Hermes; Jehan THIEBAULT et Jehan OVARRE, sayetteurs;
Adrien BOURGEOIS, haultlisseur; tous de la paroisse de St.Jacques.
Daarna volgen de specifieke daden die ten laste van de veroordeelden werden naar voren gebracht.
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41.
Rasse LE PAIGE, bonnetier
1568 D C

42.
Pierre REGNART fs Engrand.
Veroordeeld en geëxecuteerd. Stuk betreffende de staat van
meubelen ten huize van zijn vader.
12.12.1571. Zie ook n°46.
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43.
Anthoine FOURNIER, manouvrier 0 Rongy, 24j.
opgepakt in Remegies
1571 D (ophanging) C
44.
Jehan DU RIEU, van Douibry, paroisse de Rougy, 50 j.
1571 D (onthoofding) C45.
Pierre REGNART °Camphain
1571 D (onthoofding) C
46.
Inventaris (20.4.1571) van de goederen ten huize van Engrand
REGNART, vader van Pierre, die veroordeeld was wegens de
moord op Melchior DE CALONNE. Zie ook n°42.

47.
Vincent BOONEN, Phelippe DE HAUWERE, Andrieu
CARRE, Jacques WINNE, Nicolas VAN BAVIERE, Charles
MATSAERT, Martin MARTYNE alle uit Watou
(Veurneambacht), devoir tous frequente les nouvelles presches
et oultre.
De eerste drie hadden ook meegeholpen met de beeldenstorm in
de kerk van Watou.
1568 v c
48.
Rogier DE BLOUCKE, Andrieu CAILLEAU, Jacques CARDINAEL, Jacques DE BYE Ie jeusne, .....
Ypres 1568
49.
Franchois BAERS, van Deinze
1567 Geseling
50.
Joos LE NEVE fs Eloys van Ronse
Geleyn DE VISSCHERE fs Gheerards van Ronse
1568 D C
51.
Ghyselbrecht DE SMET, vroeger schepen en secretaris van de
heerlijkhei

52.
Adriaen DE HEEGHERE
van te gaan naar Poperinge onder Jan DENYS
1567 D (ophanging)
Marius en Jan COPPENS
1568 D (ophanging) C

53.
Pieter LE MERRE 0 Haubourdin
wegens het bijwonen van preken
1568 D (levend verbranden) C, voor schepenbank van Menen
54.
Mahieu DE VROEDE, lijnewever, wonende in Dulsemont
1568 D (onthoofding) C, voor schepenbank van Menen

55.
Mynkin PILLIN gheseyt zonder hemde
1568 D (onthoofding) C
56.
Jan VANDE WIELE
1568 D
57.
Jacob BUSKINS fs Claeys, olieslaghere, uit Ronse
1568 D C
58.
Anthonis ZUETWEY, van Mechelen
1568 c
59.
Joos BAERT, van Etichonen, buitenpoorter van Aalst
1568 c
60.
Hans van SCYNGHEM, van Lydekerke
1568 c
61.
Joos MOERNAY fs Joos
Clays MAES fs Heindricx
Willem BAUWINS fs Staessens
Gillis VAN WANZELE fs Pieters
allen uit Lydekercke
1568 v
62.
Jacques BERTELEN uit Renesqure, wegens bijwonen van vergaderingen
1568 D (onthoofding) C

63.
Marinus DE NEVE van Axel, bijwonen vergadering
1568 D C (Hulste)
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64.
Pieter JANSSEUNE
sd D C (veroordeling door de Raad van Vlaanderen)
65.
Jan VLUGGHE uit Hulst
sd D C
Jacob WIEGHE
sdD C
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66.
Jan DE CONINCK fs Arents uit Petegem
1568 D C
67.
Pieter DE KEERSGHIETER uit Hulst
sdD C
Jan, Daneel en Cornelis DE HEUTERE uit Hulst
sd DC

68.
Maurus VAN HAESBEKE uit Deinze
1568 D C
Joos BULTYNX uit Deinze
1568 D C
69.
Joos BOOTS geseit Lepeleere
1568 D C (veroordeling door Raad van Vlaanderen)
70.
Jan VAN VECHOVEN uit Gent
1568 D C (veroordeling door Raad van Vlaanderen)
71.
Jan MAELREYT fs Willems gheseyt Schoutse, inwoner van
Ronse
1568 D C

72.
Clays DE BACK fs Clays de jonghe, metser uit Ieper
wegens beeldstormen int clooster van de Ougustynen buuten
Ypre
1568 D (ophanging) C
73.
Monsieur DE VENDTWYLE, hoyr de Noble dame Madame la
Contesse D'EMERSTEIN. Brief in
verband met de vrijkoop van de Conte de Vendtwyle, die in
dienst was geweest van de Graaf VAN
EGMONT, 1568.
74.
Marie VAN COORENHUUSE fa Diericx, weerdinne int leenkin te Ieper
1568 D C

75.
Jan LIEVINS, van Zomergem
1568 D C
76.
Pieter PIETERSSOONE fs Jan, alias scrynewerckere, uit het
land van Waes
1568 D C

* * *
ANNEX
De bundel bevat ook vier bordereaux van sententies opgestuurd
door de tresorier van Epargne, Martin Vanden Berghe, aan de
rekenkamer te Rijsel. Hierin vinden we vermelding van stukken te vinden in de bundel, maar tevens komen er namen voor
van wie de stukken intussen verdwenen zijn.
1.

Declaration des sentences que Ie commis de finances du Roy et
Tresorier de lespargne de sa majeste
Martin vanden Berghe envoye presentement a Messieurs de la
Chambre des Comptes a Lille (recues le
9.11.1568)
- Premieres une sentence de mort avec confiscation des biens
contre Franchois de Coninck; Mahieu de Schot; Bemart vanden Broucke; Jan de Hont; Jan Ghesquieres, bonnetmaker;
Gillis Cocqueau; Jan de Druck; Marten de Zwaerte; Mahieu
Cortyl; Jehan Moreel; Bouden van Belle; meester Phelips
Moreel; Jehan van Woerdene; Pieter vander Zoest d'oude;
Mahieu van Heule; Jan de Riddere; Maerten Cleenewerck; Jan
van Oyseel; Franchois de Vos; Pieter Liebaert; Michiel de
Cock; Jehan Liebaert; Gyselen Queecke; Adrien Grincourt;
Jehan Engrain, drapier; Anthoine de Ie Becque; Anthoine
Beccue, drapier Charles le Josne; Joos Cappoen; Jan de
Jonghe; Pieter Cappoen; Francois de Rouck; Jacques
Belchiere; Pieter vanden Cruyce; Edewaert Castelaeyn;
Baltezar Charlet Jan Smagghe, meester schaerslyper, boete
van 100 ,. van 40 gr. Brief van de baljuw en leenmannen van
de Baronnie van Haveskerke waarin ze zeggen de akten van
veroordelingen opgestuurd te hebben betreffende Comille du
Mollin en Mahieu Herman Jacob van Boonstrate van Belle
stelt zich borg voor 100 ,. van 40 gr. voor Peeter vander
Schuere.

2.
Declaration des sentences et inventoires que Ie tresorier de lespargne du Roy envoye presentement a messieurs de la Chambre
des Comptes à Lille.
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- Kaerle de Brune, Marcx van Weerde, Gillis Vertreck en Jehan
Schakele uit Belle D C + inventaris goederen
- Pierre Ie Merre, Mahieu Ie Vroede en Mynken Pillin uit Menen
(alle drie veroordeeld tot de doodstraf)
- Pierre Beliaert en Pieter vanden Ziest uit Cassel
- Inventaris goederen Pieter Beliaert
- Veroordeling van een poorter van Rijsel
- Jehenne Ie Boucq vefve de Michiel Herlin
- lijst van lenen en heerlijkheden in Belle
- Jehan Ie Josne D C
- Rasse Ie Paige uit Doornik

3.
- 7 personnes de Watou
- 7 personnes de Wervik
- 7 personnes de Merville et Gorgue
- 18 personnes de Loo
- 2 gentilzhommes de Namur
- 19 personnes de Westflandres
- 28 personnes d'Ypres, Waasten et Mesen
- 48 personnes de Vlamertinge
- Inventaris goederen van Sieur Dhuy Louverval en Brandenburch
- 13 personnes de Ronse

4.
- Ie feu Sr. de Montigny en Pieter de Harre fs Hubrechts C
- Joos Jan en Roeland Rouff van Hondschote D C
- Thomas Germyn uit Kamerijk (veroordeeld in Ronse)
- Anthoine Dauby van Givenchy Ie riche
- Jacques Dauxy fs Piat uit Armentiers
- Anthoine Fourmet uit Doornik
- Jehan du Rieu uit Doornik
- Pierre Regnart uit Doornik + inventaris goederen
- Simon Stalpert, Pierre Persyn, Jehan vander Eynde, Jacques de
Bruyne, Pierre vander Straeten, Nicolas vander Steene,
Jacques Caroen, Pierre vander Cruyce, Pierre Verdriere,
Marten Dierken, Jehan Commelin, Jehan Castel, Nicolas de
Zaedelaer, Adrien de Hamere, Charles de Back, Walrant
Servaes, Pierre Leeman, Pieter Zoetens, Roegier Robaix,
Jehan Broeders, Andrien Zannekens, Jan Jansseune, Claes van
Bambeke en Jehan vander Brugghe.

* * *

Oostendse Notariaat Van Caillie

(6)

JEAN COOPMAN
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1941-12/122: 22 oktober 1720
Joanna DE BESTE weduwe van Frans DE MEULEBEKE,
Frederik BLAUSANG in huwelijk verwekt tussen Jan BLAUSANG en Marie DE BESTE beiden overleden, en Marie EECKE
echtgenote van 2de comparant, verklaren, als erfgenamen van
dhr. Jan Baptist DE LEEN overleden burgemeester van
Nieuwpoort. te machtigen notaris PIERIN te Nieuwpoort administrateur van voornoemde. sterfhuis, om in hun naam uit het
sterfhuis openbaar te verkopen een huis te Nieuwpoort op de
Oostzijde van de Marktstraat bezuiden het huis van juffrouw de
weduwe van dhr. Jan DE ROO, een rente van 1200 fl croyserende de 20e penning ten laste van Jacob CREUS bezet op een
huis te Nieuwpoort op de Oostzijde van de markt wezende een
koekhuis kerende in het Potterstraatken, verder 4 gem. land te
Woumen noord over den dys (sic) onder de heerlijkheid van
Nieuwkappelle.
1941-18/64: 9 augustus 1727
Joseph Nebus MAFAULT jongeman 34 jaar oud geboren te
Zarren verklaart dar hij als kwartiermeester in feb. 1720 van
Oostende vertrokken is naar Oost-Indie met het fregat De Stad
Oostende waarop kapitein was Andries FLANDRYN zaliger,
waarmee ook vertrokken is William JOHNSENS (alias JANSSENS) alsdan gehuwd met Isabella HAUBURSYN fa. Michiel
ook als kwartiermeester en onderzeilmaker die in de armen van
de comparant op het eiland MALDEVIS in Oost-Indie overleden is en aldaar begraven werd waarvan de begrafenisonkosten
door comparant betaald werden.
1941-21/142: 30 oktober 1730
Dhr. Ferdinand VAN BEERBLOCK gehuwd met juffrouw
Joanna Catharina DEGMOND, verder dhr. Frans DEGMOND
kanunnik van de kathedrale kerk van St. Godman te Lier, en juffrouw Judoca DEGMOND, allen erfgenamen ten sterfhuize van
dhr. Joseph DEGMOND en juffrouw Isabella Clara VAN DEN
BERGHE zaliger, verklaren verkocht te hebben aan jor.
Robertus COPPIETERS ten acceptatie van vrouw Catharina
DEGMOND zijn gezel, medeërfgenamen, een hofstede van 34
gemet binnen het ambacht en de parochie van Zarren volgens de

koopbrief gepasseerd voor burgemeester en schepenen van 't
Vrije op 17-1-1711, en dat voor 1000 tl.
1940-14/7 8: 3 december 1710
Het buisschip De Phenix van Rotterdam op weg van Bordeaux
naar Oostende wordt ter hoogte van Oostende geënterd door
kapitein Bertel JANSSEN een kaper van Nieuwpoort op 2-121710.
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1941-6/32: 14 maart 1714
Kapitein Cornelis VALCKENIER gehuwd met Anna SNOUCK
geven machtiging aan .............. om te verschijnen voor burgemeester en schepenen van Nieuwpoort en daar Jan VAN DEN
AMEELE te erven in 1112 in een huis in het Stovestraatje die zij
aan hem hebben verkocht voor 700 ±: gr. Vl.

1941-6/64: 23 mei 1714
Kapitein Cornelis VALCKENIER gehuwd met Anna SNOUCK
machtig over Beernaert SNOUCK, Jacob DE WEERT gehuwd
met Marie Francoise SNOUCK, en over Clara Judoca
SNOUCK weduwe. van Jacob MESSIAEN bij procuratie
gepasseerd te Duinkerke op 2 maart voor notarissen L.
BASTOGNE en OLLEVIERS, en als voogd naast dhr. Pieter
Moeland VAN BEERBLOCK van de wees Pieter VALCKENIER fs. Pieter in huwelijk verwekt bij Marie Francoise
SNOUCK, voorts dhr. Pieter Roeland VAN BEERBLOCK
gehuwd met juffrouw Marie Catherine SNOUCK, item juffrouw Jacoba SNOUCK meerderjarige jongedochter, voorts Jan
VAN DEN AMEELE gehuwd met Elisabeth Clara SNOUCK
als voogd van de minderjarige kinderen van Michiel SNOUCK,
midsgaders van de wees Marie BAGIN verwekt tussen Laurens
BAGIN en Marie SNOUCK, voorts Joannes KUYTENS
gehuwd met Marie Francoise GILLEGODT, Anna LENDERSEN en Anna Francoise COURTOIS huisvrouwen van Cornelis
en Jacob GYLEGODT tegenwoordig in zee over dewelke zij
zich sterk maken, allen erfgenamen ten sterfhuize van sr. Frans
SNOUCK hun overledenen vader en grootvader, verklaren dat
zij uit konsent verleend door de wet van Oostende en
Nieuwpoort over al de voorzijde wezen, hebben verkocht en
rente van 400 fl (volgens letteren van constitutie van 29-11693) bezet op een huis op de Oostkant van de Kerkstraat en
waarvan koper is juffrouw Jacoba STALPAERT weduwe van sr.
Frans SNOUCK.
1940-16/23: 13 juni 1714
Kapitein Pieter VALCKENIER gehuwd met juffrouw Margriete
VLIEGHE hebben bekend zowel over hunzelf als uit kracht van
consent verleend door Jan KEYTENS gehuwd met Marie
Francoise GILLEGOOT mitsgaders bij vertute van aggreatie
over de wees Pieter VALCKENIER in huwelijk verwekt bij juf-

frouw Marie Francoise SNOUCK verleend met toestemming
van dhr. Pieter VAN BERBLOCK en kapitein Cornelis VALCKENIER zijn voogden door de wet dezer stede verleend op 7
juni, (bekennen) verkocht te hebben aan sr. Jan VAN DEN
AMEELE 1112 in een huis in Nieuwpoort in het Stovestraatje
voor 7 f gr. Vl. ...... zijnde het 1/12 part gemene gebleven bij 1e
comparants staat van goed f' 7 door de wet alhier gesloten op
het sterfhuis van juffrouw Marie Francoise SNOUCK op 20-41709. De comparant heeft uitgekocht zijn 2 andere schoonzonen
Cornelis en Jacob GILLEGOOT volgens contract van uitgroting voor mij gesloten op 12-12-1712.
1940-16/39: 3 september 1714
Sr. Pieter VEREECK reder van kapitein Michiel DE BRUYNE
kaper van Nieuwpoort. en sr. Jacques BLANCKAERT reder
van kapitein Joseph COTTEY kaper van Duinkerke. en sr.
lgnatius DE RUDDER koopman te Duinkerke worden in proces
betrokken wegens het kopen en opbrengen te Duinkerke van het
schip The Adventure van Glasgow waarop schipper was John
JACOBS.
1941-7/13: 22 maart 1715
Compareerden voor notaris Jacob DE WYNTER weduwnaar
van Barbara VALCKE ten eender, en Carel STREECK als vader
van de minderjarige Jacob verwekt bij Marie VALCKE zuster
van Barbara, ten andere; de le comparant geeft te kennen dat
hier (Oostende) is overleden zijn minderjarig kind Anna Marie
DE WYNTER ook verwekt bij Barbara, waarvan erfgenaam is
de wees Jacob STREECK, zo is dat de 2e comparant op aggreatie der burgemeester en schepenen van Nieuwpoort met de lste
comparant over de successie van zijn zoon Jacob verklaart overeengekomen te zijn dat lste comparant zal blijven in volle bezit
van alle goederen op het overleden kind gedevolveerd a parte
matris mits te betalen aan de 2de comparant zoon 20f gr. Vl.
1941-7/18: 2 april 1715
Jacob DE WYNTER weduwnaar ten sterfhuize van Barbara
VALCKE geeft te kennen dat te Nieuwpoort voor enige jaren
overleden is Barbara VALCKENIER grootmoeder van Barbara
VALCKE zijn huisvrouw. Aangezien het sterfhuis meer schaden
dan baten had, heeft Marie VALCKE, overleden huisvrouw van
Carel STREECK, zuster van voorgaande Barbara, aan de comparant en zijn overleden huisvrouw verzocht dat zij naast Marie
VALCKE intern zouden doen in het sterfhuis van Barbara
VALCKENIER hun grootmoeder hetgeen zij toen weigerden en
nu nog doen, latende Karel STREECK als blijven ten voornoemde sterfhuize (deze tekent steeds STRECHT).
1941-8/52: 30 mei 1716
Sr. Juan DE CARAVALLO koopman, machtigt sr. Pieter
SALOME procureur voor de Raad van Vlaanderen in zijn zaak
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tegen kapitein Pauwels LAURENS te Duinkerke en dhr. Carel
DE VLEESCHAUWER te Nieuwpoort.
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1940-17/6: 17 januari 1716
Dhr. Thomas RAY oud-schepen en koopman machtig over John
JACOBS schipper geweest op The Adventurer van Glasgow bij
procuratie gepasseerd voor notaris Jacob DE BERGH te
Rotterdam op 1-6-1714 ten eender, mitsgaders sr. Pieter VEREECKE reder van kapitein Michiel DE BRUYNE, dhr. Laurens
Frans MAURICIO opperreder, dhr. Marten VAN DE WALLE,
dhr. Ignatius LEURIDAN, dhr. Jan DE ROO, dhr. Denys Pieter
ANDRIES, sr. Pieter DE ROO, sr. Louis FRAEYS, kapitein Jan
VROOME, sr. Elias KENSEN en sr. Frans DE WYNT medereders van voornoemde kapitein ten andere, verklaarden af te zien
van alle processen gerezen ten oorzake van de opbrengst van
gezeide schip en zijn overeengekomen dat 2de comparanten aan
de 1ste comparant zullen geven 2 wisselbrieven van samen
2.800 fl te betalen te Nieuwpoort.". (deze akte werd verleden te
Nieuwpoort).
1940-18/2: 2 januari 1717
Michiel DE BRUYNE schipper op de hoeker De St. Pieter van
Nieuwpoort, 80 vaten groot, Pieter WINN AERT stuurman en
Michiel NUTTEN matroos, arriveerden op 1 januari van
Bordeaux met een lading van wijn, brandewijn, pruimen en
siroop.
1940-18/ 11: 10 februari 1717
dhr. en mr. HUYGHE Raad-pensionaris van Nieuwpoort
1940-18/26: 24 april 1717
Dhr. Care! DE VLEESCHAUWER koopman en burgemeester
te Nieuwpoort wordt gemachtigd om Christiaan BLOMME
schipper geweest op De Cornelia te arresteren.
1941-9/18: 25 maart 1717
Eustaas VOGELAERE schipper op de billander St. Pieter van
Nieuwpoort, Pieter LAVENDERE bootsman en Jan DE METS
matroos op 24 maart hier gearriveerd van Nantes.
1941-10/8: 14 januari 1718
Jan VROOME schipper op de hoeker De Makreel van
Nieuwpoort, Pieter DE CUYPER stuurman en Thomas CARNIER matroos is op 13-1-1718 aangekomen te Oostende met
een lading wijn van Nantes.
1941-10/9: 14 januari 1718
Pieter CLOU schipper op de billander St. Pieter van
Nieuwpoort en Boudewijn ARDAEN matroos verklaren op 13e
te Oostende gearriveerd te zijn van Nantes.

1941-10/44: 13 maart 1718
Dhr. Jan Baptist STAUFFENBERGH gehuwd met juffrouw de
weduwe van dhr. Pieter VROOME te Nieuwpoort""
1941-10/66: 26 mei 1718
Jan VROOME schipper op de hoeker De Makreel van
Nieuwpoort, Pieter DE CUYPER stuurman en Pieter KEMPYNCK bootsman op 26 mei van Bayonne te Oostende aangekomen, verklaren""
1941-10/113: 31oktober1718
Dhr. lgnatius LEURIDAN te Nieuwpoort".
1941-101140: 18 december 1718
Kapitein Batholomeus JANSSEN voorheer weduwnaar van
Suzanna BEUNAERTS en nu van juffrouw Marie BLOMME
machtigt sr. Michiel VAN DEN HEEDE meester chirurgijn te
Nieuwpoort om van zijn debiteurs de Nieuwpoort te ontvangen
1940-19/17: 31maart1718
Michiel DE BRUYNE schipper op de hoeker De St. Pieter van
Nieuwpoort, Pieter WINNAERT stuurman en Michiel NUTTEN matroos verklaren te Oostende aangekomen te zijn van
Nantes".
1940-20/4: 31januari1719
Dhr. en mr. Pieter Estevan FERNANDEZ Raad-pensionaris van
Oostende als voogd van Jan en Michiel minderjarige kinderen
van wijlen sr. Jan DE MAN in huwelijk verwekt met wijlen juffrouw Marie Francoise SARAZYN, Francoise Adriane POOTS
gehuwd met sr. Lucas FILIERS nu op zee, machtig over haar
man, sr. Jacob FILIERS voogd van Catharine en Marie
Magdalene de minderjarige kinderen van wijlen Niclais
FILIERS, Anna St. PAUL meerderjarige, Marie BESTENBUSTEL gehuwd met Matheus St. PAUL op zee, Sylvester St.
PAUL vervangende zijn broer Anthoine St. PAUL kinderen van
wijlen sr. Matheus St. Paul en wijlen juffrouw Anna SCHIPMAN, en nog vervangende de wees Jan Baptist fs. Jan Baptist
PERLÖ in huwelijk verwekt met voornoemde juffrouw Anna
SCHIPMAN mede erfgenamen ten sterfhuize van wijlen dhr.
Carel DE VLEESCHAUWER oud-burgemeester en koopman
overleden te Nieuwpoort, die kennis hebbende gekregen dat
dhr. en mr. Lenaart FERRON pastoor van St. Jans te Mechelen,
juffrouw Cahtarina FERRON, srs. Remi MENEGHEER
gehuwd met juffrouw Barbara FERRON, en sr. Guilliame SARRASIN zowel over hemzelf als over hun medeconsorten en erfgenamen van wijlen juffrouw Margriet FERRON ten sterfhuize
van Care! DE VLEESCHAUWER hadden verzocht en gekregen in de Grote Raad van Mechelen brieven van beneficie van
de inventaris van 20e dezer om meergezeide sterfhuis uit te rus-
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ten .... om van de wet van Nieuwpoort te vorderen "". dhr.
Jacques LEURIDAN en sr. Jacob DOUCHELET testamentarissen van voornoemde sterfhuis.
1940-20/9: 18 februari 1719
Anna FITSAEL weduwe van kapitein Carel Pieters te voren van
Pieter CLYNCKAERT, geeft te kennen dat zij en Pieter
CLYNCKAERT op 28-3-1679 hadden erkend ten voordele van
de Eerwaarde Paters Chartreuzen van Nieuwpoort een rente van
1000 fl bezet op hun huis te Oostende, welk huis afgebrand is in
3 8 het bombardement (van 1706) en aangezien de rente niet
betaald werd sedert 1703 of 1704, de dat comparante geen middelen heeft om het huis te herbouwen, zo verklaart zij het erf af
te staan aan de Chartreuzen om het te verkopen, hetgeen aanvaard wordt door E.P. George HUNTER Chartreus coadjutor
van het klooster.
1941-11/98: 1december1719
Pieter CLOU schipper op de billander "St. Pieter" van
Nieuwpoort en Antoon CLOU stuurman te Oostende aangekomen van Nantes met een lading van wijn, kastanjen en kurk" ..
1941-11/100: 18 december 1719
Jacob PAES fs. Pieter fs. Jacob en Joanna COCQUET, en uit
dien hoofde erfgenaam ten sterfhuize van J acquemynke CRISTIAEN overleden jongedochter te Duinkerke, voorts Marie
PIETERSEN gehuwd met voornoemde Jacob PAES, machtigen
sr. Guillaume BISSCHOP meester schrijnmaker wonende te
Nieuwpoort, ook erfgenaam ""
1941-11/104: 30 december 1719
Michiel DE BRUYNE schipper op de hoeker St. Pieter van
Nieuwpoort, Pieter WINNAERT stuurman en Benedictus DE
RIEW matroos verklaren op 29e te Oostende aangekomen te
zijn van Nantes met een lading wijn en brandewijn ""
1941-12/6: 9 januari 1720
Pieter DE CORTE schipper op de billander St. Pieter van
Nieuwpoort, Cornelis UYTTERWULGHE bootsman en Carel
DE KEYSER matroos, verklaren op 8e te Oostende aangekomen te zijn van Londen met een lading suiker.
1941-12/25: 21 februari 1720
Jacob BARREVOET schipper op De St. Anna van Brugge verklaarde ten verzoeke van Geraart COOLEN en Jacob LUYS
vissers van Nieuwpoort, dat zij op de 16e, toen hij tijdens een
storm voor anker lag tussen Oostende en Nieuwpoort op 2 mijl
van de kust, met hun sloepen bij zijn schip gekomen zijn na zijn
signaal om assistentie, zonder wiens hulp zijn schip zou vergaan
zijn, waarvoor hij hun betaald 100 fl.

1940-21/2: 6januari 1720
James FANNING schipper op de pinas The Mary van Waterford
(Ierland) groot 80 à 90 vaten, James BISHOP bootsman, Robert
WHELAN en James KAVANAUGH matroos verklaren dat zij
de 29e deze vertrokken zijn van Waterford met een lading boter,
roet, gezouten vlees en natte huiden gedestineerd op Rotterdam
en bij de banken van Nieuwpoort tijdens zware storm op het
strand gesmeten zijn ....
1940-21112: 10 mei 1720
Sr. Jacques GOOM wonende te Nieuwpoort aannemer van het
leveren van steenkool voor het garnizoen en de kazernen te
Oostende tijdens hetjaar 1-11-1718 tot 21-1-1719 ..... .

1941-13/1 72: 4 december 1721
Jacob VAN MEENEN meerderjarig verklaart afstand gedaan te
hebben aan Pieter ELOY, van zijn successie ten sterfhuize van
dhr. en mr. Benedictus KEUYAERT fs. Norberti en Adrianeken
HENDRYCX, overleden licentiaat. in de medicijnen en voorschepen van Nieuwpoort op 23-5-1720, en dit voor 18 fl.
1941-13bis/76: 28 mei 1722
Dhr. Balthazar VIGNAULX machtigt sr. Pieter VAN DE
VELDE procureur voor burgemeester en schepenen van
Nieuwpoort om te vervolgen zijn zaak tegen sr. Guillaume
SARRASYN erfgenaam ten sterfhuize van dhr. Carel DE
VLEESCHAUWER en dhr. Jan Baptist STAUFFENBERG als
geautoriseerden door de voornaamste crediteurs van het sterfhuis.

Eerdere artikelen uit deze reeds verschenen in: Westhoek-Info,
IX(l993-94) p. 84-85, 129-132, X ( 1994-95), p. 32-36, p. 154157, XII (1996) p. 140-145.
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Nieuwe uitgaven
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A.A.F. JOCHEMS en A.G.F. LAENEN, Willibrord, Apostel
van Noord-Frankrijk, uitg. Stichting Albert Delahaye, Bavel,
1996, 55 p.
De stichting Albert Delahaye wil het ideeëngoed van de in 1987
overleden Nederlandse historicus A. Delahaye in eer houden,
lees: wat meer ingang doen vinden. Want de fel gecontesteerde
en door collega's zo verguisde schrijver van Holle
Boomstammen, De Bisschop van Nijmegen, De Ware Kijk Op
en Ontspoorde Historie was niet beducht om sinds eeuwen als
waarheid gehouden historische stellingen op de helling te zetten. Dat het hem door de kaste van gevestigde historici niet in
dank werd aanvaard zal U niet vreemd lijken. Vooral in
Nederland heeft hij om de haverklap historici opstang gejaagd.
Om zeer kort te zijn: zijn stelling is dat hetgeen over de geschiedenis van Nederland geschreven wordt voor de periode van pakweg de 3de tot de lüde eeuw niet daar hoeft gesitueerd te worden, maar wel in Frans-Vlaanderen.
In hoofdzaak handelt dit werkje over Willibrordus (+739) die
als missionaris in onze streken actief was. Die streek wordt
soms zo ruim bekeken doorheen de historiografie dat het in de
ogen van kritische historici ongeloofwaardig overkomt. Met die
kritische historicus wordt soms Delahaye bedoeld. Dit werkje is
een posthume uitgave van al hetgeen Delahaye in verschillende
publicaties over Willibrordus heeft geschreven. Volgens
Delahaye was Willibrordus niet in Nederland, maar in het huidige Frans-Vlaanderen actief.
Dit vlotlezend werkje kan gerust als een introductie op het verdienstelijke werk van Delahaye gelezen worden, waarmee we
zeker niet willen bedoelen dat alles wat Delahaye gezegd en
geschreven heeft als evangelie mag beschouwd worden. Als
'wetenschappelijk' werk waren voetnoten hier zeker op hun
plaats geweest (K.P.)
A. DELAHAYE, Germania = Frans-Vlaanderen bij Tacitus,
uitg. Stichting Albert Delahaye, Bavel, 1997, 169 p.
Albert Delahaye zet in dit postuum verschenen werk WestEuropese geschiedenis letterlijk op zijn kop. Iedereen kent wel

Publius Comelius Tacitus en zijn Germania. Tot op heden werd
dat Germania vereenzelvigd met Duitsland tot aan Denemarken
en Rusland. Welnu, Delahaye schrijft dat alle gebeurtenissen die
zich in Germania afspelen te situeren zijn in Frans-Vlaanderen
en naaste omgeving. Daar moeten dus alle Germaanse stammen
te situeren zijn, inclusief de Bataven (zodat de Nederlanders nu
helemaal geen geschiedenis meer overhouden).
Delahaye haalt er natuurlijk nog andere bronnen bij om zijn
stelling te (proberen) bewijzen: de Peutingerkaart en het
Itinerarium Antonini.
En daarmee zou dus bewezen zijn dat de Germaanse volksver- 41
huizingen nooit hebben plaatsgevonden tenzij dan in de verbeelding van een aantal historici die anders geen weg wisten
met de delocatie van zoveel plaatsen in West-Europa.
Of het werk - zoals de uitgevers beweren - voor een revolutie
zal zorgen binnen de West-Europese geschiedschrijving valt af
te wachten. Maar de soep zal ook wel deze keer niet zo heet
gedronken worden als ze wordt opgediend. (K.P.)

Marianne DANNEEL, Weduwen en wezen in het LaatMiddeleeuwse Gent, Studies in Urban, Economie and
Politieal History of the Medieval and Modern Low
Countries, vol. 3, Leuven-Apeldoorn, 1995, 438 p.
Niettegenstaande dit boek, dat de uitgave is van het doctoraat
van M.D., over Gent handelt willen we er toch aandacht aan
besteden omwille van het belang dat het ook kan hebben voor
de genealoog. De auteur geeft een indringend beeld van wat er
allemaal kwam kijken bij het wees-zijn. De houdenisse, halve
en hele wezen, vrienden en maghen, de voogdij, ontvoogden
zijn termen die we allen kennen uit de rijke documentatie van
wezenregisters. Ook aan de situatie van de weduwe besteedt de
auteur heel wat aandacht. Het kan veel genealogen beter inzicht
brengen in het systeem van de voogdij, temeer omdat er daarover weinig recente literatuur voorhanden is. (K.P.)

Hanno BRAND, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in
Leiden (1420-1510), Studies in Urban Social, Economie and
Politieal History of the Medieval and Modern Low
Countries, 6, Leuven -Apeldoorn, 1996, XLIX+ 417p.
Deze Nederlandse historicus die een tijdlang assistent is
geweest van prof. dr. W. Prevenier (Univ. Gent), bestudeerde de
stad Leiden in de l 5de eeuw, gekenmerkt door demografische
groei, economische expansie en later stagnatie, maar vooral ook
door toenemende politieke onrust en penetratie van de
Bourgondische staat. Hij geeft een mooi beeld van hoe de elites
hun politieke macht bewerkstelligden, fortuin verzamelden, de
handel monopoliseerden, maar ook hoe ze hun kaste afsloten

voor indringers. Met de uitgave van dit doctoraat is alleszins
een hiaat gevuld in de rijke Leidse geschiedenis. (K.P.)

Alfons VANDENBROUCKE, Sint-Sixtusabdij. Stichtingsverhaal 1826 -1831 -1836. Sixtina 7, Westvleteren, 1996, 152

p.
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De auteur, die broeder is in de St.-Sixtusabdij van Westvleteren
heeft zich na zijn verblijven in Rome en Oelenberg terug gestort
op de geschiedenis van zijn abdij. De geschiedenis van de stichting van de abdij is zeker geen 'stichtend' verhaal. Ooit heeft
men zelfs beweerd dat men het nooit zou aandurven het hele
verhaal aan het papier toe te vertrouwen. Daarenboven heeft de
eerste archivaris van de abdij ervoor gezorgd dat alle sporen
over die waarheid verdwenen uit het archief... op één na.
Bewust of onbewust? Het onderhavig werk is de arbeid van zeer
vele jaren opzoekingswerk in verscheidene abdijarchieven,
kloosterbibliotheken tot in het Vatikaans archief toe. En op deze
manier werd de puzzel stukje bij beetje vervolledigd. Het
getuigt van de pretenzieloze arbeid van een broeder die als amateur-historicus voortdurend op zijn hoede is voor de 'vallen' die
overal opgezet waren. En het resultaat is schitterend. Enkel jammer dat het een private uitgave is die enkel voor de abdij
bedoeld is en dus niet verkrijgbaar. Gelukkig zijn er toch enkele exemplaren buiten de poort van de abdij geraakt.... (K.P.)

Serge DAUCHY, De processen in beroep uit Vlaanderen bij
het Parlement van Parijs (1320-1521). Een rechtshistorische
onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de
Bourgondisch-Habsburgse periode, Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 154,
Brussel, 1995, 328 p.
Na de bekende bronnenuitgave door R.C. Van Caeneghem van
de appels jlamands au parlement de Paris was het wachten op
het doctoraat van één van zijn studenten vooraleer op vrij volledige wijze de invloed van dit Parlement op Vlaanderen duidelijk werd. De auteur heeft zich van zijn taak op dergelijk sublieme manier vergewist, dat dit werk in de eerstkomende decennia
het etiket 'verouderd' zeker nooit zal dragen. Het is al van kort
na zijn verschijnen en standaardwerk van formaat geworden en
het kan dan ook niemand die zich inlaat met de geschiedenis uit
deze periode onberoerd laten. (K.P.)

Roger-A. Blondeau, Palfijn. Een Vlaams heelmeester in de
17de en 18de eeuw, Lannoo, Tielt, 1997, 249 p.
Deze wetenschapshistoricus heeft na zijn werken over
Ferdinand Verbiest, Wetenschap in Vlaanderen, Geuzen in de
Westhoek en Mercator weer gezorgd voor een hoogstaand historisch werk, ditmaal over een van de bekendste Vlaamse heelmeesters, Jan Palfijn ( 1650-1730). De Palfijnse verlostang is
bekend, maar zijn andere anatomische werken, die in zijn tijd
van zo'n belang zijn geweest zijn heel wat minder bekend bij
het publiek. De uit Kortrijk afkomstige Jan Palfijn is trouwens 43
vanaf 1686 een tijdlang stadschirurgijn te leper geweest. Maar
ook te Gent en Parijs heeft hij activiteiten aan de dag gelegd.
Zijn 'Heelkonstige Ontleeding (1718) zorgde ervoor dat de chirurgie, die tot dan toe beoefend werd door vaak weinig
geschoolde barbiers een plaats kreeg in de academische leerstof
van de universiteiten. Het belang van Palfijn kan nauwelijks
overschat worden.
De auteur die lid is van het Belgisch Komitee voor
Geschiedenis van de Wetenschappen ontving van de Gentse
Universiteit in het akademiejaar 1991-1992 de Sartonmedaille.
Weer heeft R.-A. Blondeau hiermee een zeer leesbaar werk
geschreven zonder toegevingen te doen aan de historiciteit
ervan. (K.P.)

Berichten en aankondigingen
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Een landboek van Passendale anno 1639 (+ fragmenten van
Rumbeke, Ledegem en Oekene) door J. Vanderhaeghe.
De Sint-Maartensabdij van Doornik had tienderechten op uitgetrekte gebieden in gans Vlaanderen. Uit privé archief kreeg ik
de mogelijkheid het landboek van Passendale te bewerken. De
acht prachtige en kleurrijke figuratieve kaarten beslagen circa
80% van het grondgebied Passendale
Van uitzonderlijk belang, enerzijds omdat de oudste gekende -)
bij mijn weten - van 1885 dateert (Vandermaelen), anderzijds
gezien het weinige archief dat ons nog rest van deze frontgemeente.
De Bijhorende teksten beschrijven de percelen met hun oppervlakte, gebruikers of eigenaars. In hetzelfde document zitten
ook nog fragmentkaarten van Ledegem (4), Oekene (2), en
Rumbeke ( 1). Deze werden mee bewerkt.
De beserking van dit document, dat u wordt aangeboden bestaat
uit 15 lijntekeningen van de figuratieve kaarten op ware grootte, gaande van A4 tot A2, de bijhorende teksten op A4 (ca 110
bladz.) en een set van 18 kleurenfoto's (10 x 15) van de originele kaarten.
Gezien de aard van de uitgave verkrijgbaar uitsluitend bij voorintekening tot JO november 1997, door storting van 550,- (+
100,- port) op rekening 145-0589576-69 van Jan Vanderhaeghe,
Claesssensdreef 136, 2950 Kapellen.

Histoire Militaire de la ville d'Ypres van J.J.J. Vereecke
Bij het Genootschap voor Geschiedenis en Vestingbouwkundige Ieper kan de tweeledige heruitgave (boek en atlas) van
"Histoire Militaire de la Ville d'Ypres" van J.J.J. Vereecke
besteld worden.
De oorspronkelijke uitgave uit de vorige eeuw is zeer zeldzaam.
J.J.J. Vereecke was een Ieperling die een militaire loopbaan achter de rug had en die over bronnen beschikte om een overzicht
van de Ieperse militaire geschiedenis te schrijven.
Prijs: 850,- Bef (voor boek en atlas) door storting op rekening
001-3074845-21 van het Genootschap voor Geschiedenis en
Vestingbouwkunde Ieper (slachthuisstraat 14 te Ieper 8900)
Na betaling kan men het boek afhalen vanaf 15 oktober 1997.

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
intervieuws, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint ) op prijs. De
publicties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers
worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige
artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 (1995) en
jg. 12 (1996) beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs zijn minimumbijdragen. De abonnementsvoorwaarden voor 1997 zijn:
België:
Nederland:
France:
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De Caestekers als vluchtelingen in
Sandwich
tussen 1562 en 1596
MARCEL F. BACKHOUSE t
47
Onder de talrijke Vlaamse uitwijkelingen die tijdens de tweede
helft van de zestiende eeuw het Westkwartier verlieten om aan
de klauwen van de Inquisitie te ontsnappen, bevonden zich vijf
leden van de de Caesteker clan, die naar Engeland vluchtten.

1. CAESTEKER, Frans de:
Varianten in de schrijfwijze : Franns, Ffrannces de CASTEKIR,
CAESTERAER, CAESTERE, CAESTRE.
Hij was de zoon van Nicolas de Caesteker en afkomstig uit
Meteren, waar hij in het onstuimige Troebeljaar 1566 schepen
was. We weten niet precies wanneer hij zijn geboortedorp verliet en naar Engeland vluchtte, maar tussen 6 juli 1561 en september 1563 kwam hij in Sandwich aan en werd er tewerkgesteld als baaiwerker. In 1566 keerde hij terug naar het
Westkwartier, waar we hem terugvinden als ouderling van het
calvinistische consistorie van Meteren. In die hoedanigheid
woonde hij talrijke hagepreken bij. Op 3 juni veroordeelde de
Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen.
We konden niet achterhalen wanneer hij zich weer in Sandwich
vestigde. Daar zijn naam niet voorkomt in de lijst van de
Vlaamse gemeenschap in de Cinque Port (Sandwich) van 1571,
noch in die van 1573, kunnen we alleen maar veronderstellen
dat dit na juli 1573 gebeurde. In zijn testament liet medevluchteling Jan Carbonneel hem f1 na, het bedrag dat de erflater
schuldig was aan Frans de Caestekers vader Nicholas. Frans de
Caesteker zelf stierf in 1594. Op 3 mei van dat jaar werd hij in
de St.-Pieterskerk te Sandwich begraven.
In 1561 stond een zekere Frans Caasters ingeschreven als lid
van het Nederduitse vluchtelingenwerk te Londen, maar we
beschikken over onvoldoende bewijzen om uit te maken of het
om een en dezelfde persoon gaat, alhoewel de mogelijkheid
zeker niet uitgesloten mag worden.

2. CAESTEKER, Johan de
Varianten in de schrijfwijze: Jehan, John de CAEST(R)ICKERE, CAESTEKAR, CASTEKER.
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Hij was afkomstig uit Steenwerk. In 1562 kwam hij voor het
eerst in Sandwich aan, maar spoedig was hij opnieuw in het
Westkwartier. Tot 1571 weten we niets van zijn activiteiten,
noch waar hij zich bevond. Ongetwijfeld nam hij deel aan de
troebelen van 1566. De Raad van Beroerten veroordeelde hem
tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen. De
roerende goederen brachten 129 lb. 10 s. op.
In 1571 was hij in Sandwich. Datjaar stond hij ingeschreven als
lid van de Vlaamse vluchtelingenkerk. Hij stierf in 1596. Op 29
september van dat jaar werd hij in de St.-Pieterskerk aldaar
begraven.

3. CAESTEKER, J ooris de
Over hem weten we alleen dat hij in 1573 ingeschreven stond
als lid van de Vlaamse vluchtelingenkerk in Sandwich en in de
elfdè wijk van de stad woonde.

4. CAESTEKER, Mahieu de
Varianten in de schrijfwijze: Mathue de Casteker.
Hij kwam in Sandwich aan vóór juli 1573. Dat jaar stond hij
geregistreerd als lid van de Vlaamse vluchtelingengemeenschap, maar hij was geen lid van de congregatie. Hij woonde in
de derde wijk. Op 27 september 1574 bande de burgemeester en
gemeenteraadsleden hem uit Sandwich wegens zijn slecht
gedrag, voornamelijk zijn veelvuldige dronkenschap.

5. CAESTEKER, Nicholas de
Hij was de vader van Frans de Caesteker en bevond zich in
Sandwich vóór 1594.

Afstammelingen
In 1638 stonden Isaac Costeker, Peter Costeker en Jacob
Costeker in Sandwich geregistreerd als vreemdelingen. Zij
woonden respectievelijk in de derde, zesde en elfde wijk.

Bronnen:
1) Londen, British Museum, Additonal 33,511, f" 344, 346, 348.
2) Maiddae, Archives Office, Sa/AclO, f" 428, 429.
3) Londen, Public Record Office, State Papers Domestic,
Elizabeth, SP12/78/29, f 0 3.
4) M. Backhouse, De Vlaamse vluchtelingenkerk in Sandwich
in 1563. Twee manuscripten uit het British Museum,
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 148 (1981) p. 88.
5) M. Backhouse, De Vlaamse vluchtelingenkerk in 1573:
een derde manuscript uit het British Museum, in:
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, 148 (1981) p. 88.
6) E. De Coussemaker, Troubles religieux du XVle siècle dans
la Flandre maritime, 1560-1570, 1976, 1, p. 326.
7) A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés, 1567-1573, 4e reeks van de K.C.G., Brussel, 1961,
p. 109.
8) Public Record Office, Prerogative Court Canterbury,
PCC/Prob.11/136, f" 429.
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Een enquête naar de toestand van
de dis in de kasselrij Ieper in 1529
Casus Boezinge, Langemark en
Passendale
STEFAAN COUSSÉ & KRISTOF PAPIN

50
Disrekeningen zijn één van de weinige bronnen die genealogen
en historici kunnen aanwenden voor de studie van de grote
groep marginalen die onze maatschappij kende. Wie zich onderaan de maatschappelijke ladder bevond komt weinig voor in de
documenten. Geen mutaties van goederen door verkopingen of
erfenissen, geen testamenten. Toevallig kom je ze wel eens
tegen in processtukken. Wanneer de nood te hoog werd namen
ze hun toevlucht tot de criminaliteit, om zo toch in hun levensonderhoud en dat van hun gezin te kunnen voorzien. In de processen worden nogal wat leeglopers ende onnutte personen
veroordeeld en vaak nadien verbannen uit de stad, kasselrij of
zelfs uit het graafschap. Probeer ze dan nog maar eens op te sporen!

Situering en inhoud van de lijsten
De hierna getranscribeerde lijsten van armen onderhouden door
de dis, zijn de ons oudst bekende voor de kasselrij Ieper. Deze
drie lijsten uit 1529 zijn waarschijnlijk de enige bewaarde stukken, want behalve voor Boezinge, Langemark en Passendale
konden we voor de andere plaatsen in de kasselrij Ieper niets
terugvinden.
Deze stukken zijn inhoudelijk eigenlijk het antwoord op een
enquête', die zonder twijfel uitging van de schepenen van de
Zaal en Kasselrij leper. De vragen/antwoorden verliepen volgens een vast stramien: naast de vermelding van de parochie
werden eerst en vooral de dismeesters 2 opgegeven, daarna volgden de inkomsten en de uitgaven. De inkomsten van de dis
bestonden uit landpachten, renten, jaargetijden en erfenissen.
De uitgaven gingen naar twee groepen, de zieken (de huussittenden) en de armen en bedelaars.
De dis van Boezinge, die ook een kind uitbesteedde, had 9
armen en 17 zieken te onderhouden. Deze van Langemark had
16 zieken en 308 armen (verdeeld over 91 gezinnen 3), waaronder een belangrijk aantal weduwen en alleenstaande vrouwen,
ten laste. De dis van Passendale ontfermde zich over 54 personen (verdeeld over 25 gezinnen 4 ), maar er zijn nog vele scamele huussittende die hun noot niet teckennen durven geven of
secretelic aelmoesen krijgen van de dis.

' Zie de slotparagraaf van
het antwoord van de dismeesters van Langemark.
1
Langemark had twee
parochies, dus twee
parochiepapen en twee
maal twee dismeesters:
Langemark zelf en
Poelkapelle.
' Hetgeen gemiddeld 3,38
personen per gezin betekent.
'Zijnde gemiddeld 2.16
personen per gezin.

Eerst en vooral willen wij de aangehaalde stukken situeren in
het kader van de armenzorg in het algemeen en te Ieper in het
bijzonder.
Het is verkeerd te veronderstellen dat de armenzorg in het
Ancien Régime uitsluitend een initiatief was van de Kerk.
Immers termen als dis en armentafel worden te vaak geassocieerd met de Kerk. Het is wel zo dat het oorspronkelijk initiatief komt van de Kerk, maar het werd stilaan overgenomen door
de burgerlijke overheden.
51
Tijdens de synode van Tours in 567 werd (5de canon) beslist dat
iedere parochie moest instaan voor het onderhoud van de aldaar
verblijvende armen. De parochiepriester moest als hoofd van de
armenzorg, uit de middelen die de Kerk ter beschikking had, de
nodige fondsen halen ter ondersteuning van de armen. Toch liet
de armenzorg nog te wensen over: Karel de Grote legde in een
capitularium van 806 het verbod op aan rondreizende ledichgangers om nog te bedelen. De parochiale inzet was blijkbaar
onvoldoende en toen later zelfs gasthuizen, kloosters en confrerie_s zich inzetten voor de armenzorg, bleek zelfs dat nog maar
een druppel op een hete plaat.
Vanaf de 12de-13de eeuw zien we de armentafels verschijnen.
Geen kerkelijke instelling, maar een initiatief van de stedelijke
overheid. De reden die hieraan ten grondslag lag is niet zozeer
liefdadigheid, dan wel de bekommernis om de openbare orde en
alzo hun stedelijke macht te consolideren. Rondzwervende
bedelaars waren nu eenmaal een bedreiging voor de openbare
orde. De stedelijke overheid benoemde -veelal in samenspraak
met de parochiepriester- de dismeesters die belast waren om de
giften in iedere parochie te verzamelen en verder terug te verde_len onder de armen. Het was een ideaal systeem om de groep
armen te controleren en ze aan de kerk te binden. De armentafel -letterlijk- stond meestal achteraan in de kerk en daar zaten
de dismeesters bij de geregelde uitdelingen van voedsel, kledij,
e.a ..
Spijts alle inspanningen was de sociale werkelijkheid anders.
De groep rondzwervende en sedentaire bedelaars werd groter.
Voedselschaarsten, oorlogsverrichtingen en werkloosheid zorgden voor een grote groep mensen die onderaan de maatschappelijke ladder belandden en voor wie er weinig hoop was.
Vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw beginnen de nationale overheden het probleem in te zien, want het is weer het
gevaar dat uitgaat van de groep rondzwervende bedelaars dat
hen aanzet tot het nemen van maatregelen. Doch de repressieve
aktie kon niet veel uithalen. Het is door de opkomst van het
humanisme dat er verandering zal komen in de benadering van
de armenzorg. De grote ideoloog van de andere benadering was
Juan-Luis Vives (1492-1540) die van Spaanse afkomst was. Hij
studeerde in Parijs en Leuven, was een vriend van Desiderius

Erasmus en schreef in 1526 in opdracht van het Brugse stadsbestuur zijn De subventione pauperum. Hierin bracht hij geheel
nieuwe inzichten naar voor in verband met de armenzorg.
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De stadsmagistraat van Ieper was reeds het jaar voordien overgegaan tot de hervorming van de armenzorg. Op 3 december
1525 besloot hij tot de centralisatie van alle reeds bestaande initiatieven in' verband met de armenzorg in de Ghemeene beurze
en dat als eerste stad van West-Europa. Het Ieperse voorbeeld
zou in de volgende decennia door vele steden gevolgd worden.
Dat het Ieperse stadsbestuur daarvoor te rade zou zijn gegaan bij
J.-L. Vives is zeer onwaarschijnlijk.
Het voorbeeld van de stad Ieper moet de schepenen van heerlijkheden en dorpen die ressorteerden onder het kasselrijbestuur
als muziek in de oren hebben geklonken. Want de bedelaars
maakten het platteland onveilig, met als gevolg dat de rijkere
groep er vertrok en naar de stad verhuisde. Maar gezien deze rijkere groep over het algemeen de status bezat van poorter van
Ieper -buitenpoorter- moesten ze bij hun vertrek geen issuwebelasting betalen. Dit akkoord tussen de stad en de kasselrij
bestond al van in 1371. Het was evenwel een serieuze financiële aderlating voor de al precaire financiële situatie van de kasselrij. In deze optiek vallen ook een aantal wrijvingen tussen de
besturen van de stad en de kasselrij te situeren.
Terwijl de stad zijn armenzorg hervormde liet het kasselrijbestuur aanvankelijk betijen. Toch zien we in 1529 dat de dismeesters van de parochiekerken een staat opmaken van alle
inkomsten en uitgaven die ze hadden. Daarvan zijn er drie
bewaard gebleven, die wij hierna integraal publiceren. Lag het
in de bedoeling van het kasselrijbestuur om ook over te gaan tot
een hervorming van het systeem? Alleszins lieten de schepenen
van de kasselrij nog in 1525 een kopie maken van de tekst van
de Ieperse hervorming. Dit wijst erop dat ze toch meer dan
gewone belangstelling toonden voor het stedelijk initiatief. Zelf
hebben ze schijnbaar nooit veel initiatief aan de dag gelegd.

*****

Disrekening Boezinge 15295
Disch van Boesinghe, overbracht den xen in hoymaent xvc
XXIX.

Dischmeesters: Jan de Witte ende Pieter de Hede.
Dit naervolghende es alle tgoet dat den disch van Boesinghe
jaerlicx incommen heift an landpachte ende an renten: iiijxx x f
xj s. v d. parisis siaers.
Dit naervolghende es tlast dat den zelven disch jaerlijcx betalen
moet an jaerghetijden ende an renten, de sornme van vj f vj s.
parisis.
Dit naervolghende zijn alle de ghone die inden disch van
Boesinghe bescreven zijn:
Eerst Clays Coppen
Noch de zelve Clays kindekin van te doen houdene: XlllJ f
viij s.
de wede we van Jan van Scha
Mayekin Clarys
Jan van Loo
Jan vander Mersch dit Proet
Sankin Pillis
Jan de Wilde
de wedewe Willim de Wankre
Pauwaels de Coopman.
Dit naervolghende zijn alle de aerme huuszittende vander zelve
prochie:
Item aldereerst Jooris Coppin
Claeys de Veltere
Adriaen van Coelgen
Jaké van Nieukercke
de wedewe Passchier Danoet
de wedewe Andries de Gryse
Soete Swaeyers
Karels vanden Hove
de wedewe van Jan Maes
Gilein de Gryse
Pieter Ghalioet
Joos Blomme
de wedewe Jan de Wijnt
Baltin Maes
Jooris Kiekin filius Jacobs
de wedewe Joos vander Beke
Jan van Nieukercke.
leper, Stadsarchief:
Fonds Kasselrij leper.
tweede reeks. nr. 395.
1
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Disrekening Langemark 15296
Disch van Langhemaerct.
Dischmeesters: Joos Boutelgier, Lamsin van Daiseele, Ector
Pauwels, Vincent Scoonjans.
Ove(r)brochte den xxiijen in hoymaent xvc xxix.
(f' 2r 0 :)
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Dijt tnavolghende es de erfvachticheit7 vanden di(s)chs van
Langhemaerc om den aermen, ghedaen den xxen van hoymaent
anno 1529.
Item den lan(d)pacht van erven den voorseiden di(s)chs toebehoorende bedraecht jaerlijcs tincornmen ter sornme van twee
hondert drieëndertich libra xviij s. parisis.
Item den voorseide di(s)chs heeft noch an renten jaerlijcs
incornmen tsamen ter sornme van hondert vyvenvichtich Iibra
viij s. parisis.
Somme vanden pachte ende renten tsamen bedraecht jaerlycxs
tincornmen voorseit de sornme van drie hondert vierwaerftwijntich ix Iibra vj s. parisis.

Item noch an eisten of busc(h)s, onder goet ende quaet, neeghen
ghemeeten.
Item ontfaen van resten van Langhemaerc van testamenten van
tjaer xvc xxviij, de sornme van iij libra één s. parisis.
(f' 2v 0 :)

Dijt tnavolghende es ghecostumeert te deelen den aermen van
Langhemaerc ten dyssche voorseit:
Item ten eersten so moeten den di(s)chsmeesters besoorghen
alle jaere te deelen ten dyssche voorseit xxij razieren taerwen,
alzoo de bezetten van dien mencioneeren.
Item noch toe dien so es de dysmeesters in costumen ontrent
myddelwintre of daer ontrent diverschen aerme hussittene te
deelen den eenen één spynt, den andren één achtendeel, nombre
ghemeenlic ontrent v razieren.
Item dysmeesters moeten deelen alle jaere x zwijnen.
Item noch moeten dismeesters alle jaere coopen een tunne
harijncs om ooc te deelen den aermen up tbroot in de vastene.
Item dysmeesters zijn in costumen te deelen den aermen alle
jaere voor middelwijntre de aerm huussittene een vichtich (fascelen?) houts, bedraghende al tsamen dat dismeesters voor-seit
jaerlijcs deelen vijf duust 8 of daer ontrent.

' Ieper, Stadsarchief,
Fonds Kasselrij Ieper,
Bruine pakken, nieuwe
reeks, nr. 3-42.
· Het erfelijk bezit.
' Zijnde 50 fascelen voor
100 gezinnen.

(f° 3r0 : )
Item beede prochypapen hebben alle jaere van di(s)chmeesters
voorseit voor huerleder dienst of jaerghetijden naer tutwijsen
vanden bezetten van dien mencioen maken, de somme xxx libra
xix s. parisis.

Item den coosteere van Langhemaerc heeft voor zijnen dienst
alle jaere van di(s)ch-meesters de somme xix libra x s. parisis.
Item noch boven deesen hebben de vorseide prochypapen van
di(s)chmeesters van den (aermen, sic) te visenteeme: den aermen binnen der beeke één s., buten der beeke ij s. van elken
zonderlinghe. Noch boven deesen hebben de voorseide prochypapen van drien·aermen lieden tsamen naer huerleder overlijdene een wutfaert daer vooren: x s. parisis.
Item de voorseide di(s)chmeesters deelen alle jaere up St.Thomaesdach voor middel-wintre 9wel iiijxx paer scoen, bedraghende ter somme xxxvj libra parisis, zomtijts meer ende myn.
Item di(s)chmeesters hebben betaelt in tjaer xxviij van scervaten'0 omme den aermen: vij libra parisis.
Betaelt Pauwels van Dadyseele van backen xxij razieren taerwen, metgaders één spijnt taerwen omme de waghnaers" in de
wintre ende één in den zomer ende één omme vercoren maendach naer middelwintre 12 , tsamen wel x libra parisis.
Noch betaelt den sieken voor harleder hantscoen, drie waerf
siaers, cost al L s. parisis.
Den pitmakere betaelt van pitten te makene ende den bail(li)u
van der kerke, tsamen xxiiij s. parisis.
Tjaer xxviij was betaelt bij dismeesters van broodt ghehaelt an
kerffen" ten huuse van Pauwels van Dadyseele ende Jacob van
Damme, somme xxxv libra xviij s. parisis.
(f° 3v 0 : )
Dijt navolghende zijn de zieken vander prochie van
Langhemaerc:

' 21 december.
"' Scervaten of scherfvaten: lijkkisten.
11
Voermannen.
10
Maandag na 6 januari.
1
' In delen, deels.

Item ten eersten twijf van Karel de Kaerpeere,
Joos vanden Pijtte,
Boudewijn Maelstaf,
Jan Cornnelge,
twijf van Jan Kornnelge,
Jan Maes, dekene vanden laten,
Loey vander Strate, deekene vanden poorters,
Pieter vanden Boogaerde,
N annekin Roelins,
Pauwels Panckoucke filius Lauwers,
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De weese van Jan Roelooc,
Pauwels van Peene,
Sanders vander Strate,
Maelkin vander Strate,
Maelkin vanden Bossche,
Ende Jan Omaere,
Zijn tsamen xvj sieken.
(f" 4r 0 : )
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Dijt .zijn den aermen huussittene vander prochie van
Langhemaerc, overghegheven bij den deekens 14 vander voorseide prochie in de handen van dismeesters:
Item eerst Kaerle de Kaerpere, hem derde,
Franse Annees,
Griete Copmans,
Jan de Veltre, hem tweeden,
Poline Daensuens,
Dankaert Anceel, hem tweeden,
De wedewe van Paschier de Poorteere, huer vierde,
Arnoud Pauwels,
Margriete Fiaerts,
Joris Braem,
De wedewe van Pauwels Datin, huer tweeden,
De wedewe van Pauwels Cantin, huer vierde,
Maeikin Bazelaers,
Maeikin Lauwers, huer vijfsten,
Pau de Smijcht, hem vierden,
Pascijnkin Luucx, huer tweeden,
De wedewe van Jan van Nieukerke,
Lamsin Tierin, hem achsten,
Twijf van Joos vanden Pijtte, huer derde,
Pieter vander Beeke,
(f" 4v 0 :)

Heine van Saa, hem sesten,
Jan Dinghelsche, hem tweeden,
Jan Cornnelge doude, hem tweeden,
Jan Roelooc doude, blent, hem tweeden,
De wedewe vander France vander Hulst,
Macxis de Veltre, hem sessten,
Martin de Cupeere, hem tweeden,
Maeickin Thueninch. huer tweeden,
Malin de Screwere, hem vierden,
Bette Muenics,
Lamsin Ternijnc. hem sesten,
Pau van Smeervoorde. hem seve(n)sten,
Joos vanden Cruuce. hem derden,
Malin Cornnelge. hem seve(n)sten,
Kaerle Tac. hem achten.
Karel Storm. hem sesten.

" Langemark was opgedeeld in gilden. Aan het
hoofd ervan stond een
deken.

Jane vanden Tempele,
Maeikin Storms,
De wedewe van Michiel Voghelin,
Kalle vanden Dijcke,
De wedewe van Jacob vanden Leene, huer tweede,
Pau de Sot, hem neghensten,
Maes Panckouke, hem neghensten,
Pau Moreel,
Pau Ruebrecht, hem sesten,
(f° 5r0 :)
De wedewe van France de Gronkele, huer derde,
Jake de Voos, hem vijfsten,
Pieter Panckouke, hem tweeden,
Sanders Caloen, hem vijfsten,
Nantin vanden Cruuce, hem neghensten,
De wedewe Pieter Vlamijnc, huer derde,
De wedewe van Nantin van Cattem, blent, huer tweeden,
Malin Pierin, hem seve(n)sthem,
Marie Mijtijns, huer derde,
Twijf van Pieter vanden Boghaerde, huer sesten,
Twijf van Loy Thueninch, huer derden,
Twijf van Jan Maes, huer derden,
Nantin de Hont, hem derden,
Twijf van Loey vanden Strate,
De wedewe van Joos de Smet, huer derde,
De wedewe van Andries de Baselaere, huer sessten,
Mijnkin Cornaerts, huer tweeden,
France de Turch, hem sessten,
Jeroen van Ypre, hem sessten,
De wedewe van Adriaen Pankouke, huer sevensten,
De wedewe van Jan Termerman, huer sessten,
De wedewe van Pauwels de Baselare,
De wedewe van Galin de Clerc,
Kalle Lootis,
(f° 5v 0 :)
Marie Meelverts, huer tweeden ende stom,
De wedewe van Cornelis Daensuene, huer tweeden,
De wede we van Jan de Korte, huer tweeden,
Jacob Morin, hem tweeden,
Maeikin Peis,
Kaerle van Rosebeke, hem tweeden,
De wedewe van Christiaen Ruebrecht, huer vijfsten,
Maeikin Seghelaers, hem (sic) vierden,
Jan van Nieukerke, hem vijfsten,
Roline Aernoudts,
De wedewe van Joris Roelooc, huer derden,
Twijf van Sanders vanden Strate, huer vijfsten,
Twijf van Jan Volmaere, huer vierden,
Jan Wilgines, hem tweeden,
Anthoins Wiwau, hem sevensten,
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Maeikin van Beselaere,
Andries de Puud, hem vierden,
Griete Yweins,
De wedewe van Jacob de Cnoes, hoer vierden,
Willem Derin, hem derden,
De wedewe van Willem van Inghelant, hoer vierden,
Silvester, dienaere vanden dissche, hem vijfsten,
Nombre vanden aermen man, wijfs en kindren, tsamen drie hondert ende achte 15 •
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Somme tsamen metten sieken iijc ende xxiiij aermen.
(f° 6ro:)

Conclusie nemende van al dies voorseit es, ten es niet moghelic
omme dismeesters te kennen te gheven de nootzakelij(c)heit van
aermen te wetene van bedden, linwaet, balen, cleeren, bier,
broot, buetre, up kerffen daghelijcs halende zijn, om zieken,
cre(u)pelen, blenden ende anders ende ooc kints bedden ende
huushuere om den aermen in te wonene, biddende ootmoedelic
om Gods ba(il)liu ende scepenen van(der) Zale van Ypre dat u
ghelieven zoude, in tgoede te voorsiene, want so menich aerm
huussittene zijn die huerleder noot noch niet teckennen gheven
en hebben. God sij u bevolen.

Disrekening Passendale 1529' 6
(f° 1:)

Disch van Passchendale, overbrocht den xen in hoymaent xvc
xxix.
(f° 3:)

Woutre Wouterloot ende Ghyselin de Koe, als dischmeesters
vanden dissche van Passchendale, gheven overe den staet vanden ontfanghe ende vanden vutgheven vanden disch van
Passchendale.
Den staet vanden ontfanghe vande verpachte lande:
Item eerst den disch heeft een deen goeyken verpacht tenen
Karels vander Faelge, groot wesende iij ghemeten twe( e) linen,
metten husekin datter vp staet onder de Zale ende ghelt siaers
viij f parisis,
Item Malin Hughe hout te pachte vj ghemeten lans, twelcke hij
behuust heeft, licht onder de Zale ende den disch ontfanc siaers
iiij f x s. parisis,
Item Daneel Dinghelsche hout in pachte twe(e) linen vichtich
roe(de)n ende ghelt siaers xxviij s. parisis,
Item den disch ontfanc siaers van lande dat licht ghemene met
den disch van Morslede, Beselare ende Dadiselle: v s. parisis,

" Deze sommatie is correct. Immers de vermelde
gezinshoofden zijn in het
rangtelwoord inbegrepen.
16
Ieper, Stadsarchief,
Fonds Kasselrij Ieper,
Bruine pakken, nieuwe
reeks, nr. 3-48.

Item Daneel Crop hout te pachte één ghemet mersch, ligghen. de in Morslede, ghelt siaers Lij s., vut dese mersch gaen te rente
voor twe(e) kapoenen: x s. parisis,
Item Malin de Conync ghelt voor één lyne merschen, siaers
xxiij s. parisis,
Item Marie vanden Pitte hout in pachte twe( e) ghemeten xij
roeden, ghelt siaers zuvere iiij f parisis,
Item Joos Vermuelne hout in pachte j lyne merschen ende ghelt
siaers xxxix s. vj d. parisis,
Item Malin de Permentier hout te pachte drie ghemeten x roeden, ghelt siaers Lv s. parisis,
Item Joos Vermuelne ghelt voor één lyne lans: vj s. parisis,
Item Pieter de Kemele, voor L roeden merschen: xij s. parisis,
Item Malin Everaet ghelt voor vijf lynen dat hij in pachte hout:
xxx s. parisis,

(Subtotaal:) xix ghemeten j line xxx roeden.
(f' 4:)

Item Eulaert van Eeken ghelt siaers voor 1 line: viij s. parisis,
Item Karels van Haverbeke ghelt siaers van twe( e) linen L roeden: xviij s. parisis,
Item Ghyoot vanden Broucke ghelt siaers voor ij linen xxxvj
roeden: xviij s. parisis,
Item Joos Calewaert ghelt voor ij linen: xvj s. parisis,
Item Andries de Blonde van L roeden: iij s. parisis,
Item Jan Minne ghelt van iiij linen: xLiij s. parisis,
Item Pauwels Langhedul hout te pachte twe(e) linen merschen,
ghelt siaers xxxvj s. parisis,
Item Boudin Priem ghelt voor een half ghemet mersch: xLij s.
parisis,
Item Pietre Aket hout een half buendre lans, twelcke hij langhe
ghehouden heeft voor xx s. parisis,
Item Denijs Bossier hout een mersch, groot één ghemet, voor
xxx s. parisis,
Item Boudin van Rozebeke hout een half ghemet, voor vj s.
parisis,
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Item Joos van Holle hout in pachte tyen linen lans in
Rouselaere, voor iij f parisis,
Item Mercx Sanders hout vijf linen, siaers daer vooren xLvij s.
parisis,
Item Jan de Zot, voor j ghemet: xvj s. parisis,
Item Zeghere Stevaert, van ij ghemeten: xxx s. parisis,
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Item Wullem Crabbe, van xL roen merschen: viij s. parisis,
Item Boudin Priem , van één lyne lans: vj s. parisis,
Item Pietre Patyn, van xL roeden: iij s. parisis,
Item Franse Verbeke, van van (sic) een half ghemet: vj s. parisis,
Item Marie Vermestere, van twe(e) linen: xxxij s. parisis,

(Subtotaal:) xviij ghemeten preter iiij roeden.
(f" 5:)

Sornme vander erve lo( o)pt ter sornme van xxxvij ghemeten één
lyne xviij roeden 11 •
Item ende ontfanc van desen verpachten lande lo(o)pt siaers
vichtich pont xviij s. vj d. parisis 18 , mids de rente afghetrocken,
Item noch zoo heeft den disch zes ghemeten busch, die men
hout bij jaeren, als zij hauwes tijt zijn ende men delet thout den
aermen,
Item de ervelicke rente(n) vanden dissche bedraghen siaers xv
libra vij s. parisis, maer van desen zijn vele hoofden die niet
vyndelick en zijn ende dat bij de oudtheet vanden boucke 19 ,
mids desen so gaet vele van dese rente verloren,
Item boven desen ooc bejaecht voor de goede lyeden inde kercke bin desen jaere inde scotele: xiij f parisis,
Item noch zo heeft den disch een jaerghetijde bezet, ervelick vp
vijf lynen lans te delen den aermen xiij provenen, elc van ij s.,
comt xxvj s. parisis,
Item noch een jaerghetijde bezedt bij enen heer Jan van
Haverbeke, wijlent prochypape van Passchendale xiij provenen, elc van één blancke, comt xix s. vj d. parisis ende dit moet
de kercke betalen,
Item noch een jaerghetijde dien men deelt a(e)n brode, a(e)n
haringhe vp den groten vastenaventdach xvj s. parisis, bezet vp
iiij linen lans,

17
Deze oppervlakte stemt
overeen met de twee subtotalen. Het tweede subtotaal evenwel is fout.
Eerst stond er: xviij ghemeten j lyne xvj roeden,
dit werd doorgehaald en
vervangen door xviij
ghemeten preter iiij roeden. Er had moeten staan
xviij gemeten xvj roeden.
Daardoor is het algemeen
totaal fout. Er is een verschil van 20 roeden. De
totale sommatie had xxxvij gemeten j lijn xxxvij
roeden moeten zijn.
18
Deze sommatie is correct.
19
Niet meer te lezen door
de ouderdom van het
boek.

Item noch een jaerghetijde bezedt bij enen Willem van Hecke
xiij provenen 20 , elc ij s., comt xxvj s. parisis,
Item noch een jaerghetijde dat bezet es bij een Jane Sconyncx,
een termijn van xxviij jaeren, waeraf jaeren verleden zijn xj,
dies gheduert dit jaerghetijde xvij jaer noch ende men deelt den
aermen an provenen xx s. parisis,
Item noch zoo doet men diversche jaerghetijden daer men provenen deelt den aermen bij jaeren ende niet bezedt en zijn, maer
es jaer vut,
(f° 6:)

Item van desen ontfanghe heeft de capelaen viij f parisis voor
een messe de weke, de welcke den disch betalen moet ter cause
vanden bezette ghedaen bij eenen heer Ghyselin van Ackere,
wijlent capelaen van Passchendale,
Item noch zo moet den prochypape hebben voor zijn jaerghetijden vanden dissche iij f x s. parisis,
Item den costre voor zijn salaris vande jaerghetijde xxvj s. parisis,
Item noch van refectie21 vanden husekin alte met bij jaeren vele
comt ". (sic).

Dit zijn de scamele ende aerme lieden vande prochye die costumelick de aelmoesene vanden dissche halen.
Item eerst Jacob Bollaert, oudt wesende wel Lxxxij jaeren, den
di(s)ch moet hem onderhouden van al dies hij van noden es,
want een zeer cranc man es alst blijct,
Item Minkin de weduwe van Claeys Wouterloot, oud wesende
wel Lxxxj jaer of meer en heeft gheen goeyken, maer heeft twee
grote dochteren daer af dat deene noch gaen noch staen en can,
want zou al cruepele es in allen huer leden, maer tandere een
fraey dochterken es ende es oud wel xxx jaeren of meer ende
wonen in (een) deen husekin ende goedt,

Maeykin Modaert ooc es een oude aerme vrauwe niet hebbende dan de provenen vanden dissche ende gracie vanden goede
lieden, zou es oudt wel Lxxxij jaer of meer ende woondt allene
ende en heeft gheen goeyken,

Recht op uitkering,
rantsoen.
21
Herstelling.

20

Boudin Priem es een aerm cruepel man, gaende met cricken,
daghelicx omme voor de lyeden duere, hebbende een oud wijf
ende een zotte dochtre ende hebben een deen husekin hemlieden toebehorende staende op een half ghemet lans, den disch
toebehorende ende hebben ander zeer lettel goets,
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De wedewe van Pietre Lancsaem es een oud wijf en heeft
gheen goedt dan een cleen husekin staende vp een cleen plecxken lant, den disch toebehorende ende de fruitbomen hier toebehorende,
Maeykin Jompte es een aerm vraukin ende een heeft niet ter
werelt anders dan twe(e) bastaerde kynderen ende zou es commende wonen inde prochie van buuten, maer zou heeft inde
prochie ghewoont wel xij jaer ende de kynderen en hebben ghenen vadre,
62
(f" 7:)
Jozine Vierins, een aerm oude vrauwe es wel van Lxxv jaeren
ende en heeft gheen goet anders dan de aelmoesenen vanden
goede lyeden ende de provenen vanden dissche,

Merlin Vierin, hebbende een wijf ende vijf kynderen, de oudste
es de aermste want zoe cruepel gaet, dandre zijnde fraeije kynderen ende es houdende een pacht goeyken, groot wesende viij
ghemeten etc. of daer ontrent ende heeft twe(e) stiers calveren
ende het zayt wats, maer heeft anders lettel goets ende cleen
husche,
Jan van Troys, oudt zijnde tusschen xxx ende xL jaeren, hebbende een jonc wijf ende vier kinderen, de ou( d)ste oud wesende xiiij jaeren ende dandre achtervolghende, al fraye kynderen
wesende ende hebben een huseken hernlieden toebehorende,
staende vp een half ghemet lans toebehorende Malin de
Conync, anders gheen goeykin dan wats vanden huse ende den
voorseide Jan gaet daghelicx omme ende halende de provenen
vanden dissche omme dieswille dat hij cruepele gaet ter cause
dat vennynct ghehauwen was in zijn een knie bij ghebreke ende
mach niet wercken,
Prone Dinghelsche, een fraye oude vrauwe wesende ende heeft
een fraye dochtre oud wesende wel xx jaer ende wonen in huus
huer toebehorende ende fruitbomen staende vp (een) sticke lans
groot twe(e) ghemeten (in margine:) toebehorende de kercke,
nochtans haelt de provenen vanden dissche omme dat zou
anders gheen goeyken en heeft bij te leven,
Jan Verbeke ende zijn wijf, het zijn twe(e) oude lyeden hebbende gheen last van kynderen ende es een lynewevere, wonende in (een) husekin dat hij huert met een cleen hovekin, niet
hebbende dan zijn ghetauwe ende lettel anders, halen de provenen vanden dissche,

Jane Roelin, een aerm qint, es hebbende ghenen tuus maer
slaept als nu in dou(d)e scuere, alsnu in dandre, niet hebbende
dan de gracie vanden goede lyeden ende de provenen vanden
dissche,

Maye van Nieukercke, een aerme oude vrauwe, es wel Lxx
jaer, heeft een husekin ende wel twe(e) ghemeten lans huer toebehorende, maer zou heeft een kynt dat ghehuwet es ende heeft
een hu(u)s ghemaect vp sijn moeders erve ende bedrieft selve de
erve te sinen profyte ende gheeft er zijn moedere lettel daer of,
mids desen dat zou comt halen de provenen vanden dissche dat
zou niet en heeft bij te leven,
Mannekin Oogs es een aerm(e) oude vrauwe, wonende in een
ende van een dischhusekin, allene ende heeft al huer goeyken
den disch vp ghedraghen tenden huer <loot, dies zo moet den
disch huer onderhouden,
(f° 8:)
Willem de Portere es een aerm, lazarus, zeere besmet met de
lazarie ende ooc oud van jaeren, gaende met crucken, niet zoo
vroden (sic) es dat hij mach gaen, maer sittende oltijts in sin
huus, ten ware de grote hulpe vanden goede lieden, den disch
zouden moeten al gheheel onderhouden mids dat hij niet gaen
een mach, ooc zijn costen ende hij heeft gheen goet dan scamele cateilkin binder huse ende heeft ooc een oud wijf ende gheen
last van kijnderen,

Jan Modaert es ooc een lazarus man ende zijn wijf daghelicx
omme gaende, hebbende gheen goet, wonende in een husekin
dat hij huert ende ooc hebbende gheen last van kynderen,
Jan Hughe es ooc een aerm man, zere besmet met de lazarie,
daghelicx omme gaende ende heeft een wijf niet belazert22 ende
gheen last van kynderen, anders dan twe(e) grote knec(h)ten, de
joncste es wel xx jaeren oudt ende heeft een woonhuus ende
scuere wel met vof vj ghemeten lans hem toebehorende,
Jorine van Sa, een oude vrauwe, es hebbende gheen last, noch
ooc gheen goet bij te leven, dan een cleen husekin daer zou in
wo(o)nt als men deelt, haelt de provenen vanden dissche,
Clement de Blonde ende zijn wijf zijn twe(e) oude onvermoghende lieden, gheen goedt hebben( de) dan een woonhuseken,
staende vp den grondt van Cornelis Wouterloot ende niet hebben( de) dat zij winnen met huerlieden handen ende dat met
spinnen ende ooc niet omme en gaen,
Maeykin ende Senkin Lancsaem, twe(e) aerme vrauckins zijn
niet hebbende dan zij met huerliedere handen winnende ende
Senkin heeft een cleen husekin staende vp den gront van
Cornelis Wouterloot met een beddekin omme daer vp te slapen
en hebben ... (sic),
22

Niet besmet met de
lazarie.

Pieter vander Faelge ende zijn wijf, twe( e) oude lieden zijnde
ende en hebben gheen goedt dan een husekin staende vp den
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grondt van Pietre vanden Broucke ende ooc redelic goet catheil
binnen huse van lijnwade na den staet omme desen Pietre, gaet
ooc daghelicx ornme, ooc gheen last van kynderen ende es ooc
zere ghescuert 23,
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Malin vander Strate ende zijn wijf zijn twe(e) oude lieden, wel
Lxx jaer oudt of meer, den man gaet met crucken, hij en mach
niet werken ende zij en winnen niet dan twijf alte met spint ende
heeft een husekin staende vp de kerkelant ende redelic catheel
binder huse na (den) staet, hebben gheen last van kynderen ende
ooc lettel hulpe,
Jan Lancsaem, een oud man es, hebben( de) gheen last van kynderen, noch ooc gheen goet ende werct altijts als hij mach,
(f' 2:)

Item inde prochie licht een blent wijf ghenaemt Maykin vanden
Walle, welck Maykin wel blent gheleghen heeft wel xxviij jaer
of meer ten hove van Pauwels van Damme ende den disch en
heeft er noyt ghenen cost of ghehebt, maer heeft grotelicx
onderhouden gheweest bij goede prochiaenen ende men zoutse
gheme te laste bringhen vanden dissche ende enighe zegghen
datse Pauwels van Damme behoort te onderhouden,
Item daer zijn noch twee lazareghe lieden, te weten de wedewe
van Pietre Ywein ende Kateline Vermestere, dewelcke gheen
provenen en halen ten dissche,
Item zo zijndere noch vele scamele huussitten(de) die ten dissche niet oppenbaerlic en cornmen, maer hebben wel alte met
secretelic aelmoesen vanden dissche.

*****
Summiere bibliografie:
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0. Mus, Inventaris van het archief van de Commissie van
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P. Soetaert, De 'leenbeurze' te Ieper ( 1534-1795), in
Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge,
deel CXII, 1975, pp. 205-230.

"Gestoord.

Van Judoca tot Francisca

WILFRIED BEELE
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·In een vorige aflevering van Westhoek schreef Jacky OOGHE
een uitgebreide bijdrage onder de titel De familienaam Ooghe
in de tafels van Merkem en Woumen tussen 1600 en 1800' .
Daarin stelt hij terecht dat Judoca DEKEIREL, echtgenote van
Jan OOGHE, te identificeren is met Francisca DEKEIREL. Hij
doet dat omwille van het feit dat hun vijfde kind, Judoca
OOGHE, die gedoopt werd te Langemark op 12-11-1691 als
dochter van Jan en Francisca DEKEIREL, in een staat van
goed van 24-11-1736 vermeld wordt als Jossyncken fa. Jan en
Jossyncken DE KEIRELE.
Dat Jossyncken toentertijd de gewone roepnaam was voor
iemand die in de officiële Latijnse doopregisters als Judoca
ingeschreven werd, zal ondertussen wel bekend zijn bij iedereen
die enige genealogische ervaring heeft. Het blijft daarentegen
wel raadselachtig waarom de moeder van dit kind, die in de
volksmond blijkbaar ook Jossyncken heette, in dat doopregister als Francisca vermeld staat.
Het is mijn bedoeling hier nu kort uiteen te zetten waarom dat
toch niet zo raadselachtig is. Of anders gezegd, ik wil een eenvoudige naamkundige verklaring geven voor een conclusie
waartoe de auteur uitsluitend via zijn genealogisch speurwerk
gekomen is.
Een moeilijke verklaring is het zeker niet. We mogen immers
aannemen dat iemand die in de volksmond voluit Jossyncken
heette, ook wel eens kortweg Syncken genoemd kon worden.
En als we nu ook weten dat iemand officieel Francisca heette,
in die tijd doorgaans Francyncken genoemd werd, dan ligt de
oplossing m.i. al voor de hand, vermits ook laatstgenoemde
naam normaal tot Cyncken afgekort kon worden.
Kortom, de courante afkortingen van Judoca en Francisca
waren perfecte homoniemen, met dien verstande dat de ene
naam theoretisch met een s en de andere met een c geschreven
diende te worden. Maar dat was in een tijd toen men zich over
dergelijke schoolmeesterachtige spellingfutiliteiten nog geen
zorgen maakte.
' Westhoek, jg. XII
(1996), nr. 4, p. 120-138,
meer bepaald p. 125.

Schematisch zouden we de hierboven geschetste evolutie als
volgt kunnen voorstellen:
Judoca

~

J ossyncken

~

Syncken

Francisca

~

Francyncken

~

Cyncken

J,
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Wat hier voorafgaat doet me onwillekeurig denken aan een
gelijkaardige bijdrage die ik ooit in Westhoek-Info gepubliceerd
heb onder de titel Van Reginald tot Arnold 2 • Daar betrof het
een zekere Reginald ROORYCK. Hij werd geboren te Werken
op 30-9-1681 en er 2-10-1681 gedoopt als Reginald, maar
week later uit naar Duinkerke, waar hij op 13-11-1708 in het
huwelijk trad en op 22-5-1720 begraven werd, telkens als
Arnold. Een duidelijk genealogisch bewijs voor deze identificatie vond ik o.m. in twee verschillende staten van goed, waarin zijn dochter Adriaene respectievelijk als fa. Renoldus en fa.
Arnoldus vermeld werd. Ook hier is de naamsverwarring blijkbaar via de perfect homonieme afkortingen van beide voornamen tot stand gekomen.

2

Westhoek-Info, jg. IV
(jan. 1989), nr. 4, p. 102103.

Een blik op de familie
SPEELMAN (16de eeuw)

GERMAIN SCHOONAERT
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Met veel belangstelling las ik de bijdrage van André R.
Bauwens over ' De brieven van Jan Speelman, anno 1584' 1 •
Hierbij enkele sprokkelingen over deze familie, die allicht van
nut kunnen zijn voor de geïnteresseerde lezers.

Gillis Speelman

' A.R. Bauwen, in
Westhoek, jg. 11, 1995,
nr. 4.
' D. Van de Casteele,
Notes historiques sur
l'ancienne Chambre de
Rhétorique, dite
'Cruusbroers' à
Poperinghe, in: Anna/es
historique, archéologique
et littéraire de la ville
d'Ypres et de l'ancienne
West-Flandre, V, 1872,
p. 53.
' J. Cailliau,
Poortersboek van
Veurne, Koksijde 1989,
p. 507.
4
W. van Hille,
Généalogie van Woumen,
in: Tablettes des
Flandres, 4, p. 293-294.
' J. Decavele, De dageraad van de reformatie in
Vlaanderen ( 1520-1565),
II, Brussel, 1975, nr.
2261: Speelman Gillis
van Diksmuide.
6
J. Decavele, o.c" I, p.
544. Met bronvermelding: Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Rekenkamer
1173, f' 34 v 0 -35 en
Rijsel, Archives départementales du Nord,
B 7019, f' 52.

Op de ledenlijst van de rederijderskamer De Cruusbroers te
Poperinge, treffen we een Gillis Speelman aan. Dit lidmaatschap moeten we zeker na 1541 situeren 2 • Vermoedelijk betrof
het hier Gillis Speelman, zoon van Symoen, die in Belle terechtkwam. Op 11 augustus 1557 verzaakte hij het poorterschap van
Belle om keurbroeder te worden van Veurne. Op 15 mei 1560
koos hij als pandhuis de woning van Jan Vander Meulen fs.
Pieter te Kaaskerke 3 •
Gillis huwde te Diksmuide met Laurence Schillewaert, weduwe
van Victor van Woumen4 • In december 1564 werd hij verontrust
wegens zijn geloofsovertuiging5 • De geconfisqueerde roerende
bezittingen van hem en zijn echtgenote werden geschat op 296
pond en vier schellingen. De onroerende goederen hadden een
jaarlijkse opbrengst van 316 pond, achttien schellingen en elf
denieren 6 •
Acht jaar later kreeg Gillis opnieuw moeilijkheden, want de baljuw van Diksmuide verklaarde op 13 juni 1574 dat hij in 1572
opdracht kreeg van Philippe de Cock, procureur-generaal van
Vlaanderen, om Gillis aan te houden wegens zijn houding tijdens de godsdiensttroebelen, maar dat deze op paaszaterdag de
benen had genomen:fugitif en ghebannen ter cause van de vorleden troubelen.
Op 24 februari 1574 verscheen Laurence Schillewaert, echtgenote van Gillis Speelman, voor de schepenen van Diksmuide,
waarbij zij volmacht verleende aan haar zoon Victor jr. van
Woumen (uit haar vorig huwelijk) om de goederen van zijn
overleden vader te beheren.

Op 21 juli 1575 stond Laurence opnieuw in de schepenkamer te
Diksmuide
om een huwelijkscontract af te sluiten met Jean
7
Willoot . Hieruit kunnen we afleiden dat haar tweede echtgenoot, Gillis Speelman, inmiddels was overleden.

Jan Speelman
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Op de ledenlijst van de Cruusbroer te Poperinge treffen we Jan
Speelman aan als Prins van de rederijkerskamer in 156?8.
Vermoedelijk was hij de zoon van Gillis.
Jan Speelman verliet Poperinge voor het Brugse Vrije, maar op
29 augustus 1571 werd hij poorter van Veurne 9 •
Toen het Westkwartier onder het gezag kwam te staan van de
Calvinisten, werden alle geestelijke goederen door de Vier
Leden 's Lands geconfisqueerd. De magistraten van Brugge en
van het Brugse Vrije vaardigen jonker Charles des Trompes en
Guillaume Cousin, schepenen van Brugge, naar Veurne af om
samen met Pieter Lottin en Jan Speelman, inwoners van
Veurne-Ambacht, de bezittingen van de kerken en kloosters te
inventariseren.
Burgemeesters, schepenen en raadsleden van Brugge en van het
Brugse Vrije benoemen op 26 september 1578 Jan Speelman als
ontfanger ende besorger van de geestelijke goederen, gelegen
in Diksmuide, Veurne en Veurne-Ambacht. Enkel personen die
de gereformeerde religie trouw waren en geensints der gheestelichheyt genegen waren, werden voor een dergelijke vertrouwensfunctie uitverkoren 10 . In de aanstellingsakte werd Jan
Speelman uitdrukkelijk geloofd omwille van zijn affectie, neersticheyt, getrouwigheyt ende bequaemheyt.
De opbrengst van de geconfisqueerde bezittingen moest o.m.
dienen als alimentatie van priesters en religieuzen die het land
niet ontvlucht waren en een verklaring hadden afgelegd dat sy
hun noch met de saecken vanden staet, noch met de religie
bemoeyden.
Nadat de nodige administratieve formaliteiten vervuld werden
kon de clerus jaarlijks een som van vijfentwintig ponden groot
ontvangen.
Bij zijn indiensttreding moest Jan Speelman de eed afleggen
voor de burgemeesters en schepenen van de stad Brugge. Elk
jaar moest hij de rekening van ontvangsten en uitgaven ter
goedkeuring voorleggen. Tevens bezat hij de macht om de achterstallige betalingen d.m.v. deurwaardersexploot te laten uitvoeren11 . In november 1578 stelden de Gentenaars een Raad
van achttien notabelen aan om de stad Veurne te besturen 12 .
Onder hen bevonden zich Jan Speelman en Jooris van Ackere,
afkomstig van Poperinge 11 . Jan Speelman heeft bijna zes jaar de

'W. van Hille, o.c., p.
293.
' D. Van de Casteele,
o.c., p. 56.
'J. Cailliau, o.c., p. 507.
0
' P. Heinderycx,
Jaerboeken van Veurne
en Veurne-Ambacht, III,
p. 134. Ook Jooris de
Buckere van Poperinge
werd dor de magistraat
van Ieper aangesteld voor
een dergelijke functie.
Vermits hij de klokken en
kerkelijke goederen uit
enkele parochies van
Veurne-Ambacht naar
Ieper liet overbrengen,
kwam hij in conflict met
de magistraat van
Veurne-Ambacht, die
klacht neerlegde bij
aartshertog Mathias, gouverneur van de
Nederlanden.
" P. Heinderycx, o.c., III,
p. 103-133 (brief van de
magistraat van Brugge
gericht aan Jan
Speelman).
12
P. Heinderycx, o.c., p.
141.
11
Ph. van Hille,
Poorterboek van
Poperinge ( 1568-1796),
Magistraat van Poperinge
(1568-1793 }, Handzame,
1969, p. 206:
Jooris van Ackere: burgemeester van wet
( 1568), raadslid en tresorier (1569), schepen
(1571).

functie van ontvanger uitgeoefend. Toen het Spaans bewind
zich weerom aandiende, werd hieraan een einde gesteld 14 • Op
last van de Raad van Vlaanderen die sinds 1580 in Douai zetelde, werd Jan Speelman door de pastoor van Alveringem,
Jeronimus Caboot, en een peleton soldaten op 16 juni 1584 in
zijn woning te Nieuwpoort aangehouden. Aldus belandde hij in
de gevangenis te Douai 15 •

Gillis Speelman fs. Jan
Toen Jan Speelman op 16 juni 1584 werd aangehouden, moest
hij te Nieuwpoort vrouw en kinderen achterlaten. Allicht had hij
reeds een meerderjarige zoon, want een Gillis Speelman fs. Jan,
geboren te Poperinge, liet zich op 6 maart 1578 inschrijven als
keurbroeder na het afleggen van de eed 16 •
Hij emigreerde blijkbaar naar de Noordelijke provincies, want
in 1590 bevond een Gillis Speelman zich te Leiden. Samen met
Jacob Vergelo van Poperinge was hij er op 3 mei getuige bij het
huwelijk van Joos van Brae van Poperinge en Francyntgen van
Peperstraete van Belle 11 •

" Vermits Poperinge
vanaf 1579 bezet werd
door de Malcontenten die
zich bij Spanje aansloten,
zochten veel
Poperingenaars hun toevlucht in leper, VeurneAmbacht of Nieuwpoort.
"A.R. Bauwens, o.c., pp.
128-136.
16
Ph. van Hille, o.c" p.
132. Met bronvermelding: Poperinge,
Stadsarchief, 463/2, f'
32r 0 .
"J.H. Bekouw, De kerkelijke ondertroult"registers te L~iden, register B.
in: Jaarboek 1•a11 het
Centraal Bureau 1·oor
Genealogie. XI. p. 197.
Den Haag. 1957.
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Koninklijke beslissing waarbij aan de Bailliage dezelfde bevoegdheden
werd toegekend als aan de Raad van Vlaanderen.

De instelling en het archief van de
Bailliage et Siège Royale d'Ypres
en later de Siège Présidial
d'Ypres.
KRISTOF PAPIN
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Wie belangstelling heeft voor de stad en kasselrij leper is
genoodzaakt terug te vallen op archief dat tijdens de Eerste
Wereldoorlog niet in de stad lag. Het belangrijke archief van de
Bailliage et Siège Royale is er zo een. Door historische redenen,
die we hierna uiteen zullen zetten, bleef het bewaard, maar het
is jammer genoeg een grote onbekende bij historici en genealogen uit de streek.
Toen Lodewijk XIV na een veroveringscampagne in 1667 erin
slaagde verschillende steden en kasselrijen in onze streek in te
nemen en ze zo los te maken uit het geheel van de Spaanse
Nederlanden, wilde hij deze verovering ook consolideren. Het
Verdrag van Nijmegen ( 1678) erkende hem als heer en meester
over West-Vlaanderen, maar reeds in april 1668 creëerde hij een
nieuwe rechtbank met als zetel de stad Doornik, genaamd de
Conseil Souverain. De plechtige installatie van de rechtbank
vond plaats op 8 juni 1668. In 1686 veranderde Lodewijk XIV,
onder druk van het hof van Parijs, de naam in Parlement van
Doornik. Dit was een beroepshof voor alle gerechtszaken uit de
nieuw aangehechte streken.
Toch was hiermee de gerechterlijke hervorming niet afgelopen.
Hij verving de bestaande rechtbanken, naar gelang van hun
belang, door Gouvernances, Prévótés en Bailliages Royaux. De
stedelijke, kasselrij- en heerlijkheidsrechtbanken bleven hun
gerechtelijke bevoegdheid in eerste aanleg behouden, maar alles
wat in beroep ging werd naar nieuw gecreëerde rechtbanken
doorverwezen. Sinds 1679 was dit het Parlement van Doornik
dat alzo de opvolger werd van de Raad van Vlaanderen in deze
streek.
In 1692 besliste Lodewijk XIV een Bailliage et Siége Royal op
te richten in Ieper. Maar van zodra de Ieperse schepenen van dit
idee op de hoogte waren, schreven ze naar de Koning van
Frankrijk een hevige protestbrief met het verzoek dit besluit
ongedaan te maken. Eén van de argumenten was het gebruik
van de moedertaal, die noodzakelijk was in de plaatselijke
rechtbanken en die door de nieuwe in te richten rechtbank zeker
niet zou gebruikt worden, daar Lodewijk XIV de leden ervan
zelf benoemde. Als tweede punt vroegen de Ieperlingen de ere-

atie van een nieuwe Raad van Vlaanderen in Ieper. Het was duidelijk in een vlaag van heimwee dat ze terugdachten aan de glorierijke 15de eeuw, toen de Raad van Vlaanderen twee periodes
in Ieper zetelde en zo van de stad een belangrijk centrum maakte in het graafschap. Die glorietijd was evenwel al lang voorbij.
leper heeft echter vanaf zijn aanhechting bij Frankrijk tot aan de
overgang tot de Oostenrijkse Nederlanden altijd de (pretentieuze) ambitie gehad om hoofdplaats van West-Vlaanderen te worden.
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In maart 1693 verscheen dan te Versailles het edict dat de creatie inhield van de nieuwe Bailliage et Siége Royal te Ieper. Het
werd geregistreerd door het Parlement van Doornik op 22 april
1693 maar slechts gepubliceerd (ter bretesque) te Ieper op 29
juli 1694.
Het ressort van de Bailliage bestond uit alle kasselrijen die
Lodewijk XIV in la Flandre flamingante geannexeerd had, met
uitzondering van de steden Duinkerke, Grevelingen en
Broekburg. Het gebied beperkte zich ook uitsluitend tot het
grondgebied van de kasselrijen en niet tot dat van de steden.
Deze bleven in tweede aanleg gaan naar het Parlement van
Doornik. De Bailliage van Ieper sprak dus beroep uit in zaken
van de kasselrijrechtbanken en van de heerlijkheidsrechtbanken.
Het personeel van deze nieuwe rechtbank bestond uit een luitenant-generaal (civiel en crimineel), een luitenant, zes raadsheren, een advocaat van de koning, een procureur des konings, een
raadsheer-ontvanger en tenslotte een greffier.
Boven de 8 procureurs die leper al rijk was, werden er nog 12
plaatsen bijgecreëerd bij edict van februari 1692. Daarenboven
werden nog 40 plaatsen voor huissiers als 'leen' gecreëerd bij
edict in 1693. Deze waren verantwoordelijk voor de uitvoering
van de gerechtelijke vonnissen van zowel deze Bailliage als van
overige rechtbanken onder het ressort van het Parlement van
Doornik.
De redenen waarom Lodewijk XIV een geheel nieuw overkoepelend rechtssysteem op poten zette moet duidelijk zijn. Als
nieuw heerser over deze streken wilde hij zo vlug mogelijk zijn
macht consolideren en, wat betreft de rechterlijke macht, vooral bij belangrijke zaken een vinger in de pap hebben. De reden
als zou de instelling van een nieuwe Bailliage te Ieper om het
algemeen belang geweest zijn, is niet meer dan een drogreden
om de oude gezagdragende families te vermurwen. Wie - zoals
enkele grote Ieperse families - als het ware collaboreerde, kreeg
nog zeggingsschap, maar de overigen werden genegeerd. Het
grote probleem voor de eenmaking van het toenmalige
Frankrijk was het grote verschil in de taal. Frans-Vlaanderen en
onze streek was Vlaams, maar ook andere streken die bij
Frankrijk hoorden spraken niet het Frans uit het Ile-de-France.
Het taalparticularisme was één van de grootste belemmeringen

om een eenheid te smeden en het is daarom dat leper zo steunde op het behoud van het Vlaams als voertaal in de rechtspleging. De egalisatie van de structuur van het gerecht in Frankrijk
en in het nieuw aangehechte deel, tegen de oude costumen in,
was ook een onderdeel van deze unificatiespolitiek.
Door zijn desastreuze militaire politiek slaagde Lodewijk XIV
erin zijn staatskas volledig te ruïneren. Nieuwe oorlogen waren
nodig omwille van de oorlogsbuit en steeds zwaardere lasten
werden opgelegd aan de bevolking. Ook zijn overheidsapparaat
was een zware belasting en algauw werden vele ambten verkocht en alzo erfelijk.

' In 1684 reeds was de
koning op de hoogte
gebracht van het gebruik
van het Vlaams in de
rechtspleging in Ieper en
alle andere plaatsen in
het Westkwartîer. In een
edict van december 1684
werd bepaald dat er enkel
nog mocht gepleit worden in het Frans op straffe van nietigheid. In
1685 hernieuwde hij deze
bepalingen en in 1698
werd formeel het gebruik
van het Frans verplicht
gesteld voor de procedures en uitspraken van de
rechtbanken.

Nu liet de effectieve uitvoering van het edict van Lodewijk XIV
op zich wachten. Eind 1698 was de Bailliage Royal - vijf jaar
nà het edict - nog niet geïnstalleerd. Men slaagde er niet in personen te vinden die een van de beschikbare ambten wilde
kopen. Het tweetal dat belast was met de verkoop van ambten,
vroeg daarop aan Lodewijk XIV om ook de steden in het
Westkwartier toe te wijzen aan het ressort van de Bailliage van
Ieper, zodat de ambten meer konden opleveren en men aldus
vlugger kopers ging vinden. Op 9 december 1698 gaf Lodewijk
XIV een nieuw edict uit waarin hij aan de Bailliage et Siége
Royal van Ieper dezelfde rechtsmacht toekende als aan de Raad
van Vlaanderen, die te Gent zetelde. Men had te Ieper zijn slag
thuisgehaald. Alle zaken die vroeger voor de Raad van
Vlaanderen kwamen, vielen nu toe aan de Bailliage van leper
en dat voor gans la Flandre flamingante, behalve Duinkerke,
Grevelingen en Broekburg. Enkel het verzoek om het Vlaams te
mogen gebruiken in de rechtspleging werd geweigerd'.
Hiermee viel het verzet weg te Ieper, temeer omdat de rechtspleging rekening moest houden met de oude wetten, gebruiken
en costumen van de streek. De te koop aangeboden ambten vonden een koper.
Op 14 augustus 1699 kon men dan uiteindelijk van start gaan.
Barentin, intendant van de koning in het Westkwartier, installeerde in opdracht van een koninklijk edict van 28 juli 1699, de
nieuwe officieren voor de Bailliage. De officieren gingen naar
het Zaalhof en hoorden er de mis in de kapel. Daarna vond een
eerste vergadering plaats in een kamer in het Zaalhof voorzien
voor de Bailliage.
Lang heeft deze eerste rechtbank niet bestaan want in 1704 worden er al uitgebreide organisatorische veranderingen doorgevoerd.

De Siège Présidial d'Ypres
Een edict van Lodewijk XIV van april 1704 veranderde de
Siège Royal in Siège Présidial de la Flandre flamingante.
Reden hiervoor was dat de oprichting van de Siège Royal voor
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een enorme toename had gezorgd van gerechtszaken en dat alle
rechtbanken (de beroepshoven incluis) bedolven waren onder
de zaken. Met de instelling van deze Siège Présidial wilde
Lodewijk XIV ook beroepsbevoegdheid geven aan deze rechtbank om zodoende de andere beroepshoven te ontlasten. Te
Ieper werden er weer nieuwe ambten vacant verklaard en verkocht. De constante geldzorgen van Lodewijk XIV zullen niet
vreemd geweest zijn aan deze beslissing.
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De nieuwe samenstelling werd de volgende:
1. Een grootbaljuw van Adel
2. Twee voorzitters
3. Een raadsheer-luitenant-generaal (burgerlijke zaken)
4. Een raadsheer-luitenant-generaal (criminele zaken)
5. Een raadsheer-luitenant-particulier
6. Een raadsheer-helper (criminele zaken)
7. Twee raadsheren (ridders)
8. Tien lekeraadsheren
9. Twee raadsheren-klerken
10. Twee raadsheren-advocaat
11. Een raadsheer procureur des konings
12. Een raadsheer substituut aan de procureur des konings
13. Twee raadsheren-controleurs en rapporteurs van de exploten
en ingebrekestellingen
14. Een greffier (burgerlijke zaken)
15. Een greffier (criminele zaken)
16. Een ontvanger van boeten
17. Een ontvanger en commissaris van inbeslagleggingen
,18. Een ontvanger van consignaties
19. Een raadsheer-ontvanger (betaler van wedden)
20. Twaalf postulante procureurs
21. Twee taxatiecontroleurs
22. Een eerste deurwaarder
23. Nog zes deurwaarders
In totaal zijn dat 54 ambten. De twee raadsheren-controleurs en
rapporteurs van de exploten en ingebrekestellingen werden bij
edict afgeschaft op 30 maart 1706.
De ambtenaren van de Bailliage Royal mochten hun ambt verder blijven uitoefenen zonder dat ze hiervoor meer hoefden te
betalen. Verder kregen die ambtenaren een aantal voordelen
zoals vermindering op de belasting die ze dienden te betalen op
hun huis in de stad leper.
Op 28 oktober 1704 werd de samenstelling van de Présidial
weer gewijzigd. De luitenant-generaal (criminele zaken) werd
geschrapt en samengevoegd bij de luitenant-generaal (burgerlijke zaken), omdat deze ook al in de Bailliage van Ieper de functie van luitenant-crimineel bekleedde. De twee functies van

raadsheer-klerk werden ook gesupprimeerd en vervangen door
twee nieuwe lekeraadsheren.
De bevoegdheid van de rechtbank was uitgebreider. Natuurlijk
diende men rekening te houden met de speciale status van geestelijken, adel, officieren van de koning, " .. Op gebied van de
civiele rechtspraak was de macht van de Présidial relatief
beperkt. Maar op crimineel vlak was men erin geslaagd zowat
alles naar zich toe te trekken en de laatste macht van de steden
en heerlijkheden te ontnemen.
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Het ressort van de Présidial was:
1. Stad en kasselrij Ieper (met Roeselare)
2. Stad en kasselrij Veurne
3. Stad Poperinge
4. Stad Wervik
5. Stad Lo
6. Stad en roede van Menen
7. Stad en kasselrij Waasten
8. Stad en kasselrij St.-Winoksbergen
9. Stad en kasselrij Kassei
10. Stad en kasselrij Belle
11. Stad Merville

Zowel de steden als de kasselrijen en de afzonderlijke heerlijkheden vielen onder de bevoegdheid van de Présidial. Alhoewel
Lodewijk XIV de intentie had een nieuw gebouw te laten
optrekken voor de Présidial te Ieper is dat er wellicht omwille
van financiële redenen nooit van gekomen, maar wel te Belle,
waarnaar de Présidial verhuisde in 1713. Door de spanningen
die ontstonden tussen de Présidial en andere rechtbanken was
Lodewijk XIV verplicht in februari 1705 een reglement uit te
vaardigen voor de werking van de Présidial. Ook werd het ceremonieel gedeelte tot in de puntjes uit de doeken gedaan 2 •
Op de procedure die aldaar gevolgd werd, kunnen wij hier niet
verder ingaan.
'A. Vandenpeereboom,
Des cours de justice qui
ont exercé jurisdiction
souveraine sur la ville
d'Ypres et la WestFlandre, in: Annales de
la société historique,
archéologique et littéraire de la ville d 'Ypres et
de l'ancienne WestFlandre, V, 1872, pp.
187-216: Le Bailliage ou
Siège Royal d'Ypres en
pp. 217-236: Le Siège
Présidial d'Ypres.

La Flandre Rétrocédée:
De Vrede van Utrecht dd. 11 april 1713 maakte een einde aan de
heerschappij van de Franse koning over de stad Ieper en de
streek, die sinds 1678 aangehecht waren bij Frankrijk. Het
betrof de stad en kasselrij Veurne, de Acht Parochies, Lo en
Diksmuide, stad en kasselrij Ieper, Roeselare, Poperinge,
Waasten, Komen en Wervik.
De Présidial vergaderde een laatste maal op 4 juni 1713 in het
Zaalhof. De Présidial van Ieper werd overgebracht naar Belle,
dat wel nog onder Franse dominantie bleef. Het bezorgde het

personeel van de Présidial grote problemen. Men kon of wilde
niet naar Belle verhuizen. Daardoor verloor men zijn wedde en
het door de aankoop van een ambt geïnvesteerde geld kon men
niet recupereren. Er werden heel wat voorstellen geformuleerd.
Toch bleef de afschaffing een feit en werd Belle de nieuwe
zetel. Onze streek viel weer onder de Raad van Vlaanderen als
beroepshof (en de Grote Raad van Mechelen). Deze toestand
zou zo blijven duren tot aan de Franse Revolutie.
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Het archief:
Door de overbrenging naar Belle werd ook het archief mede
verhuisd. Het statige gebouw van de Présidial in Belle bestaat
nog en het is daar dat nu o.a. de Franse genealogische vereniging C.R.G.F.A. zijn bibliotheek heeft. Het archief van de
Présidial bleef in Belle tot het in de l 9de eeuw naar het
Departementaal Archief in Rijsel werd overgebracht. Een geluk,
want Belle heeft in de Eerste Wereldoorlog, net zoals Ieper, zijn
ganse stadsarchief verloren.
De inventaris van dit archief is nog nooit uitgegeven. We stellen
ons wel de vraag of hetgeen momenteel consulteerbaar is in het
Departementaal Archief te Rijsel wel overeenstemt met het oorspronkelijke archief. Wij menen dat er in de l 9de eeuw meer
bewaard was, maar waar dit deel terecht is gekomen, weten we
vooralsnog niet. Toch is het belangrijkste deel wel beschikbaar.

Inventaris:
Rijsel, Archives "départementales du Nord, XVI B, Bailliage et
Siège Présidial de Flandre siégeant d'abord à Ypres, puis à
Bailleul.
1. Registre aux édits et ordonnances
2. idem
3. Registre aux provisions3
4. idem
5. idem
6. idem
7. Registre aux sentences civiles
8. idem
9. idem
10. idem
11. idem
12. idem
13. idem
14. idem
15. idem
16. idem

1699-1704.
1704-1718.
1698-1706.
1700-1733.
1733-1760.
1761-1789.
1699-1702.
1702-1704.
1704-1706.
1706-1708.
1708-1710.
1710-1712.
1712-1713.
1713-1716.
1716-1720.
1720-1725.

'Deze registers geven
alle benoemingen van
ambten aan de présidial.
Het werd uitgegeven in
regestvorm.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Registre aux sentences et décrets libellés
idem
idem
Registre aux sentences crirninelles, avec
jugements du prévot de la maréchaussée
de Flandre du département d'Ypres
31. Registre aux sentences crirninelles, avec
sentences du Tribunal du district
d'Hazebrouck siégeant à Bailleul
32. Registre aux saisies réelles
33. idem
34. idem
35. idem

1725-1728.
1728-1731.
1731-1736.
1736-1740.
1741-1746.
1746-1748.
1748-1757.
1757-1760.
1766-1775.
1775-1787.
1701-1705.
1707
1707-1711.
1699-1753.
1709-1785.
1775-1789.
1791-1793.
1699-1708.
1704-1710.
1710-1731.
1731-1770.
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De Westhoek in het
Oostendse notariaat
VAN CAILLIE (7)
JEAN COOPMAN
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l 94 l -13bis/l 04: 25 juli 1722
Françoise Cornelia DE RUDDER gehuwd met Pieter Jacob
DUDAL, en Marie Anna VAN DEN BROUCKE gehuwd met
Joannes DE COKER, die hun echtgenoten machtigen, om zich
te begeven naar Nieuwpoort en te vereffenen het sterfhuis van
Pieter VERCAMER, aldaar overleden .
1941-13bis/178: 26 december 1722
Jacob BETTE, schipper op de buis St. Jacob van Nieuwpoort,
GeerlofTHOMAS, stuurman en Pieter KEMPE, bootsman, verklaren op 25e te Oostende binnengelopen te zijn, komende van
Nantes met een lading wijn en brandewijn.
1940-23/1: 1januari1722
Dhr. Matheus RAMEAU, kapitein-luitenant en dhr. Francois
DRAGUET, luitenant in het regiment van markies DE BORNONVILLE in garnizoen te Nieuwpoort.
1940-23/49: 21november1722
Huurkontrakt tussen sr. François fs. François VAUCHELET en
Catharine CAHY (BAHY ?), geboren te Nieuwpoort, 24 jaar
oud en joe. Anna Catharina fa. sr. Abraham DUMERLIER en
joe. Catharina ZEGHERS geboren te Oostende, 18 jaar oud.
1941-14/32: 28 februari 1723
Jan DE POORTER, gezworen makelaar te Nieuwpoort, vermaant dhr. Ignatius LEURIDAN, srs. Jacques GOOM en Louis
VERVEERE, om zich te begeven naar de herberg De Croone
Imperial te Nieuwpoort ...
1941-14/51: 20 april 1723
Jacob BETTE, schipper op de buis St. Jacob van Nieuwpoort,
Pieter WINNAERT, stuurman en Pieter KEMPYNCK, bootsman, verklaren te Oostende aangekomen te zijn van Nantes met
een lading wijn, brandewijn en suiker.
1941-141138: 19 november 1723
Pieter DE CUYPER, schipper op de snauw St. Pieter van
Nieuwpoort, Daniel LINDERSEN, stuurman en Francois
MARTEEL, matroos, verklaren op l 8e te Oostende aangeko-

men te zijn met een lading wijn, brandewijn, kurk en klaphout
van Bordeaux.
1941-14/144: 11 december 1723
Michiel DE BRUYNE, schipper op de hoeker St. Pieter van
Nieuwpoort, Carel COPPENS, stuurman en Frans VAN DER
PUTTE, bootsman, verklaren heden te Oostende aangekomen te
zijn van Bordeaux met een lading wijn, brandewijn en pruimen.
1941-15/25: 18 februari 1724
Pieter DE CUYPER, schipper op de snauw St. Pieter van
Nieuwpoort, Daniel LENDERSEN, stuurman en Karel
RIVIERS, matroos, verklaren op l 7e te Oostende aangekomen
te zijn van Nantes met een lading wijn en brandewijn.
1941-15/158: 5 december 1724
Thomas OSTEN, gehuwd met Adriane CRAENE, verklaren af
te staan aan Pieter ELOY hun successie ten sterfhuize van dhr.
en mr. Benedictus KUYTAERT fs. Norberti verwekt bij
Adrianeken HENDRYCX, overleden licenciaat in de medicijnen en voorschepen van Nieuwpoort op 23-5-1720 voor 18 fl"
1940-24/2 7: 9 mei 1724
Lenaart SLEMBROUCK
Nieuwpoort ".

vrije

voerman

wonende

te

1940-24/28: 9 mei 1724
François DE JAEGHERE vrije voerman wonende te
Nieuwpoort ".
1940-25/27: 9 maart 1725
Twee fregatten, De Cupido en De Palmtak, het eerste met een
lading zout, geheel toebehorende aan het sterfhuis Carel DE
VLEESCHAUWER; het tweede met een lading zout, waarvan
de ene helft toebehoort aan het sterfhuis en de andere helft aan
dhr. LEURIDAN en de rest van de lading bestaande uit vijgen
en rozijnen toebehorende aan het sterfhuis. Beide schepen werden in 1716 op zee veroverd door een Zweedse kaper en opgebracht te Gotenburg.
1941-16/65: 22 mei 1725
Laurens ARTOU machtigt zijn huisvrouw Marie STAUTEMANS in lste huwelijk verwekt tussen Jan Carel STAUTEMANS en Catharina DE LAEF zaliger, om tussen te komen in
het sluiten van de rekening purgatieve voor burgemeester en
schepenen van Niewpoort, vanwege Pieter VAN STEENSEL
weduwnaar ten sterfhuize van Catharina DE LAEF en ook om
haar deel te ontvangen.
1941-171159: 28 september 1726
Burgemeester en schepenen van Nieuwpoort geven te kennen
dat voor hen verschenen is dhr. Jan Baptist Bruno VAN DEN
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BERGHE, poorter en inwoner van Nieuwpoort, die verklaarde
zich borg te stellen over sr. Pieter DE ROO, koopman wonende
te Nieuwpoort en meester Frans VAN DEN BERGHE, ook
poorter en inwoner, die verklaarde de borg voldoende te zijn.
1940-26/27: 29 mei 1726
Proces in de Raad van Vlaanderen tussen Pieter COOLMAN,
pachter van het voermanschap van de vrije baan van Oostende
op Nieuwpoort en vandaar herwaarts ten eender en Maarten
WYBERT, pachter van de wegen te Nieuwpoort.
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1940-26/51: 26 september 1726
Het schip St. Pieter toebehorende aan Pieter DE ROO te
Nieuwpoort.
1941-18/32: 20 mei 1727
Dhr. Jacob BAUWENS, schepen en postmeester te Oostende,
machtigt sr. Frans DE BRAUWER, procureur, voor burgemeester en schepenen van Nieuwpoort, om zijn zaak te vervolgen als
eiser tegen dhr. Jan Francois DONCHE, oud-schepen van
Duinkerke.
1940-27112: 20 februari 1728
Sr. Gilbert HOFFART gezeid LA CROIX, koopman te
Nieuwpoort.
1940-27/13: 20 februari 1728
Joe. de weduwe van Pieter DE CUYPERE van Nieuwpoort verkoopt haar smakschip oud 3 jaar 6 maand, genaamd geweest St.
Pieter, nu genaamd De Stad Middelburg, aan dhr. Jaspar
RYBAUT, koopman te Middelburg.
1940-27/69: 8 december 1728
Sr. Gilbert OFFORD gezeid LA CROIX (ook ASHFORD,
HOFFART) is reder te Nieuwpoort van het buisschip St. Jacob
gestrand en vergaan voor Oostende. Het schip was gecommandeerd 'door schipper Jacob WYCKE en kwam van Nantes met
wijn en brandewijn.
1941-19/5: 9 januari 1728
Jacob WYCKE, schipper op de buis St. Jacob van Nieuwpoort
en Augustijn DE LIESCHE, stuurman, verklaren op 8e aangekomen te zijn te Oostende, komende van Nantes met wijn, brandewijn en siroop.
1941-19/14: 20 januari 1728
Dhr. Paulus VAN DE GENACHTE, schepen van Nieuwpoort
1941-19/55: 9 april 1728
Petronella DE SMIDT, jongedochter, 44 jaar, Anna Clara CRAENE, jongedochter, 28 jaar, en Jan ELOY, meederjarig bij

huwelijk, allen erfgenamen ten sterfhuize van dhr. en mr.
Benedictus KUYTAERT, overleden licentiaat in de medicijnen
en voorschepen van Nieuwpoort, die hebben machtig gemaakt
Louis VAN GRAEFSCHEPE, stadsbode, om te ontvangen de
pachten van huizen, landen en hofsteden die hun toekomen.
1941-19/79: 2juni 1728
Jan WATERLOOT, poorter te Oostende, die zich borg stelt over
kapitein Jacob BULTEEL, Michiel en Anne VAN DEN BERCHE, Jacob en Albert BAUWENS, Catharina VERMEESCH,
Marie VAN DEN BROUCKE, Guilliame GALLANT, Joanna
en Jacoba VAN DEN BROECKE, Jan en Joanna DE SOMERE
en Frans DE JAEGHER cum suis, samen erfgenamen van 's
vaders vaders zijde en alzo gerechtigd tot 1/3 in 1/8 part van de
goederen van Benedictus MAENE fs. dhr. en mr. Antoon, zijnde daarin gerechtigd uit hoofde van Catharina EDIOEN (fa.
Jacob en Elisabeht MAENE) getrouwd geweest met Jan BULTEEL in le huwelijk, daarna met Jan VERMEESCH, dit om het
1/3 in 1/8 te kunnen genieten, met belofte van te garanderen dhr.
en mr. J.B. DE GHEUS, hoir van de moederlijke zijde en rendant van het sterfhuis mochten er nog andere erfgenamen te
voorschijn komen, en verder ter gelijke ontlasting van sr. Frans
VAN BIERWAERT, poorter te Brugge, die hem voorafgaandelijk borg gesteld heeft over voornoemde erfgenamen voor het
magistraat van Nieuwpoort waar de staat van goed is overgegeven.
1941-19/155: 1 december 1728
Jacob WICKE, schipper op de buis St. Jacob van Nieuwpoort
en Paulus HUBRECHSEN, stuurman, verklaren dat zij op 30
nov. onder storm binnengelopen zijn te Oostende en gestoten
zijn tegen de palen, waardoor het schip volgelopen is met water
en omgevallen, buiten de haven gedreven en in stukken gesmeten op het strand ten Oosten van de haven. Tijdens het omvallen
is een jongen van de bemanning verdronken. Het schip kwam
van Nantes met een lading wijn, brandewijn, pruimen en kastanjes.
1941-19/160: 16 december 1728
Daniel PIETERS, schipper op de H. Carolus Borromeus van
Nieuwpoort en Joseph WILLEMS, stuurman, verklaren met
hun lading wijn, brandewijn, siroop, pruimen en indigo van
Bordeaux heden te Oostende aangekomen te zijn na te
Duinkerke op een bank gedreven te zijn en er 's nachts afgeraakt.
1941-20/12: 20januari 1729
Frans SCHATTINCK, schipper op de buis St. Cornelia van
Nieuwpoort, Judocus ROBBE, stuurman en Jan DE ROO,
bootsman ...
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1941-20/27: 17 februari 1729
Jan DE GRAVE, schipper op de buis Carolus Borromeus van
Nieuwpoort, Elie COUREL, stuurman en Jan CHAMPAGNE,
timmerman.
1941-20/28: 18 februari 1729
Jacob WICKE, schipper op de sloep St. Fransiscus van
Nieuwpoort, Jan HINNEMANS, stuurman ".
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1941-20/32: 23 februari 1729
Jan ERREBOUT, schipper op de hoeker St. Jacob van
Nieuwpoort, Bastiaan DE CONINCK, stuurman en Pieter CAPPERS, matroos ".
1941-20/63: 3 mei 1729
Jan ERREBOUT, schipper op de hoeker St. Jacob van
Nieuwpoort, Sebastiaan DE CONINCK, stuurman en Philip DE
VLOO, matroos ".
1941-20/64: 4 mei 1729
Jan DE GRAVE, schipper op de buis St. Carolus Borromeus van
Nieuwpoort, Daniel LINDERSEN, stuurman en Andries
MOENTACK, bootsman ...
1941-20170: 12mei 1729
Daniel PIETERS, schipper op het fregat Carolus Borromeus
van Nieuwpoort, Pieter GALLEYN, stuurman en Richard ANTHEUNIS, matroos ".
1941-20/145: 31 oktober 1729
Proces in de Raad van Vlaanderen tegen sr. Pieter DEROO,
koopman te Nieuwpoort.
1941-20/162: 15 december 1729
Jan DE GRAVE, schipper op de buis Carolus Borromeus van
Nieuwpoort en Jacob WICKE, stuurman ".
1941-44172: 14 november 1729
Proces in de Raad van Vlaanderen tegen Jan PROVOOST te
Nieuwpoort.
1941-21/20: 1februari1730
Paulus MEYNNE, schipper op de hoeker De Compagnie van
Nieuwpoort en Pieter VALCKENIER, stuurman".
1941-21/31: 26 februari 1730
Jacob DE CRAENE fs. Jan, tamboer in het regiment van markies DE PRié onder de compagnie grenadiers van kapitein DE
BRIE, 28 jaar oud, verklaart af te staan aan Adriana VAN
MEENEN, zijn successie ten sterfhuize van dhr. en mr.
Benedictus KEUYTAERT fs. Norberti verwekt bij Adrianeken

HENDRICX, licentiaat in de medicijnen en voorschepen van
Nieuwpoort, aldaar overleden op 23-5-1720, bedragende 9 tl
1941-21/34: 26 februari 1730
Daniël PIETERS, schipper op het fregat Carolus Borromeus
van Nieuwpoort, Pieter WOLCKERS, stuurman en Jan
DUNINCK, matroos ...
1941-21149: 15 april 1730
Paulus MEYNNE, schipper op de hoeker De Compagnie van
Nieuwpoort, Pieter VALCKENIER, stuurman ...
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Berichten en nieuwe uitgaven
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Leden die van deze rubriek gebruik willen maken kunnen uitsluitend terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950
Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw bericht of aankondiging
wordt opgenomen.

Van Keizer tot Sansculot
In de stilte van archiefruimten werd het boek Van Keizer tot
Sansculot voorbereid door Franz Denys. Het werd in het najaar
1997, uitgegeven in samenwerking met Davidsfonds PoperingeIJzerweelde.
Dit historisch werk verhaalt allerlei gebeurtenissen uit de laatste maanden van de Oostenrijkse Tijd tot aan het begin van de
Franse bezetting (16 november 1793 - 25 april 1794). Alle
mogelijke bronnen werden nageplozen: dagboeken, dagbladen,
verslagen van Oostenrijkse officieren, brieven van ambtenaren
die hier verbleven en rapporteerden aan de regering te Brussel,
brieven en verslagen van de Hertog van Coburg (opperbevelhebber van de bondgenoten), verslagen van ministers te Brussel
tot zelfs de mening van de Oostenrijkse keizer over de inzet van
de volontairen.
Hoe zijn onze voorouders van keizerlijk onderdaan Sansculot
geworden? Hebben ze de Franse veroveraar zomaar goedschiks
aanvaard? Wat was hun mening hierover?
Moed en vertwijfeling, vechten en achteruitwijken, honger en
geldgebrek, spionage, verraad en represailles, moord en brand,
vergaderen om een verbond van vrijkorpsen op te richten met
voorstellen voor een sociale zekerheid voor de vrijwilligers, en
tenslotte de grote en kleine politiek van de regering te Brussel
en van de Vergadering van West-Vlaanderen te Ieper, dat alles
samen vormt een spannend verhaal van de vrijwilligers van 32
dorpen uit het Westland, die een vooraanstaande rol hebben
gespeeld bij de verdediging van de Zuidelijke Nederlanden.
Het boek bevat telkens een lijst met de gekende gesneuvelde
vrijwilligers en een register met persoons- en plaatsnamen.

Deze uitgave die 176 blz. met illustraties telt kan worden
besteld door overschrijving van 800 BEF (+ eventueel 130

BEF verzendingskosten), door storting op rek. nr. 7383123570-95 van OF-uitgaven Poperinge-Uzerweelde. Het
boek kan ook afgehaald worden bij de heer D. Doise,
Onzevrouwedreef 63, 8970 Poperinge.

Een terugblik op het bisdom Ieper
Op 18, 19 en 20 april 1997 was de stad Ieper het decor voor de
Vlaamse Kerkdagen. In Ministrando, het officieel tijdschrift
van het bisdom Brugge, werd een volledig themanummer aan
de Vlaamse Kerkdagen gewijd. In een boeiende bijdrage belicht
E.H. Georges Houwen, archivaris van het bisdom Brugge, de
geschiedenis van de oude bisschopsstad Ieper. Die bijdrage
biedt de lezer een korte maar gedegen inleiding over het oude
bisdom. Volgende thema's worden o.m. aangesneden: de
oprichting en omschrijving van het bisdom, herstel in het teken
van het Concilie van Trente na de godsdiensttroebelen, het
Jansenisme. Voor de geïnteresseerden die nadien meer over het
bisdom Ieper willen vernemen, kunnen dan verder hun gading
vinden in de studies van o.a. L. Preneel en R. Herpelinck.
G. HOUWEN, Een terugblik op het bisdom leper ( I 559 - I 80/ ),
in: Ministrando, 33 (1997), nr. 7, pp. 245-262. Het losse nummer kost 50 BEF. Voor inlichtingen wendt men zich tot het
Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge
(050/335905).

Gods Handen
Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de congregatie
van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid verscheen het
boek Gods Handen. Het eerste deel vertelt het verhaal van de
congregatie, de verschillende kloosters en de geschiedenis van
de stad Ieper die daarmee nauw samenhangt. Het tweede deel
bevat een lijst met de namen van de 86 zusters die tussen 1847
en 1997 lid waren/zijn van de congregatie. Auteurs zijn Jozef
Van den Heuvel die veel (historische) gegevens verzamelde en
Marieke Demeester die verscheidene zusters interviewde. Voor
jongere lezers is er een beknopte verklarende woordenlijst.

Het boek, 96 blz. met 86 foto's, is te verkrijgen bij de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Ieper, Guido
Gezelleplein 7, of door overschrijving van 320 BEF(+ eventueel 80 BEF verzendingskosten) op rek. nr. 718-060068720.
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Van aan de Adriaansensweg tot in de Jan Ypermanstraat
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leper telt zowat tachtig straatnamen, genoemd naar belangrijke
figuren. Staf Verheye, secretaris van de heemkring Iepers
Kwartier, schreef nu een boek met een verklaring van al die persoonsgebonden straat- en plaatsnamen. Het werk telt 115 bladzijden en een 25-tal illustraties. Het was schepen van cultuur en
toerisme Frans Ligne! die het idee opperde. Heel wat stadsgenoten, zeker de jongere generaties, en ook toeristen vragen zich
vaak af welke rol bepaalde figuren in Ieper en daarbuiten hebben gespeeld om zomaar bedacht te worden met een straatnaam.
Het boek 'Van aan de Adriaansensweg tot in de Jan
Ypermanstraat' biedt op die vragen een antwoord. De uitgave is
een realisatie van het Iepers Kwartier en het stadsbestuur.

Het boek kost 500 BEF (+ eventueel 80 BEF verzendingskosten) en kan besteld worden door overschrijving op rek.
nr. 088-2047594-16 van het Iepers Kwartier, Slachthuisstraat 18, 8900 Ieper.

Hoog bezoek in de Westhoek
Hoog bezoek in de Westhoek is een bundel opstellen die enkele
aspecten van de gemeenschappelijke geschiedenis van de WestVlaamse en de Frans-Vlaamse Westhoek in een nieuw daglicht
plaatsen. Auteur Luc Vanacker uit Koksijde, germanist, gaat
steeds van enkele illustere historische figuren uit. Verschillende
thema's zoals landbouw, de oorlogen in de Westhoek, de kerkhervorming, worden op een bevattelijke manier behandeld. Het
werk bevat 224 bladzijden met foto's in vierkleurendruk.

De uitgave kost 1050 BEF en kan besteld worden door overschrijving op rek. nr. 799-5222558-80 van Luc Vanacker,
Helvetiastraat 44, 8670 Koksijde.

Vragen en antwoorden
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De rubriek vragen en antwoorden staat open voor alle genealogisch-historische vragen van onze leden. De vragen - liefst op
diskette - worden in de mate van het mogelijke zo vlug mogelijk in het tijdschrift opgenomen. De vraagsteller ontvangt twee
maanden na de publicatie van de vraag in deze rubriek de ingekomen reacties van de redactie. Gelieve bij elke vraag 3 postzegels van 17 BEF te voegen (of een internationaal antwoordcoupon). Gezien de talrijke vragen die wij voor die rubriek ontvangen, kunnen wij onmogelijk enig zoekwerk in de verschillende
archieven verrichten.
199711
Waterblé - Waarschoot
Vraagsteller wil meer vernemen over de volkstelling gehouden
onder Jozef IL Het eindresultaat werd op 23 oktober 1783 aan
de landvoogden bekend gemaakt. Wat is er over bekend of
gepubliceerd?
199712
Hollewijn - Maastricht (NL)
Wij zoeken naar onze voorouders Aleweingh (doopakte 1761),
Alewijn, Alenwijn, Alewens en tenslotte ca. 1800 Hollewijn.
Onze opzoekingen in de bibliotheek van Maastricht verwijzen
eenduidig naar West-Vlaanderen.
Onze gegevens:
Joannes Aleweingh (volgens de huwelijksakte Alewijn) huwde
in 1766 met Joanna Van Geluwe. Hun zoon Ludovicus huwde
in 1791 met Joanna Maria Commers. Hij overleed in 1806
onder de naam Alewens. Hun zoon Gillis Josephus Hollewijn
werd geboren in 1793 en is omstreeks 1813 geëmigreerd naar
Maastricht. Hij huwde in 1820 Barbara Coelen.
199713
Spyckerelle - Roeselare
Wie kan ons inlichtingen bezorgen over en de legereenheid
waaronder Roland Picherol als soldaat van graaf de Noyelle
diende.

De zegelafdruk op het titelblad van Westhoek verwijst naar
Isabella de Noyelles, vrouwe van Poelkapelle. Is er een verband
met Jacob de Noyelle, heer van Staden en Rozebeke?

199714
]. De Ridder - Nieuw Vennep (NL)
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Zoek herkomst van Nicolaas (Claes) De Riddere, geboren te St.
Omer, gehuwd te St. Omer? Uit die relatie een zoon bekend nl.
Pieter De Riddere, geboren te St. Omer. Vader en zoon trekken
naar Leiden (NL). Nicolaas huwt er een tweede maal met
Margaritte Sys (Seys) uit Komen. Verder nog gegevens over de
De Riddere's uit Eke en Steenvoorde, nl. Jan, geboren ca. 1550;
Charles, geboren tussen 1550 en 1560 en Jacob, geboren tussen
1550 en 1560. Graag verdere informatie.

199715
W. Hoezen - Belfeld (NL)
Omstreeks 1795 vestigde zich te Vlissingen Johannes
Benedictus Misdom, geboren ca. 1772 te Poperinge, zoon van
Philippus Benedictus en van Joanna Teresia Cuvelier. Hij is de
stamvader van de Nederlandse tak. Wie kan deze genealogische
gegevens verder aanvullen?

199716
M. Jongkoen - Zwolle (NL)
Mijn familie stamt af van François Po(u/l)let - Pollé, die in 1643
in de Waalse Kerk van Gouda, als soldaat bij een compagnie,
huwde met -de weduwe- Barbe Vienne / Viane uit Toerkonje
(Tourcoing). Hij was zo mogelijk afkomstig uit Hérin (Nord, F.)
of Le Héron (Seine-Maritime, Normandië, F.)
De moeder van François was een zekere Catherine I Cathelyne
en zijn schoonouders waren Jean Vienne / Viane en Anne
Mirebeau. Deze laatste verbleven in de periode januari 1613 maart 1631 met zekerheid te Hanau en gaan in juli 1634 vanuit
Leiden naar Gouda.
Graag alle info.

199717
G. Homminga-Polet - Veendam (NL)
Vraagstelster zoekt informatie over de familie Pollet (Polet). In
het bijzonder over de voorouders van Leopoldus Pallet (geboren in West-Vlaanderen en overleden voor 1835) gehuwd met
Josepha Victoria Rosé (geboren te Oostende ca. 1768) waarvan
minstens één zoon Comelius Franciscus Pallet, geboren te
Bredene ca. 1797 en uitgeweken naar Dreischor, SchouwenDuiveland. Hij huwde er op 16-01-1835 met Marie Van de
Meule en verhuisde nadien naar Zierikzee.

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de ;egio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
intervieuws, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden
gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels
wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.

De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. l 60
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 (1995) en
jg. 12 (1996) beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs zijn minimumbijdragen. De abonnementsvoorwaarden voor 1997 zijn:
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De afstoting van het grondbezit
door de emigranten van het einde
van de 16de eeuw
KRISTOF PAPIN
91

Inleiding
De studie van de 16de eeuw is het voornaamste studieobject van
Westhoek en dat vindt zijn neerslag in zijn uitgaven. In één
decennium is er al veel op papier gezet, en het is maar te hopen
dat het de zoekers een lichtpunt heeft gebracht in de al zo vaak
voorkomende nevels van die late 16de eeuw.
Er zijn ook weinig studieobjecten waar de genealogie en de
geschiedenis elkaar zo dicht raken: het wedervaren van de
vluchtelingen nà hun vertrek uit de Zuidelijke Nederlanden. Het
moet voor fervente genealogen een nachtmerrie zijn hun genealogie hier te zien vastlopen.
Over de 16de eeuw werd al veel geschreven maar niettemin zijn
een aantal onderwerpen maar weinig of nog nooit bestudeerd 1•
Voor eentje daarvan willen we met deze bescheiden studie een
aanzet geven: de afstoting van het grondbezit door de emigranten van het eind van de 16de eeuw. Daarvoor gaan we niet te
rade bij de l 6de-eeuwse bronnen, maar bij die uit het begin van
de 17de eeuw.

Situering
Het blijft helaas voorlopig wachten op een retrospectieve bibliografie
over de l 6de eeuw.
Dergelijk handboek dat
in de gegeven omstandigheden wenselijk is, zou
veel zoekers van groot
nut kunnen zijn.
' Dumont, Corps universe/ diplomatique du droit
des gens, 8 vols,
Amsterdam - The Hague,
1726-1731, Vol.V, parti,
p. 278-283.
' Wij stelden ons deze
vraag reeds naar aanleiding van onze bijdrage
over'Teruggekeerde
vluchtelingen na de
Gentse Pacificatie in de
stad Ieper 1576-1578', in:
WH-Info, 1994, 3, p. 88.
1

De stroom vluchtelingen die naar de Noordelijke Nederlanden
en naar Engeland op gang kwam, was zeer groot. Achterna
gezeten door de Spaanse Inquisitie of uit puur economische
overwegingen verlieten velen de streek en lieten ze daarbij have
en goed achter. Het is al genoeg bewezen dat ze goede
ambachtslui waren en meestal ook niet onbemiddeld. Ze hadden
immers tal van eigendommen, die bijlange niet allemaal door de
Raad van Beroerten geconfisqueerd werden. Bovendien bevatte
de Pacificatie van Gent bepalingen (art.X e.v.), waarbij geconfisqueerde goederen terug werden gegeven aan de rechtmatige
eigenaars, mits enkele restricties 2 • Maar onderzoek naar de uitvoering van die bepaling is er nog niet geweest3.
Pas vele decennia na de vlucht werden deze goederen uiteindelijk van de hand gedaan en gingen zij in andere handen over.
Het tijdstip hiervan is louter toevallig. De Tachtigjarige Oorlog
tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden belette het
vrije verkeer van goederen tussen deze twee gebieden, met uit-
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zondering van de periode van het Twaalfjarig Bestand van 1609
tot 1621 4 • We zien dat bijna ogenblikkelijk vele emigranten toen
overgingen tot de vereffening van hun bezittingen. Dit ging via
tussenpersonen die hiervoor een procuratie (volmacht) kregen
van de in Engeland, de Noordelijke Nederlanden of Duitsland
verblijvende eigenaars en, in een aantal gevallen, van de erfgenamen van de vluchtelingen. Het is eigenlijk puur toeval dat
onze aandacht op een aantal akten gevestigd werd tijdens het
maken van regesten van een grote bundel 'wettelijke passeringen', verleden voor de schepenen van de Kasselrij Ieper ( 16111613).
Nu bieden deze akten onverhoopte perspectieven. Van een aantal families was het wel duidelijk waar ze naartoe trokken, maar
niet wat er achteraf van geworden was. Dat komt o.m. doordat
de toestand en de mogelijkheden van de Engelse en
Nederlandse archieven bij ons natuurlijk ook niet zo bekend
zijn en ook doordat een aantal bronnenuitgaven dienaangaande
bij ons zeer moeilijk te vinden zijn. De gegevens uit de akten
voor de periode 1610-1613 bieden ons de kans om een aantal
van deze families terug op het spoor te komen in de kasselrij
Ieper. Jammer genoeg berust onze studie voor het Ieperse op de
bewaarde losse stukken, gezien de registers - die in normale
omstandigheden vollediger zouden moeten zijn - ontbreken.
We maakten evenwel een steekproef voor Poperinge, waar we
wel de volledige reeks registers bezitten. Daar zijn de resultaten
spectaculair te noemen. In 1610 zien we een ware hausse in het
aantal verkopen van goederen waarvan de eigenaars vooral in
Holland verblijven. Het is inderdaad bevreemdend vast te stellen dat in de kasselrij Ieper de Engelse en Hollandse eigenaars
elk ongeveer de helft van de verkopers uitmaken, terwijl het te
Poperinge bijna uitsluitend Hollanders waren. In Poperinge
vonden we maar één procuratie vanuit Frankental terug, in Ieper
geen enkele.
Alleszins zal het hiernavolgende een aantal zaken duidelijk
bevestigen. De ondanks de bovengenoemde archivalische
beperkingen teruggevonden verkopingen van goederen wijzen
inderdaad op de relatief gegoede toestand van de vluchtelingen
(zonder evenwel te veralgemenen). Tevens blijkt dat de goederen van de vluchtelingen niet allemaal geconfisqueerd werden
en dat niet iedereen die de vlucht nam naar Engeland of naar de
Noordelijke Nederlanden, hierbij zijn eigendommen verloor.
Het zou evenmin opgaan te stellen dat het allen economische
vluchtelingen waren. Een steekproef laat uitschijnen dat het
merendeel nauw verwant was met de families die in aanraking
waren gekomen met de hervormde religie.
Anderzijds werden niet alle goederen afgestoten. Er zijn blijkbaar ook families geweest - zij het wellicht maar een klein percentage - die hun goederen behielden. Van deze groep vonden
we maar één akte terug.

' Herbert H. Rowen, The
low Countries in Early
Modern Times, Walker
and company, New York,
1972, p. 109-126.

Vooraleer we overgaan tot de uitgave, willen we eerst nog even
dieper ingaan op het Twaalfjarig Bestand 5 •
Van 1606 tot 1609 waren er eerst voorzichtige contacten, later
effectieve onderhandelingen om met name een vrede te sluiten
tussen de Spaanse koning en de Noordelijke Provinciën. In die
onderhandelingen gaven de Zuidelijke Provinciën en de
Spaanse koning op alle vlakken toe aan de Noordnederlandse
eisen. Het akkoord voorzag dan wel in een bestand van 12 jaar,
maar voor het overige was het rampzalig voor de Zuidelijke
Nederlanden. De haven van Antwerpen bleef immers gesloten,
de katholieken in het Noorden kregen geen tegemoetkomingen.
Zelfs de handel op Indië werd aan de Hollanders gelaten - ook
al werd dit alleen in een geheim akkoord en niet in het officiële
akkoord bepaald. Sinds 1598 waren de Aartshertogen Albrecht
en Isabella (dochter van de Spaanse koning) soevereinen in de
Zuidelijke Nederlanden. Hun eerste bekommernis was het herstel van het katholicisme in de streek en daarvoor hadden ze een
politiek stabiele toestand nodig. Dat verklaart dan ook de grote
toegevingen aan hun kant.
Het overlijden van Albrecht valt zo ongeveer samen met einde
van het Twaalfjarig Bestand. Isabella blijft achter en wordt volgens het akkoord landvoogdes. De Spaanse koning neemt het
bestuur weer zelf in handen.

5

W.J.M. Van Eysinga,
De wording van het
T\\'aalfjarige Bestand van
9 april 1609, Amsterdam,
1963. Geoffrey Parker,
Spain and the
Netherlands 1559-1659.
(Ten studies, Fontana
Press), 1979, p. 52-55.
' Samuel Smiles bekijkt
deze emigratiegolven
veel ruimer in de tijd in
zijn voortreffelijke The
Hugenots their settlements. churches, and
industries in Eng/and
and !re/and. London,
John Murray, 1881.

De scheuring tussen de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden werd bevestigd door de Vrede van Munster uit
1648. Hierin zag de Spaanse koning af van het grondgebied van
de Noordelijke Nederlanden en daardoor waren de Verenigde
Provinciën een feit. Er was evenwel 80 jaar van oorlog aan
vooraf gegaan, die vooral voor de economie van de Zuidelijke
Nederlanden noodlottig was geweest. Vele handelaars waren
vertrokken naar de Noordelijke Nederlanden, die een welvarende handelsstaat was geworden. Het zou trouwens interessant
zijn om eens na te gaan of er tijdens dat Twaalfjarig Bestand nog
een - ditmaal ongedwongen - emigratie is geweest naar de
Noordelijke Nederlanden 6 •
Voor de eenheid van de Nederlanden was dit Twaalfjarig
Bestand geen goeie zaak. Al sinds de eerste jaren van de scheiding, de facto sinds 1585, groeide de antipathie tussen het
Noorden en het Zuiden. Het monarchistische en absolutistische
Zuiden was het steunpunt van de Spaanse macht in NoordwestEuropa. Het Noorden met zijn gedecentraliseerde statenbond
(de Zeven Verenigde Provinciën), werd gedicteerd door het
arrogante Holland. Het Noorden beschouwde het Zuiden als een
buffer tegen de Franse expansiedrang. Nu heeft dat Twaalfjarig
Bestand eigenlijk weinig aarde aan de dijk gebracht. Beide zijden gaven elkaar de schuld van de toestand, die in een patstelling terecht kwam. De agitatie bleef voortduren. Het Zuiden
schilderde het Noorden af als een land van kaaseters en koemelkers, het Noorden beschouwde de grote Nederlandstalige
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massa in het Zuiden als achterlijke boeren. Het GrootNederlandse ideaal verdween voor anderhalve eeuw op het achterplan'.
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We geven hierna de stukken betreffende de besproken families
integraal uit. Dit heeft zijn belang omdat nogal wat geïnteresseerde zoekers niet in de streek wonen en dus het
Kasselrijarchief van leper -waaruit de stukken komen- niet zo
gemakkelijk kunnen consulteren. Het is te hopen dat deze
beperkte uitgave zal aanzetten tot nog meer prospectiewerk in
archieven van het begin van de l 7de eeuws 8 • De geschiedschrijving van de 16de eeuw houdt dus niet op in 1599 ....

Bruine Pakken 7096, akte nr. 48
Pieter DE VOS ende Franchyncken GRENDELS, zijne huusvrouwe, te voorent wedewe van Caerle RYCKEWAERT, over
hemlieden ende den zelven DE VOS als moghende te weten
over Theophilus RYCKEWAERT ende Magdalene VAN DAM,
zijne huusvrouwe, bij lettren van procuraetie ghepasseert voor
Burgemeesters enden Schepenen ende Raeden der stede vanden
Briele in daten vande XVIIIen april 1611, ghecacheteert in
groenen wasse beneden up tspacie ghedruckt ende onderteeckent bij mij Anthonis. Item over Caerles RYCKEWAERT ende
Jacobuyntgen ANDRIES dochter, zijne huusvrouwe, ghepasseert voor Borghermeisteren ende Schepenen der stadt Utrecht
in daten vanden derden der voornomde maent van april zesthienhondert elfve naer doude styl ghecacheteert in rooden
wasse ghedruckt alsvooren ende onderteeckent Cornelis de
Goyer. Item over Anna RYCKEWAERT filia Carel wedewe
wijlent Pauel NYS bij lettren van procuraetie bij haer ghepasseert gheassisteert zijnde met Philips BOGHAERT lakenvercooper daerin haren ghecoren voocht voor Burgmeesteren
Schepenen ende raedt der stadt Middelburch in Zeelandt ghezeghelt ofte ghecacheteert in groenen wasse ghedruckt als vooren ende onderteeckent Schatte. Item over Jacques DE
GROOTE ende Ferdinand DE WULF beede voochden vande
twee nagelaten weezen bijden voornomde Pauel NYS gheprocreert bijde voornomde Anna RYCKEWAERT inwonderen der
voornomde stede van Middelburch bijde leste voorscreven lettren. Alle de voorscreven procuraetien ten desen ghezien ende
behelsende vulle macht ten sijne maervolghende den zelven
Pieter oock als hem sterckmakende ende verclarende van ghelycken moghentheit thebben over Jan VANDER HEYDEN in
zulcke qualiteyt als hij VANDERHEYDEN volle macht ghepasseert heeft aende voorscreven DE VOS voor Pieter Duessen
openbaer notaris binnen der stadt Vlissynghe residerende danof
hij beloofde instrument ofte copie authenticque van dien te bescycken 9 aende naerghenomden cooper kennen ende belyden
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1978, p. 44-47.
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opsporen. We geven
hiervan later de regesten
uit.
9
Beschikken, bezorgen.

ghesaemdelyck vercocht thebben an Jooris HERMINET
wonende in Wytschate present ende kennende jeghens hemlieden ghecocht thebbene de naervolghende parcheelen van lande,
te wetene eenen vervallen boghaert groot thien hondert preter
acht roeden met alle de groene cathelen daerup staende aboutterende van oosten den meersch van Jacques ROUSEAU, van
zuuden tnaervolghende lant van westen den bomgaert van Jacob
BONNET ende de hofstede van Caerle WALAEIS ende van
noorden de heerelichede van Camer buten Meessene de haghen rondomme medegaende. Item een parcheel zaeylants groot
zes hondert vier roeden streckende zuyt ende noort van oosten 95
ende zuuden tlant ende hof van Jacques ROUSEAU van westen
tlant vande cooper ende tnaervolghende ende van noorden de
voorgaende parthie. Ende noch een parcheel zaeylants groot
vier hondert preter thien roen streckende alsvooren van oosten
jeghens voorgaende, van zuuden tlant vande cooper van westen
mette dreve jeghens tlant van Jacob BONNET ende Caerle
WALAEIS ende van noorden de eerste voorgaende parthie van
vervallen bomgaert tsamen beloopende alle de zelve parthien
neghenthienhondert zessenveertich roeden al gheleghen onder
de zaele inde prochie van Wytschate. Omme bijden voomomde coopere danof te ghebruucken van nu voorts eeuwelijcke
ende erfvelijck met laste van zulcke heerelijcke ende fonsierrente, als van oudts daervutte es gaende ende aengaende de losrenten, die daerup moghen ligghen zullen den cooper afslach
zijn upden naervolghende prijs in capitale zoo die te lossen
slach metten verloope naer rate van tijde tot Baefmesse lestleden, staende de zelve landen verbeurt ande voomomde cooper
noch vier jaren van baefmesse voorscreven reste van eenen termyn van zes jaren volghende den wettelycken pachtbrief danof
.... , wan of den coopere heeft ende behoudt tzijnen proffyte aen
hem zelven de heure ende pachte sedert de zelve baemesse de
zelve vercoopynghe ende coop alzoo ghedaen voor te godspennyngh II schellynghen ende een francquaert coorens te lyfcoope
vyfthien ponden parisis deen helft afslach up tleste paymente
onderhoudende bijden coopere den termyn van dien veerthien
daghen daemaer onbeghrepen anderssins noet omme de voornomde Franchyncken te hoofcleede eenen albertus in specien
van thien ponden thien schellynghen parisis ende van proncipalen coope naer advenante van vijf ponden thien schellynghen
groote elck hondert lants te betalen zulck als bevonden werdt
boven de voomomde losrenten deen helft ghereet ende <lander
helft te kermesse naestcommende anno 1612. Belovende bijde
voorscreven parthien tgene voorseit te houden ende onderhoudenende namelick den voorscreven vercooper den zelven coop
te garranderen in eeuwicheden oock hem daervooren stellen
borghe ende proncipael over de voorschreven zijne consoorten
ende committenten, ende alzoo hem verbindende in solidum,
ende byden voorscreven cooper duechdelycken te betalen op
tverbandt elck van zijnen persoone ende alle zijnen goedynghe
present ende toecommende, dien volghende hebben de voor-
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screven vercoopers respective inde voomomde huerlieder qualiteyt hemlieden ontuut ende onterft vande voorseide parthien
van landen ende es daer inne gheerft den voorscreven Jooris
HERMINET coopere voor hem hoirs ende naercommers ten
wekken in breeder versekertheit vande voorscreven betalynghe
zonderlynghe voor tlaetste payment heeft verbonden ende ghebrocht ande roede van justice bij speciale tvoorseit ghecocht
goet, omme bij ghebreeke van betalynghe tzelve laetste payement te verhalen bij heerelijcke executie upden zelven coopere
bij actie personele ofte up tzelve ghecochte en bij speciale verbonden goet (?), ter keure ende optie vande vercoopers ofte
oock bij beede middelen tsamen zonder dat deene inghesetene
(?) ende beghonnen dander sal beletten ofte preiudicieren.
Passé desen VIIen January 1612.
Present Cauwe ende Langhemersch, schepenen.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 176
Compareert Clais FAES in huwelijck hebbende Judith WALEWEINS filia Daneels ende ghemachticht bij procuratie speciale
ende irrevocable van weghen Ritsaert VAN BUELEN in huwelijck hebbende Thomas WALEWEINS ende Ester WALEWEINS ghepasseert voor meyer ende justiciers vande stat van
Noortwyts in Inghelant den Ven aprilis 1610. Ghevende volle
macht authoriteyt speciael ende irrevocable volghende zijne
procuratie an Hubert DE WEECHSTEEN inne alle hemlieden
affairen gheene ghesomeert in Vlaenderen te vervolghen alle
manieren van processen ende causen te intenteren van alle scrifturen te dienen ende apointeren sententien te anhooren ende
naemelijck alle hemlieden ghemeene goederen zoo ten sterfhuyse van Daneel WALEWEINS hemlieden vader ende van
Jossyne NIEULAET hemlieden moeder, ooc van Adriaen
WALEWEINS beuren oom te vercoopen de zelve ghemeene
ligghende met hemlieden vuyt coheret als ende van alle de zelve
partien van hemlieden vuyt erven te gaene voor zulcke jugien
ende wetten ooc leenhoven als de zelve zullen bevonden wesen
te ligghen de pennynghen daer af commende te ontfanghen quitancie te gheven die sy houden goet ende van weerden behoudens bijden voorscreven WEECHSTEEN rekenynghe ende
uplecht van elck contingent ende voorts af te doene ghelyck hij
comparanten alsdanne bij ende voor ooghen waeren belovende.
Passé pardevant voorschepen den
IXen juny 1610.
rand: Registratum.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 188
Dat voor ons commen ende ghecompareert es in persoone
Gyselbrecht WENTEY bij welcke vut crachte van procuratie

hem verleent van weighen Marie METSU Wedewe van
Antheunes METSU resideerende te Colcester in trycke van
Inghelandt den wekken gheconstitueert ende machtich ghemaect heeft zoo hij constitueert ende machtich maeckt bij desen
Jaecques CLAEIS, Jaecques CABILLIAU ende Jan DE LA
BAERE zijne procureurs hemlieden ende speciael bevel omme
vuyt synder naeme te gaene ende compareren voor alle wetten
hoven ende rechters daert tnoodich wesen sal ende aldaer te
heesschen recouvreren ende vervolghen al sulcke partijen van
leenen hofsteden ende landen zoo gheesseerde '0 winnende landen als ander gheene uutghenomen als de voomomde eerst constituatie syn toebehoorende gheleghen in Vlaenderen haer recht
ende actie in deelen ofte gheheele te cederen leveren ende vercoopen ende te renonchieren ende den cooper hemlieden recht
te cederen ende in erfven te stellen, alle de somme van ghelde
diemen schuldich zijn ofte schuldich zullen wesen tontfanghen,
ende dies questien te gheven teghen alle persoonen (tam active
quam passive) zoo wel heesschende als verweirende te procederen contesterende ende totten eynde te vervolghen alle de
daghen termynen ende clausulen in processe naer den styl van
wetten tonderhouden attest van persoonen ende goederen te
<loene, bij rechte te doen stellen staen, te houden verwinnen
ende te doen vercoopen, sententien ter executie te legghen, te
protesteren ende appelleren eene ofte meer procureurs met ghelycke macht te stellen ende weder roupen ende generalyck ende
speciale al te <loene ende besorghen al ofte hij constitueert daer
bij pitt ende voor ooghen waeren ende selve soude moghen
doen, al waect ooc zoo dat de zaecke breeder bevel ende heessche voorseit es. Beloovende hij constitueert te houden goedt
anghenaeme ende van weerden al tghonne dat bijden voornoemden zijne ghesubstitueert ende ghedaen ghezeydt ende
ghebesoingniert werdt up tverbandt van syne persoon ende
goedt present ende toecommende behoudens doende van alles
rekenynghe bewijs ende reliqua.
Passé den XVen july 1610.
get. [onleesb.]
rand: Registratum.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 197

'

0

opgehoogde

Compareerde in persoone Pieter BOUDRY ende Gilles SOENEVILLE vervanghende Jaecques DE JONGHE de wekken
vuyt crachte van procuratie over haerlieder respective huusvrouwen ghepasseert bijde overheydt der stadt van Norwyck in
Inghelandt in daeten van Xllen augusty XVlc achte ghevende
de vomomde eerste comparanten vuile macht authoriteyt ende
special leven absolut ende irrevocable soo sij doen bij desen an
Jaecques DE WEERDT, Jan PRYS ende Mathieu ROBILLAERT omme vuyt haeren naeme te gaene ende compareren
voor die vande heerlijchede van de Dovie ofte alle inne elders
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daert van node wesen sal ende aldaer vyt haeren comparanters
naeme haerlieder tontvuyten ende interfven van Xlc en half saylandts ende twee erfven ligghende inne der stede van Meessene
al wesende suver ende onbelast dan met sekeren cheins abouterende van westen ende noorden ende zuuden Jan DE HEM ende
dat voor de somme van LVII, gaende ende half ghereet ghelt
welcke coop gheschiet es omme van godtspennynghe 1111 s. te
lijfcoope 1111 parisis ende voor een hooftcleet drye dobbel ducaten in specie haut ande vorscreven twelcke ghecocht heeft te
bamesse XVIc thiene belovende de voornoemde eerste comparerende te houden voor goet vast ende van weerden al tghonne
bijde vomomde haerlieder ghesubstitueerde ghedaen ende ghebesongeert up tverbandt van haerlieder persoons ende wet present ende toecommende vele partien ende in kennesse etc ..
Passé den XVIIIen oust 1608.
Present Steelandt ende Schorisse, schepenen.
rand: Registratum

Brui.1e Pakken 7096, akte nr. 261
Dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone
Jacques LULIEUR filius Christiaen machtich bij procuratie
over Christiaen LULIEUR zijnen vadere, ende Joanna filia
Jooris DE TURCK zijne moedere, ghepasseert voor
Burgmeesters ende Schepenen der stadt Goes in daten vande
XX en april is XVIc ende thiene onderteeckent B. De Witte, ende
gheseghelt met een zeghele ghedruckt in groenen wasse, danoff
copie hier naer volght van woorde te woorde. Wij
Burghmeesters ende Schepenen der stadt Goes. Allen den gonnen etc. Vut crachte van welcke procuratie den voomomde
Jacques LULIEUR kendt wel ende duechdelick vercocht thebben, zoo hij verkendt bij desen an meester Adriaen DE RAUWERE filius Adriaens present ende accepterende drie ghemeten
eist met de taillie daerop staende, bijde voorscreven procuratie
ghementioneert, ligghende inde prochi van Merckem, danoff
thalve ghemet light oost vande kercke vande voomomde
prochie van Merckem binnen den ambachte van \Voemen,
wesende tzelve een helft van een stick ligghende achtervolghende doude abouten tusschen tlandt de kynderen Vedast
BUECKAERT ande zuudtzyde metten oosthende up
Thaeghepuudtstraetkin ende <lander twee ghemeten en half eist
ghenaempt de Wallekens, emmers de helft van drie sticken ligghende achtervolghende insghelix doude abouten byden oosthende benoorden in tvoorscreven half ghemet eist tusschen
tvoorscreven Haghepuudtstraetkin ande oostzyde streckende
m~tten noorthende upde Oustene, de zelve drie ghemeten de
bovenschreven Johanna DE TURCK eyghen moedere vande
comparant toeghecommen bijder doodt van Joncvrauwe
1
.'

Margriete VAN PROVYN wedewe van Jooris DE TURCQ,
haeren moedere, ende haer ten sterflmuse vande voornomde
Joncvrauwe Margriete anghedeelt blijkende bijde lettren van
quytscheldynghe ghepasseert voor Joos Vanden Broucke, Jan
Laureins, Philips Vande Walle, Pieter Thevelen ende Christiaen
De Langhe, schepenen der stede van Ypre in date vande Vlen
ougst XV c acht en zeventich onderteeckent Langhedul, ten passeren van desen ghesien, ende ghelesen, danof de copye authentique ten desen duerteghelt is. Ende dat voor die somme van
thien schellynghen parisis te gode, ten lijfcoope zes ponden
parisis ende voor den principaelen coop twaelf ponden vijf 99
schellyngen grooten zuver goet voor zuver ghelt die den voornomde comparant kendt ontfaen thebben vande voorscreven
Hauwere, ende danoff hij hem ten vullen ghecontenteert houdt
nu ende ter eeuwicheit. Belovende den voomomde comparant
in cas van eniche den voornomde Hauwere in als (sic) te garranderen, verbuerende daerinne zijn persoons ende goedinghen
present et toecommende. Ende om tgonne voorschreven beter te
vulcommen heeft den comparant gheconstitueert ende machtich
ghemaeckt constitueert ende maeckt machtich bij desen meester
Remy Rommele advocaet Slands vanden Vrijen, Jan Brix,
Aemoudt N. procureurs slands voornoemd, Renault Outerman,
Jeronimus Verbrakle, ende elcken van hemlieden bijzonder
toonder deser, omme in zijnder naeme te compareren voor
Burchmeesters ende Schepenen sLands vanden Vrijen voornoemt ofte voor anderen juge competent, ende aldaer inhoudt
van tvoorschreven contract te verkennen, ende vande vorscreven drie ghemeten elst vut erfven te gaene ende daerinne te erfven zoo den comparant erft midts desen den voomomde
Hauwere ofte den gonnen die den voomomde Hauwere zal
denommeren, ende anderssins al daerinne te doene ghelick den
voorscreven comparant zoude connen ofte moghen doen indien
hij present ende jeghenwoordelick waeren. Belovende etc.
Ghepasseert desen XXII January 1611.
Present (get.) Jaques Ymmeloot, Weechsteen.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 329
Compareerde [in] persoone Jan FLAMEN ghemachtigt bij procuratie speciale ende irrevocabele over ende uuyter naeme van
Nicasius DE KNUYT ende Jacquemine wonende te Zandwyck
in Inghelandt over hen zelven ende als moghende bij procuratie over Charles DE BROUCKERE hoevenier tot Zandwyck
ende over Catheryne DE KNUYT dochter vande voornoemde
Nicasius zijne huysvrouwe gheprocreert bij Jossyne VORIZOONS van Nieucappelle de zelve procuratie ghepasseert voor
Pieter Ente openbaer notaris residerende binnen de voorscreven
stadt van Zandwijck in daeten vande XVIIIen Juny 1611 ende
gheseghelt met eenen zeghele van rooden wasse, ende den voornoemden eersten comparant oock ghemachtigt bij procuratie

100

ghepasseert voor schepenen van Nieukercke in Belleambacht
in daeten vanden XXen july ende onderteeckent metten contreseghele der zelver prochie in groenen wasse, onderteeckent P.
Bane ten desen ghesien ende ghelesen, welcke voomomde comparant vuyt crachte vande voorscreven procuratie kende wel
ende deuchdelijck vercocht te hebben an ende ten proffycte van
Willem DE PUUDT poorter der stede van Ypre de nombre van
twee ghemeten LXXXI roeden landts onder meersch ende zaylandt gheleghen in vyf parcheelen te wetene de rechte helft van
een half bundere twaelf roeden zay landt gheleghen inde prochie
van Dickebusch onder de Sale ghemeene ende onverdeelt met
Pieter de weese van Franchois DE BACKERE, streckende oost
ende west van oosten den hoirs ende aeldynghen van Clays
VERCRUUSE van zuuden Jan LEEUWERCKE ende den
muelenwal vande Grooten Muelen van westen ende noorden
Pauwels VIEREN. Item de helft van een lijne zaylandt gheleghen als vooren ghemeene ende onverdeelt met Willem DE
BACKERE abouterende van oosten den disch van Dickebusch
van zuuden de Bellestraete van oosten t' clooster van Sinte
Claeren ende van noorden Christiaen RYCKEBUSCH. Item de
helft van twee lijnen zaylandt ende meersch gheleghen als vooren ende oock ghemeene metten voomomde Willem DE BACKERE streckende zuudt noort van oosten Pieter DE QUICKE
van zuuden tvoomomde clooster van Sinte Claeren van westen
Pieter VAN HOVE ende van noorden Willem DE BACKERE.
Item de helft van een half ghemet zaylandt ligghende ende ghemeene wesende jeghens Pieter VAN HOVE van noorden t'hovistraetken ende van zuuden d'aeldynghen van Franchois DE
SOMERE ende wanof de reste es ligghende inde prochie van
Renynghelst onder de heerlijchede vander Clyte, welcke
coop es omme de godtspennynghe XX s. parisis voor de armen
van Dickebusch te lijfcoope zes ponden parisis, voor svercoopers huusvrouwe een hooftcleet twee dobbel ducaten ende van
principale den somme van dertich ponden grooten den hoop
zonder tzelve ghehouden te wesen te leveren bij lantmate wesende zuver ende onbelast ghereserveert scheren cheins te betalen ghereet metter erfvenesse, erfven onterfven als anderssins
t'scoopers last ende naerdien de voomomde eersten comparant
vuyt crachte vande voorscreven procuratie hen ontvuyt ende
onterft hadde wiert den coopere daerinne ghegoet ende gheerft
met halm, plock ende wettelijcke ghifte naer costume.
Passe den XXIIIenjuly 1611.
Present Jonker Gheraert Vanden Casteele ende Bossaert, schepenen.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 337
Compareerde in persoone Jan LAMOOT doude ghetrauwt hebbende Susanna RYCKEWAERT over hem zelven als vut crachte van procuratie over Jaecques RYCKEWAERT, Michiel

DEGROOTE met Janneken RYCKEWAERT zijne huusvrauwe
ende Susanna RYCKEWAERT, svercoopers huusvrauwe zijne
mede consoorten ghepasseert voor balliu ende schepenen der
stede van Colcestres in Inghelandt opden XXIIIIen januari
XVIc thiene onderteeckent BARKER ende ghezeghelt met
eenen zeghele van rooden wasse vuthanghende in dobbelen
steerte van parchernijne, kende wel ende deuchdelijck vercocht
thebbene zoo hij doet bij dezen an ende ter proffycte van meester CAUREEL Canonincq der Cathedrale kercke van Sinte
Maertens binnen der stede van Ypre tzelve in persoone accepterende de nombre van zes ghemeten lants ofte daerontrent ligghende inde prochie van Boesynghe onder de zaele ligghende
gheheele gheinclaveert in tpachtgoet daer Gheeraert MANTEN
teghenwoordelijck bij pachte op woont toebehoorende den
voorschreven cooper ende met hem ghemeene ende onverdeelt
twelcke gheschiet es omme den godtspenningh XX s. parisis te
lijfcoope twee ponden grooten, voor een gratuiteyt, eenen dobbelen albertyn ende van principaelen coope de somme van vijftich ponden grooten. Item den zelve LAMOOT vut crachte alsvooren heeft vercocht anden zelven CAUREEL soo hij doet bij
desen een ghemet busch ligghende inde prochie van Boesynghe
aboutterende van oosten t'busch van Jonker Jan KEIGNAERT
ende van westen tpoeselstraetkin onder de zale voorseit. Item
aggreatie over voornomde coop van vier ghemeten lants ofte
daerontrent inde prochie van Merkem bij tclooster goet ghemeene ende onverdeelt metten voornomde meester Pieter, die
hier voortyden als cooper vercocht zijn gheweest by eenen
Michiel RYCKEWAERT vercoopers oom, ende dit omme van
lyfcoope VIII , parisis ende principaelen coope de somme van
veertich ponden grooten, cederen hiermede ter proffycte vande
voornomde coopers alzulcke recht cause ende actie als hem
CAUREEL competeert ande boomen die opde voornomde landen vercocht zijn metghaders den beuren bijden voornomde
coopers danof ontfanghen met belofte van garantie ende
indempniteyt jeghens elcken, ende naerdien etc ..
Passe den XXIXen july 1611.
Present meester Jaecques Langhemeersch ende Caerle Cauwe.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 339
Compareert Joncvrauwe Margriete WYTS huusvrauwe van
doctor Adrian DE HARAMA ten naervolghende zaken bij den
voornomden haeren man ghemachtigt bij letteren van procuratie speciale ende irrevocable ghepasseert binnen der stede bij
Cantelberghe in Inghelant in daten XVIIlen novembre XVIc
thien onderteeckent had DE HARAMA hier ghezien, dewelcke
comparanten heeft machtich ghemact ende gheconstitueert zoo
zy doet bij desen Jonker Jacques WYTS, Capitain van eenen
compagnie waer van tregiment bij zijn ghenadich Graef Jehan
Ernest VAN NASSAU, ende sergeant major haer broeder ad
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lites. Gheneirde voorts de voorscreven comparant de voorseide
haeren broeder ooc ad negotia met clausule van substitutio zoo
ad lites als ad negitia ad lites, omme over ende vuyter name bij
haer comparante te innen ende ontfanghen haer erfgronden te
verpachten alzulcker pennynghen actien ende crediten alhier
haer schuldich in Vlaenderen ofte zoude moghen wesen metten
debiteiren van diere te apoincteren ende transigien. Te vercoopen alieneren ende transporteren alzulcker goederen tsy leenen
erfve renten catthylen ende qualick alle de ghone lants comparantes in Vlaenderen competerende ande ghone diet hem beliefven zal tzy ten tytle bij coope permutatie laghe ofte anderssins
de coopers danof in erfve te <loene met belofte van garandie ut
noot te affirmeren inde ziele in constituanten dat de zelve vercoopynghe alzoo gheschieden ter goeter trauwe ende nyet in
fraude bij een iemand zoo zy ten passeren by deser ghedaen
heeft te renonchieren van trecht van bij leven dies versocht zijnde de pennijnghen van coopers te ontfanghen behoudens relieys
bewijs ende reliqua, ende zonderlynghe omme te disponeren by
coope ofte anderssins van zeker derde by leene ende alsnu de
comparante toebehoorende inde prochie bij Sinte Pieters bij
Brughe met de renten ende andere credituren te apoincteren
ende transporteren ende generalic ende speciale al te <loene in
tghone voorseit es dat de voorscreven comparante zelve zoude
moghen doen, present ende voor ooghen zijnde. Belovende
thoudene goet vast ende van weerde al tghone bijden voorscreven haer broeder of zijn ghesubstitueert in tghone bijden voorscreven es zal ghedaen ende ghebesoingneert worden op tverbant bij haere persone ende goederen present ende toecommende. In kennesse der waerheyt hebben wij onderteeckent als
schepenen vande zaele ende casselrye van lpre, onze hanteecken hier onder ghestelt desen XIIIen in augusty 1611.
get. J. Caesteel
J. Langhemersch
1611
Bruine Pakken 7096, akte nr. 340
Compareerde in persoone Franchois RYCKEWAERT filius
Franchois woonachtich tot Colsester in Inghelandt over hem
selven ende ghemachticht by procuratie over ende vuyter naeme
van Pirone RYCKEWAERT zijn zuster, ghepasseert voor Jan
Barber, meyere ende burchmeester vande stadt van Sandwyck
in daeten vanden Ven july XVIc elfve onderteeckent Eduardus
Kelck secretaris ende gheseghelt met eenen zeghel van rooden
wasse vuythanghede in dobbelen steerte van parchemyne ten
desen ghesien ende ghelesen, welcke voorscreven comparant
kende wel ende deuchdelijck vercocht te hebben aen ende ten
proffycte van Pieter RABAU filius Passchiers poorter der stede
van Ypre ende accepterende de nombre van IXc ende dertien
roeden lands wesende meersch ligghende inde prochie van
Dickebusch onder de Sale abouterende van oosten Jacob

PRIEM van zuuden de beke die scheet Kemmele ende
Dickebusch van westen ende noorden Jacob DE VRYER, welcke coop gheschiet es om te godtspennynghe VI s. parisis ende
omden armen van Dickebusch ende Kemmele elck X stuvers
svercoopers dochtere 1111 , parisis ende te lijfcoope VI , parisis
van principaele coope de somme van veertich ponden grooten
tghemet te betalen ghereet metter erfvenesse erfven onterfven
als anderssins t'scoopers laste ende naerdien de vercoopers
huerlieder ontvuyt ende onterft hadden wiert den coopere daer
innen ghegoet ende gheerft met halm plock ende wettelijcke
ghifte naer costume.
Passe den XIIIen augusty 1611.
Present Langhemeersch ende Caulle (?), schepenen.

Bruine Pakken 7096, akte nr. 387
Compareerde in persoone voor Schepenen der Zale ende
Casselrye van Ypre Lieven OUTERS poorter deser stede de
welcke callengierde de naerheyt vande coop van lande ghedaen
by Jan PIETERSSEN filius Jans jeghens Jan REYNYCK
wonende te Leyden in Hoolandt met presentaetie van te <loene
zulcx als eenen calengeerder van naerhede schuldich is ende
behoort te doene. In kennesse der waerheyt etc ..
Passe den XVen mey 1613.
Present (get.) Francois De Waterleet, J. Langhemersch.

Bruine Pakken 7096, akte nr. 388
Dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone
Jackemyncken OUTERS woonende tot Leyden in Hoolandt
als moghende ouver (sic) Jan REYNINCK haeren man de welcke kendt wel ende duchdelijcke vercocht te hebben an Jan PIETERS filius Jans alhier present ende accepterende alsulck part
ende deel als hemlieden toeghecommen es by t' overlyden van
Francois OUTERS cosyn vande voornomde comparante ligghende inde prochie van Boesynghe ende Elverdynghe in twee
parcheelen abboutterende het eerste parcheel van noorden ende
oosten het Renyncstraetjen van zuuden Christiaen De GRAVE
jeghenwoordelijck ghebruckt byden voornomde Christiaen
ende het tweede parcheel abboutterende van westen Jan TIERSSEUNE ghebruckt bij Andries HOESDEY ende dit omme te
gode VI schellynghen van lyfcoop VI ponden ende van principaelen coope de somme van thien ponden grooten te betaelen
gereet metter erfvenesse metghaders noch drie ponden grooten
ande wedewe van Francois OUTERS die is noch besprec dat de
voornomde vercoopers moeten den coopere garanteren ende
indernneren jeghens elcken. Bovendien wert de voornomde
comparante ghehouden borghe te stellen voor tgarant ande
voornomde Jan PIETERS coopere. Alle oncosten half en half
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ende naerdien de vercoopers hemlieden ontwut ende onterft
hadde wiert den coopere daerinne gegoet ende gheerft met halm
ploc ende wettelycke ghifte naer costume. In kennesse etc ..
Passé den XIen mey 1613.
Present (get.) J. Langhemersch, Hector Jan Van den Casteele.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 396
104

Dat voor ons was comrnende ende ghecompareert is in persoone
Jan REYNOUT als machtich by procuratie over Cristine
PRIEMS filia Pieters metgaders Jacob, Gilles, Samuwel ende
Cathelyne NAVEGHEERS wonende tot Rooterdam, ghepasseert de voomomde procuraetie voor Burghmeesters ende
Raeden der steede van Roorterdam voorseit onderteeckent
Coomelis Smentens in daeten vanden XXXen april XVlc derthiene, alhier ghesien ende ghelesen den wekken kendt wel ende
duchdelick vercoocht te hebben an Jan BUEDEN filius Jooris
alhier present ende accepterende den noombre van vyf vierendeel ofte daerontrent gherslandt gheleghen inde prochie van
Dickebusch onder Zale in twee parcheelen het eerste parcheel
groot een ghemet preter XIII roeden abbouterende van oosten
Hendric VANDER MUELENE, van zuuden ende westen Pieter
DE RAMAULT ende van noorden den voomomde coopere
ende de wedewe Pieter ZWYNGHEDAU het tweede parcheel
groot een half ghemet ende XL roeden abboutterende van oosten Pauwels MAESEN van zuuden ende westen den voorscreven coopere ende van oosten Pauwels DE BUERCHGRAVE
ende dit omrne te godspennynghe X schellynghen lijfcoop XL
schellynghen ende voor een hooftcleet 111, ende van principalen
coope de somme van hondert ponden parisis den koop zuver
ghelt boven de lasten daerup wesen belast deerste partie met
noch onderhalf ghemet in zyn advenant met ses ponden parisis
siaers tot proffyte van Thillich Gheest huus tot Ypre metghaders
heeft den coopere oock tsynen laste alle de achterstellen die de
voomomde rente in haer advenant ten achtere is te betaelen de
voomomde somrne van hondert ponden parisis ghereet metter
erfvenesse, ende naerdien den vercoopere hem ontwut (sic)
ende onteerft hadde wiert den coopere daer inne ghegoet ende
gheerft met halm ploc ende wettelijck ghifte naer costume, in
kennesse etc ..
Passé dan XXVen mey 1613.
Present (get.) Jonker Joos van Steelandt, Vandermeersch.
Bruine Pakken 7096, akte nr. 449
Compareerde Jonkvrouwe Jehans VANDE KETHEULLE filia
Jonkheer Francois, weduwe van Jonkheer Jan Daniel heere van
Deusbecy int graefscap van Tgestre in Inghelant, dewelcke
verkendè wel ende deuchdelijck vercocht ende ghetransporteert

thebbene zoo hij doet by desen dher Jacques VAN WERVECKEN alhier present ende accepterende eene erfvelycke rente
van drie ponden grooten siaers losselijck den pennyngh XVIe
bezet ende ghehipotequiert bij Jan HOUVENAGHEL doude op
twee zijne distyncte landen gheleghen inde prochie van
Merchem ambachte van Woumen wanof t' eene groot es vierentwintch ghemeten twee linen landts, ende tandere twee ghemeten tsestich roeden, beede ghehouden vande hove ende herelichede vande Corvere inde voornomde prochie van
Merckem. Allesins conforme d'originele brieven van constitutie in daten den XVII en sporckel XV c LVIItich ghepasseert
vanden Corvere voorschreven ondertekent Liebaert ten passeren van desen ghesien de voornomde twee leenen jeghenwoordelijck toebehoorende Jacques filius Guiline HOUVENAGHEL, welcke voorscreven rente haer comparante toeghecommen es bijder verdeelle ende partage ghemaeckt den VIiien july
XVlc elve tusschen haer ende Jonkheer Philips ende Loys
VANDER KETHEULLE haer broeders inde successie van
Jonkvrauwe Susanne VANDEN HOUTTE filia Jonkheer
Philips haerlyder Jonkvrauw moeder, alhier ghesien. Ende dit
voor de somme van neghenenveertich ponden grooten vlaems
danof zij comparante voor ons haer heeft ghehouden ten cedullen vervoucht ende deucdelijck betaeldt vande voornomde VAN
WERVEKEN danof hem passerende quitancie midts desen, dies
bleven ten profite vande voornomde VAN WERVEKEN de verloopen vande zelve rekenynghe tsedert den XVIIen sporckel
XVlc thiene totten daghe van hedent ende dat van voorden
dienst heulpe ende bistandt bij hem VAN WERVEKEN haer
bewesen te bewijsen ende midsdesen cedeert zij eerste comparant ande voornoemde tweeder comparant alsulck recht taeke
ende actie als haer ande voornomde rente ende den verloopen
van diere voor date deser was competerende omme de zelve te
moghen innen ende ontfanghen ghelijck zijn eyghen ende proper goet, belovende hem den advies te gaeranderen jeghens elcken, verclaeren voorts zij eerste comparant de voorseide rente
vercocht thebbene zoo omme te subvenieren inde costen ende
tvervolchen van haer kinderen goedynghen in Inghelandt als
oock tot alimentatie van haer ende haer voorscreven kinderen.
In kennisse etc ..
Passé den Illen oust int college [s.d. 1611].
rand: registratum.
2de reeks, nr. 377, akte nr. 6
Compareerde Adriaen DE CONINCK fa Andries als getraut
hebbende Janneken DE MEUNYNCK woonachtich tot Leyden
bijde voorseit zijne huysvrouwe ten naervolghende zaeken
geautoriseert bij procuratie ghepasseert voor Pieter Gheens
notaris publicq in daten Vlen mey 1613 geteekent P. Geens,
welcke zijnen qualiteit beinsticht bijder actie van Schout
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Burchmeesters Schepenen ende Rechterders der stadt Leyden
onderteekent byden greffier J. Van Banchen ende opt spate
gedaen den zeeghele van groenen wasse ende Jaecquemyncken
DE MEUNYNCK geautoriseert bij Jan FIERS haeren man
woonachtich tot Groenynghe bij procuratie gepasseert voor J.
Brekevelt openbaer notaris in date Vllen augusty 1615 onderteekent J. Brekevelt, Jan FIERS, Dierick ROTGERS ende Hans
VAN COLEN ende Jan DRUANS getraut hebbende Janneken
REUMELTS te vooren wedewe van Pauwels DE CEUNYNCK
bij procuratie van Victoryne de voorscreven Pauwels eenegte
106 dochter ter assistentie voor rechteren ende schepenen der stadt
Zutphen in daten Xllen augusty 1615 onderteekent ter ordonnantie van rechteren J. Hoselman ende daerop gedaen den zegel
van groenen wasse. Al ten gepasseert van desen gezien ende
gelezen wekken comparanten zoo over haerlieder zelven als
uut crachte van huerlieder respective procuratie leden ende verkenden bijden ende verkennen bij desen wel ende duechdelick
vercocht thebben ende vercoopen bij desen en Pieter DE FYNE
woonende binnen der stede van Ypre de gherechte helft van XX
roeden lants wesende eenen muelen wal metten muelen daermede gaende gheresoneert krachtens prijs genaempt den
Slyngher muelen staende ende ligghende inde prochie van
Leysele Casselrye van Vuerne oost vande Waermoesstrate
metgaders de gerechte helft van een behuusde hofstede ende
ascot ofte rosmuelen ende ontrent drie ghemeten lants daermede gaende met alle de cathelen groene ende drooghe daerup
staende geene gezondert gestaen ende geleghen inden zuuthouck
onder de heerelijchede ende inde prochie van Hontschote west
jegen over den voornoemde muelen streckende zuut ende noort
van zuuden westen ende noorden jeghens de landen van Jan
PIEREN ende van oosten de voornomde Warmoesstraete tegewoordelijck gebruikt bij Andries HEREWIJN ende meer in
zulcker grootte ende gelegentheid alst de voorscreven comparanten toegecommen es elc voor een zeste part maekende tselve
de gerechte helft vande voorscreven hofstede ende muelen bijden overlijden van Bertholomeux DE CUENYNCK ende
Victoryne DE NIECES huerlieder vader ende moeder ende
vande vornomde Victoryne grootvadere ende grootmoedere,
belast om zijn advenant met alzulcke renten als van ouden tyden
danof tcapitael ende onvergolden croysen zullen blijven scoopers laste dies zij comparanten hem cederen alzulcken quytschel
ende moderaetie vande zelve renten als hemlieden naer rechte
ende vut crachte vande placcaeten diemen geemaneert es competerende ende dit al voor XII s. parisis te godtpennynghe te lyfcoope [blanco] den makelaere VI , parisis de vercoopeghe elck
acht ponden parisis thooftcleede ende van principaelen coope
de somme van dertich ponden grooten vlaemsch ende gelt van
erfven onterfven ende tpasseren deser die de voorscreven comparanten bekennen thuerlieder contentemente ontfaen hebben
passerende den voorscreven DE FIJNE quittancie rnidsdesen.
Ende omme de voorseide coop te doen sorteren zijn vulcommen

effect zoo hebben de voornomde comparanten gheconstitueert
ende machtich gemaect constitueren ende maeken machtich bij
desen huerlieder procureurs ende so den speciale Nicolais
PEVERNAIGE, Ferdinande MINNE [blanco] ende elcken zonderlynghe bringer van desen om te gaene ende compareren voor
Burchmeesters Schepenen en Cuerheers vander Stede ende
Casselrye van Vuerne, Burchmeesters ende Schepenen van
Hontschote ende allomme elders daert van noode wert ende
hemlieden comparanten elcke in zijne voorschreven qualiteit
ontvuutten ende onterfven ende de voorscreven DE FIJNE ofte
den gonnen die hij daertoe zal willen denomeeren den cooper
garant te beloven gelyck zij met alle de verschenen ende verschijnen pachters tzijdert den jaere 1582 zonder dat zij vercoopers daeran eenich recht zullen moghen behouden ofte naermaels querelleren, ten desen gedaen hebben belovende thouden
goet vast ende van weerden alle tgone bij huerlieder voornoemde procureurs ofte den eenen van hemlieden gedaen ende gebesoigneert zal worden int gone voorschreven opt verbant van
huerlieder persoon present ende goedynghe present ende toecommende.
get. Jan Vander Meersch, Joos Vafach.
Passe den Illen Octobre 1615.
2de reeks, nr. 377, akte nr. 10
Dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone
Jacques STEVIN ende Cathelyne VLAMYNCK zijne huysvrouwe metgaders Pieter NEVUS ende Mayken VLAMYNCX
zijne huysvrauwe beede de voornoemde huysvrauwen van huerlieder voornoemde mans behoorelijck ten naervolghen zaken
gheauthoriseert metghaders Clays VAN ELSTLANDE als
machtich bij procuratie over Jan VLAMYNCK ende Mayken
BLOUVIERS zijne huysvrouwe, de voornomde procuratie ghepasseert voor den notaris Melcior Caen residerende binnen der
stadt van Middelburch in Zeelandt in daeten vanden Ien van
juny 1615 alhier ghesien ende ghelesen welcke comparanten
ende den voornoemde Clays VAN ELSTLANDE vut crachte
alsvooren kennen wel ende duechdelick vercocht thebben zoo
zy vercoopen by desen an Clays DE LANGHE ten desen present ende accepterende den nombre van vier ghemeten landts
ligghende inde prochie van Roosebeke onder de zale. Inden
naervolghende partien ghemeten abouterende van oosten
Jonkheer Francois ERCKEL, van westen zeker straetgen van
noorden de vercoopers ende van zuuden tvornomde straetken.
Item vier lijnen ghenaempt Tperlepitstick. Item noch betnoort
een lijne abouterende van westen den voornomde ERCKEL van
noorden de voornomde vercoopers ende van oosten tvoornomde straetjen, al tende maete tenen ghelde, Ende dit vande te
godtspenningh II s. parisis lijfcoop VIII , parisis ende van principaele coope XI ponden X schellinghen grooten elck ghemet te
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betaelen deen helft metter erfvenesse ende dander helft binnen
drie maenden daernaer met belofte van garrante naer costume
Ende naerdien ende in kennesse etc ..
Passé den XXVIe septembre 1615 present Gabriel De
Ruysschen, F. Schoorisse.
rand: faict in parchemine, Registratum.
2de reeks, nr. 377, akte nr. 39
l 08

Dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone Pieter
VAN RENTERGHEM inde qualiteyt als hoyr by benefiant van
inventaris van Joos VAN RENTERGHEM zijnen vadere overleden poortere der stede van Sluus gheimpetreert voor die
vande Rade bijde gheunieerde provincien gheordonneert over
Vlaenderen residerende tot Middelburch in Zeelant onderteeckent Adrien HUUSSEN opde Jen july 1610 alhier ghezien ende
ghelezen ende gheinterneert voor burchmeesters ende schepenen der stadt Sinus voomomt opden XIXen septembre 1611,
blyckende bijde wettelichede zijnde gheteeckent ter dach.
Wekken comparant inde voornomde qualiteyt heeft hem ontvut
ende onterft van t' derde van neghen ghemeten een lijne vijf roeden gheleghen inde prochie van Langhemarc zuudt van
Capelle te Poele ghemeene ten proffyte ende opde conditien
hiernaer vermelt, ende boven dien heeft machtich ghemaect
gheconstitueert ende in zijn stede ghestelt heeft, zoo hij doet bij
dezen Lioen HOPZOMERE Michiel MAERTENS Jan COOLZAET Jan DE DUERWAERDERE, ende elcken van hemlieden
zonderlynghe toogher deser, ghevende volcommen macht, aucthoriteyt ende speciael bevel absoluut ende irrevocable omme
over ende vut zijns comparants name // van lpre, Bailliu ende
Schepenen der heerlichede vander Strate, Ackets, Cleven
ende Hanicx, ende allomme elders daert van noode wezen ende
behooren zal, ende aldaer hem t' ontvutten ende onterfven van
een gherechte derde part van XXXI ghemeten II lijnen LXXI
roeden ligghende onder d'heerlichede vander Straete, onder
Ackets van zeven ghemeten een lijne LVI roeden, Cleven van
vyf ghemeten twee lijnen [blanco] roeden, ende onder Hanicx
van een ghemet II lijnen LXXII roeden lants, alles ghemeene
ende onverdeelt met Jouffrauwe Anne filia meester Jan VLAMYNCK, wien dandere twee derden competeren, van alle welcke partien wordt ghemynct in t' generale den nombre van vier
lijnen LXVIII roeden leents, t'welcken met dezen vercoop is
vutghebleven ende ghemynct wordt, ende daerinne te goeden
erfven ende vesteghen, met alzulcke solempniteyten inghelycken naer costume vander plaetse gheuseert, den eerzamen Joos
NIEULAET ofte den gonen bij hem in deze zake te denomeren,
ende dat alles opde bespreken ende conditien ten daghe vande
vercoopynghe bijden voomomde NIEULAET onderteeckent
ende anderssins, ten dezen copie autenticke annex ende ghetaussixeert, met clausule van substitutie van een ofte meer pro-

cureurs in s'constituants stede te stellen, ghelycke ofte ghelimiteerde macht hebbende, generalick ende speciale alles te doene
ghelyck hij comparant allomme bij present ende voor ooghen
waere. Belovende t'houden voor goet, vast ende van weerden,
alle t' gone bijde voornomde zijne ghemachtichede ende ghesubstitueerde in des voorscreven ende danof dependerende ghedaen ende ghebesoigneert werdt, op t'verbant van zijn persoons
ende goedynghen present ende toecommende. Hier naer is daermede op den IXen vanjulius 1615 gheerft gheweest mijn heere
den Canoninck VLAEMINCK als vooght van Joncvrauwe
Anna filia meester Jan VLAMINCK ende t'haerlieder proffyte
als de naerhede ghenomen hebbende vande voornomde NIEULAET coopt ten titel van meentucht 11 ter presentie van mijn
heere den voorschepen van Heyse ende Jan Heyse. Toorconde
in kennesse.

11
Stallaert, Glossarium,
p. 109: Meentucht =
gemeenschappelijk recht
of aandeel in een goed.
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Het cijnsboek van de dis van
Bierne (1567)

STEFAAN RIEM & OLIVIER COULON
110
Er werden in de loop van de geschiedenis verschillende typedokumenten opgesteld met betrekking tot het beheren van het
goederenbezit, zowel van private als van min of meer publieke
instellingen. Algemeen worden ze terriers genoemd, maar bij
nader inzien zijn er toch wel verschillen aan te wijzen, die niet
zonder belang zijn voor de onderzoeker.
Naast de terriers of landboeken, die het effectief grondbezit
opgeven, maar die doorgaans slechts betrekking hebben op één
parochie, hebben we ook rente- of cijnsboeken. In deze registers
werden de cijnsplichtigen genoteerd, alsook de grondrente (erfrente) die jaarlijks moest worden opgebracht.Deze rente kon
zowel in natura als in speciën zijn. Renten in natura verraden
een zeer vroege oorsprong van de vercijnzing van het eigendom, geldelijke renten kwamen op vanaf de 12de eeuw. Het
boeiende van deze registers is dat we soms generaties opeenvolgende eigenaars of eventueel pachters kennen van het stuk
grond waarop een cijns verschuldigd was. Door die eigenaars(of pachters-) veranderingen, die vermeld staan (met de vermelding modo), hebben we hier een zeer interessante genealogische
bron in handen naast een boeiende historische bron voor de
financiële studie van instellingen.
De overvloed aan kredieten in de stedelijke milieus vanaf de
12de eeuw leidde tot het zoeken naar alternatieve beleggingsformules, naast het investeren in de actieve handel en nijverheid. De formule bij uitstek was de investering in gronden in de
steden en op het platteland. Deze gronden konden in cijns gegeven worden aan de bouwlustigen. Hieruit groeide een kredietformule, nl. renten gevestigd op huizen gebouwd op vercijnsde
gronden. De huisbewoner onderschrijft een lening op lange termijn en verbindt zich aan de kapitaalverschaffer door een eeuwige rente (erfrente) te betalen. Deze rente speelde de rol van
gecamoufleerde interest, interest die door de de usura-regel van
de kerk verboden was 1 •
Naast particulieren haalden ook steden inkomsten uit cijnzen,
nl. cijns die men betaalde voor gebouwen die op gemene stadsgronden waren opgericht. Deze bron van inkomsten voor de steden stelde evenwel maar een beperkt aandeel voor van hun totale inkomsten 2 • Voor de stad St.-Winoksbergen was dat van 1500
tot 1510 tussen de 0,4 en 0,7% van de totale inkomsten.
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Eeuwigdurende renten hadden bovendien een zeer lage rentevoet, die dan door inflatie nog sterk verminderde in belang 3 •
Nu is er ons inziens wel een duidelijk onderscheid te maken tussen de cijnzen van een stad en die van bv. een kerk, klooster, dis
of andere semi-private instelling. Cijnzen van de stad slaan wel
degelijk op hun eigendommen, doch het is niet zo dat alle cijnzen in bezit van bv. een klooster, abdij of een dis geheven werden op gronden die ook effectief hun eigendom waren. Het
kwam nogal eens voor dat bepaalde families de cijns op hun
grond schonken aan een kerkelijke instelling, zonder de grond
zelf weg te schenken. Het zou verkeerd zijn de cijnsboeken van
een dis zomaar als het grondbezit van de dis te interpreteren.
Cijnzen waren erfrenten en dus eeuwigdurend. Ze bleven verbonden aan een welbepaald stuk grond en bleven bestaan tot het
einde van het Ancien Regime. Er bestond evenwel de mogelijkheid tot afkoop van deze eeuwigdurende cijnzen.
Onze voorouders hadden ook problemen met deze cijnzen. Eens
hun bedrag vaststond, kon dat niet meer gewijzigd worden.
Door de diverse muntsoorten, opeenvolgende muntontwaardingen en vooral door de soms zeer lange looptijd van deze cijnzen
(soms eeuwen lang), bezorgden ze de cijnsheffers kopzorgen.
Daartoe verschenen verschillende handboeken, o.a. 'Den schat
der cheynsen' waarin omrekeningstabellen werden gepubliceerd tussen de oude en de later gehanteerde munten 4 •
Naast gewone allodiale gronden konden ook leengronden vercijnsd worden 5 • Men kan de cijns hier ook zien als een soort van
pacht.
Onderhavige uitgave is de transcriptie van het cijnsboek van de
dis van Bieren (Bierne) 6 , gelegen in het zgn. Blootland en de
voormalige kasselrij van Sint-Winoksbergen. Het stuk werd
afgesloten op 18 juni 1567, in aanwezigheid van de pastoor van
Bieren, Nicolas Liebaert, en van verschillende dorpsnotabelen.
Bieren, dat gelegen is aan de Kolmevaart, heeft een St.Gorikskerkje, aldaar gebouwd door de St.-Winoksabdij. Het
werd reeds vermeld in 1067.
Dat dit register zou opgemaakt zijn om een door de godsdiensttroebelen verloren gegaan register te vervangen 7 , is niet juist.
Tijdens de eerste beeldenstormen in augustus/september 1566
werd Bieren nooit aangedaan. Uit de enquête, die op bevel van
graaf Egmond werd uitgevoerd op 25 september 1566, weten
we dat de bevolking van Bieren zelf de beelden in veiligheid
gebracht had. Niettegenstaande de parochiepriester enige dreigementen had ontvangen van geuzen uit de kasselrij, ging hij
verder voor in de eredienst 8 • In onderhavig dokument is trouwens herhaalde malen sprake van oudere bewijsstukken, die
toen nog niet verloren waren.
Het register bevindt zich thans in privé-bezit. Wij konden een
kopie bemachtigen en zullen die deponeren in het stadsarchief
van St.-Winoksbergen.
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Inhoudelijk is het stuk niet enkel genealogisch, maar ook historisch zeer interessant. Toponiemen kunnen vaak de huidige ligging verraden van bepaalde stukken grond. Daartoe moeten we
natuurlijk het Toponymisch Woordenboek van De Flou ter hand
nemen. De oudste vermelding van het Bierenhof dateert daarin
van 1759, met Jacques Baevelaere als heer ervan. In onze tekst
vinden wij dat er al in 1567 een jonkheer Jacques Louis
Debavelare woonde op zijn kasteel 't Bierenhof9.
Kloostergemeenschappen uit de streek vinden we er ook terug.
Zo is er talrijke malen sprake van gronden van het 'nieuwen
112 cloostere buuten Berghen'. Het betreft hier wellicht het klooster
van de Zwarte Zusters van Roosendal, gesticht in 1480 door
Filips van Haverskerke, deken van St.-Winoksbergen, veeleer
dan het nieuwe klooster dat zijn oorsprong vond in het begijnhof, maar in 1383 binnen de stad werd heropgebouwd' 0 • Een
andere instelling was het St.-Janshospitaal, gesticht in de 13de
eeuw (?), een door reguliere kanunnikessen volgens de regel
van de H. Augustinus geleide barmhartigheidsinstelling, die de
armen en zieken van de stad herbergde 11 • Ook het 'hospitael der
Magdaleenen buuten der stede van Berghen' komt voor. Deze
leprozerij bestond zeker al in 1246, toen ze in bescherming
werd genomen door paus Innocentius IV. Volgens onze gegevens werd het hospitaal in het begin van de 14de eeuw gerund
door broeders. Dat is zeer vreemd, omdat leprozerijen altijd
door vrouwelijke religieuzen werden 'bemand' 12 •
Ook het Coudthof komt ter sprake. Er zijn echter verschillende
plaatsen met dit toponiem, o.a. een leenland te Kwaadieper 13 •
Opvallend zijn tenslotte de toponiemen die verband houden met
het rijke waterland dat deze streek van het Blootland is.

9
Merk op dat de genealogie zoals voorgesteld
door W. van Hille,
Perron de Bergues, p.
334-335, niet geheel correct is.
10
K. Papin, o.c" p. 119120.
" K. Papin, o.c" p. 120.
12
K. Papin, o.c" p. 122123.
"K. De Flou,
Woordenboek der
Toponymie, VIII, p. 584.
H. Hémart du Neufpré,
Notice sur la seigneurie
de Couthof, in Bulletin
du Comité Flamand de
France, III, p. 328-331.
A. Bonvarlet, Notice sur
Couthof, in Bulletin du
Comité Flamand de
France, III, p. 331-335.

Terrier
der foncier ende graen
renten competeerende den disch
der prochie van Bierne
te weten

a

Cornelis DE KNAEC ad causam uxoris over Olivier DE BAVELAERE ghelt den disch van Bieren xxiij s.... d. siaers vp drie
ghemeten landts, streckende zuut totter strate ende noort totten
lande van minnen heere ende meester Lambrecht VANDEN
BRIAERDE, riddere, ieghen doostzijde es ghelandt Cornelis
voorseyt ende de westzijde streckt ieghens de strate commende
van zuuden naer de Halfmylebrigghe
b

Daeldijnghen van Joris GODSCALCK (hierboven staat: de
zelve, pachter dezelve) over Olivier DE BAVELAERE x s. siaers vp een half ghemet landt in een meerder stick, streckende
zuut totter strate ende noort op de hofgracht van minnen heere
ende meester Lambrecht VANDEN BRIAERDE, riddere,
doostzijde streckende ieghens tDrevestick van minnen heere
ende meester voorseyt ende de westzyde ieghens de voorseyde
aeldynghen.
c

Jor. Jaecques Louis DEBAVELAERE geit vp syn casteel,
genaamt tBierenhof, elf scellen parisis sjaers inne begrepen den
gront ende achter erfve rontsomme bewaert.
d

Dhoirs d'heer MENDONCK geldt vp syne herberghe genaemt
den Gouden Appel met de medegaende landen twaelf penne
parisis s'jaers.
e
D'aeldynghen van Joe .... (sic) SUISSE geldt xxij s. siaers, vp
een hofsteidekin ghenaemt ... , streckende zuut op den Bierdijck
den noorthent ieghens den Steenwech ende van beeden zyden
es ghelandt BARBASAEN voorseyt (sic).
f

Romain DEURNAGHELE (hierboven staat: modo Jan DE
VUECHT bij coope; Jan te vraeghen Pieter SMEEKAERT) over
Stasin AMELRIJCK ij s. siaers vp vier ghemeten landts een lijtel min of meer, streckende zuut totten lande van Pieter VANDER NIEUWE ende noort totter straete, de oostzyde de hofsteide van Romain voorseyt, ende de westzyde zydende ieghen
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tlandt vanden nieuwen cloostere buuten Berghen ende vp dit
zelve as(s)ignement heeft de kercke van Bieren vj s. siaers ende
de presbiterie ij s. xj d ..
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g
Bouden ALLEIJN ad causam uxoris ende kijnderen (hierboven
staat: eygen caucheteur by coope jeghens daeldinghen) over
daeldynghen van Lanceloot VEIZE xij s. siaers ligghende vp
vier ghemeten landts of daer ontrent, ten zuuthende van Bieren,
west van een verouderde hofsteide ende streckt tvoomomde
landt oost ieghens tlandt van Jan ende Pieter DE SCRIJVERE
cum suis, de westhent ende zuutzyde ieghens de strate, zydende
metter noortzyde ieghens tlandt van Bouden voorseyt.

h
Joncvrauwe relicta van (in margine: modo jor Bemart QUATJONCK metjonckvrauwe Caerllelot DE BINDER zuuester) Jan
DABBIT met hun medepleghers (hierboven staat: joncheer
Adriaen DE BINDER met consorten, pachter Florens SCHOTTE) vijf ponden ende xiiij s. parisis siaers vp vijf ghemeten
ende een half landt in een meerder stick, streckende tlandt voorseyt oost ieghens tlandt van Joris VERTEGHANS ende westhent ieghens den voomomde joncvrauwe landt, zydende metter
zuutzyde ieghens den Bierdyck met eenen crommen houck
ende tlandt van Jan DE JONGHE ende de noortzyde ieghens de
landen van Jan VAN ROODE ende joncvrauwe relicta ende
kynderen Oliviers VANDER PODEME.

J
De zelve joncvrauwe als vooren over Stasaert AMELRYCK (in
margine: modo den zelven heere ende joncvrauwe) vij s. siaers
vp zeven ghemeten landts, streckende zuut ieghens de beke
ende tlandt van minne joncvrauwe voorseyt, de noorthent commende ieghens den Berchwech loopende van Berghen naer
Crochte zydende metter oostzyde ieghens den boomgaert ende
hofsteide van minne joncvrauwe, cum suis voorseyt.
k

De zelve joncvrauwe cum suis als vooren (hierboven staat:
pachter Vincent BERTELOOT, en in margine: modo jor
Bemaert QUAETJONCK ende Caerlotte zyn huysvrauwes
zuuster) over Jan VANDER HOIJMIJLE vij s. iiij d. siaers vp
twee ghemeten landts, streckende zuut totten voomomden
Berwech naer Crochte, den noorthent ieghens de strate loopende naer Steenmulne, zydende metter oostzyde ieghens tleen van
Jan CORTEWILLE ende tlandt vanden nieuwen clooster ende
metter westzyde ieghens tleen van minne joncvrauwe relicta Jan
DABBITS voorseyt. (Hieronder staat -maar is doorgehaald-: dit
voorgaende assignement heeft zoe ghecocht ieghens).

(1)

Kerls LOOPIN ad causam uxoris (hierboven staat: Andries
VAN ZUUDTPEENE, Jan DE SCHODT ad causam uxoris, en
daarboven staat: modo mre. Jacques DE BLONDE bij coope)
over Dederyck BUEDINS xxv d. siaers vp een stick landts, ghenaempt de Hane, streckende zuut totten voornomden
Berchwech naer Crochte ende noort ieghens een vervallen hofsteide, ghenaempt de Vate, zydende metter oostzyde ieghens
tleen joncvrauwe relicta Jan DABBITS ende metter westzyde
ieghens tlandt van Kerls voorseyt.
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De zelve Kerls (doorgehaald) Andries ter cauze van zynen wyve
als vooren over Dederyck BUEDINS xij d. siaers ligghende vp
de verouderde hofstede die men heet de Vate, benoorden van
tvoorgaende assignement, bezuuden an de strate ende bewesten
den leene van myn joncvrauwe relicta van Jan DABBIT voorseyt.
(m)

Gillis STONAERT (hierboven staat:Pieter Cornelis PIERLAEY
bij coope, en daarboven: modo Guillaemes ROMMEL bij
coope) over Pieter DE HANE ghezeit ALSTEEN ende Andries
VAN BIERNE zesthien ponden parisis siaers vp een behuusde
stede met elleven ghemeten preter een vierendeel landts.
Eerst Ten huusvelde, neghen ghemeten lands in diverschen sticken, streckende zuut ieghens de beke, den noorthendt ieghens
de straete loopende naer Steenmulne, doostzyde zydende ieghen de landen vanden nieuwen clooster ende presbiterie van
Bieren ende westzyde ieghen tlandt van mejoncvrauwe relicta
van Jan DABBIT
Item noch zeven vierendeel landts daeran benoorden over
tvoomomde straetkin ligghende tusschen drie straten, streckende zuut ieghen de strate naer Steenmulne, den noorthent ieghens de strate op de Hondtgracht de westzyde ieghen tstraetkin
van zuuden commende naer de Hondtgracht ende an de oostzyde es gelandt Jacob PIERIN
Ende dit voorgaende assignement ghelt oock den prochiepape
van Bieren een raziere tarwen siaers preter half spyndekin.
Ende van al dezen es in de kerckelade eenen ouden bezeghelden
brief die meer dan tydt es te vernieuwen.

n
Tclooster van Synte Winnocx binnen Berghen, metgaders de
weduwe Rogiers VANDER HA x s. siaers vp onderhalf ghemet
landts, streckende zuut totter strate ende Steenwech, den noorthent ende westzyde ieghens tleen van Jan CORTEWILLE, ende
doostzyde ieghens tlandt van Pieter VANDER NIEUWE, metgaders de kynderen van Jacob DE CALUWE.
0

Jan CORTEWILLE (hierboven staat: pachter Jacques DELA
HANNERE -doorgehaald-, Joos CRIMMOLIN) over Boudrain
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Vlaanderen.
Gerard Mercator 1512-1594 & Abraham Ortelius 1527-1598.
Uit: Theatrum Orbis Terrarum; Abraham Ortelius; Antwerpen 1595.
Kopergravure, 375 x 490 mm.

VANDER PLANCKE xvj s. siaers vp een plecke van lande, van
ouden tyden ghenaempt den Brouck van Leinsele, nu ghenaempt de Twyntich Ghemeten, ligghende benoorden an de
Hondtgracht ende de Steenenbrigghe), van oosten an de
Groenestrate, streckende noort metter westzyde ieghens tlandt
van mejoncvrauwe de weduwe ende kynders Oliviers VANDER
PODEME.
p

Joncvrauwe relicta van Jan DABBIT ende de kynderen van Jan
VANDER ZWEENE (hierboven staat: pachter Pieter ROUZEAU) over Melchior LOOTIN v s. siaers vp twee ghemeten
landts, streckende oost ieghen tleen van Jan LYSEN causa uxoris ende west ieghen de Groenestrate ende van beeden zyden
zijnde gelandt joncvrauwe ende kijnderen voorseyt.
q
Olivier SCARE (hierboven staat: proprietaris Pieter ROUZEAU) over Bussaert VANDEN WALE ende Stasen AMELRYCK ix s. siaers vp drie ghemeten landts, streckende zuut totter Hondtgracht ende noort ieghen tleen van Jan LYSEN ad
causam uxoris, zijdende metter westzyde ieghen tlandt van
Jacob PIEREN ende de oostzyde ieghens ." .
(r)

Jacob PIEREN, Cornelis DE KNAECK ad causam uxoris (hierboven staat: nu Jooris RAPE) ende andere v s. siaers vp achte
ghemeten landts, streckende zuut op de Hondtgracht ende noort
ieghen tleen van Jan LYSEN, zydende metter oostzijde ieghens
de strate commende van zuuden naer de Halfmylebrigghe ende
metter westzyde ieghen tlandt (hierna staat: van Jan SCARE doorgehaald-) vande aeldinghen van Olivier SCARE.
(s)

Joncvrauwe relicta ende kynderen van Olivier VANDER
PODEME (hierboven staat: modo Mailliaert DE BAVELARE)
over Olivier DE BAVELARE v s. siaers vp onderhalf ghemet
landts in de Scadecorenbelck ende aldernaest de hoofsteide
ghenaempt Bakelroot, streckende zuut ieghens tleen van
Colaert VANDEN KERCHOVE ad causam uxoris ende noort
ieghen den Steenwech ende es tstraetkin loopende naer
Steenmulne, de westzyde ieghen de voornomde joncvrauwe
ende kynderen.
(t)

De zelve joncvrauwe ende kynderen Oliviers VANDER PODEME (hierboven staat: dhoirs ende aeldinghen Jan VERTEGANS) over Oliver DE BAVELARE iij s. vj d. siaers vp drie
ghemeten landts of daer ontrent, van ouden tyden ghenaempt de
Distelmeet, ligghende in de Twaelf Ghemeten, streckende oost
ende west ieghen tlandt van de joncvrauwe ende kynderen
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voorseyt, zydende metter zuutzyde ieghens tland van Joris
VERTEGANS ende de noortzyde ieghen tleen van Colaert
VANDEN KERCHOVE ad causam uxoris.
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v
Meester Winnock LAMMINS ende daeldijnghen vanden kynde
van Fransoys LOEIJE (hierboven staat: Mattheeus WILLEINS
modo dhoirs Fransois HOCKET) over Passchier DE JONGHE
iij f parisis siaers vp huerleder stede met xxiiijtich ghemeten
landts met alle de catheelen daervp staende naghelvast, mortelvast ende wortelvast.
x
De zelve (hierboven staat: vt supra) over lsabeele VANDER
EEKE x s. vj d. siaers vp een stick landts an tColommevelt,
streckende zuut metter oostzyde ieghen tlandt van meester
Winnock ende aeldynghen voorseyt ende noort ieghens tlandt
vanden disch van Synte Maertins te Berghe ende tlandt ...
zydende metter westzyde met een hapkin 14 ieghens tlandt van
Jan STONAERT fs. Jans ende daeldynghen van Jan DABBIT.

Bieren noordt over de Colme
y
Andries VANDER CLYTE met zyn medepleghers (hierboven
staat: Hendric TACCOEN modo mr. Jacques VAN CAPPELE)
over Roelandt DE VISCH viij s. siaers vp een sticxkin landts
streckende oost ieghens de hofstede van Andries, cum suis,
voorseyt, de westhendt ieghen den Waterganck loopende naer
den Craijhove, de zuutzyde de zelve Andries als vooren en
zydende metter noortzyde ieghens tlandt van Joos VAN HONDEGHEEM, Heinderyck MATHEUS ende andere.
z

Joris RAPE doude (hierboven staat: modo nu Jooris RAPE fs.
Bussaerts, nv Jooris WILLIERON by deele en in margine:
modo int jaer 1637 behoort dese partie toe de wedewe Jan
GHEERSTEN ende dese Vanghenesse licht van zuuden tarticle
hier achter staende ghecotteert met ee dat ooc aan de zelve
wedewe toebehoort) over Vincent DIEMAERE ij s. siaers vp ix
vierendeel landts lytel min of meer, ghenaempt van ouden tyden
de Vanghenesse, streckende oost totter lande van Passchier
WEINSSOONE ad causam uxoris ende Bollaertsmeet, de westhendt ieghen de straete, de zuutzyde ieghens thospitael landt der
Magdaleenen buuten Berghen, de noortzyde ieghen tlandt Joos
VAN HONDEGHEEM, Heinderyck MATHEUS ende andere.

"Uitham.

aa
De zelve Joris over tkynt van Jan SUELS iij s. vj d. siaers vp
een ghemet landts in de middel van vier ghemeten ende een half
of daer ontrent, streckende meest zuut ende noort, de zuuthent
ieghen tlandt van Heinderyck MATHEUS, Joos VAN HONDEGHEEM ende andere, de noorthent ieghen den zelve Joris,
Olivier SCAERE ende andere, zydende metter oostzyde ieghens tlandt van Bussaert BAEYE ende de westzyde ieghens den

Grooten Taijwerp.
bb
Abel tkynt van Willem ZEDT (hierboven staat: Joris RAPE
doude, en daarboven: modo BERLANDT) over Jan VANDEN
WALE ij s. siaers vp een stick lands van vier ghemeten drie vierendeel of daer ontrent, ghenaempt tl]epstick, streckende zuut
ieghens tlandt van Joris RAPE ende noort ieghen den voorseyden Abel, an doostzyde es de straete commende zuut naer de
Havenbrigghe, zydende metter westzyde ieghens tdischlandt
van Synte Maertins te Berghen.
cc
Joos VAN HONDEGHEEM met zynen kynderen ende andere
(hierboven staat: Olivier pachter, nu Joos JANSSOONE, laet)
over Jan VANDEN WALE ijs. ij d. siaers vp een ghemet landts
in de noortzyde van een meerder stick, streckende oost ieghens
tleen mejoncvrauwe Anna VAN OIJE ende de voomomden Joos
cum suis ende west ieghen tlandt der kynderen van Pieter VAN
HUTSYvan Synt Omaers, zydende metter zuutzyde ieghens de
voomomden Joos ende andere, de noortzyde ieghen tleen van
Clay PIEL ende tlandt vander Capelrie vander eerster rnisse
tSynte Maertins binnen Berghen
ende dit assignement staet in den ouden bouck in tween partien.
dd
Daeldijnghen van Goris VANDER EECKE ende Willem HEBBEN (hierboven staat: Malliaert DE TELDERE ende andere,
modo Mailliaert DEBAVELARE -deze laatste naam werd
doorgehaald- en daarboven: modo de dochter MAGHE) over
Jan HARYNCK iij s. iiij d. siaers vp vier ghemeten landts in een
stick van vier ghemeten drie vierendeel, ghenaempt van ouden
tyden de Wulfmeet, streckende zuut metter westzyde ieghen
tlandt van Heinderyck MATHEUS, Joos VAN HONDEGHEEM ende andere, an doostzyde es ghelandt Joris RAPE
doude ende vp de zuutoosthouck es ghelandt den disch van

Coudekercke.
ee
Heinderyck MATHEUS, Joos VAN HONDEGHEEM ende
andere (hierboven staat: Malliaert DE TELDERE, modo mr.
Jacques DE BLONDE by successie) over Pauwels SARESONE
iij s. vj d. siaers vp vijf vierendeel landts of daer ontrent, strec-

119

kende oost ieghen tlandt van Abel tkynt van Willem ZEDT ende
andere, de westhendt ieghen de straete commende vander
Halfmijlebrigghe naer de Havenbrigghe, de zuutzyde ieghens
tlandt van Joris RAPE, zydende metter noortzyde ieghen thospitael landt vander Magdaleene, sdichslandt van Synte Maertins
te Berghen ende tGalghesticxkin, toebehoorende Joris RAPE
voorseyt.
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ff
Joos VAN HONDEGHEEM, Heinderijck MATHEUS ende
andere (hierboven staat: modo mr. Jacques VAN CAPPELE
cooper by decrete) over Pauwels SARESONE x s. siaers vp een
stick landts dat men heet tHooghestick ende strect zuyt totten
het lande van Andries VANDER CLIJTE ende noort ieghens de
Wulfmeet ende sdischs landt van Coudekercke, zydende metter
oostzyde ieghens tlandt vanden nieuwen clooster buuten
Berghen ende de westzyde ieghens Joos cum suis voorseyt.

gg
Den nieuwen cloostere buuten Berghen over Jan VANDEN
NOORTHOUTE iij s. vj d. ob. 15 vp een stick landts van vyf vierendeel lytel min of meer, streckende zuut ende noort ende metter westzyde ieghens tlandt van Joos VAN HONDEGHEEM,
Heinderyck MATHEUS ende andere, an de oostzyde es ghelandt Joris RAPE doude.
hh
Passchier WEINSSOONE ad causam uxoris (hierboven staat:
modo jonckgheer Jan WEINSSOONE) over Vincent
DIEMAERE ijs. siaers vp een half ghemet landts, in den noortwesthouck van vyf ghemeten of daer ontrent, van ouden tyden
ghenaempt den Claverbelck, strect tvoomomde half ghemet
oost ende metter zuutzyde ieghen tlandt van Passchier voorseyt,
den westhendt ieghen de straete, zydende metter noortzyde ieghen tlandt vanden hospitale der Magdaleenen buuten Berghen,
ghenaempt tMyllevelt.
JJ
De zelve Passchier als vooren over Vincent DIEMAERE x d.
ob. siaers vp een stick landts gheheeten tNoordervelt, groot ontrent den vier ghemeten ende es rontdomme ghelandt Passchier
voorseyt ende vp den zuutoosthouck staet een pit, ghenaempt
den Neckerpit ende ligghet tzeve landt noortwest vander hofstede.
kk
De zelve Passchier als vooren over Vincent DIEMAERE x s.
siaers vp drie vierendeel landts in een meerder stick, streckende
zuut ieghens de landen van Jacob LAMMINS doude ende den
disch van Bieren, de noorthent ende doostzyde de zelve Jacob

" Obool: een gouden
denier.

LAMMINS ende zydende metter westzyde tlandt van Passchier
WEINSSOONE ende Jacob LAMMINS voorseyt.

11
Daeldijnghen van mejoncvrauwe Abel LOOTINS (hierboven
staat: Andries VAN VUTLATE, Mailliaert DEBAVELARE, en
daarboven: modo Jan SYVRANC? ) over daeldynghen van
Gillis VAN ZINNEGHEEM x s. siaers vp drie vierendeel landts
in de zuutzyde van een meerder stick, streckende oost ieghens
tlandt van Jacob LAMMINS ad causam uxoris, de westhent ieghen tlandt der Magdaleenen buuten Berghen, zydende metter
zuutzyde ieghen tlandt van Passchier WEINSSOONE ad causam uxoris ende houdt tgheheele stick vyf ghemeten of daer
ontrent.
(Hierna staat volgende tekst, die evenwel volledig werd doorgehaald:) Jacob LAMMINS doude ad causam uxoris over joncvrauwe relicta Gillis CONIJNGHES xiiij s. ende een half groot
quartier evens siaers, vp een ghemet landts (cfr. oo)
mm
Jacob LAMMINS doude causa uxoris, dochter van Jan VANDER WEGHESCHEDE (hierboven staat: modo Maerten LAMMERS tot Houttem in Veumambacht) over Michiel VANDER
WEGHESCHEDE vij s. siaers ende deen helt van een half
groot quartiere eyven vp drie vierendeel lands, streckende metten noordhende jeghens de Menewech ende metten zuudhende
ende oostzyde jeghens tlandt van Jacob voorseyt, zydende metter westzyde jeghen tlandt der kinderen Jans VANDER ZWENE
met huerlieder complicen.
nn
De zelve Jacob alsvooren over Michiel VANDER WEGHESCHEDE vij s. siaers vp drie vierendeel lands b(e)oosten an de
voomomde drie vierendeel, streckende zuudt metter oostzyde
jeghens Jacobs landt voorseyt ende metten noorthendt jeghen de
voomomde Meynewech ende metter westzyde tvoorghaende
assignement.
00

De zelve Jacob alsvooren over joncvrauwe de wedewe Gillis
SCONYNGHES xiiij s. ende een half groot quartiere eyven siaers vp een ghemet lands, oost vande twee voomomde iij vierendeel, hovende metten noorthent jeghen de Meynewech, de
zuudhent ende westzyde jeghen tlandt Jacobs voorseyt, zydende metter oostzyde ende noortoosthoucke jeghen Jans BERNAERTS hofsteide van oude tijden, nu gheheele verghaen ende es
tlandt der kinderen Jans VANDER ZWENE cum suis.
pp
Daeldinghen Jans VANDER ZWENE met huerlieder complicen
(hierboven staat: modo Andries DE ROUCK) over Thomaes
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VANDEN TUPRE x s. ij d. siaers vp j 1/2 ghemet lands, streckende metter zuudhent ende westzyde jeghens de Ho/gracht
vanden Rode Camere, de noorthent jeghens stick daere
Marantsbrigghe inne ligghet ende es de Vutwech van den Rode
Camere ende andere ghebuere ter strate naer de steide van
Berghen, zydende metter oostzyde jeghens de Zijtlak. Ende dit
zelve landt ghelt de kercke ende de cupe 16 van Bieren elc xij d ..
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qq
De zelve aldinghen alsvooren over Thomaes voorseyt vj d. siaers vp iiij_ ghemeten lands ofte daerontrent, streckende zuudt
tot een onbehuusde hofsteide, wylneer ghenaempt Hughe
Craems, de noorthent ende westzyde jeghen daeldinghen voorseyt, zydende metter oostzyde jeghen tlandt van St.-Janshuus te
Berghen. Ende dit assignement ghelt de kercke vj d. ende cupe
van Bieren iij s. vj d. ende een half quartiere eyven siaers.
IT

De zelve aeldinghen alsvooren over Thomaes voorseyt ij s. siaers vp j ghemet lands, ghenaempt de Wulpe van ouden tyden,
streckende oost totten lande vanden nyewen cloostre buuten
Berghen ende west totten lande der aeldinghen voorseyt,
zydende metter zuudzyde jeghen tlandt der Madaleene buuten
Berghen ende tlandt van Franchoys VAN HEYMSDALE ende
de noortzyde jeghens Hughe CRAEMS hofsteide ende tlandt
der aeldinghen voorseyt. Dit zelve landt ghelt de kercke van
Bieren xij d. siaers.
ss
De zelve aeldinghen alsvooren over Thomaes vooreyt ij s. ij d.
siaers vp twee ghemeten lands, ghenaempt van ouden tyden den
Ossebelc, streckende oostjeghen de voorseyde aeldinghen ende
westjeghen tlandt van Franchoys VAN HEYMSDALE, zydende metter zuudzyde jeghen tlandt vanden nyewen clooster ende
Jacob DE BAVELARE by coope ende de noortzyde jeghen
tlandt van Jacob LAMMINS doude ad causam uxoris. Dit zelve
assignement ghelt de kercke voorseyt v s. ende de cupe aldaere
xij d. siaers.
tt
Franchoys VAN HEYMSDALE (hierboven staat: modo daeldinghen Jan VERTEGANS) over Jan HARYNC (hiernaast
staat: modo daeldinghen VERTEGANS) v s. siaers vp twee
ghemeten lands, streckende zuudt jeghen sdischlandt van
Bieren ende noordtjeghen tlandt der aeldinghen Jans VANDER
ZWENE, zydende me(t)ter oostzyde jeghen tlandt der
Madaleene ende metter westzyde jeghen tlandt vanden nyewen
cloostre.
vv
De zelve Franchoys over Jan HARYNC voorseyt iij s. iiij d. siaers vp vyf vierendeel lands, streckende oost ende metter noort-

16
het bestuur van de
gemeente

zyde jeghen tlandt van Franchoys voorseyt ende west jeghen
straetkin commende zuudt vander Halfmijlebrigghe ende ande
zuudtzyde es ghelandt Jan STONAERT fs. Jans.
XX

Den nyewen cloostre buuten Berghen over Michiel COOPMAN xviij s. siaers vp een oude onbehuusde hofsteide met
twee ghemeten lands littel min of meer, streckende oost ende
metter noortzyde jeghen tvoornomde cloostre landt ende metter
zuudtzyde jeghen tlandt vander aeldinghen van Jan DE SCOT
te Killeem 11 ende metten westhent jeghen tsteideland vanden
nyewen cloostre voorseyt ende dat van ouden tyden. Dit voorghaende assignement metgaders tot xviij ghemeten heift hiere
voortyts Willem VITSE vpghedreghen den voornomden cloostre ende ghegheven ten ewighen daghen, met een van zin dochtren, die aldaere binnen religieuse ende profest was.
zz
Joris VERTEGHANS over Pietre VANDEN BUSSCHE (hiernaast staat: daeldinghen Jan VERTEGANS) iij s. viij d. siaers
vp ij112 lands of daerontrent, streckende zuudt met eenen scerpen steerte totter strate ende noordt jeghen tlandt van Jacob
LAMMINS causa uxoris, zydende metter oostzyde jeghen sdischland van Bieren ende tlandts van Clays PIEL ende metter
westzyde jeghen de strate commende vander Halfmylebrigghe
naer de kercke.
(aaa)
Jan STONAERT fs. Jans (hierboven staat: Jacob VAN CAPPLLE, Jacques DEN BAVELAERE, en daarboven: J... TENMET
by coope van mr. ".)over Jan HARYNC ende Jan DE BUC vs.
siaers vp neghen vierendeel lands streckende oost ende metter
noortzyde jeghen tlandt van Franchoys VAN HEYMSDALE
ende west totter strate diere loopt vander Halfmylebrigghe naer
de kercke, zydende metter zuudzyde jeghen tlandt Jans voorseyt, (hierna komt volgende doorgehaalde tekst:) ende es dit
landt van ouden tyden ghenaempt tKerckhof.
De zelve Jan (hierboven staat: Jan STONAERT modo mr. Jacob
VAN CAPPLE) over Emondt DE BYE xiiij d. siaers ende vyf
halve groote quartieren eyven, vp ix vierendeel lands, streckende oost jeghen de presbyterie landt van Bieren ende west jeghen Jans voorseyde landt, zydende metter zuudzijde jeghen sdischlandt van Bieren ende metter noortzyde jeghen de kinderen
van Marten HERMIJS landt. Ende vp dit assignement heift de
cure 18 van de Bieren v s. xj d"
17
Killem nabij
Hondschoote.
'"J. Verdam,
Middelnederlandsch
handwoordenboek., cure:
parochie.
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Steen ende ammanscap van Bieren
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bbb
Pauwels DE LANGHE tkindt van Heyndryc MAETSAERT
ende andere (hierboven staat: Achilles WAGHEBEEN, dan
doorgehaald: modo Thomaes VAN RYE, en vervolgens: Pieter
ROUZEAU cooper) over Willem RAES en Jan DE HALVE xiij
s. siaers vp j 112 ghemet lands in een meerdre stick, twelc strect
oost totten lande der kinderen van Clays MORMENTYN ende
west jeghen tHuusvelt, zydende met beeden zyden jeghen tlandt
van Pauwels cum suis voorseyt.
Te desen steide heift den disch iiij f parisis siaers losrente, den
penninck xiiij ende was de voomomde rente den disch voorseyt
ghetransporteert intjaer xxxj bij Gillis STONAERT, alzo de lettren luuden rustende inde kercklade ende valt de rente elcke
jaere xxixen van octobre.
Item vp tderde vanden voomomde steide (hierboven staat:
ROUZEAU cooper), zo heift den disch noch xij f parisis siaers,
den pennynck xvj ghecocht jeghens Gillis STONAERT int jaer
xxxiiij ende valt elke jaere de voomomde rente den eersten in
maerte. Ende es inde kerc(k)lade een bezeghelden brief daer af
mentioneerende.
ccc
Jacob LEIJ ende kynderen van Clays DE HEGHERE over tkynt
van Moricius VAN VASSENAERE xxx s. siaers, ligghende vp
thien ghemeten landts in zes sticken, dannof de drie zuuderste
strecken oost ende metter zuudzyde ieghen den zelven ende
kijnderen landt ende twesthendt jeghens ....
Item noch drie sticken benoorden daer an, streckende zuut ieghens tvoorgaende landt ende noort ieghens de Co/me, wannof
toosterste stick compt ten noortoosthoucke met eenen steerte
ieghen Lijmanshouck, zydende metter westzyde ieghen tlandt
van Jacob ende kynderen voorseyt ghecocht ieghen dheer Jan
HEINDERIJCX presbiter.
ddd
De zelve Jacob LEIJ over daeldijnghen van Jan VOLKEN vj s.
siaers vp 3 vierendeel landts, streckende zuut metter oostzyde
ieghen tlandt van daeldynghen van Renault DE HALVE cum
suis ende noort ieghens de Colme, zydende metter westzyde
ieghens tlandt ....
eee
Jan BURS (hierboven staat: pachter ANNAERT ... van mr.
Thomaes VAN RIJE) over Jan BRANDT xiij s. siaers vp een
stick landts, ghenaempt tMulnevelt, streckende zuut ieghens de

straete vp de Co/me ende noort met eenen hapken ieghen tleen
vanden kynde van Hydrop RAES ende zydende metter oostzyde ieghen tleen van Jan voorseyt ende metter westzyde ieghen
den voornomden Jan landt.

Steen
fff
De kynderen van Jan DE KOTS (hierboven staat: pachter
Roeland STEVEN) over Dederyck BUEDINS x s. siaers vp
huerleder hofstede, ligghende bewesten an de straete die loopt
van noorden zuut naer den Loowech 19 , bezuuden an de dreive
van Joris RAPE de jonghe ende van westen zynde ghelandt de
zelve kynderen.

ggg
Relicta ende kijnderen van Clays DE MOL (hierboven staat:
Bussaert VANDER HAGHE, modo Mailliaert OULTERNEYS
ende Zeghers VAN HOUTTE, voochden over de kynderen
Jooris BOENCOURT) over Jan HAZEBAERT xij s. siaers vp
ij 112 ghemeten landts, streckende oost ieghen tdischlandt van
Ste Maertins te Berghe ende west ieghen tleen van mejoncvrauwe de dochter van Joris VAN OYE, zydende metter zuutzyde ieghens de beike en metter westzyde ieghens de voornomde weduwe ende kijnderen landt.

Spijkere
19
Is de verlenging van de
Loodijk, de weg van Lo
in Bergenambacht
(Looberghe) en Lo in
Veurne-ambacht: A.
Lesmaries, Dunkerque et
la Plaine Maritime aux
temps anciens, Troisième
partie, Aux temps de la
puissance Romaine, in
Union Faulconnier,
Société historique et
archéologique de
Dunkerque et la Flandre
Maritime, deel XX,
1923, p. 20-26.
'° Het gaat hier meer dan
waarschijnlijk over
Armbouts-Cappel.
Arnoudscappel is thans
West-Cappel gelegen tussen Bergues en Watou.

Jan DE HAUWERE (hierboven staat: Marcx ende Mailliaert
VERBEICKE, nu Simoen WALEUS) over Malen DE PLACKERE iiij s. siaers vp de steide met twee ghemeten landts, streckende oost totter straete ende west metter zuutzyde Jans voorseyt, zydende metter noortzyde ieghen de gracht die van
benoorden Spyckere loopt naer Arnoudscapple 20 •
Item in de voorseyde prochie heeft den disch van Bieren (hierboven staat: Jan VAN WOORMHOUT, modo Moris DE
DUVELE) iiij f parisis siaers losrenten, den penninc xiiij, ghecocht vp vyf ghemeten en half landts, toebehoorende Jan VAN
WORMHOUDT. Ende was de voornomde rente van iiij f parisis den disch ghetransporteert by Gillis STONAERT int jaer
xxxjtich. Ende de zelve rente valt alle jaere den xxixen dach van
october. Dannof lettren van transpoorte bezeghelt ende wettelyck ghepasseert rusten in de kerckelade.
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Cappelle

126

hhh
Glaude CORTEWILLE over tkynt van Joris CANT xxv s. siaers vp een stick landts, streckende oost totten landen vanden
dissche van Ste Maertins, daeldynghen van Pieter VAN HUTSY
van St. Omaers ende der capelrielandt 21 van Ste Maertins vander eerster misse te Berghe ende west ieghens een oudt onbehuusde hofsteidekin toebehoorende Glaude voorseyt, zydende
metter zuutzyde ende noortzyde ieghens de zelve Glaudes landt.
jjj
Daeldynghen van Pieters VAN HUTCHIJ van Synt Omaers
(hierboven staat: Joris RAPE doude) over Dederyck VAN HUTCHIJ vj s. siaers vp vier lynen ende xxv roeden landts, streckende oost ieghen den waterganck, ghenaempt tGrachtkin,
loopende naer tCraijhof ende west ieghen Glaude CORTEWILLE, tvoorgaende assignement zydende metter zuutzyde an
sdischlandt van Synte Maertins te Berghe ende metter noortzyde ieghens der capelrie landt van Synte Maertins vander eerster
misse aldaer.
kkk
Olivier BURS (hierboven staat: Jan LYSSEN, modo Pieter
BOLLAERT byder Plancke, pachter Mercx HEINDRYCK)
over Christiaen PECSTEEN iij s. vj d. siaers ligghende vp een
ghemet landts, in de zuutzyde van een meerder stick, streckende tgheheele stick oost ieghen tlandt vanden nieuwen clooster
buuten Berghen ende Marcx MERCAT landt, de westhent ende
zuutzyde ieghen tlandt van Marcx voorseyt. Ende dit landt ghelt
de cure ende kercke van Bieren elck iij s. vj d. siaers.
lll
Heinderijck TACKOEN over mejoncvrauwe de wedewe Gillis
SCONIJNGHES iij s. v d. siaers vp een ghemet landts, ligghende in een stick van vyf ghemeten of daerontrent, bezuuden
der steide van Christiaen DE HAMERE, streckende oost ieghens tdischlandt van Synte Maertins te Berghe ende west ieghen tlandt VANDER PLANCKE, van beeden zyden es ghelandt
Christiaen voorseyt.
mmm

Claeys MARCX, daeldijnghen van Christiaen HARDEMAGHE over Pieter TAETSE v s. siaers vp drie vierendeel landts, de
welcke plach te weizen een hofsteide ende es in een meerder
stick van twee ghemeten of daer ontrent, streckende meest oost
ende west, de oosthent ende zuutwesthouck ieghens tlandt van
Heinderijck TACKOEN, den westhent ieghens Claeys MARCX
cum suis voorseyt, de zuutzyde vander voorseyde hofsteide
landt, zydende ieghen tlandt van Glaude CORTEWILLE ende

"J. Verdam, o.c" capelrie : stichting ter bezoldiging van een kapelaan ;
capelrielant : uit welker
opbrengsten zij werd
gevonden.

de noortzyde ieghens tlandt van Maertin BRONDE van Arie 22
met zynen meidepleighers.

Coudekercke
Heinderijck TACKOEN (hierboven staat: Mailliaert DE BAVELAERE) over minnen heer Joos VAN HALEWYNE, ruddere,
iij s. vj d. siaers vp vier ghemeten landts met eenen crommen
houcke gaende tzynen huusvelde waert, streckende zuut ende
noort ieghen Heinderycx voorseyts landt, zydende metter oostzyde ieghen de landen vanden voornomden Heinderyck,
Maertin BRONDE ende meer andre ende metter westzyde ieghen tlandt van Glaude CORTEWILLE. Ende vp dit zelve landt
heeft de presbiterie van Bieren een spynt tarwen siaers.
nnn
Antheunis VANDEN WALLE over Jacob GHIBBIN (in margine: Nu bij coope Cornelys DE BRUNE fs. Caerle tot
Duunckercke jeghens dhoirs ende aeldinghen Hendric DAMMAN int jaer 85, en daaronder: anderwarf vercoisterende persoone ghenaempt Jan SOBRIJ, modo de douagiere van mijnheere HEROSCO, en toegevoegd in modem schrift: Diego DE
HEROSCO) over Jacob GHIBBIN vj f parisis siaers vp thien
ghemeten landts, ligghende oost vander kercke van
Coudekercke, ter steide daer Antheunis voorseyt woont ende in
diversche sticken.
Eerst drie ghemeten landts Ten huusvelde, streckende zuut ieghen theinleidekin 23 ende noort ieghens Antheunis voorseyt
landt, zydende metter westzyde ieghens een ghemet, hier naer
int zelve assignement ende metter oostzyde ieghens tlandt van
Pieter PIETERS cum suis, abouteerende oock ieghen den wal
vanden voornomden Huusvelde.
Item drie ghemeten lytel min of meer bezuuden an tvoomomde
leidekin, streckende oost ieghen de straete ende west ieghen
tlandt van mejoncvrauwe de weduwe ende kynderen Oliviers
VANDEN PODEME, zydende metter zuutzyde ieghen tstraetkin.

"Aire-sur-la-Lys (Pasde-Calais).
23
J. Verdam, o.c., hein:
een afscheiding van landerijen, scheisloot, greppel ; Leide: een waterloop, -gang, afvoerkanaal.

Item noch twee ghemeten lytel min of meer, streckende oost
ieghens Antheunis voorseyt landt ende de westhent ieghen
tlandt der presbiterie ende disch van Coudekercke, de zuutzyde
ieghen tlandt der aeldynghen van Pieter DE BRUNE ende dit
naer volghende ghemet int assignement.
Item noch een ghemet, streckende oost an tvoornomde Huusvelt
ende west ieghen tlandt der presbiterie van Coudekercke,
zydende metter zuutzyde ieghens tvoomomde heinleedekin
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ende de noortzyde ieghens de voomomde aeldijnghen van
Pieter DE BRUNE metten Kerckwech.
Item noch een ghemet lytel min of meer, streckende zuut ende
noort, ieghens de voomomden Antheunis landt, zydende metter
westzyde ieghens landt vande voomomde aeldijnghen ende
doostzyde ieghens de hofgracht ende tvoomomde Huusvelt.
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Ende deis vj f parisis waeren bezet van Jacob GHIBBIN voorseyt, te hulpe van een zoendach misse ervelyck in de kercke van
Bieren.

Berghen

000

De kijnderen van Willem VANDER HAGHE (hierboven staat:
modo Jan VERCLIJTTE fs. Andries, en in margine: Maerten
VANDER HAEGHE, modo Michiel COOLENS ... xxviij s. van
VERHAGHE, en daaronder: .. .lint van Michiel COOLINS) over
Jaecques AERCKENBOUTH viij s. siaers vp huerleder huus,
staende binnen der steide van Berghe ende vp den houck vanden zacke by Synte Jansbrigghe ende neffens den water steighere vander vaertgracht loopende naer d'Ingelsche Spueye, van
oosten de straete ... (sic), van zuuden thuus van Jan VANDER
VELDE ende van westen thuus van Lauwys BURS, glaswerckere.

Quadypre

ppp
Den disch van Quadypre ghelt den disch van Bieren vij s. vj d.
siaers (in margine: van tcapitael (end)e verloop van (de) rente is
desen ... voldaen metter (som)me van x lb x s" die Roelandt
VAN UTLAETE, als dischmeester ontfaen heeft (va)nden pastor van Quadijper ter presentie van jor Chaerles VAN BIERNE,
heere van Assonvael, ... bantwoordt by syne reekeninge gedaen
den xviijen septembris xvjc xvje, ideo ... heeft betaelt tjaer 96
ende 97). Ende van dien es in pazijvelycke possessie totten
daghe van heident, de welcke rente men jaerlycx heescht den
dischmeester aldaer 2•.
qqq
Jacob DE ROOTS met zynen meidepleighers (hierboven staat:
modo nu by coope Jan WILLERON, en in margine: modo de
hoirs der heere Pieter DE LANTSHEERE) over Jan DE MEY

24
Behoudens de vermelding in margine, werd
deze tekst doorgehaald.

ende Jacob VAN ARCKE xx s. siaers vp drie ghemeten landts,
ghenaempt het Coudthof, streckende zuut metter oostzyde ieghen tlandt der steide, ghenaempt de Looden Poorte, de noorthent ieghens de hofsteide toebehoorende (hierboven staat: Jan
DE HONDT diet voort vercocht heift anden zone van) Pieter
DE CAUWELARE de zone Pieters, an de westzyde es ghelandt
Jacob DE ROOTS met zynen meidepleighers voorseit.

Herzeele

Winnocq ANYS by successie (hierboven staat volgende doorgehaalde tekst: Caerle VANDEN WYNGAERDE, voochdt
vande kynderen, en vervolgens: modo Jacob VERBAST) ghelt
vp drie ghemeten en half landts, toebehoorende in voorleden
tyden Winnocq ANYS, den disch van Bieren xxxj s. parisis
tsiaers, streckende zuudt ende noordt, metter oostzyde jeghens
tlandt vande kynderen van Willem DE CONYNCK wylent toebehoorende voorseyden Winnoc ANYZ, metter westzyde jeghens tlandt van Chrispiaen MAECKEREEL, den noordhentjeghens een cleen straetken voor Maeycken SPAENS dam ende de
zuudzyde hovende jeghens den mersch.

Woormhoudt

Vedast GODSCALCQ ghelt anden disch van Bierne xxix s.
parisis siaers, (hierboven staat: modo Vincent COUVREUR
vader, en in margine: ... Vincent COUVREUR ... daer staet
(eenen) grooten ouden ... esboom vp) bezet vp j 112 ghemet landts
in den Zuuthouck van Wormhoudt.
Eerst j ghemet lants, streckende zuut ende noort, ende es een
driehouck stick ende oude hofstede daer Marcx STAKE plochte te woonen, streckende zuut ende noort metten zuuthende tlant
ofte meersch vande kijnderen Fransois VAN WINNEZEELE,
metter noorthende ende westzyde jeghens de Casselstraete,
ghenaempt de Witstraete ende metter oostzyde jeghens den wal
ende hofgracht van voorseyden GODSCALCQ neffens bachter
schuere gaende totten damme vander steide van Vedast GODSCALCQ voorseyt, den wekken dam vutcompt vpde voomomde
Casselstraete, de oostzyde compt jeghens de heerlichede vanden Proost van Woormhoudt. Item tander half ghemet streckt
alsvooren ten noorthende van tvoornomde ghemet over de voornomde Witstraete, gaende noort tot een cleen stratkin dat oost
loopt naer de nieuwe meulen van ... de Witstraete westzydende
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ende oostzydende tgerstlant vanden voomomden Vedast GODSCALCQ.

Socx
rrr
Bodraeyn VAN HEULE ad causam uxoris (hierboven staat:
130 modo mejonckvrauwe VAN OUDENHOVE) over daeldynghen
van Gillis VAN ZINNEGHEEM x s. siaers vp vijf vierendeel
landts, ligghende zuutoost vander kercke, streckende zuut, noort
ende metter westzyde ieghens tlandt van Boudraijn voorseyt,
zydende metter oostzyde ieghen den huusdam westwaert vutcommende.

sss
Balthen DRUUS met zynen meidepleighers (hierboven staat:
modo meester Jacques DE BLONDE causa uxoris, nu ... (sic)
MONDINIJ causa) over Stasaert AMELRYCK iij f vj s. siaers
vp drie gemeten ende drie vierendeel landts ende vp de westzyde met een hapkin, streckende zuut ende noort, de zuuthendt
ieghen tlandt van Jaspar COENE van Rijsele by naerheyden
ghenomen.
ttt

Daeldijnghen van Philips VAN ZUUTPEENE (hierboven staat:
modo Ghontier THOORENS) over Jan DE MEIJ v s. iiij d. siaers ende een groot qwartier eiven vp twee ghemeten landts,
streckende oost ieghens de Scoebeike ende west metter zuutzyde ieghen tlandt van daeldijnghen voorseyt, zydende metter
noortzyde ieghen tlandt vander capelrie van Socx, de zuutzyde
es happende ieghen tlandt vanden voomomde aeldijnghen.
Thospitael der Magdaleenen buuten der steide van Berghen
ghelt den disch van Bieren ij s.siaers vp een stick landts, ghenaempt den Langhen Strynck, streckende oost ieghen tzelve
hospitaellandt, de westhendt ieghen een straetkin, zydende metter zuutzyde ieghen tvoomomde hospitael landt ende tleen van
Romaijn DUERNAGHEL ende de noortzyde ieghen tleen van
Pieter VANDER NIEUWE ende tvoomomde assignement ghelt
noch den disch van Bieren een halve raziere eyven, de kercke
aldaer ij s. ende de presbiterie van Bieren tarwen ij 112 spynden
siaers.

Pitgham

VVV

Gontier MALEBRANT (hierboven staat: modo Olivier
SMEECKAERT by coope) over Michiel VANDEN BUSSCHE
vj s. siaers vp een ghemet ende een achtendeel landts, streckende zuut ende noort, bewesten den huuze (hierna in margine:
vanden voornomden SMEKAERT) Gontiers voorseyt, de zuuthendt ende westzyde ieghen tleen der aeldynghen van Balthen
ROBYN (hierboven staat: van meester Jacques DE BLONDE),
de noorthendt ieghen den Loowech.

Crochte

In deize prochie heeft den disch van Bieren iaerlycx ton(t)fanghen iiij f parisis siaers, ligghende vp vier ghemeten ende vichtich roeden landts guijter erve ende was ghecocht den penninc
twaelve int jaer duust vyfhondert ende voorts by Gillis STONAERT den voornomden disch ghetransporteert int jaer xxxj,
wannof de bezeighelde brieven rusten in de kercke lade int langhe mentioneerende.
Deze rente van vier pont siaers es ghelost by Willem LEY met
zynen complicen int jaer xLixtich, waer meide wederomme
ghecocht es eene andere rente van xij f siaers vpt goet ende
stede van Pieter STONAERT, den penninc vichtiene by Jacob
VAN CAPPELE, ten proufyte vanden dissche alst blyct by
eenen rente brieve daer of breeder ghewaghende.
Hier naer volghen de ervelijcke
eyven renten den voornomden disch
van Bieren toebehoorende.

Eerst in Bieren
zoudt vander Co/me

XXX

Joncvrauwe Anna, dochter van Chaerles VANDEN COORNHUUSE (hierboven staat: mynnen heere VANDER HOYMILLE te vraghen Pieter SMEECKAERT, en daarboven: modo de
heeren van LADEUSE ende BERLIERE, nu jonckheer
Antheunis DASIGE ende Eustaes LOUCHART) over Jan
SEULLIAERT ende Jacob STRIBBOUDT, onder half razieren
eyven ende een spindekin eyven siaers, vp vier ghemeten lands,
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streckende zuudt ende metter oostzyde jeghen de voomomde
joncvrauwe landt ende noordt jeghen tstraetken, zydende metter
westzyde jeghen de hofsteide van Romain DUERNAGHEL.
Ende dit assignement, metgaders de gheheele steide daer
Cornelis DE KNAEC nu woont, was de voorseyde dochter wettelic vpghedreghen bij mejoncvrauwe relicta Joos PERSSIN,
huer joncvrauwe grotevrauwe.

YYY
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Joncvrauwe de wedewe van Jan DABBIT (hierboven staat:
joncker Adriaen DE BYNDER met zyne consorten, en in margine: modo mer Gheraert QUAETJONCK ende de ... jonckvrauwe de ... Caerllote DEBINDER) over Stasaert AMELRIJ,
een raziere eyven siaers, vp vier ghemeten lands, streckende
zuudt totter beike ende noordt vp den Berchwech lopende naer
Crochte, zydende metter westzyde jeghen de twee lynen vander
presbyterie van Bieren ende de de (sic) oostzyde jeghen tlandt
der joncvrauwe voorseyt.

zzz
Kerls LOOPEN ad causam uxoris (hierboven staat: Andries
VAN ZUUDTPEENE modo Jan DE SCHOOT, en daarboven:
modo mre Jacques DE BLONDE by coope) over Deideryck
BUEDINS een groot quartier eijven siaers, vp een stick landts,
ghenaempt de Haye, streckende zuut ieghens den Berchwech
loopende naer Crochte ende noort ieghens een vervallen hofsteide gheheeten de Vate, zydende metter oostzyde ieghens
tleen van mejoncvrauwe relicta van Jan DABBIT ende metter
westzyde ieghen tlandt van Kerls als vooren.
aaaa
De zelve Keerls LOOPEN ad causam uxoris (hierboven staat:
modo den zelven Andries) over Deiderijck BUEDINS twee
groote quartieren ende een spijndekin eyven siaers, vp vier ghemeten landts, ghenaempt Robertsvelt, streckende zuut ieghen
thospitael der Magdaleenen landt buuten Berghen ende noort
ieghens de straet, zydende metter oostzyde ieghens de voornomde hofsteide, ghenaempt de Vate ende ieghen de Haye ende
metter westzyde ieghen tlandt van Michiel HENTEN.
bbbb
Daeldijnghen van Passchier VPPOGHE (hierboven staat: Jan
DE WALEN modo Jooris RAPE fs. Bussaerts, als vooht vande
kinderen wylen Guillames RAPE, by successie van huerlieden
voomomden vader, en in margine: Pieter WAELES pachter)
over Bussaert VANDEN WALE ende Stasen AMELRIJCK drie
groote quartieren ende een half eyven siaers, vp vier ghemeten
landts, streckende zuut ieghen den Steenwech ende noort ieghens de strate vander Hondtgracht, an de oostzyde zynde ghelandt daeldynghen van mejoncvrauwe Abel LOOTENS ende an
de westzyde de zelve aeldynghen van Passchier voorseyt met
noch eenen ghemet landts.

cccc
Heinderijck COOLEN, den disch van Synte Maertins te Berghe
ende andere hierboven staat: disch van Sinte Maertens ende
Pieter ROSEAU, by coope half en half) over joncvrauwe de
weduwe van Gillis VAN WATERSCHEIPE twee groote quartieren eijven siaers, vp vijf ghemeten landts, streckende oost
ieghen de Groenestraete ende west ieghens tlandt van Jacob
MAGHNUT ende andere, zydende metter noortzyde ieghens
sdischlandt van Bieren ende metter zuutzyde ieghen het Oude
Grachtkin.
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Jacob PIEREN, Cornelis DE KNAACK ad causam uxoris ende
andere (hierboven staat: nu Jooris RAPE modo Pieter DE BELONDE) over Bussaert VANDEN WALE ende Stasen AMELRIJCK een groot quartier eyven siaers, vp achte ghemeten
landts, metter hofsteide toebehoorende Jacob voorseyt, ligghende vp de Hondtgracht ende naest der steide, streckende zuut vp
de Hondtgracht voorseit ende noort jeghen tl een van Jan LYSE,
zydende metter oostzyde ieghen de straete die loopt naer de
Halfmijlebrigghe ende de westzyde ieghen tlandt van Olivier
SCAERE.
Ende dit zelve aboudt ghelt ooc den disch v s. siaers.
eeee
Joncvrauwe de weduwe van Jan DABBIT met huere meidepleghers (hierboven staat: nu vergracht ende kerckhove, nu Pieter
ROUZEAU bij coope) over Olivier DE BAVELARE een groot
quartier eyven siaers, vp j 112 ghemet, streckende oost ieghens de
Groenestraete ende west metter zuutzyde ieghens de joncvrauwe de weduwe als vooren ende de noortzyde ieghens het Oude
Grachtkin.
ffff

De kijnderen van Claeys MORMENTYN (hierboven staat: Jan
MORMENTYN modo daeldijnghen Joos CLIJNCKEMAILLE)
over Jan DE HALVE een groot quartier eijven siaers, vp drie
ghemeten landts, streckende zuut ieghen sdischlandt van Synte
Maertins te Berghe ende noort ieghens het Oude Grachtkin
ende der voomomde kynderen landt, zydende metter oostzyde
ieghen tlandt van mejoncvrauwe de weduwe ende aeldynghen
van Jan DABBIT ende de westzyde ieghen tlandt der kynderen
voorseyt.

Bieren noort over de Colme
gggg
Jan STONAERT fs. Jans (hierboven staat: modo meester
Jacques VAN CAPPELE) over Emondt DE BIE ende daeldyng-

hen van Robert VAN RIJSELE: vyf halve groote quartiere
eijven siaers (in margine: ende es drie spint ende drie vierendeel
tinen siaers) vp neghen vierendeel landts, streckende oost ieghen tlandt der presbiterie van Bieren ende west ieghen tlandt
Jans voorseyt, zydende metter zuutzyde ieghen sdischlandt van
Bieren ende metter noortzyde ieghen tlandt der kynderen
Maertin HERMIJS, nu Joris VARTEGANS.
Ende dit zelve landt ghelt ooc den disch van Bieren xiiij d. siaers ende den prochiepape van Bieren v s. xj d. siaers.
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hhhh
Andries VANDER CLYTE met zynen meidepleghers (hierboven staat: modo Maillaert DE BAVELARE, den zelven CAPPLE, en in margine: modo VOOLPONT 1691, dit lant ghelt de
cure van Bierne oock 2 s.) over Roelant DE VISCH: een groot
quartier eyven siaers vp vier ghemeten landts littel min of meer,
streckende oost ieghen de straete ende west ieghen de hofsteide
van Andries als vooren, zydende metter zuutzyde ieghen de
kercke van Bieren landt met eenen sticke landts, ghenaempt de
Buetermeet ende metter noortzyde ieghen tlandt van Joos VAN
HONDEGHEEM, Heinderyck MATHEUS ende andere.
jjjj
Maertin BRONDE, woonende te Arye, met zynen meidepleghers (hierboven staat: Andries VAN VUTLATE modo Jan DE
MUELENARE tot Duinckerke, en daarboven: modo de hoirs
meestere Pieter MAGRIJ, nu Adriaen VERBEECKE tot
Dunckerke) over Jan VAN NOORTHOUDTE: een groot quartier eyven siaers vp een stick landts, ligghende in de prochie van
Arembouts Cappel Cappelle 25 , streckende oost ieghen tlandt
van Christiaen DE HAMERE van Berghen ende west ieghen de
straete van zuuden loopende naer de Havenbrigghe, zydende
metter zuutzyde ieghen tghemet sdischlandt van Bieren ende
metter noortzyde ieghen tlandt vanden cloostere ende abedie
van Roetsbrigghe 26 •
kkkk
Joos VAN HONDEGHEEM met zyn meidepleghers (hierboven
staat: modo Fransois SCHIPMAN cum suis van Hondtschoote)
over Pauwels SARESONE: een groot quartier eyven siaers vp
vier ghemeten landts littel min of meer, streckende oost tot een
oude hofsteide ende west ieghen den waterganck, ghenaempt
tGrachtkin, zydende metter zuutzyde ieghens de landen van
den disch van Synte Maertins te Berghe, Joris RAPE doude
ende Joos VAN HONDEGHEEM als vooren ende an de noortzyde es ghelandt Joos cum suis voorseyt.
lil!
Jacob LAMMINS doude ad causam uxoris dochter van Jan
VANDER WEGHESCHEDE (hierboven staat: modo Maerten
LAMMEN) over Joncvrauwe de weduwe Gillis SCONIJNG-

" K. De Flou, o.c" !, p.

287, een wijk ten noordwesten van
Armboutskappel.
" Roesbrugge.

HES: een half groot quartier eyven siaers vp j ghemet lands,
streckende noort ieghen de Menewech ende zuut metter westzyde ieghen tlandt van Jacob voorseyt ende metter oostzyde ieghen Lowys VANDER ZWEENE.
mmmm
De zelve Jacob LAMMINS doude causa uxoris over Michiel
VANDER WEGHESCHEDE: een quartier tarwen saiers,
twelck men ontfanct in specien vp onderhalf ghemet landts, ligghende in Coudekercke, recht noort van der Roode Camere,
streckt tvoornomde landt oost ieghen de Zijtlake recht over de
Speuye ende west metter noortzyde ieghen tlandt der aeldijnghen Jans VANDER ZWEINE cum suis ende de zuutzyde ieghens tlandt van Jacob voorseyt.
nnnn
De zelve Jacob LAMMINS causa uxoris over Michiel als vooren: een groot quartier eyven siaers vp een half ghemet landts,
ligghende in de noortzyde vander anderhalf ghemet landts int
voorgaende assignement, streckende ende hovende ghelyc als
boven int langhe gherelateert staet.
0000

De zelve Jacob LAMMINS ter cauze als vooren over Michiel
VANDER WEGHESCHEDE:
de helt van een half groot quartier eyven siaers vp drie vierendeel landts, streckende zuut ende metter oostzyde ieghen tlandt
Jacobs voorseyt ende metten noorthende ieghen den
Menewech, zydende metter westzyde ieghen tlandt der kijnderen van Jan VANDER ZWEINE met huerleder complicen.
Ende dit zelve landt ghelt ooc den disch van Bieren vij s. siaers.
(pppp)
De zelve Jacob LAMMIN ter cauze als vooren over daeldinghen van Jan VANDER WEGHESCHEDE: drie vierendeele
eyven siaers 27 •
qqqq
Daeldinghen Jans VANDER ZWENE met huerledermeidepleghers (hierboven staat: Andries DE ROUCK by coope) over
daeldinghen van Gillis VAN ZINNEGHEEM: een groot quartier eyven siaers vp neghen vierendeel lands of daerontrent,
genaempt van ouden tyden de Hove, streckende oost ende metter zuudzyde jeghen tlandt van Jacob LAMMIN causa uxoris
ende west jeghen de Menewech ende grondt van Passchier
WEYNSSOONE causa uxoris ende de noortzyde jeghen tlandt
van daeldinghen Jans cum suis voorseyt.
" De laatste vier rubrieken zijn verbonden met
een accolade.
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Steen
(rrrr)

Meester Philips VANDEN CATULLE te Ghendt ad causam
uxoris (hierboven staat: pachter Roelandt STEVEN) over Jan
VANDEN WALE: veerthien spinden eyven siaers terwe mate
vp een hofstede daer nv een nyeu huus ghetimmert es, met alle
de catheelen daervp staende, vp vij ghemeten lands, streckende
zuudt jeghen den Berchwech loopende naer Crochte ende
136 noordt jeghen de voorseyde meestere Philips lands, zydende
metter oostzyde jeghen de strate van noorden loopende naer
den Lowech ende metter westzyde jeghen tlandt van Michiel
HENTEN ende den voomomden meester Philips.
ssss
Jacob LANGHETE (hierboven staat: modo meester Jacques DE
BLONDE ende kynderen Woutter BLAESE, en daarboven: nu
meestere Jaques BLAESE) over Jaquemine de weduwe ende
aldinghen van Clays DE RAET: een halve raziere eyven siaers
vp drie ghemeten lands, streckende zuudt jeghen tlandt der
abdye van Ste Winnocx ende tlandt van daeldinghen Jans VAN
GREVELINGHE ende noordt jeghen de strate lopende naer
Steenmuelne, zydende metter oostzyde jeghen tlandt der kinderen van Jan TRUES ende metter westzyde jeghen Jacob voorseyt landt.
tttt
Joris RAPE doude cum suis (hierboven staat: modo Jan HOSSCHAERT by coope) over Olivier BRUNEMAES ende Loy
VTERMEET: viere grote quartieren eyven siaers vp drie ghemeten ende een vierendeel lands, streckende oost jeghen de
leenen van Cornelis VAN HUTSY (hierboven staat: Joris RAPE
fs. Joris) ende Jan DE JONGHE ende west jeghen tleen ende
landt van Joris RAPE doude voorseyt (hierboven staat: vanden
voomomden HOSSCHAERT), zydende metter zuudzyde ende
noortzyde jeghen tlandt vanden zelve Joris (hierboven staat:
HOSSCHAERT) met zyne medepleghers ende es de
Muelnewech.
(vvvv)
Joncvrauwe relicta ende kinderen Oliviers VANDEN PODEME
(hierboven staat: ".)over Olivier DE BAVELARE: vij112 spinden eyven siaers vp vyf ghemeten lands lette! min ofte meer,
ligghende int ghescheet van Bieren ende van Steen, streckende
zuudt vp de Hondgracht ende noordt metter westzyde jeghens
de voornomde weduwe ende kinderen landt ende metter oostzyde jeghen tlandt ende leen van Jan CORTEWILLE.
Ende dese rente was hier voortyts verleit ende de cauze
waeromme die vynct men inden ouden bouck ghecollationeert
van een notaris.

xxxx
Franchoys VAN HEYMSDALE (hierboven staat: modo daeldynghen Eustaes HOCHAERT) over Jan VALKEN: een groot
quartier eyven siaers vp twee ghemeten lands lettel min of
meer, streckende zuudt ende metter westzyde jeghen tlandt der
aeldinghen van Renault DE HALVE cum suis ende noordt jeghen de Colme, zydende metter westzyde jeghen tlandt van den
Vuytwech.
Ende ligghet tvoornomde assignement int ammanscap van
Bieren.

Crochte
yyyy
Willem LEY (hierboven staat: nu Jan VPHOGHE den brauwer
te Berghen, daarboven: ghedecreteert by Charles VPHOGE te
vraghen Jooris VERBEICKE voocht vande ... , en daarboven:
modo meestere Marten LAUWEREIJNS) over Clays CHR/SPIAEN: twee razieren eyven siaers vp twee ghemeten lands met
alle de catheelen daervp staende, naghelvast mortelvast ende
wortelvast, streckende zuudt jeghens de Lowech commende
vanden Yepkin naer Crochte ende noordt jeghen de voornomde
Willems bachten den huuse, zydende metter oostzyde jeghen de
hofsteide van Mahieu HARTSCHEENE ende metter westzyde
jeghen de hofsteide der kinderen van Jan DE CLERCQ.
zzzz
Clays VAN HOUTE ende relicta van Robert DE WEERT (hierboven staat: modo dhoirs ende aeldinghen Guillame DE CASSEL, daarboven: modo heer Jan DE HAU, en in margine: modo
Adriaene de weduwe Matheux GOETGHELUCK ende haer
kinderen) over Clays DE CLERCQ: twee spinden eyven siaers
vp een ghemet lands, streckende oost jeghen de strate ende west
jeghen tlandt der Madaleene buuten Berghen, zydende metter
noortzyde jeghen sdischslandt van Socx ende Kerls BESEMARE landt cum suis ende de zuudzyde jeghen tlandt van Pieter
VAN HOU(TE) ende tvoornomde assignement es happende ten
westhent.
a.h.
Kerls BESEMAERE met zyne medepleghers (hierboven staat:
vidua Guillame DE CASSEL, pachter Jehan BUCHON, daarboven: modo dheer Jan DE HAU, en in margine: modo de zelve
weduwe ende haer kinderen) over Pauwels ADAEM: viere
spinden eyven siaers terwe mate, vp neghen vierendeel lands,
streckende oost jeghens de strate ende west jeghen sdischsland
van Socx, zydende metter noortzyde jeghen tlandt van Clays
VAN HOUTE ende metter zuudzyde jeghen tlandt der weduwe
van Robert DE WEERT.
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b.h.
Daeldinghen van Jan DE ZOUTERE (hierboven staat: modo
Pauwels SMEECKAERT by coope, nu de heer Omar VANDEN
BAS.) over daeldinghen van Casen VAN POLLINCHOVE: een
groot quartier eyven siaers vp drie vierendeel lands, ligghende
zuudt vander kercke ende zuudtoost vander kercke, streckende
zuudt ende oostzyde jeghen tlandt der aeldinghen van Valentin
VAN ZUUDPEENE ende de noordhende jeghen tlandt der aeldinghen van Jan DABBIT ende zydende metter westzyde jeghen tlandt Winnoc, tkindt van Kerls DILLE.
Ende vp tvoomomde assignement staet een nyeu huus.

Socx
c.h.
Thospitael der Madaleenen buuten Berghen (hierboven staat:
modo de paters vande societeyt Jhesu binnen Berghen): een
halve raziere eyven siaers vp een ghemet lands, ligghende inde
zuudzyde van een stick lands, ghenaempt de Langhestrynck, de
welke strect oost jeghen tzelve hospitael landt ende west jeghen
tstraetkin, zydende metter zuudzyde jeghen tleen van Romain
DEURNAGHELE ende tvoorseyde hospitael landt ende metter
noortzyde jeghen tleen van Pieter VANDER NYEWE.
d.h.
Daeldinghen van Philips VAN ZUUDPEENE (hierboven staat:
Ghontier THOORENEN, nv Fransois THOORENS te Berghe,
en daarboven: modo dheer Marcus DE SWERT) over Jan DE
MEY: een groot quartiere eyven siaers vp twee ghemeten lands,
streckende oost jeghen de Scoebeike ende west metter zuudzyde jeghen tlandt der aeldinghen voorseyt, zydende metter noortzyde jeghen tcapellerye landt van Socx.
Ende dit landt ghelt ooc den disch van Bieren v s. iiij d ..
Somme totaele van alle den ei ven renten beloopen zestien razieren vyf spynt en half ende de drie deelen van een achtendeel
eyven.
Aldus gherekent ende ghesloten dezen xviij juny Lxvij, ter presentie van dheer Nicolais LIEBAERT, pastoor van Bierne,
Allaert DE KINDERE, Jacob VAN CAPPELE, Mailliaert DE
BAVELARE, Jan VERTEGANS, Jan DE GR. .. ende meer andere. Torconden elcx handteken hier onder ghestelt ten jaere ende
daghe. (Getekend:) Hic asserit N. LIEBAERT, curio Bieren
(met huismerk); A. KYNDER (met sierlijke pennetrekken); M.
BAVELAERE (met sierlijke pennetrekken); Jacob VAN CAPPLE (met huismerk); Jan VERTEGHANS 28 (met huismerk).

'" Van de onleesbare
ondertekenaar staat
alleen een huismerk.
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DE RAET, 136
DE ROOTS, 128; 129
DE ROUCK, 121; 135
DE SCHOOT, 115; 132
DE SCOT, 123
DE SCRIJVERE, 114
DE SWERT, 138
DE TELDERE, 119
DE VISCH, 118; 134
DE VUECHT, 113
DE WALEN, 132
DE WEERT, 137
DE ZOUTERE, 138
DEBAVELAERE, 113
DEBAVELARE, 7; 8
DEBINDER, 132
DELA HANNERE, 115

DEN BAVELAERE, 123
DEURNAGHELE, 113; 138
DIEMAERE, 118; 120
DILLE, 138
Distelmeet, 117
Drevestick, 113
DRUUS, 130
DUERNAGHEL, 130; 132
Duinckerke, 134
Dunckerke, 134
Duunckercke, 127
-GGalg he sticxkin, 120
GHEERSTEN, 118
Ghendt, 136
GHIBBIN, 127; 128
GODSCALCK, 113
GODSCALCQ, 129; 130
GOETGHELUCK, 137
Gouden Appel, 113
Grachtkin, 126; 134
Groenestraete, 133
Groenestrate, 117
Grooten Taijwerp, 119
-HHalfmijlebrigghe, 120; 123;
133
Halfmylebrigghe, 113; 117;
123
Hane, 115
HARDEMAGHE, 126
HARTSCHEENE, 137
HARYNC, 122; 123
HARYNCK,118
Havenbrigghe, 119; 120; 134
Haye, 132
HAZEBAERT, 125
HEBBEN,119
HEINDERIJCX, 124
HEINDRYCK, 126
HENTEN, 132; 136
HERMIJS, 123; 134
HEROSCO, 127
HOCHAERT, 137
HOCKET, 118
Hofgracht vanden Rode
Camere, 122
Hondtgracht, 115;117; 132;
133

Hondtschoote, 134
Hooghestick, 120
HOSSCHAERT, 136
Houttem in Veurnambacht,
121
Hove, 135
Hughe Craems, 122
Huusvelde, 115; 127
Huusvelt, 124; 127; 128

-1!Jepstick, 119
lngelsche Spueye, 128
-1JANSSOONE, 119
-KKerckhof, 123
Kerckwech, 128
Killeem, 123
KYNDER, 138
-LLADEUSE, 131
LAMMEN, 134
LAMMERS, 121
LAMMIN, 135
LAMMINS, 118; 120; 121;
122; 123; 134; 135
Langhen Strynck, 130
Langhestrynck, 138
LANGHETE, 136
LAUWEREIJNS, 136
LEIJ, 124
LEY, 131; 137
LIEBAERT, 138
Lijmanshouck, 124
LOEIJE, 118
Looden Poorte, 129
LOOPEN, 132
LOOPIN, 115
LOOTENS, 132
LOOTIN, 117
LOOTINS, 121
Loowech, 125; 131
LOUCHART, 131
Lowech, 136; 137
LYSE, 133
LYSEN, 117
LYSSEN, 126

-MMAECKREEL, 129
MAETSAERT, 124
MAGHE, 119
MAGHNUT, 133
MALEBRANT, 131
Marantsbrigghe, 122
MARCX, 126
MATHEUS, 118; 119; 120;
134
MENDONCK, 113
Menewech, 121; 135
MERCAT, 126
Meynewech, 121
MONDINIJ, 130
MORMENTYN, 124; 133
Muelnewech, 136
Mulnevelt, 124
Myllevelt, 120
-NNeckerpit, 120
Noordervelt, 120

-0Ossebelc, 122
Oude Grachtkin, 133
OULTERNEYS, 125
-PPECSTEEN, 126
PERSSIN, 132
PIEL, 119; 123
PIEREN, 117; 133
PIERIN, 115
PIERLAEY, 511
PIETERS, 127
Pitgham, 131
Plancke, 126
-QQuadijper, 128
Quadypre, 128
QUAETJONCK, 114; 132
QUATJONCK,11 4
-RRAES, 125
RAPE, 117; 118; 119; 120;
125; 126; 134; 135; 136
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Rijsele, 130
Robertsvelt, 132
ROBYN, 131
Roetsbrigghe, 134
ROMMEL, 115
Roode Camere, 135
ROSEAU, 133
ROUZEAU, 117; 124; 133

Ten huusvelde, 115, 127
TENMET, 123
THOORENEN, 138
THOORENS, 130; 138
TRUES, 136
Twaelf Ghemeten, 117
Twyntich Ghemeten, 117
-V-

-S142 SARESONE, 119; 120; 134
Scadecorenbelck, 117
SCAERE, 119; 133
SCARE, 117
SCHIPMAN, 134
SCHOTTE, 114
Scoebeike, 130; 138
SCONIJNGHES, 126; 134
SCONYNGHES, 121
SEULLIAERT, 131
SMEECKAERT, 131; 138
SMEEKAERT, 113
SMEKAERT, 131
SOBRIJ, 127
Socx, 130; 137; 138
SPAENS, 129
Speuye, 135
Spijkere, 125
Spyckere, 125
St. Omaers, 125
STAKE, 129
Steen, 125; 136
Steenenbrigghe, 117
Steenmuelne, 136
Steenmulne, 115; 117
Steenwech, 114; 115; 117;
132
STEVEN, 125; 136
STONAERT, 115; 119; 123;
124; 125; 131; 133
STRIBBOUDT, 131
SUELS, 119
SUISSE, 113
Synt Omaers, 119; 126
Synte Joris Brigghe, 129
SYVRANC, 121

-TTACCOEN, 118
TACKOEN, 126
TAETSE. 126

VALKEN, 137
VAN ARCKE, 129
VAN BIERNE, 115; 128
VAN CAPPELE, 118; 120;
131; 133; 138
VAN CAPPLE, 138
VAN CAPPLLE, 123
VAN GREVELINGHE, 136
VAN HALEWYNE, 127
VAN HEULE, 130
VAN HEYMSDALE, 122;
123; 137
VAN HONDEGHEEM, 118;
119; 120; 134
VAN HOUTE, 137
VAN HOUTTE, 125
VAN HUTCHIJ, 126
VAN HUTSY, 119; 126
VAN NOORTHOUDTE, 134
VANOIJE, 119
VAN OUDENHOVE, 130
VAN OYE, 125
VAN POLLINCHOVE, 138
VAN RIJE, 124
VAN RIJSELE, 134
VAN ROODE, 114
VAN RYE, 124
VAN UTLAETE, 128
VAN VASSENAERE, 124
VAN VUTLATE, 121; 134
VAN WATERSCHEIPE, 133
VAN WINNEZEELE, 129
VAN WOORMHOUT, 125
VAN WORMHOUDT, 125
VAN ZINNEGHEEM, 121;
130; 135
VAN ZUUDPEENE, 138
VAN ZUUDTPEENE, 115;
132
VAN ZUUTPEENE, 130
VANDEN BAS, 138
VANDEN BRIAERDE, 113

VANDEN BUSSCHE, 123;
131
VANDEN CATULLE, 136
VANDEN COORNHUUSE,
131
VANDEN KERCHOVE,
117; 118
VANDEN NOORTHOUTE,
120
VANDEN PODEME, 127;
136
VANDENTUPRE, 122
VANDENWALE, 117; 119;
132; 133; 136
VANDEN WALLE, 127
VANDEN WYNGAERDE,
129
VANDER CLIJTE, 120
VANDER CLYTE, 118; 134
VANDER EECKE, 118; 119
VANDER EEKE, 118
VANDER HA, 115
VANDER HAEGHE, 128
VANDER HAGHE, 125; 128
VANDER HOIJMIJLE, 114
VANDER HOYMILLE, 131
VANDER NIEUWE, 113;
115; 130
VANDER NYEWE, 138
VANDER PLANCKE, 117;
126
VANDER PODEME, 114;
117
VANDERVELDE, 128
VANDER WEGHESCHEDE, 121; 134; 135
VANDER ZWEENE, 117;
135
VANDER ZWEINE, 135
VANDER ZWENE, 121;
122; 135
Vanghenesse, 118
VARTEGANS, 134
Vate, 5; 115; 132
VEIZE, 114

VERBAST, 129
VERBEECKE, 133
VERBEICKE, 125; 137
VERCLIJTTE, 128
VERHAGHE, 129
VERTEGANS, 117; 118;
122; 123; 138
VERTEGHANS, 114; 123;
138
VITSE, 123
VOLKEN, 124
VOOLPONT, 134
VPHOGE, 137
VPHOGHE, 137
VPPOGHE, 132
VTERMEET, 136

Vutwech van den Rode
Camere, 122
Vuytwech, 137
-WWAELES, 132
WAGHEBEEN, 124
WALEUS, 125
Wate rganck, 118
WEINSSOONE, 118, 120;
121
WEYNSSOONE, 135
WILLEINS, 118
WILLERON, 128
WILLIERON, 118
Witstraete, 129
Woorrnhoudt, 129
Wormhoudt, 129
Wulfmeet, 119; 120
Wulpe, 123

-YYepkin, 137
-ZZEDT, 119; 120
Zijtlak, 123
Zijtlake, 135
Zuuthouck, 129
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De leenheerlijkheid Zeven Dagen
te Niepkerke

F. DE MEULENAERE,
Répertoire des noms de
rues, chemins, lieux-dits
et fiefs de Nieppe d'après
les sources originales,

6

s.l., 1996, p. 76-77.BRUSSEL, Algemeen
Rijksarchief,

MATTIAS PATTYN
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Het feodaal overzicht van alle heerlijkheden in de kasselrij
Belle, dat Jules CoRDONNIER in zijn handschriften ook opnam 1,
is relatief nauwkeurig 2 • Bovendien trok volgende zinsnede onze
aandacht (cijnsboek heerlijkheid Oosthove - 1506): an de vij
daghen dat ligt onder Vormezele' Onze zoektocht naar de betekenis en de afhankelijkheid van het perceel leerde ons dat we in
die lijst de van Voormezele afhankelijke leenheerlijkheid Zeven
Dagen kunnen toevoegen. Het toponiem "Zeven Dagen" is ook
bij DE FLOU bekend". F. DE MEULENAERE vermeldt de leenheerlijkheid bij de Niepkerkse heerlijkheden niet 5 , maar in zijn toponymische studie komt het toponiem wel aan bod, ofschoon hij
het dan slechts maar over een leen heeft 6 •

1. De leenbodem van de leenheerlijkheid Zeven Dagen
In het leenboek van 1515 staat de naamloze Niepkerkse leenheerlijkheid met een oppervlakte van ca. 28 honderdlands land
ingeschreven 7 • In het denombrement van 1503 en de latere
documenten heeft de leenbodem een omvang van 28 honderdlands 30 roeden land 8 • Bij het leen hoort het recht tot het aanstellen van een baljuw, het recht op boeten tot maximum 3 ponden parisis (lage rechtspraak ). Bovendien heeft de leenhouder
het recht op tol, bastaard- en vondgoed 9 • Zeven Dagen twee
heeft twee achterlenen 10 en in de achttiende eeuw zijn er reeds
zes kleinere achterlenen 11 • Het onveranderlijke verhefgeld
bedraagt bij iedere verandering van leenhouder door erfenis,
schenking of verkoop 10 ponden pari sis. Daarenboven moet de
nieuwe vazal nog een kamerlinggeld van 20 schellingen parisis
betalen aan de vazallen die bij het afleggen van verhef en man-
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schap als getuige aanwezig zijn. Bij verkoop dient de verkoper
bovendien de 1Ode penning te betalen. Het verhefgeld komt dus
aan de (wereldlijke) heer van Voormezele toe.
Wanneer men een leen als leenheerlijkheid gaat beschouwen,
als er justitierechten aan het leen gekoppeld zijn, dan komt de
Zeven Dagen hiervoor zeker in aanmerking. Nochtans is er nergens specifiek sprake van de heerlijkheid maar in 1623 spreekt
men over een perceel dat ten westen aan tleen van Claijs Derin,
ghenaempt de Zeven Daghen grenst 12 • Daar het leen zelf een
leenhof heeft, haalt de leenhouder ook hier een zekere opbrengst uit 13 •

2. De leenhouders van de leenheerlijkheid Zeven Dagen
Op het einde van de 15de eeuw (1467-1477) is een zekere
Mathieu de Longhespye de leenhouder 1". Ook in het leenboek
van 1474 is diezelfde persoon de leenhouder. Volgens dat dokument bedraagt de jaarlijkse opbrengstwaarde van het leen 6 ponden 13 schellingen pari sis 15 • Waarschijnlijk is hij te vereenzelvigen met een Mathieu Longhespeye die tussen mei 1472 en
juni 1473 als kerkmeester te Niepkerke fungeert 16 • Op l maart
1503 dient Jan De Kersghietere zijn denombrement in bij de
dame van Voormezele 17 • Vermoedelijk is hij dezelfde als een Jan
De Kersschieter die in het leen boek van 1515 voorkomt 18. In
1567 is Joos de Kersschieter de nieuwe leenhouder 19 • In een
ongedateerd denombrement (vermoedelijk ca. 1575, of is het
een denombrement uit 1567 waarmee men in 1762 een nieuw
leenboek vervaardigde?) van de leenheerlijkheid Voormezele
vinden we nogmaals een Joos de Kersschieter als leenhouder
terug 20 • In de zeventiende eeuw zijn enkele leden van de
Nieuwkerkse familie Deren de leenhouders. We vermelden:
Gilles Deren, zijn zoon Nicolas Deren (vermeld als leenhouder
in 1623 21 ), zijn zoon Nicolas (leen verhef op 12 maart 1647) en,
als laatste leenhouder Deren, diens zoon Jan (leenverhef op 14
juli 1689)22 • Jan Deeren huwde op 31 mei 1680 met Jeanne Kits,
dochter van meester François, griffier te Nieuwkerke 21 • Op 3
juni 1693 verkopen Jan Deeren en Joanne Kits, zijn echtgenote,
de leenheerlijkheid aan Pieter Lamerant 24 • Op dezelfde dag
komt Pieter Lamerant de verplichtingen na van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van het leenhof van
Voormezele 25 • Daarna diens zoon Pieter (leen verhef 3 juli
1709), daarna Jan Philippe Lammeran, zijn zoon (leenverhef 10
december 1743). Hij verkoopt het leen aan Jan Nicolas Renard,
wonende te Rijsel. De nieuwe leenhouder doet zijn verplichtinFlandre Artois
Généalogie jg.17 ( 1993)
nr. 1, 43-52. Men vindt
die familie Lamerant ook

terug in L. DEGROOTE,
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forain.1· d'Ypres ( 16101795 ). s.l.. 1996. p. 160.
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Langhoirsmeulenaerstraete : actuel rue de Warneton
Couckstraete : actuel chemin Mitoyen
Archives de l'Etat à Tournai. chätellenie de Warneton. n° 12058. ancien 2200 bis (terrier de la seigneurie d'Oosthove à Nieppe et Neuve-Eglise. 1773).
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Op 26 november 1739
verpacht Jacques
Anthoine De Vroe, oom
en voogd van Eleonore
Française De Schildre
het leengoed voor een
termijn van negen jaar
aan het echtpaar Henri
Gaucquier en Marie
Catherine Lebleu.

gen voor het leenhof op 16 september 1755. Vervolgens is diens
broer mijnheer Henri Joseph Renard de nieuwe leenhouder
(leenverhef 5 februari 1762). Uiteindelijk komt heer en meester
Philippe François Renard, priester en kannunik, de verplichtingen na van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen
van Voormezele op 2 oktober 1787. Hij is de laatste heer van
Zeven Dagen 26 •

3. De achterlenen van de leenheerlijkheid Zeven Dagen
Over de achterlenen van de leenheerlijkheid Zeven Dagen zijn
we karig ingelicht. Oorspronkelijk waren er 2 achterlenen maar
bij de vernieuwing van het leenboek in 1762 vernemen we dat
er 6 zijn.
3.1. Achterleen 1: een achterleen van 6 bunders 3 honderts
12 roeden

Het leengoed wordt in 1664 "de Hooghe Siecken" genoemd 27 •
Het achterleen heeft een vol verhef van 10 lb. parisis en de tiende penning bij verkoop. In 1474 heeft het leen een jaarlijkse
opbrengstwaarde van 20 ponden pari sis 28 • In 1739 heeft het achterleen een oppervlakte van ruim 5 bunders. Het bestaat uit un
lieu manoir, amase de maison, grange, estables et autres édifices, contenant tant parmis jardin que terre à labeur 29 • Enkele
leenhouders waren:
Daniel Riquewaert, vermeld in 1474 30 •
Christiaen De Scilder, vermeld in 1503 31 en 1515 32 •
Louis De Schildre, vermeld in 1567 33 •
Matheus De Schildere, vermeld vóór 12 september 1664. Hij
had het leengoed voor een termijn van 80 jaar verpacht aan
Anthoine De Turck 3".
De volgende leenhouder is zijn zoon Maximiliaen De Schildere,
vermeld op 12 september 1664. Op die datum is het leengoed
verpacht aan Pieter Pringier en zijn echtgenote Janneken De
Turck, dochter van Anthoine 15 • In 1692 wordt Maximiliaen De
Schildre als leenhouder vermeld. Of hij te identificeren is met
zijn naamgenoot konden we nog niet achterhalen 36 •
Juffrouw Eleonore Française De Schildre, vermeld in 1739 37 •
Op een zeker moment wordt het achterleen van 6 bunders 3
honderts 12 roeden gesplitst in 5 achterlenen, elk met een vol
verhef van 10 lb. parisis. In 1762 ziet die splitsing er als volgt
uit : een leen van 19 gemeten aan Juffrouw Marie Anne Joseph
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Renard, een tweede leen van 4 honderts 11 roeden aan dezelfde,
een derde leen van 8 honderts aan Pieter De Schilder en het
vierde en vijfde leen samen 4 honderts aan Alexander Gruson 38 •
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3.2. Achterleen 2: een achterleen van 8 honderts

148

Het achterleen staat met een verhef van de beste vrome van drie
en de tiende penning bij verkoop. In 1474 heeft het leen een
jaarlijkse opbrengstwaarde van 17 schellingen parisis 39 • Enkele
leenhouders waren:
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Jan Dwerf gezegd De Corte, vermeld in 1503 "1 en 1515 "'.
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De Schildre"'.
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4. Situering van de leenheerlijkheid
Aan de hand van verschillende bronnen pogen we de leenheerlijkheid nu op de kaart van Niepkerke uit 1856 te plaatsen"6 • De
kadastrale ligger vermeldt de oppervlakte, de aard, de eigenaar
en de pachter van de percelen"'. De voornaamste bronnen zijn
de landboeken van de leenheerlijkheid Oosthove"' en de leenheerlijkheid Wevelgemse te Niepkerke" 9 •
Het leengoed ligt langs de huidige rue de Warneton te
Niepkerke. Die weg is de verbinding tussen de wijk Romarin op
de Frans-Belgische grens en de dorpskom van Niepkerke.

5. Verklaring van de naam van de leenheerlijkheid
F. DE MEULENAERE geeft de volgende verklaring: zeven daghen
= sept jours, temps nécessaire pour labourer les terres en
question"'. Wij verklaren de naam op een ietwat andere manier
op basis van het feit dat het leen een oppervlakte van 28 honderts heeft. Wanneer we weten dat in de kasselrij Belle één bunder gelijk is aan 16 honderts, dan is 28 honderts gelijk aan 1
bunder en 3/4, dus 7/4 bunder 51 • Eén dagwand is gelijk aan 1/4
bunder of 7/4 bunder komt met 7 dagwanden overeen 5'. De
franstalige benaming luidt als journal. Volgens mij is de benaming van de heerlijkheid hiermee in verband te brengen. We
mogen besluiten: 7 dagen = 7 dagwanden = 7/4 bunder of 28

Merghelynck, 148 bis I,
deel 1, f" 202r.
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Départementales du
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" KORTRIJK. Stedelijke
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MEULENAERE.
Répertoire des noms de
rues, chemins. lieux-dits
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Onze redenering wordt
ook nog ondersteund
door de beschrijving van
een achterleen van het
leenhof van Warnave te
Niepkerke. Het leen heeft
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honderts. In Nieuwkerke vonden we een leen genaamd Negen
Dagen 53 • Ook een ander leen had een oppervlakte van 3 dagen 54 •
In 1681 werd de oppervlakte van een aantal lenen in het aangrenzende Leiegebied ook in "dagen" uitgedrukt 55 • De benaming van de leenheerlijkheid is dus geen alleenstaand feit.
Tijdens de middeleeuwen moet men ook in de kasselrij Belle
met "dagwanden" hebben gewerkt.

6. Bijlage: denombrement van het leen, 1maart1503
(n.s.) 56

bunders en bestaat uit
twee percelen, een eerste
perceel van 5 bunders 4
honderts ( = 21/4 bunders) en een tweede perceel van 7 dagen ( = 7/4
bunders) (cfr. GENT,
Rijksarchief, Schenking
de Breyne, 106).
" IEPER, Stadsarchief,
Archief van de kasselrij
Ieper, reeks 5, 252, akte
dd. 21-07-1698 (het leen
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"BRUGGE,
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en Stegers (Estaires), cfr.
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196.
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Dit es de grootte denombrement ende rapport dat Ic Jan De
Kersghietere doe ende overgheve vrauwe Jaquemine vanden
Borrest, weduwe van wijlen mijnheere Pauwels de Baenst, in
zijnen tijden president van Vlaendren erfachtighe vrauwe van
Voormijzele, ende dat van eenen leene dat ic houdende ben van
hueren hove van Voormijzele, groot zijnde achtentwintich hondert dertich roeden lands lette! min of meer, ligghende in de
prochie van Nipkercke ghenaemt de Zeven Daghen, de westzijde streckende an Willekin Soenebils ende Chrispiaen Scilders
leenen, doostzijde streckende anden grond van Wouter
Longhespeis ende van Pieters Wallierts ende de noordzijde an
svoorseide Chrispiaens Scilders leen ende erve; up twelcke
mijn voorseide ic vermach bastaerde goed tol pont ende vont de
boete van iij lb. parisis ende van den nederwaert daertoe verleenende zulcke wet jeghen mijne voorseide vrauwe; voort zo
zijn van mijn voorseide leen ghehouden twee leenen, danof dat
dheen houd Chrispiaen de Scilders, groot zesse bunderen drie
hondert ende twaelf roeden lands of daeromtrent, de zuudzijde
an mijn voorseide leen ende Jan Budeins erve, de noordzijde an
Michiel sCorten leen, ende an Lauwers Scilders leen, doostzijde derve van mevrauwe dabdesse van Wevelghem ende an
Chrispiaen Scilders erfve, twesthende streckende ande strate die
loopt vanden Nachteghale te Nieukercke waert ende an svoorseide Lauwers Scilders leen, ende staet teenen vullen verheve;
tander leen houd Jan De Dwerf ghezeyt Corte, groot achte hondert of homtrent, de zuudzijde streckende an Jan Buedins erve
ende de noordzijde an voorseide Chrispiaen Scilders leen ende
twesthende ande voornomde strate, die gaet vanden
Nachteghale te Nieukercke waert ende staat ter bester vrome;
van wekken mijnen voorseide leene ic schuldich ben mer voornomde vrauwe van Voormijzele trauwe dienst ende waerhede
ende telker veranderinghe een relief van x lb. parisis tienden
penninck ten vercoopene ende marcghelt in leenrechte, ende
voort al te doene dat een goed man van leene schuldich es van
doene zijnen rechten ende justicen; toorconden der waerheijt en
hebben dit rapport ghezeghelt met mijnen zeghele den eersten
dach van maerte in tjaer vichtienhondert ende twee.
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De monniken van de SintNiklaasabdij te Veurne in 1757

PAULHUYS
150
Het Edict van Keizerin Maria Theresia dd. 17 augustus 1752
legde aan de abdijen en kloosters het verbod op voortaan nog
Franse onderdanen op te nemen of hun enig beneficium of
bediening in de zielzorg te geven. Dit bracht problemen mee
voor de abt van de Sint-Niklaasabdij (van de Orde van
Premonstratensers of Dorninikanen) in Veurne. In het najaar van
1757 schreef hij een brief aan de Keizerlijke Overheid om zich
daarover te beklagen 1• Uit die (in het Frans gestelde) brief vertalen we enkele belangrijke passussen.
De abdij, gelegen aan de uiterste grens van Hare Majesteits
gebieden, heeft altijd zonder enig onderscheid, zowel
Oostenrijkse als Franse onderdanen gehad. Sedert het Decreet
van 1752 heeft de abdij zich heel stipt aan het opgelegde verbod
gehouden. Maar nu lijdt ze aanzienlijk nadeel sinds ze bedreigd
wordt door een tekort aan religieuzen. Iedereen weet dat de
ongezonde en besmette lucht, die in Veurne heerst, er al diegenen ver vandaan houdt die er geen belangen hebben. Dat weerhoudt ook een aantal jonge mensen om zich in de abdij aan te
melden voor opname. Zij vrezen immers het slachtoffer te worden van deze slechte lucht. Alleen diegenen die er sinds hun
prilste jeugd aan gewend zijn kunnen eraan weerstaan. Het is
ook bekend dat die slechte en gevaarlijke lucht veroorzaakt
wordt door een rottend stilstaand water dichtbij deze stad,
gewoonlijk Moere genoemd. De schadelijke gevolgen ervan
zijn ook merkbaar in de steden Sint-Winnoksbergen en
Duinkerke en omstreken. Dit betekent dat in principe alleen
degenen die in die steden geboren zijn en dus aan die slechte
lucht gewend zijn, zich in onze abdij aanmelden voor opname.
Dat kan dus voortaan niet meer!
Dit werkt ook nadelig in een ander opzicht, nl. in verband met
de pastorieën en kapelanijen. Toen het bewuste Edict werd uitgevaardigd waren de meesten van onze relegieuzen geboren
Fransen en zij maken nu nog het grootste deel van de communauteit uit: ze zijn met tien, allen de oudste en beste theologen.
Onze jongsten, geboren als onderdanen van Hare Majesteit,
hebben nog onvoldoende theologie gestudeerd om een pastorie
te kunnen bedienen. Zelfs als het eens zo ver zou komen, zal de
abt deze jongeren niet kunnen benoemen zonder een terechte

' Gent. Rijksarchief, Raad
van Vlaanderen, nr.
30.809 (Correspondentie
der Fiscalen, drie stukken, gedateerd 17 57, 30
october - 8 november).

ontevredenheid bij de ouderen, die nog intraden en hun professie deden in een tijd toen er nog geen enkel onderscheid bestond
tussen de onderdanen van de twee verschillende naties.
Er moet dus gevreesd worden enerzijds voor een tekort aan religieuzen in de abdij zelf en anderzijds voor de onmogelijkheid
om nog beneficiën toe te kennen of pastoorsbenoemingen te
doen. Op basis van deze argumentatie vroeg de abt dan ook de
gunst om voortaan opnieuw Franse onderdanen in de abdij te
mogen opnemen en om, uit het voorhanden zijnde patersbestand, ook benoemingen te mogen doen van de besten en meest
geschikten, zonder onderscheid van nationaliteit.
Gevoegd bij zijn brief is ook een lijst van de religieuzen van de
abdij (zie lijst in bijlage). Het gaat - naast de abt zelf- om 39 personen, waarvan 22 in de abdij zelf verblijven en 17 anderen die
elders pastoor, kapelaan, prior, of proost zijn. 28 van hen zijn
geboren in Vlaanderen onder de Oosterlijkse Nederlanden
(waarvan 8 te Veurne, 8 te Nieuwpoort en 4 te Ieper) en 11 zijn
geboren als Franse onderdanen (negen te Duinkerke en twee te
Hazebroek).
Wat de leeftijd van die 39 religieuzen betreft :
7 zijn 50-65 jaar (geboren tussen 1692 en 1707)
18 zijn 35-49 jaar (geboren tussen 1708 en 1722)
14 zijn minder dan 35 jaar (geboren voor 1722)

Bijlagen:
(1) Lijst van de religieuzen (externen en internen) van de SintNiklaasabdij te Veurne in 1757.
Alexandre DRUANT
Poperinge: 4.11.1692
Engelbert BECQUET
0
Veurne: 12.2.1695
0

Herman Joseph BEAUFORT
0
Veurne: 17.11.1693
Constantin DUHAULT
0
Haringe: 28.7.1704
Nicolas VERHULST
0
Duinkerke: 7.3.1704
Mathieu VAN TROYEN
0
Diksmuide: 13.3.1704
Casimir DEVOS
Nieuwpoort: 22.9.1705
Jan GEQUIERE
nabij Veurne: 24.6.1712
Reginalde HEUSE
Veurne: 9.5.1712

Pastoor van Houtem
Kanunnik van de Collegiale van
Sint-Walburga te Veurne
Religieus in de abdij
Pastoor van Nieuwpoort
Pastoor van Oostuinkerke
(sedert 1747)
Pastoor van Wulpen

0

Ontvanger van de abdij

0

Pastoor van Booitshoeke

0

Pastoor van Ramskapelle
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Thomas VROOME
Nieuwpoort: 2.9.1713
Adrien FACON
0
Veurne: 5.4.1711
Emmanuel DEN DUYTSH
Ieper: 30.7.1713
0

0

15 2

Laurent CARON
0
Duinkerke: 15.1.1713
Gilbert VANDEN BOUCKE
° Klein Sinten (territorium
van Duinkerke: !. 1.171 7
Gerlace BOUDART
Hazebroek: 13.8.1716
Leopold LOUCHAERT
Veurne: 4.9.1716
Ferdinand VAN CASSEL
Veurne: 7.2.1717

Pastoor van Sint-Joris
Pastoor van Veurne (Sint-Denijs)
Proost van de Witzusters
in Veurne
In de abdij
Kapelaan in Nieuwpoort
(sedert 1751)

0

Prior van de abdij

0

Kapelaan in Nieuwpoort

0

Kapelaan in Houtem
(Kass. Veurne)

Evermode NOEL
leper: 21.3.1719
Valentin VANDERHAEGHE
0
Ieper: 11.2.1721
0

Augustin DECUYPERE
0
Oeren: 7.3.1718
lsfride SPINNEWIJN
0
Duinkerke: 17.7.1718
Frederic CODREN
Elverdinge: 10.7.1720
Norbert NIEUWERLEET
Duinkerke: 3.12.1721
Amand WULLEPIT
Nieuwpoort: 25.11.1721
Milo DEVOS
Brugge: 13.5.1719
Ludolphe BOUDRY
0
Duinkerke: 15 .11.1727
Polycarpe JACOBS
Duinkerke: 17.10.1727
Antoine GOOM
Nieuwpoort: 3.5.1730
Jacques DE CROOS
0
Duinkerke: 17 .10.1731
Martin WYTS
Hazebroek: 6.11.1728
François LAMENZ
Duinkerke: 30.9.1728
Ignace D'ENCOIGNE
( "DIT LECOCQ" )
Nieuwpoort: 23.3.1728
Charles QUINTIN
0
Diksmuide: 26.9.1730
Alexandre BERTRAM
0
Nieuwkapelle: 30.11.1730

Kapelaan in Nieuwpoort
Kapelaan van Veurne
(St-Niklaas)
Pastoor van Veurne (St-Niklaas)
Superior

0

Prior in Diksmuide

0

In de abdij

0

In de abdij

0

In de abdij
In de abdij

0

In de abdij

0

In de abdij
In de abdij

0

In de abdij

0

In de abdij

0

(Geen vermelding)
In de abdij
In de abdij

Joseph BURIE
0
Nieuwpoort: 22.3.1733
Siard MESSEN
0
Nieuwpoort: 18.3.1731
Albin PETESEYS
Nieuwpoort: 28.3.1732
RemyLAMSEN
0
Ieper: 26.5.1731
Godefroy BICX
0
Veurne: 13.6.1735
0

In de abdij
In de abdij
In de abdij
In de abdij
In de abdij

(Getekend:) Fr. lgn. AMERLINCK, abt van Sint-Niklaas.
(2) In hetzelfde dossier zit ook een kopie van een notarisakte,
waarvan de inhoud aldus is samen te vatten:
Voor Charles VANDEN BUSSCHE, koninklijk notaris te SintWinnoksbergen, is op 8 november 1757 verschenen Maur. DE
SAINT, abt van de Sint-Winnoksabdij aldaar, die opgave doet
van het aantal " Vlaamse" onderdanen van zijn abdij, te weten:
- Pierre Jaspart MAERTENS Poperinge, geprofest op
28.1.1753.
- Joseph RYCK 0 Veume, gekleed op 26.11.1752, weggegaan de
son gré et volonté in september 1753.
- X. GRAVEE 0 1eper, aanvaard op datum als vorige, maar overleden voor zijn professie.
De drie waren dus onderdanen van de Oosterrijkse Keizerin. De
abt van Sint-Winnoks verklaarde bovendien dat hij verder
bereid is onderdanen van H.M. in zijn abdij op te nemen als ze
daartoe geschikt zijn. Deze verklaring bij notarisakte moge de
abt van de Sint-Niklaasabdij van Veurne dienen comme de conseil. Ondertekenden als getuigen: mr. Philips Jacques DE
COUSSER, advocaat in het Parlement en Nicolas QUATREEL,
koopman-handelaar, beiden te Sint-Winnoksbergen. Het certificaat werd bovendien op dezelfde 8 november 1757 door het
Bergense schepencollege onder hun zegel voor waar en authentiek verklaard.
0
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De Westhoek in het
Oostendse notariaat
Van Caillie (8)
JEAN COOPMAN
154
1941-21/50: 15 april 1730
Jan DE GRAVE, schipper op de buis St. Carolus Borromeus van
Nieuwpoort. Frans VALCKENIER stuurman.
1941-21/52: 18 april 1730
Jan ERREBOU, schipper op de hoeker St. Jacob van
Nieuwpoort. Sebastiaan DE CONINCK, stuurman en Jacob DE
SMIDT, matroos.
1941-21170: 25 mei 1730
Jacob WICKE, schipper op het fregat Carolus Borromeus van
Nieuwpoort. Jan WALDACK, stuurman.
1941-21/129: 3 oktober 1730
Dhr. Pieter DE NOTER, oud-schepen constitueert als zijn procureur Frans Jacques DE BRAUWER, procureur voor de wet
van Nieuwpoort, om te vervolgen de zaak die Pieter COOLMAN aldaar heeft tegen de uitlandige sr. Jan DE SAINCTES,
tegen het arrest gedaan onder handen van sr. Gilbert OFFERT
dit LACROIX op de penningen voortkomende uit het sterfhuis
van sr. Judocus DE SAINCTES, toebehorende aan zijn broer
voornoemde sr. Jan DE SAINCTES.
1941-211131: 11 oktober 1730
Sr. Jan JANSSENS, alsnu binnen Oostende, verklaart procuratie te geven aan zijn procureur Jan JOORIS voor de wet van
Nieuwpoort in zijn zaak aldaar tegen sr. Pieter DE ROO d'oude.
1941-21/162: 5 december 1730
Matheus MEYNNE, schipper op de hoeker De Stad Nieuwpoort
van Nieuwpoort. Jan KEMPE, stuurman en Pieter BRADTS,
matroos.
1941-21/167: 20 december 1730
Jan DE GRAVE, schipper op de buis Carolus Borromeus van
Nieuwpoort. Frans VALCKENIER, stuurman.

1941-21/168: 21december1730
Leendert Janssen ROMP, schipper op de hoeker St. Maria van
Nieuwpoort en Laurens Hendricxen PULLINCK, stuurman.
1941-21/171: 22 december 1730
Lambrecht KEMPINCK, schipper op het fregat Carolus
Borromeus van Nieuwpoort. Jan WALDACK, stuurman en Jan
DE MEY, matroos.
1941-22/2: 8 januari 1731
Matheus CLYNCKAERT, schipper op de hoeker St. Elias van
Nieuwpoort. Pieter DE WYMMER, stuurman en Jan VAN
SLUYS, matroos.
1941-22/5: 9 januari 1731
Frans SCHATTYNCK, schipper op de buis St. Cornelis van
Nieuwpoort en Andries COURNE, stuurman.
1940-31/2: 11 augustus 1728
Huwelijkscontract tussen Willem fs. Adriaan VERSCHRIEK en
Elisabeth POOTS, geboren te Antwerpen, 28 jaar, geassisteerd
met Anna Françoise DORSIERE gehuwd met Pieter WALDOCK, toekomende bruidegom, en Marie Pieternelle fa.
Cornelius SNOUCK en Maria SNICK, geboren te Nieuwpoort,
28 jaar geassisteerd met Cornelis HENDERYCX, haar zwager,
gehuwd met Anna Therese SNOUCK, en kapitein Pieter
VALCKENIER, haar aangetrouwde kozijn.
1941-23/33: 14maart 1732
Contract van bevrachting tussen de bevrachter dhr. Balthazar
VIGNAULX en Matheus MAINE, schipper op de hoeker De
Stad Nieuwpoort van Nieuwpoort, om naar Kristiania te varen
in Noorwegen.
1941-44/98: 21augustus1733
Dhr. Laurentio DE DUENAS machtigt vrouw Therese SOUDELYNCK, zijn gezelnede, om te ontvangen van baas Frans
COOLAERT, wonende te Nieuwpoort, 1000 fl. uit de penningen toebehorende aan de wezen van sr. Pieter BOUDEN en joe.
Marie STOAR (of STOOR?) en daarvoor te erkennen, een ten
voordele van de wezen ten advenante van de 20e penning en
daarvoor te hypotekeren hun huis te Nieuwpoort op de
Oostzijde van de Marktstraat, benoorden het huis van Jor.
Gaspar DE CAMPO en bezuiden dat van joe. de weduwe van
dhr. Laurens Francois MAURICIO, nu bewoond door de heer
majoor van Nieuwpoort.
1941-24/3: 12januari 1733
Richard BUTLER, commanderende het fregat De Roger van
Plymouth, vertrokken van Alicante met een lading zout, verklaart op 28 december door de schuld van de te Dover inge-
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scheepte loods vastgeraakt te zijn op de Broedersbank voor
Nieuwpoort.
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1941-25/35: 20 maart 1734
Alzo op de 18e te Oostende overleden is Marie WOLCKERS,
geestelijke dochter, zo zal de notaris ten verzoeke van onderschrevenen Jan VERHAGE gehuwd met Joanna WOLCKERS,
zuster van de overledene, Laurence WOLCKERS, ook zuster,
weduwe van Hendrik REEPS, voorts ten verzoeke van Pieter
WOLCKERS fs. kapitein Jan WOLCKERS, broer van de overledene, zowel over henzelf als over Jan WOLCKERS fs. voornoemde kapitein Jan, midsgaders over Jacoba WOLCKERS fa.
dezelfde kapitein Jan, wonende te Nieuwpoort, hem wenden tot
de burgemeester en verzaken aan het sterfhuis.
1941-25/108: 11september1734
Joe. Marie SANTJENS weduwe van dhr. Gilbert OFFORT
gezeid LACROIX, wonende te Nieuwpoort, verkoopt aan dhr.
Jean ARCHDEACON, koopman te Rotterdam, de hoeker
genaamd De Stad Nieuwpoort, 86 vaten groot, voor 4. 700 fl ..
1941-251114: 23 september 1734
Pieter Jan VLASSEMAN, te Nieuwpoort, sedert 31-8-1734
gehuwd met joe. Anne VAN HEENE, te voren weduwe van sr.
Jan JOORIS, laat weten aan de rechter van de Admiraliteit te
Oostende en aan sr. Pieter DE ROO te Nieuwpoort, dat hij in
beroep gaat bij de Raad van Vlaanderen.
1941-251119: 9 oktober 1734
Dhr. Thomas RAY, burgemeester te Oostende, verklaart dat op
de le uit Nieuwpoort vertrokken is Paulus MEYNNE, met zijn
buis Carolus Borromeus van Rotterdam, toebehorende aan dhr.
Jean ARCHDEACON, koopman te Rotterdam, gedestineerd op
Nantes; dat het schip door storm verplicht was binnen te lopen
te Oostende waar de schipper heden overleden is. In zijn plaats
stelt hij Pieter DENS aan als schipper.
1940-3 l/2G: 27 januari 1735
Dhr. Pieter DE NOTER, oud-schepen, en sr. Pieter VAN DE
PITTE machtigen notaris Philip RYCX, om te lichten ter greffie van Nieuwpoort uit handen van hr. en mr. VAN VOSSEM,
griffier te Nieuwpoort, uit de penningen aldaar gesonsigneerd
door joe. Marie DE SAINCTES gehuwd geweest met wijlen
dhr. Gilbert AFFORT dit LA CROIX, over het bedrag van het
erfdeel van sr. Jan Baptist DE SAINCTES bij de dood van sr.
Judocus DE SAINCTES, zijn broer.
1940-3 l/4G: 17 februari 1735
Sr. Frans VAN GHINDERTAELEN, koopman alhier en joe.
Monica MAERTENS weduwe van sr. Jan VERHAEREN machtigen notaris Philip RYCX om te ontvangen van VAN VOS-

SEM, griffier van Nieuwpoort, uit de penningen van het sterfhuis van sr. Theodorus CRUTS ....
1941-27/4: 12 januari 1736
Sr. Judocus VAN YSEGHEM, commissionaris van het fregat
Carolus Borromeus van Nieuwpoort, gecommandeerd door
Lambrecht KEMPYNCK, ter eender, en dhr. Balthazar VIGNAULX, koopman, sluiten een kontrakt van bevrachting om
het schip te laten varen naar SUTERUS (?) om een vracht zout.
157
1941-28/134: 28 december 1737
Huwelijkscontract tussen Thomas LAURENS fs. Thomas,
geboren te Nieuwpoort, 32 jaar oud, en Anna Theresia SEYS,
weduwe van Jacob VAN WASSENBERGHE.
1941-45/5: 23 november 1737
Huwelijkscontract tussen Balthazar COENE fs. Gaspar, jongman van 31 jaar, geboren te Nieuwpoort, geassisteerd met
Antone VINCK, zijn zwager, en Anna SNOUCK, jongedochter
van 32 jaar, geassisteerd met dhr. Jacob DE WITTE en sr.
Balthazar VAN DER HEYDE, haar vrienden. De bruidegom is
visser.
1941-30/88: 8 oktober 1739
Dhr. Louis BLANCKAERT, koopman te Nieuwpoort, verkoopt
aan dhr. Jean ARCHDEACON, koopman te Rotterdam het buisschip nu genaamd Notre Dame, 60 lasten (= 120 ton) voor
10.000 fl ..
1941-30/92: 15 oktober 1739
Jan Jacob DE SMIDT fs. Willem, jongman van 28 jaar, verklaart over hemzelf en over zijn broer William DE SMIDT en
Joannes fs. voornoemde William DE SMIDT d'oude, meerderjarig, ook broer van comparant, erfgenamen ten sterfhuize van
dhr. en mr. Benedictus KEUYTAERT overleden te Nieuwpoort,
machtig te maken sr. Judocus VAN ISEGEM, koopman te
Oostende, om van de gebruikers van de hofsteden en landen de
pachten die hen toekomen.
1941-30/96: 12 november 1739
De dismeesters van Oostende machtigen sr. Judocus VAN
ISEGHEM om over de wezen Maria Petronella en Anna Marie
fii. Guilliame DESMIDT en Marie Catharine VAN DE CASTEELE, erfgenamen van wijlen dhr. en mr. Benedictus KUYTAERT overleden te Nieuwpoort, en beiden overleden in de
armenschool te Oostende, waar zij enige jaren onderhouden zijn
geweest, om te ontvangen van de gebruikers van de hofsteden
en landen, de pachten die aan de wezen zouden competeren.

1941-45/23: 9 januari 1740
Balthazar Francois COENE, geboren te Nieuwpoort, weduwnaar, toekomende bruidegom en Anna Marie VAN DER STEENE fa. Jan, 33 jaar oud, sluiten huwelijkscontract. Hij is visser.

Addenda en corrigenda:
(1) Notariaat VAN DEN ABEELE 1 :
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14 november 1661
Compareerde voor mij Frans VAN DEN ABEELE, notaris te
Oostende, geadmitteerd door de Secrete Raad te Brussel, Charle
VAN DEN BUSSCHE, die machtig maakt Cathelyne, zijn huisvrouw, te voren weduwe van Clais CHEVAILLIER, midgaders
Jan VERBOLLE, landsman te Slijpe, om in zijn naam te verkopen een huis te Nieuwpoort, in de Mandemakersstraat, van zuiden het huis De Bonte Coe, van noorden het huis van Jan
Baptist GILGOT, van oosten palende aan het Spaans Quartier,
van westen 'Sherenstraat, voorts macht om te verkopen 5 parten
van 6 van een huis in dezelfde stad, genaamd De Dry Spelieden,
van zuiden het huis van Dieryck BOUDELOOT, van noorden
Maarten DE ROO, van oosten het erf van Outter SYMOEN, van
westen 'Sherenstraat. Present Lieven VAN DE STEENE en
Jacques VAN BERCHEM, als getuigen. Quod attestor F. V.
ABEEL, notaris publique.
25 october 1675
Compareerde sr. François VAN DEN BERGHE, koopman
alhier, die machtig maakt joe Catherine BOLLARTS, zijn huisvrouw om te compareren voor burgemeester en schepenen te
Nieuwpoort, om de koper of kopers te halmen in hun huis te
Nieuwpoort in de Langestraat, wezende een hoekhuis en alwaar
tegenwoordig de Cantinne gehouden wordt, belast met een rente
.... Present Daniël DE WITTE en Carel VAN DEN ABEELE.
(2) Notariaat BLONDEEL2:
Akte nr. 13: 25 april 1723
Sr. Jan SAINCTES, wonende te Oostende, machtigt dhr.
WAVERANS, pensionaris van de kasselrij en stad Ieper, om te
verkopen 1/10 in een hofstedeke van 9 gemeten in de kasselrij
van Haesebroek, 1/10 in een huis te Haesebroek, die aan hem
toekomen bij successie door het overlijden van jo• WAERNEYS
en bij verkaveling tegenover zijn broer en zuster. Getekend J.B.
DE SAINCTES.
Akte nr. 3 1: 31 maart 1726
Joe Française SARASYN, meerderjarig, Helena SARASYN
weduwe van Nicolaas VAN DEN HEDE, sr. Jacob SARASYN

' Nieuwpoort,
Stadsarchief, nr. 6056.
' Brugge, Rijksarchief,
Notariaat Blondeel, nr.
823.

gehuwd met joe Anna ROENS, sr. Frans PASSET gehuwd met
jo' Judoca SARASYN en jo' Marie Ludovica VAN DE VELDE
gehuwd met sr. Guilielmus SARASYN, allen erfgenamen van
Benedictus MAENE, overleden te Ieper, geven procuratie aan
voornoemde Guilielmus, koopman, wonende te Oostende, om
te compareren ten vermelde sterfhuis met de andere erfgenamen
van vaderlijke en moedelijke zijde" ..
Akte nr. 40: 21 october 1727
Jacques François BLONDEEL laat weten aan burgemeester en
schepenen, rnidgaders aan sr. Jacques Frans PILLE, zich occuperende over zekere Jacob SWAELS van Ieper, dat hij in beroep
gaat in de Raad van Vlaanderen " ..
Akte nr. 46a: 17 juni 1731
Jo' Laurentio DE DUENAS, schepen, machtigt mevrouw
Therese SOUDELINCK, zijn gezelnede, om te verschijnen
voor schepenen of notaris te Nieuwpoort en daar ten behoeve
van dhr. Louis COPPIETERS, landhouder van de stad en kasselrij van Veurne, af te staan een erfvelijke rente van 100 f
grooten kapitaal, eertijds tegen de 16e penning, nu bij nieuw
akkoord tegen de 20e penning, erkend door de Vrije Kuipers te
Nieuwpoort, geassigneerd op hun kapel, waaraan de comparant
causa uxoris gerechtigd is bij het overlijden van heer Jan FERTALIE, priester te Nieuwpoort.
Akte nr. 41: 13 november 1727
Jo' Laurentio DE DUENAS en zijn echtgenote mevrouw
Theresia SOUDELYNCK, geven procuratie aan sr. F.T. AERNAUDTS, procureur te St.-Winoksbergen, om te verkopen 5/6
van een behuisde hofstede met 35 gemeten land te Rexspoede,
kasselrij St.-Winoksbergen, gepacht door Philip DE WAELE,
voor 9 f parisis per gemet per jaar. De tweede comparante is
daaraan gerechtigd bij successie van joe Catharina SAUDELYNCK, wijlen de huisvrouwe van dhr. Carel DE VLEESCHAUWER te Nieuwpoort, volgens verkaveling gemaakt te
Nieuwpoort. De sommen van de verkoop zullen ontvangen worden door dhr. D'HAU, ontvanger en tresorier te St.Winoksbergen.
Akte nr. 2a: 18 februari 1729
De onderschreven vrije schippers van Nieuwpoort, met hun billanders, liggende in het Sas van Slykens, omtrent Oostende " ..
Ondertekend: Jacob BLOMME, Jan LAMS en L.J. BOGAERT.
Akte nr. 11 a: 4 november 1729
Sr. Jan THEVET, koopman te Nieuwpoort, geeft procuratie in
zijn zaak voor de Raad van Vlaanderen, tegen sr. Geraart BARTELL te Brugge.
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Akte nr. 33a: 28 augustus 1730
Huwelijkscontract tussen François fs. kapitein François
JAECX, poorter van Oostende, jongman, 28 jaar en Marie fa.
Pieter HEMS, geboren te Nieuwpoort, jonge dochter, 22 jaar,
geassisteerd met Marie PLUMAECKERS, gehuwd met Jan
Baptist LEGé, haar tante van moederszijde.
(3) Notariaat STROBBE3:
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6 januari 1692
Huwelijkscontract tussen Mahieu SCHRYNWERCKER,
weduwnaar van Janneken GODDERIS, 60 jaar, geboren te
Kortemark, toekomende bruidegom en Laurensken COURSOONE, weduwe van Jan VAN HOVE, 59 jaar, geboren te
Nieuwpoort.
9 januari 1692
Huwelijkscontract tussen Jacob CARTON fs. Jan, 26 jaar, geboren te Oostende, jongman, geassisteerd met zijn broer Jan CARTON en Guilliame CARTON, zijn oom, toekomende bruidegom, en Marie LAMSTAES fa. Mathias, jonge dochter, 30 jaar,
geboren te Hondschote, geassisteerd met Victorinne DE
WEERDT en Mathias LAMSTAES, haar moeder en broer.
(4) Corrigenda Notariaat VAN CAILLIE:
1940-17/42: 23juli 1716
... voor nots. dhr. Jacob DE HOOGER te Oostende ... , lees: DE
HONGER.
... gerechtigd geweest to 115 bij successie ... , lees: tot 115.
1941-11180: 14 september 1719
... en Pieter DE CASTEKE semen ... , lees: samen .
... voor elke staak 87 fl. 10 st., Pieter Louis DE BREU ontvangt
43 fl. 10 st., zowel in kontant als ....
1941-27/68: 25 september 1736
Joe. Joanna KEME ... ,lees: KEMPE .
... in een hofstede van 20 gem. te Hoeve "" lees: Hoere (Oeren).
1940-21137: 7 november 1720
... François MARISSAEZ ... , lees: MARISSAEL.
1941-441121: 19 december 1736 i.p.v. 12 december.
1940-28/29: 5 mei 1729
... van hen te goed heeft ... , lees: vam hem te goed heeft.
... aan hen in debet betaald 45 fl. 17 st. ... , lees: betaalt 45 fl. 6
st..
... over onkosten van de landmeter ... , lees: de landmeters.

3
Brugge, Rijksarchief,
Oud notariaat.

1941-20/6: 14januari 1729
... Mathershof ... , lees: Mattershof 4 •
1941-26/15: 12februari 1735
... in de verkoop van 2 lenen en ene te Lo ... , lees: 2 lenen, het
ene te Lo.
1941-29/58: 4 september 1738
... keurvoeder ... , lees: keurbroeder.
1941-29/78: 22 december 1738
". confrater van het Gratorie "" lees: van het Oratorie.

Deze is de laatste bijdrage in de reeks, eerdere bijdragen verschenen in: Westhoek-Info, IX (1993-94) p. 84-85, 129-132, X
(1994-95), p. 32-36, 154-157, en Westhoek, XII (1996) p. 140145, XIII (1997) p. 33-39, 78-82.

' Mattershof of
Mattaershof in Beveren!Jzer.

161

Nieuwe uitgaven

162

Transit Brügge-Novgorod. Eine Strasse durch die europäische Geschichte. Ruhrlandmuseum Essen, 1997, 717 pp.
(ISBN: 3.89355.148.4)
Van 15 mei tot 21 september 1997 vond in het Ruhrlandmuseum
van Essen (Duitsland) een schitterende tentoonstelling plaats
over de handelsweg( en) die tussen Novgorod en Bugge liep( en)
doorheen de Europese geschiedenis. Een handelsroute waarvan
het belang nauwelijks kan onderschat worden voor de economische wording van Europa vanaf de l lde eeuw.
Deze groots opgezette tentoonstelling voldeed aan de hooggespannen verwachtingen en de catalogus is bijzonder interessant,
zowel qua illustraties als qua tekst. Er heeft een grote groep historici uit alle gebieden waar de handelsweg doorheen liep, aan
meegewerkt, alsook vrijwel alle musea die ook maar wat te bieden hadden rond dit onderwerp.
Het is enkel jammer dat de tentoonstelling niet het eindstation
(of beginstation zou wil) aandoet, nl. Brugge. Want te weinig
mensen uit onze contreien hebben kunnen genieten van deze
tentoonstelling. Gelukkig blijft er nog de catalogus. (K.P.)

Daniël VANACKER - Romain VANLANDSCHOOT, Cyriel
Verschaeve. Oorlogsindrukken, Gent, 1996, 658 pp. (ISBN:
90.803207 .1.4)
De figuur van Cyriel Verschaeve zal wel altijd de gemoederen
blijven beroeren in de Westhoek. Eind 1911 werd hij kapelaan
benoemd in het tot dan toe in gans Vlaanderen onbekende
Alveringem. Verloren in de vlakte van Bachten de Kupe bood
dit dorpje, behalve zijn rust, niets. Een ideale plaats voor een
schrijver als Cyriel Verschaeve om te gedijen. Verschaeve
schreef er een hele reeks literaire en kritische werken waarvoor
hij vooral bij de jeugd veel aanhang vond. Als redenaar kende
hij zijn gelijke niet. Tijdens de eerste wereldoorlog bezochten
veel van die Vlaamse studenten Verschaeve in zijn kapelanie in
Alveringem, gelegen achter het front.

Verschaeve begon zijn oorlogsdagboek te schrijven op 5 augustus 1914 en eindigde op 10 februari 1916. Daarin kunnen we
zijn gedachtengoed volgen en vooral zijn koersverandering van
Belgicist tot rabiaat anti-Belgicist. De publicatie die voorzien
was voor het dagblad De Belgische Standaard werd er geweigerd omdat het niet anti-Duits genoeg was. De teleurstelling die
groeide uit de naloop van de eerste wereldoorlog zouden
Verschaeve maken tot de persoon zoals hij thans door zowat
iedereen gekend is. Wil men intellectueel eerlijk zijn voor zichzelf, dan is men moreel verplicht eerst deze Oorlogsindrukken
te lezen vooraleer over Verschaeve's tweede wereldoorlog te
oordelen.
Het is de eerste maal dat de oorlogsdagboeken integraal en
ongecensureerd verschijnen, dankzij een vondst van enkele
handschriften in het Kadoc te Leuven. Een aanrader! (K.P.)

Geert HOORNAERT, Metseltekens in West- Vlaanderen en
Noord-Frankrijk: een inventarisatie en systematische studie,
Kortrijk, Archeologische stichting voor Zuid-WestVlaanderen, afl. 1-2, nr. 35, 1997, 208 pp.
Allemaal kennen we wel die metseltekens op muren en veelal
oudere gebouwen in onze streken en vooral in FransVlaanderen. Er wordt veel over verteld, maar een allesomvattende studie werd nog nooit gepubliceerd. De bovenvermelde
auteur heeft dit wel aangepakt en hoe! Hij heeft voor WestVlaanderen en Frans-Vlaanderen systematisch alle metseltekens die hij kon terugvinden opgetekend en op computer gezet,
daarna een systematiek proberen te vinden in de tekens en daarbij een verklaring voorgesteld voor die metseltekens. Dat laatste is natuurlijk het gevaarlijkste onderdeel van het werk waar
er het meeste discussie over kan zijn. Zijn het runentekens?
Alleszins wel volgens enkele auteurs kort voor en tijdens
wereldoorlog twee, die in deze runentekens een bevestiging
vonden voor het Germaans-zijn van de streek. Hun betekenis
ligt eerder in tekens die huis en haard beschermden en ze zullen
wellicht wel heidense antecedenten hebben gehad. Maar lang
niet alles is gezegd over deze metseltekens. Enkel jammer voor
ons dat de stenen niet kunnen spreken .... (K.P.)

Joël VANDEMAELE, Gudrun. Ontvreemd Vlaams Erfgoed,
Watou, Galerij De Katteman, 1997, 148 pp.
De schrijver van In de spiegel van de geschiedenis (1996) heeft
zijn tweede polemisch historisch schrift voorliggen, gegroeid
uit de kritiek die kwam op zijn eerste werk. De basisidee is vrij
eenvoudig. De Nederlanders hebben altijd beweerd dat het
Gudrunepos een Fries-Nederlandse inslag had en dus daar
moest gesitueerd worden. "Neen" zegt Joël Vandemaele, want
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alles valt veel beter te situeren in Frans-Vlaanderen. Hij is daarmee niet de eerste, want Louis de Baecker vermoedde dit al in
1855 bij de uitgave van zijn Chansons historiques de la
Flandre.
Het verhaal in Gudrun speelt zich af in de 5de tot de 7de eeuw
en zou allusie maken op de invallen van de Franken in onze
streken. Vraag is natuurlijk of dit epos een realistische weergave is van historische feiten, dan wel een na-vertellen van ooit
gebeurde zaken. De oudst bekende handschriften van waaruit
we het epos kennen dateren uit de l 2- l 3de eeuw, dus eeuwen na
164 de feiten.
Nu willen we alles wel geloven, maar toch enkele bedenkingen
bij het historische gehalte van sommige bewijzen. Het leenstelsel (5de-7de eeuw) is Germaans en kan dus niet te situeren zijn
in Nederland. Zowel de kroniek van Lambert van Ardres,
Historia Lamberti Ardensis ( 1100) als de hele vertelling van de
zgn. forestiers van Vlaanderen worden aangehaald als bewijs,
niettegenstaande beide door historici als 'nogal legendarisch'
(om het met een eufemisme uit te drukken) worden omschreven. In 754 bestond Duinkerke al. Ja, vele meters onder water,
want enkel Loon in de buurt bestond in de 7de eeuw. De rest van
het Blootland verscheen in de !Ode en l lde eeuw vanonder het
water (na de laatste Duinkerke-transgressie). Jserae Partus is
Nieuwpoort (dat zullen ze in Veurne niet graag horen, want ze
claimen de titel van lserae Partus daar ook). Wij zijn ervan
overtuigd dat je niet alles moet geloven wat op papier gezet
werd en wordt, maar een beetje kennis van historische kritiek
zou allerhande detailfouten die het geheel ongeloofwaardig
zouden (kunnen) maken, voorkomen. (K.P.)

Monique DUCROCQ, La Cathédrale de Saint-Omer, son
synbolisme, ses grands dignitaires, Saint-Omer, 1997, 216 pp.
(ISBN: 2.9511397.0.5)
De kathedraal van St.-Omaars heeft een zeer boeiende geschiedenis van meer dan 1000 jaar. Bezoekers aan de kathedraal
staan steeds weer versteld van de ongelooflijke rijkdom die het
gebouw heeft, zowel qua interieur als qua bouw. De auteur die
les geeft aan het Collège Saint-Bertin -één van die zeldzame
leraars geschiedenis die zich interesseert voor geschiedenis- zet
alles nog eens op een rijtje, want over de kathedraal werd zo al
het een en het ander gepubliceerd, vooral in de vorige eeuw.
Jammer, want een aantal hiaten in de geschiedenis van de
kathedraal zouden enkel via archiefonderzoek ingevuld kunnen
worden. Maar ook hier werd weinig nieuws naar voren
gebracht. Toch blijft het een zeer lezenswaardig werk voor wie
meer wil weten over de geschiedenis van één van de mooiste
kathedralen van Frans-Vlaanderen. (K.P.)

Zannekin. Jaarboek 19, Ieper Mijndrecht, 1997, 176 pp.
(ISBN: 90.71326.13.6)
Het Zannekin-Jaarboek brengt weer een palet van bijdragen
over de geschiedenis van de Nederlanden. Dick Wortel heeft het
over de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen in de 13de eeuw,
Johan van Herreweghe schat het belang in van de beeldenstorm
als cruciale hefboom in de geschiedenis van de Nederlanden,
A.A.F. Tuerlinckx vervolgt zijn verhaal over de expansie van de
kunst en cultuur der Nederlanden, Raf Seys vond een Vlaamse
nederzetting terug in het zuiden van Polen (Wilamowice),
Pieter-Jan Verstraete vindt paralellismen tussen Jean-Marie
Gantois en Jean-Marie Perrot, en Kurt Ravyts brengt een interessante bijdrage over de Zuid-Vlaamsche Jeugd. Beslist een
reeks jaarboeken die uw kijk op Vlaanderen en de Nederlanden
verruimt. (K.P.)

Bernard COUSSEE, Légendes et croyances en Flandre,
CEM Editions, 1997, 352 pp., (ISBN: 2.911667.02.6)
De verbeelding in Frans-Vlaanderen, een samenstelling van
ruimte en tijd, is zo goed dat de mytische hoedanigheid ervan
volkomen past in deze regio. In dit platte land, is alles een voorwendsel om te dromen, daarom bezitten legende en overtuiging
als nergens anders de smaak en de geur van de bodem. De geesten en de fantastische wezens die daarmee samen gaan, de heiligen en de madonna's geven aan dit deel van het Franse
Noorden een gewijd karakter dat haar bijzonder coherent houdt
tegenover de rest van Europa.
'Les fantömes' van Zuydcoote, die van het Blauwhuis en van
Steenburg, en 'Ie vampire'Bertin Denys roepen o.m. de geesten
op; de fantastische wezens zijn o.m. 'Le Nekker', 'Kludde' en
'les Kerels'; historische en geografische mythes als 'Les monts
de Flandre' ,'Les gueux des Bois' en 'Le Lion de Flandre' zijn
maar een greep uit de 162 verhalen gegroepeerd in meer dan
400 thema's.
Een verzorgd en rijkelijk geïllustreerd werk, voorzien van 600
referenties, 170 bibliografische nota's. De auteur is een autoriteit in geschiedkundige geestesgesteldheid en regionale mythologie, en voorzitter van de Cercle d'Etudes Mythologiques
(C.E.M.).
Een must voor elk die van Frans-Vlaanderen houdt. (K.P.)
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Volkstelling 1783-1784
Vragensteller heeft het meer dan waarschijnlijk over de volkstelling waarvan het eindrapport op 23 oktober 1784 aan de
Gouverneurs Generaal werd voorgesteld. Een kritische studie
van deze telling werd gepubliceerd door C. Bruneel, L. Delporte
en B. Petitjean, Le dénombrement général da la population des
Pays-Bas Autrichiens en 1784, Brussel, 1996, VI & 219 pp. en
is een uitgave van het Algemeen Rijksarchief (bestelnummer
2372), nummer 3 in de reeks Centre de services et réseau de
recherche. Men weze gewaarschuwd dat de statistische gegevens voor West-Vlaanderen slechts benaderend en zeer beperkt
Zijn.
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DIRK LAUREYS
3

1. Afbakening van het onderzoeksterrein: het Diksmuidse
aan de vooravond van de grote kerkelijke veranderingen
Om de 16de-eeuwse situatie beter te kunnen begrijpen, dachten
we er goed aan te doen eerst de politieke, socio-economische en
godsdienstig-culturele toestand in en om het IJzerstadje in
uiterst korte bewoordingen uit de doeken te doen. Deze toelichting pretendeert geenszins volledig te zijn omdat dit ons te ver
zou leiden.

1.1. Politiek-institutionele schets
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Diksmuide en het gebied ten oosten van de IJzer behoorden tot
de kasselrij ("arrondissement") van Brugge. Het Brugse Vrije,
zoals dit gebied werd genoemd, had voor enkele politieke en
dito juridische aspecten zijn eigen schepenbank waarvan het
Diksmuidse afuankelijk was. Eigenaardig genoeg betaalde het
Boterstadje met het nabije Veurne, dat zoals Brugge kasselrijhoofdplaats was, mee in de beden'.
Zoals de meeste woonkernen (dorpen en steden) bestond de
magistraat hier uit twee burgemeesters en een schepencollege.
De magistraat had zowel specifieke burgerlijke als juridische
bevoegdheden en was aan een jaarlijkse rotatie onderworpen.
Diksmuide beschikte over een eigen baljuw. De omliggende
gemeenten waren afuankelijk van de kasselrijbaljuw. Zo'n baljuw was openbaar aanklager van de criminele zaken, meestal in
eerste instantie. Naast de baljuw vertegenwoordigde de schout
op regionaal vlak. Hij fungeerde als voorzitter van het schepengerecht en zorgde voor de uitvoering van de vonnissen'.

1.2. Socio-economische krachtlijnen
De dorpjes rond het IJzerstadje leefden vooral van de landbouw
en in mindere mate van de plattelandsnijverheid (o.a. textiel).
Diksmuide zelf was een belangrijk centrum voor de produktie
van het oude, luxueuze 'zware' laken. Sedert de late 15de eeuw
echter verkeerde deze sector in een crisis omdat de kwaliteitstraditie en het corporatisme een hogere produktie in de weg
stonden. Sociale ellende was het onvermijdelijke gevolg 3 •
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1.3. Cultureel-religieuze schets
Reeds vanaf de 14de eeuw tekenden zich in de rooms-katholieke kerk enkele vervalverschijnselen af. We noemen de machtswellustige pausen, het ontbreken van een gedegen vorming en
een efficiënte controle bij de reguliere geestelijken en het eerder
oppervlakkig godsdienstig vertoon bij de leken. De eerste binnenkerkelijke reacties werden brutaal in de kiem gesmoord (cfr.
de terechtstelling van de theologen-hervormers Wicliff en
Huss). In vele Vlaamse steden viseerden de rederijkerskamers
in hun toneelopvoeringen deze mistoestanden.
Toen de Duitse monnik Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen bekend maakte om hiermee een religieus dispuut uit te lokken, schoot dit in Rome blijkbaar in het verkeerde keelgat. De
Augustijnermonnik werd door paus Leo X de Medici geëxcommuniceerd, waardoor hij al meteen buiten de rooms-katholieke
kerk stond. Zijn leer kende al vroeg succes in Vlaanderen; reeds
vanaf 1520 had hij te Brugge een noemenswaardige aanhang.
Doch vanaf de jaren '40 van de 16de eeuw moest de eerst
genoemde leer wijken voor die van de Franse theoloog en jurist
Jean Calvin (cfr. infra).

Het zwinglianisme was een reformatorische beweging waaraan
meestal geen aandacht besteed wordt. Zijn strenge beeldenloze
eredienst en de volledig doorgetrokken symbolische uitleg en
beleving van de sacramenten effende in onze streken de weg
voor het calvinisme.
Een iets radicalere protestantse stroming was die van het anabaptisme of de wederdopers die de kinderdoop niet aanvaardden en daarom alleen aan volwassenen het doopsel toedienden.
Op socio-economisch vlak profileerden ze zich rond een uiterst
eenvoudige levenswijze met gemeenschap van goederen en een
strenge tucht, waardoor ze hun aanhang vooral uit de lagere
sociale klassen recruteerden. Na de liquidatie van het doperse
schrikbewind van Münster in 1538 ging men in onze streken de
weg op van geweldloosheid o.l.v. de ex-priester Menno
Simonsz. (de menisten of stille dopers).
Vanaf 1540 kwam het calvinisme in Vlaanderen op en het verdrong geleidelijk aan het lutheranisme en het zwinglianisme,
om een bijna even sterke kwantitatieve aanhang te krijgen als
het anabaptisme. Calvijns leer verschilde van die van Menno
door de legitimatie die het bood aan winst maken en geldhandel, waardoor het zich bij de nieuwe stand van burgers en ondernemers wist te profileren. De meest karakteristieke elementen
van het calvinisme zijn de echte oorspronkelijke sacramenten
(doop en avondmaal), de predestinatieleer (waarbij de mens uitverkoren is tot het eeuwige leven) en de welafgebakende functieverdeling binnen de geloofsgemeenschappen 4 •
2. Methodologische aanpak van de studie
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De beginperiode van de hervorming werd reeds door Johan
Decavele bestudeerd in zijn doctoraatsthesis De Dageraad van
de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565) 5• Dit werk gebruikten
we als leidraad voor de jaren die aan het wonderjaar voorafgingen.
Wat de tien jaar tussen het genoemde jaar en de Gentse
Pacificatie betreft (de politiek-religieuze consensus van 1576),
begaven we ons op tot dan toe onbekend terrein. Het belangrijkste deel van de plaatselijke archiefstukken werd in de Eerste
Wereldoorlog als gevolg van het strijdgewoel vernietigd. Deze
handicap bemoeilijkte het opzoekingswerk enigszins omdat er
b.v. geen stedelijke crimboecken 6 meer zijn die ons inlichtingen
verschaffen over meelopers onder de nieuwgezinden.
Wat we wel te weet kunnen komen, zijn de 'hoogtepunten' van
de repressie tegen de protestanten. We noemen geselingen, verbanningen, confiscaties van bezittingen en allerhande vormen
van terechtstellingen. De bronnen die zich aandienden om deze

5

bestraffingen op te sporen, vonden we terug in talrijke archieven en dito fondsen. Vooreerst is daar het Bisschoppelijk
Archief te Brugge met de handelingen van de 16de-eeuwse bisschoppen. Daarnaast bevinden zich in het Rijksarchief van
dezelfde stad talrijke resoluties, rekeningen en crimboecken van
de diverse wereldlijke en geestelijke instanties.

6

Te Brussel, in het Algemeen Rijksarchief, kan men de archiefstukken der centrale instellingen inkijken. In dit verband stippen
we eerst en vooral de Raad van Beroerten aan, een uitzonderingsrechtbank die tussen 1567 en 1574 de protestanten diende
op te sporen en al dan niet veroordelen. In het verlengde van
deze activiteiten traden de plaatselijke baljuws op (cfr. supra).
Als zij inderdaad iemand lieten terechtstellen, dan vindt men het
relaas hiervan terug in de Rijselse kwijtingen (Acquits de Lille),
in hetzelfde archief, en in de afgeschreven stadsrekeningen van
Feys-Kesteloot (1432-1588), te consulteren in het museum van
Diksmuide.
De inbeslagneming der bezittingen staat uitvoerig beschreven in
de confiscatieregisters die zowel in de Algemene Rekenkamer
(Rijksarchief te Brussel) als in de Vlaamse Rekenkamer
(Archives Départementales - ADN - te Rijsel) bewaard worden.
Ter afronding wijzen we graag op akten, brieven, ordonnantiën
en sententiën van de Raad van Vlaanderen in het Rijksarchief te
Gent.

3. De dageraad: 1530-1565
3.1. De vroegste reformatorische aanwezigheid
De eerste nieuwgezinden vinden we terug in het dorpje Beerst.
Hier trad omstreeks 1533 Cornelis de Muer op, timmerman en
Oostlandvaarder, in dienst van de heer van Bavinkhove. Maar
toen daar uitlekte dat hij ketterse boeken las - misschien had hij
die uit Duitsland meegebracht - en maar weinig respect voor de
voorvaderlijke religie toonde, kreeg hij zijn opzeg. Hij ontsnapte aan gerechtelijke vervolging door zich tijdig uit de voeten te
maken. De achtergebleven boeken werden in beslag genomen
en openbaar verbrand. De Muer ging zich naderhand als mutsenmakersknecht te Brugge vestigen en stak er zijn overtuiging
niet onder stoelen of banken.
Tussen 1539 en 1545 werden vier processen tegen nieuwgezinden uit of te Diksmuide gevoerd.
Catharina Bailgys werd in 1539 (of het jaar nadien) veroordeeld
tot een niet nader gekende straf. De Ieperse schilder-rederijker
Frans de Jonghe, die in 1538 of 1539 in zijn geboortestad gearresteerd werd, had het Ieperse afgereisd met liederen en refrei-

nen waarin allerlei aanvallen voorkwamen tegen de roomse leer
van het vagevuur, de biecht, de gebeden voor de overledenen en
waarin de paus de antichrist genoemd werd. Ook te Diksmuide
hield hij halt en zijn bezoek is er niet zonder weerklank gebleven. Zijn stadsgenoot Etienne van der Meersch schreef er zijn
rijmen af, maar werd, waarschijnlijk toen hij ze op zijn beurt
gebruikte om de roomse religie aan te vallen, door de stedelijke
overheid gevangen gezet en gestraft (geseling in 1540).
In de loop van het daaropvolgende jaar opende de Raad van
Vlaanderen een onderzoek tegen de schoenmaker Gillis
Rutsaert. Twee jaar later werden de Nieuwkapellenflren Joos de
Meeste en zijn vrouw te Diksmuide terechtgesteld.i>ttun goederen werden verbeurd verklaard. Omstreeks 1555 werd in het
Boterstadje de liedjeszanger Roeland Kyndt ingerekend'.

3.2. De heropbloei en de definitieve doorbraak van het anabaptisme na 1550
Na het noodlottige repressiejaar 1538 (cfr. supra) herstelden
zich de kernen geleidelijk. Zowel in de stad als in de dorpjes
errond was er enige invloed van de leer van Menno merkbaar.
In 1553, zo blijkt uit een brief gericht aan de Raad van Vlaanderen, vaardigde de officiaal van leper een dagingsbevel uit
tegen Jan van der Heyde. Deze las de bijbel, zette anderen ertoe
aan hetzelfde te doen en verzette zich tegen de viering van de
heiligdagen. Zijn afwijzing van de sacramenten had hij openlijk
gemanifesteerd door schandaal te verwekken tijdens een huwelijksplechtigheid in de kerk van Diksmuide. Hem alleen op
grond van deze gegevens in het anabaptisme situeren, is vanzelfsprekend niet mogelijk. Het was nochtans deze beweging
die enige wervingskracht had kunnen krijgen in Diksmuide en
omgeving. Dit moge al blijken uit de terechtstelling van de
menist Wouter van Capelle in hetzelfde jaar.
In 1561 en 1563 liet inquisiteur Titelmans gerechtsdienaars uitrukken om doopsgezinden in te rekenen. De eerste keer ging het
om een heel gezin, de tweede keer om een ketellapper. De andere verdachten waren telkens gevlucht. Vermelden we nog dat de
Diksmuidenaar Gilis Aesteman (of Aefterman) in 1561 deel uitmaakte van de Brugse broederschap en op 11 december van hetzelfde jaar werd terechtgesteld 8 •

· J. Decavele. De
Dageraad .dl. L pp. 222.
255 en 284.
'J. Decavele. De
Dageraad, p. 510.
'' J. Decavele, De
Dageraad, p. 511.

Tot de kern van Halewijn (aan de Leie) behoorde de schoenmaker Pieter Meyngert uit Esen, die er op 17 maart 1563 op de
brandstapel belandde. In Vladslo had Titelmans reeds in mei
1558 een onderzoek laten instellen naar de geloofsovertuiging
van Gillis de Poorter. Deze vertrok, samen met zijn dorpsgenoot
Clays de Commere en met Bouwdewijn Galle (uit Werken)
omstreeks 1564 naar Friesland 0 • Stippen we nog even aan dat de
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dopersgezinde Filips Grevier er in de loop van april 1562 in
slaagde uit de Diksmuidse gevangenis te ontsnappen 10 •
3.3. Het rooms-katholiek verweer

8

Op 2 juni 1545 werd Pieter Titelmans benoemd tot inquisiteur
in Vlaanderen. Dissidente geloofsopvattingen werden door hem
onveranderd als ketterij afgedaan. Omstreeks 1555 functioneerde zijn inquisitieapparaat reeds als een inquisitierechtbank.
Titelmans had al in de eerste jaren van activiteiten meermaals
geweigerd de verdachten aan de wereldlijke instanties over te
maken. Zijn inquisitierechtbank bestond uit de inquisiteur zelf
en uit één of meerdere assessoren Uuridische adviseurs), een
promotor (openbare aanklager) en een notaris (schrijfwerk).
Vanaf 1560 zou Diksmuide enkele malen bezoek krijgen van de
inquisiteur en zijn medewerkers.
Notaris Pieter van den Heede had tussen 27 augustus en 9 september 1560 het stadje aangedaan. Titelmans was op dat
moment in Brussel. Hetzelfde scenario deed zich voor op 28 en
29 mei 1561: de inquisiteur resideerde een tijdje in Rijsel; zijn
notaris pakte er tussen 29 mei en 4 juni de koe bij de horens.
Doch lang liet de ganse delegatie niet op zich wachten: van 26
tot 29 juni procedeerden er Titelmans, zijn promotor Nicolaas
de Hondt en zijn notaris Pieter van den Heede (die er nog een
dag langer bleef). Tussen 17 en 20 augustus en op 9 september
1561 gebeurde hetzelfde: de inquisiteur verscheen in hoogsteigen persoon in het IJzerstadje. Op 2 en 3 november 1561 en tussen 20 en 21 juli van het daaropvolgende jaar deed Van den
Heede Diksmuide aan, telkens zonder Titelmans. In het najaar
van 1562 verbleef de promotor er van 5 tot 8 november.
Nadien zouden De Hondt en Van den Heede nog drie keren het
stadje aandoen: nl. tussen 21 en 26 mei 1563, van 17 tot 19
augustus 1565 samen met de inquisiteur en tussen 19 en 24
augustus zonder Titelmans, die inmiddels zijn werk in leper had
voortgezet.
Pieter van den Heede vertoefde tussen 21 en 23 mei 1563 in het
naburige Esen. Eén inwoner van deze gemeente, Pieter
Meyngert, was reeds op 17 maart van hetzelfde jaar berecht met
het vuur. De inquisitie wilde blijkbaar haar werk goed doen, de
speurtocht naar nieuwe verdachten was echter vruchteloos 11 • •

4. Van Beeldenstorm tot bestand: 1566-1576
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4.1. Inleiding
De weifelende houding van Filips II ten aanzien van het
Verbond der Edelen (voorjaar 1566), dat zich verzette tegen 's

teur Titelmans en zijn
medewerkers ( 15471566 ), Brussel, 1985, pp.
107, 110-113, 117-118,
120, 124 en 139.

konings absolutistische politiek, zag de openbare opinie in de
Nederlanden als een overwinning aan. Verbannen calvinisten
keerden terug en tijdens massale bijeenkomsten, de hagepreken,
werd het nieuwe geloof gepredikt. De gebeurtenissen bleken zo
revolutionair te zijn dat de tijdgenoten spraken van het wonderjaar. Anderzijds leidden de stijgende graanprijzen tot voedseltekorten; de term hongerjaar was daarom ook niet uit de lucht
gegrepen.
De eerste hagepreek van enig belang vond plaats even buiten de
Antwerpse stadsmuren op 12 juni 1566. 's Anderendaags had
een dergelijke predikatie plaats te Oudenaarde.

4.2. Het wonderjaar te Diksmuide
a. De hagepreken
De personen die getuigden voor de afgevaardigden van de Raad
van Beroerten (cfr. infra) verklaarden allen dat de magistraat de
teugels stevig in handen hield om de organisatie van hagepreken
met man en macht te verhinderen. Wel opperden de getuigen dat
er in het IJzerstadje wel degelijk mensen waren die het zouden
geapprecieerd hebben, mochten de protestantse bijeenkomsten
toegelaten worden, dit zowel in als rond de stad. Meer nog: de
nieuwgezinden hadden graag gezien dat er een tempel voor hen
ter beschikking zou gesteld worden 1'. Achteraf gezien zou dit
met geweld gesloten gehouden potje aardig beginnen te koken.

b. de Beeldenstorm
In het heetst van de zomer kwam in de Nederlanden een vloed
van beeldenvernieling op gang. Begonnen na een hagepreek te
Steenvoorde, op 10 augustus, verspreidde de beweging zich
over het Westkwartier en bereikte één week later Diksmuide.
Nochtans moet het iconoclasme in het begin worden gezien als
een religieuze beweging. De kerken moesten 'gezuiverd' worden van 'afgodsbeelden'. Toch hielden de lutheranen en de
menisten zich afzijdig en moet het gebeuren hoofdzakelijk bij
de radicalen onder de calvinisten worden gezocht.
Op zaterdag 17 augustus 1566 stonden de stormers voor de
poorten van Diksmuide. Reeds tijdens de voorgaande dagen
trok een protestants minister rond met een legertje van 800
gewapende mannen in de streek van Lo (Veurne-ambacht). De
omgeving van dit stadje was al grondig door hen afgeschuimd;
talrijke kerken bleven vernield achter.
1
'

Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Raad van
Beroerten, 55, f. 47r. en
v ..

Een veertigtal gewapende mannen van deze groep werd op die
bewuste zaterdag door hun leider-predikant naar het IJzerstadje
gezonden omme beelden te breken de oultaren ende verchieringhe van den kercke aff te werpen. Toen ze aan de Westpoort
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kwamen, verklaarden ze dat ze ghesonden waren deur den
oppersten Heer omme de affgoden die waeren binnen der kercke ende goetshuisen vanden voornoemden stede alf te werpen
ende breken. Als ze van de stadsmagistraat geen toelating kregen. zouden ze drie dagen later met een aanzienlijker stoottroep
terugkeren, om zich met geweld toegang tot de stad te verschaffen. Het stadsbestuur was om meer dan één reden beducht
de bedreigingen ernstig te nemen. Ten eerste wist men wat er in
Ieper, Poperinge en andere steden was gebeurd. Ten tweede leek
de opgevoerde bewaking van de stad in de ogen van haar overheid zo'n golf van geweld niet aan te kunnen. Bovendien had
Diksmuide geen stenen vesten. doch slechts aarden wallen, een
handicap die in de hand gewerkt werd door de droge zomer
waardoor het waterpeil in de stadsgrachten aanzienlijk gezakt
was.
De wethouders besloten dan maar om de bittere pil te slikken:
liever een klein aantal mannen binnenlaten dan een grote bende
plunderaars, die dan misschien nog de hele stad zouden leegroven. Ze verklaarden aan de iconoclasten dat 's anderendaags de
poorten zouden geopend worden. Tegelijkertijd echter gaven ze
de kerkmeesters de opdracht om 's nachts alle kostbare voorwerpen die nog aan de plundering bloot stonden te verbergen.
De volgende dag, op 18 augustus, een zondag, werden de poorten geopend, en drongen de stormers de stad binnen, gingen ze
naar de godshuizen, wierpen er de altaren omver en verbrijzelden een aantal beelden van geringe waarde. Na enkele uren verlieten zij de stad. Blijkbaar was geen enkele Diksmuidenaar
erbij betrokken, althans als we de getuigenissen tijdens het
onderzoek van de Raad van Beroerten mogen geloven".
Op advies van gouverneur Egmont werkte het Brugs kasselrijbestuur rond 22 augustus aan maatregelen om deze uitspattingen in te dammen. Enerzijds moesten alle beelden, habijten en
andere waardevolle voorwerpen op veilige plaatsen worden
ondergebracht. Anderzijds dienden alle hoofdmannen der
woonkernen een bewakingsdienst op de kerktorens te organiseren.
De maatregel kon echter niet verhinderen dat het Boterstadje
nog eens met beeldenstormers moest afrekenen. Een week later,
op 29 augustus. kwam Pieter Hazaert, één van de tenoren van de
gebeurtenissen in het Westkwartier, met een aanzienlijke groep
medestanders naar Diksmuide met het verzoek er te mogen preken. Dit werd hen geweigerd, waarop ze naar het klooster van
de minderbroeders trokken, dat buiten de stad gelegen was. Om
in een 'gezuiverde' kerk te preken, wierpen ze eerst de beelden
af. De reden waarom ze niet probeerden de stad binnen te dringen. lag hem in de sedert 18 augustus opgedreven gewapende
bewaking bestaande uit !weren poorters ende ingezetenen

L' Brussel.Algemeen
Rijksarchief Raad van
Beroerten. 55. f. 47r.56\'"
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F. Van De Putte,
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Dit is slechts een veronderstelling. Volgens de
afgeschreven stadsrekeningen van FeysKesteloot (Diksmuide,
Stadsarchief f. 314): ter
causen van de troubelen.
De andere tenoren in het
plaatselijk reformatiegebeuren werden veroordeeld omwille van de
rebel/ies ende braken in
de diverse kercken bij
heurlieden
gecommiteerd.
Bovendien was
Speelman geen nieuweling voor het gerecht: in
december 1564 werd hij
al eens van ketterij
beschuldigd, zonder
gevolgen echter
(Diksmuide,
Stadsarchief,
S tadsrekeningen, f. 300318 en J. Decavele,
Dageraad, dl. Il, pp.
178-197 nr. 2261 ).
18
A.C. De Schrevel,
Troubles religieux du
XV!ième siècle au quartier de Bruges, 15661568, Brugge 1894. pp.
19-20. Wat Jan van de
Vyven en zijn activiteiten
tijdens het wonderjaar
betreft: L. VANDAMME. De socio-professionele recrlltering 1•a11 de
re.formatie in Brugge.
1566-1567. Leuven.
1982. pp. 277-284.
19
R. Pieters.
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omme de secretarissen te wederstaene. Als we de getuigenissen
tijdens het onderzoek van de Raad van Beroerten mogen geloven, waren er, in tegenstelling tot de eerste storm, tijdens de
tweede golf wel inwoners van het IJzerstadje bij de troebelen
betrokken 1". Tot de voornaamste mogen Hendrik de Schoenmaeckere, Nicolaas Preudhomme en Nicasius Schelewaert
gerekend worden". Door het kordate optreden van de stadsmagistraat werden ze direct gevangen gezet.
c. De hervormde kernen in het Diksmuidse tijdens het wonderjaar
1. De stad zelf

De schrik tweemaal met de iconoclasten te hebben afgerekend
en het verlenen van een zekere mate van godsdienstvrijheid
vanwege de landvoogdes (23 augustus 1566), noopten de wethouders ertoe de uitoefening van de nieuwe leer toe te laten. Na
een bijeenkomst op 20 september werd de protestanten een vergaderplaats toegewezen 10 • De calvinistische gemeente werd
waarschijnlijk geleid door Gillis Speelman, die in december
1564 reeds als nieuwgezinde werd gesignaleerd, doch zich tijdens de Beeldenstorm opvallend afzijdig hield 17 • Jan van de
Vyve, één van de spilfiguren van het Brugse consistorie en propagandist van de nieuwe leer, had met hen regelmatig contact 18 •
De protestantse gemeente van het IJzerstadje had het allesbehalve gemakkelijk: nu eens werd ze van magistraatswege toegelaten, dan weer werd ze buiten de wet gesteld 19 •
2. De dorpjes errond

In Vladslo ontstond tijdens het wonderjaar een menistische
kring rond Nicolaas de Commere. Paulus de Backere, één van
de bijzonderste doperse predikanten in Zuid-Vlaanderen, liet er
zich frequent zien. Zijn bijnaam Paulus de Dopere was dan ook
niet uit de lucht gegrepen. De vergaderingen vonden ook frequent plaats te Werken, ten huize van Bouwdewijn Galle, die
dicquils by den suspecte de Commere es gheweest. Zowel in
Vladslo als erbuiten kende het groepje een minimale, maar
zekere wervingskracht. Uit Bovekerke en zelfs uit Torhout kwamen enkele geïnteresseerden naar de bijeenkomsten 20 •

4.3. De donkere wolken aan de hemel: de repressie

Begin 1567 keerde het tij echter: de landvoogdes wilde de teugels strakker aanhouden en verbood de protestantse predikaties.
Dixmude naar de beste
oorkonden, Diksrn ..
1885. p. 136.

"'Brugge.
Rijksarchief.Brugse Vrije,
17041(1).f.163v.-167v..

11

Op 22 augustus van hetzelfde jaar hield de hertog van Alva zijn
intocht in Brussel. Kort daarop zou hij in deze stad de Raad van
Beroerten installeren. Aangezien de gewone rechtbanken hun
lopende bezigheden hadden en ze volgens Alva niet streng
genoeg zouden optreden, besloot hij een uitzonderlijke rechtbank op te richten.

12

Reeds vóór het onderzoek van de Raad van Beroerten, ook
Bloedraad geheten, maakten de stadsrekeningen al gewag van
'represailles' tegen nieuwgezinden in het stadje (oktober 1567).
Begin mei 1567 verliet de dochter van Pieter Wytganck Diksmuide buyten den consente heuren voadere met zekere persoon
suspect van herdoperie. Op 20 augustus 1567 werd Hans de
Waeghemaecker gheexecuteert metter viere omdat hij er betrokken was bij de Beeldenstorm.
Het onderzoek van de Bloedraad startte er begin oktober en
duurde er alleszins tot de negende van diezelfde maand. Pieter
de Cock en Lieven Snouck voelden zeven getuigen aan de tand.
De vragen concentreerden zich op de houding van de magistraat
ten overstaan van de gebeurtenissen van augustus 1566. Men
wilde vooral weten of het stormen van beelden al dan niet had
kunnen verhinderd worden en of er ingezetenen bij betrokken
waren. Bovendien interesseerde men zich voor de religieuze
toestand, nl. de werking van de protestantse kern.
Alle getuigenissen spraken in dezelfde zin.
- Dat men reeds vanaf het begin, toen de hagepreken in de vroege zomer van het wonderjaar gehouden werden, alles ondernomen had om eventuele uitspattingen te verhinderen. Pas nadat
de landvoogdes de moderatie van de religieplakkaten had afgekondigd, lieten de wethouders de uitoefening van de nieuwe
leer toe.
- Tijdens de eerste beeldbraak (17 en 18 augustus 1566) konden
de plaatselijke wethouders moeilijk anders dan de stadspoorten
openen en de stormers laten begaan. Door tijdig alle waardevolle kerksieraden op te bergen, hadden ze zeker hun voorzorgen genomen.
- Om dergelijke incidenten daarna te vermijden, besloot de
magistraat om de stadsverdediging qua mankracht en bewapening op te drijven.
- Toen op 29 augustus een groep iconoclasten het minderbroederklooster net buiten de vestingen bestormde, konden alle
betrokkenen, onder wie ook enkele Diksmuidenaars, ingerekend worden; dit als gevolg van het efficiënt optreden van de
stadsmagistraat~'.

Op last van de Raad van Beroerten ging de plaatselijke overheid
over tot de bestraffing van de voornaamste kopstukken. De
meeste beeldenstormers werden terechtgesteld, terwijl de andere nieuwgezinden verschillende soorten straffen opgelegd kregen. Andere protestanten kozen het hazenpad naar veiliger oorden. Graag verwijzen we hier naar rubriek 5 De betrokkenen.
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Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Raad van
Beroerten, 55, f. 55r.56v.. Deze zeven getuigen waren: Joris van
Provijn, vrijlaat van
Woumen (" 60 jaar oud);
meester Kornelis
Bezoete, priester van
Diksmuide; Gillis
Remijs, kapelaan aan de
hoogmis en deken der
stad en dekenij
Diksmuide; Jacob de
Scheppere, priester en
vrijlaat van Kaaskerke
(54 jaar oud); Jan Mondt,
priester en kapelaan van
de Sint-Niklaaskerk te
Diksmuide (" 58 jaar
oud); Hubrecht
Boudeloot, vrijlaat van
Vladslo, wonende binnen
Diksmuide (" 60 jaar
oud) en Gillis van
Westburch (zelfde gegevens als Boudeloot).
Diksmuide, Stadsarchief,
Stadsrekenigen, f. 305 en
306.

4.4. Opmerkingen aangaande de militaire aanwezigheid in
het kader van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
In het kielzog van Alva's komst, kwam een leger van 10.000
soldaten naar de Nederlanden, dat zich in minder dan geen tijd
van alle gematigden en zelfs van de meeste katholieken vervreemdde. Zij moesten de Nederlandse opstandelingen, de geuzen, bekampen.

" Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Staat en
Audiëntie, 286, f. 24lr.
en v" Diksmuide,
Stadsarchief,
Stadsrekeningen, f. 3 20
en 324.
" Diksmuide,
Stadsarchief,
Stadsrekeningen, f. 328.
" Idem, f. 330.
" Brugge, Rijksarchief,
Brugse Vrije, 314, f. 1Or"
" Diksmuide.
Stadsarchief,
Stadrekeningen, f. 330.
" Diksmuide,
Stadsarchief,
Stadsrekeningen, f. 334.
A.R. Bauwens. De tweede opstand: geuzenlandgangen en soldatenfoulen
in het kustgebied van
noordwest-Vlaanderen
(1572-1576), in:
BIJDRAGEN TOT DE
GESCHIEDENIS VAN WESTZEEUWS-VLAANDEREN.

18. 1989. pp. 60-61.
" Diksmuide,
Stadsarchief,
Stadsrekeningen, f. 330
(16 juli 1573).
" Gent. Rijksarchief,
Raad van Vlaanderen,
732 (correspondentie), f.
68r.-7lv" Diksmuide,
Stadsarchief,
Stadsrekeningen, f. 330.
Zie hierover D. Laureys,
Diksmuidse herbergen in
1574, in WH-INFO,jg.
8, afl. 4 (januari 1993)

Tussen 1 april 1569 en 30 april van het daaropvolgende jaar herbergde Diksmuide een garnizoen ruiters, dat nadien vervangen
werd door een andere eenheid o.l.v. Johan de Salazar. Een jaar
later al, in mei 1571, vroeg de stadsmagistraat aan het centrale
gezag te Brussel of de stad zou kunnen ontlast worden van het
garnizoen soldaten. Hierop antwoordde Alva dat de troepen
slechts tijdelijk zouden worden gestationeerd". Begin januari
1573 echter kreeg het genoemde garnizoen zelfs versterking
van een compagnie voetknechten o.l.v. de heer van Geroult 23 •
Tussen 17 december en 1 mei 1575 vond een compagnie
Spaanse ruiters een onderkomen in Diksmuide. In de zomer van
het laatstgenoemde jaar werd deze eenheid vervangen door een
vaandel Duitsers onder bevel van graaf Otto van Oversteyn 24 •
De aanwezigheid der Spaanse troepen bleek niet zonder gevolgen te zijn, want ook Diksmuide profiteerde mee van de door de
overheid ter beschikking gestelde som van 42.000 pond als
schadevergoeding. Voor die tijd was dat een groot bedrag en het
geeft een idee van de vernielingen die de troepen aangericht
hebben 25 • Op 13 augustus 1575 stationeerde men er in de plaats
een vaandel Hoogduitsers' 6 • Omdat vanaf eind april 1576 de
fondsen van het Brugse Vrije dreigden uitgeput te raken, kwam
de betaling der Duitse troepen in gevaar. Begin juni gaven ze te
kennen dat wanneer uitbetaling van hun soldij achterwege bleef,
zij zouden overgaan tot plunderingen. Om verdere moeilijkheden te vermijden, werden de Hoogduitsers teruggetrokken. Een
groot verlies was dit niet, want de nieuwe landvoogd Requesens
beschouwde deze troepen als inefficiënt omdat ze zich niet ver
buiten de vesting waagden 27 •
Anderzijds werden de voorhanden zijnde bewakingsmogelijkheden verbeterd en uitgediept. Op last van de Diksmuidse wethouders werden in juli 1573 alle huizen in het stadje geïnspecteerd om een inventaris der aanwezige wapens op te stellen. Uit
deze inventaris zou dan de noodzaak tot de aankoop van nieuwe wapens moeten blijken 28 • Op aandringen van de Raad van
Vlaanderen voelden de plaatselijke wethouders eind februaribegin maart 1574 alle weerden ende taverniers aan de tand of
zij geen vrienden of gasten hadden wesende by den rebellen.
Doch alle herbergiers ontkenden ook maar iets met de opstandelingen te maken te hebben 29 • Op 6 april 1574 inspecteerden
enkele wethouders de aarden vesten. Men besloot dezelve te

13

repareren ende te fortifieeren, tgeschot te stellen daer tbehoorden ende voorts alle andere zaken ter bescherminghe van der
steede convenerende te bezorghen 3°.

14

Aangezien het politieke, militaire en religieuze conflict in de
Nederlanden uit de hand begon te lopen, was men op zoek naar
vreedzame oplossingen ervoor. Vanaf 1575 al werden onderhandelingen op het hoogste niveau gevoerd, die uitmondden in
de Pacificatie van Gent (8 november 1576) met als voornaamste punten de afschaffing van de Raad van Beroerten en het vertrek der troepen uit de Spaanse kroonlanden.
Wat Diksmuide betreft. kon nog worden
het plakkaat van de afkondiging had
gevolg van dit politiek succes keerden
stanten naar de Nederlanden terug en ze
vormd bestuur.

vastgesteld of de bode
binnengebracht 31 • Als
vele verbannen protebouwden aan een her-

5. De betrokkenen: de nieuwgezinden tussen 1530 en 1576
1. BAILG YS, Katharina
Deze nieuwgezinde Diksmuidse werd in 1539 (of het jaar
nadien) te Ieper veroordeeld tot een niet nader gekende straf3 2•

2. BASSEVELDE, Mathys van
Op 14 april 1568 werd hij in de Diksmuidse gevangenis ter
cause van de troubelen ondervraagd. In opdracht van Pieter Ie
Cocq, procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen. Hij
'zou' bij de Beeldenstorm betrokken zijn geweest. Toch slaagde
hij erin met voorspraak van hoog geplaatste geestelijke personen zijn slaking (ontslag) uit de gevangenis te bewerken (5
oktober 1568)'
1

•

3. Betkin, -

In de loop van 1562 werd tegen deze meniste een gerechtelijk
onderzoek geopend dat, voor zover reconstrueerbaar, geen
gevolgen had. Of haar verhuis (of vlucht?) naar Brugge er voor
iets tussen zit, is niet duidelijk'".
4. BRUGGHE, Denys verDeze was in het Boterstadje betrokken bij de beeldbraak en
daarom gevangen genomen. We vonden geen veroordeling''.
5. CAPELLE, Wouter van
Deze anabaptistische handelaar werd in de loop van 1533 in zijn
geboorteplaats en woonplaats terechtgesteld 36 •
6. CHRISTOFFELS, Lauwers
Hij werd op 22 juni 1568 te Diksmuide gehangen omdat hij
deelgenomen had aan de rebellies ende braken in de diverse
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kerken aldaar. Bovendien werden zijn goederen aangeslagen
t.v. v. zijne majesteit".
7. CLERCQ, Frans de
Op 14 april 1568 werd deze te Diksmuide gevangen gehouden
persoon ondervraagd op last van Pieter Le Cocq, ter cause van
de troubelen 38 •
8. CNAPPART, David
Hij zou bij de Beeldenstorm in Diksmuide betrokken zijn
geweest. Verdere gegevens over hem ontbreken 19 .
9. COMMERE, Clays (ook Nicolaas) de
Reeds in de eerste jaren werd deze Vladslonaar als nieuwgezinde gesignaleerd. Rond 1564 vluchtte hij naar Friesland, doch hij
keerde tijdens het wonderjaar terug naar zijn geboortestreek als
propagandist van het anabaptisme"0 • Inderdaad, in 1566 had hij
te Vladslo een heuse menistische kern uit de grond gestampt,
met het omliggende gebied (Bovekerke, Torhout en Werken) als
recruteringsveld. Met Bouwdewijn Galle, een dopers tenor uit
Werken, had hij voortdurend contact. Volgens getuigenissen zou
de Commere zelfs niet nagelaten hebben om te dopen. Met de
Beeldenstorm, die midden augustus de streek teisterde, hadden
hij en zijn volgelingen echter niets te maken"'. Voor zijn doperse bedrijvigheden vaardigde de Raad van Beroerten een sententie tegen hem uit" 2 • Zoals zo vele anderen werd hij voor eeuwig
verbannen en men sloeg zijn goederen aan" 3 • Zijn bezit bestond
uitsluitend uit onroerende goederen, gesitueerd in de parochie
Vladslo: een lap grond van 7 gemeten, 2 lijnen en 49 112 roeden
met de erbij behorende huizen; een leen ter grootte van 1 lijn; la
moité d'une petite disaine; een huis...,.
10. CUYPER, Pieter de
Deze beeldenstormer werd op 23 april 1569 in het IJzerstadje
onthoofd"'.
11. DAVID, Jan
Jan David had te Diksmuide tijdens het iconoclasme de beelden
afgeworpen in de kerk der minderbroeders. Hiervoor werd hij
op 24 september 1569 te Brugge onthoofd"'.
12. DIERME, Hansken van
Tegen deze nieuwgezinde werd een sententie uitgevaardigd die
aan de wethouders van Diksmuide werd overhandigd"7• Het oordeel luidde: eeuwige verbanning uit de Nederlanden en inbeslagneming van zijn goederen. Verdere gegevens over hem ontbreken"'.
13. DRUUT, Jan
Of deze nieuwgezinde Vladslonaar zich specifiek had aangesloten bij de Commers doperse gemeenschap blijkt niet uit de
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documenten, doch het is waarschijnlijk 49 • In ieder geval legde
de Raad van Beroerten beslag op zijn eigendom en verbande
men hem voor eeuwig. Verdere gegevens over hem ontbreken 50 •
14. FERRYN, Frans
Uit zijn ondervraging blijkt dat deze Torhoutenaar enkele malen
bij de Commere te Vladslo was geweest (cfr. infra), doch ontkent herdoopt te zyne. Hij werd niet veroordeeld 51 •
16

15. GALLE, Bouwdewijn en FIERS, Maria (uit Werken)
Reeds in de beginnende jaren '60 werd hij als nieuw gezinde
gesignaleerd. Rond 1564 vertrok hij naar Friesland, maar keerde in 1566 terug naar zijn geboortestreek als propagandist van
het anabaptisme 52 • Hij en zijn vrouw zijn inderdaad binden tyt
van dezen trouble dicquils by den suspecte de Commere geweest
(cfr. Vladslo), meer zelfs, in hun huis vonden soms menistische
bijeenkomsten plaats. Of Bouwdewijn ook als predikant-voorganger fungeerde, is niet duidelijk 53 • Tijdens het onderzoek van
de Raad van Beroerten waren beiden voortvluchtig (18 mei
1568). De uitzonderingsrechtbank verbande hen voor eeuwig en
wilde hun goederen aanslaan 54 • We vonden echter geen aantekeningen in de confiscatieregisters 55 •
16. GRAVE, Abel de
Deze 36-jarige kleermaker uit Vladslo verklaarde tijdens zijn
ondervraging op 17 mei 1567 dat hij uit nieuwsgierigheid naar
de menistische bijeenkomsten ten huize van de Commere was
geweest. Hij ontkende echter met klem elke eventuele betrokkenheid met de Beeldenstorm. We vonden geen veroordeling 56 •
17. GREVIER, Filips
In de loop van april 1562 verdween deze doperse Diksmuidenaar uit de gevangenis van zijn woonplaats 57 •
18. HENDE, Jacob van
Op 22 april 1569 werd deze 44-jarige Diksmuidse timmerman
in het Westkwartier gehangen. Hij zou zich schuldig gemaakt
hebben aan iconoclasme 58 •
19. HEYDE, Hansken vander
Op 14 december 1568 werd hij te Diksmuide ter cause van de
troubelen gehangen 59 •

20. HEYDE, Jan vander
In 1553 meldde de officiaal van Doornik aan de Raad van
Vlaanderen dat deze anabaptistische Diksmuidse drukkersknecht, die al eens door de bisschoppelijke rechtbank bestraft
was wegens ketterij, nu weer eens publiekelijk schandaal had
verwekt tijdens een huwelijksinzegening. Drie jaar later koos
hij het hazenpad naar Frankfurt 60 •
'"Rijsel, Archives
Départemantales Du

Nord,B. 7017. f. l6lr. en
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<lens het onderzoek van
de Raad van Beroerten.

Hij had alleszins predikaties bijgewoond; waar en
wanneer is niet bekend.
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21. KYNDT, Roeland
Omstreeks 1555 vestigde deze Hondschotenaar zich te
Diksmuide. Kort nadien stelde de overheid een onderzoek tegen
hem in. Als straatzanger had hij in zijn teksten de rooms-katholieke kerk bekritiseerd. Op 19 maart 1557 onderging hij zijn
straf te Hondschote (!): geseling en een tienjarige verbanning.
Drie jaar later kreeg hij dezelfde bestraffing nog eens 61 •
22. MEERSCH, Etienne vander
Het bezoek van de Ieperse liedjeszanger en rederijker Frans de
Jonghe aan Diksmuide was niet zonder weerklank gebleven.
Zijn stadsgenoot Etienne vander Meersch schreef er zijn rijmen
af, maar werd, waarschijnlijk toen hij ze op zijn beurt gebruikte om de roomse religie aan te vallen, door de Diksmuidse overheid gestraft. Zijn geseling vond plaats in de loop van 1540 62 •
23. MEESTE, Joos de en vrouw
Beide protestantse Nieuwkapellenaars werden in de loop van
1543 in het IJzerstadje terechtgesteld. Hun goederen plaatste
men onder sekwester 6'.
24. MEULDER, Hans de
Op 27 november 1570 werd deze nieuwgezinde te Diksmuide
gehangen M.
25. MEYNGERT, Pieter
Tot de doperse kring van Halewijn behoorde de Esense handschoenmaker Pieter Meyngert. Omwille van zijn geloof belandde hij op 17 maart 1563 te Rijsel op de brandstapel, nadat reeds
vijf jaar tevoren een onderzoek tegen hem werd geopend 65 •
Idem, dl. 1, p. 223 en
dl. Il, pp. 132-133 nr.
1390.
" Idem, dl. !, p. 223 en
dl. II, pp. 144-145 nr.
1613.
63
Idem, dl. II, pp. 146147 nr. 1623.
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26. MUER, Cornelis de
De Oostlandvaarder en timmerman Cornelis de Muer trad bij
zijn terugkeer omstreeks 1533 in dienst van de heer van
Bavinkhove te Beerst. Maar toen daar uitlekte dat hij ketterse
boeken las - misschien had hij die uit Duitsland meegebracht en maar weinig respect toonde voor de voorvaderlijke religie,
kreeg hij zijn opzeg. Hij ontsnapte aan gerechtelijke vervolging
door zich tijdig uit de voeten te maken. De achtergebleven boeken werden evenwel in beslag genomen en in het openbaar verbrand. De Muer ging zich naderhand als mutsenmakersknecht te
Brugge vestigen en stak er zijn mening niet onder stoelen of
banken, waardoor hij ook daar moest vluchten (Oostland
1534 ) 66 •

27. OPSTAELE, Frans van
Hij was tijdens het wonderjaar in Diksmuide betrokken bij de
rebellies ende braken in diverse kercken en daarvoor onmiddellijk gevangen genomen 67 • Daarna werd tegen hem een sententie
uitgevaardigd die aan de lokale wethouders werd overhandigd 68 •
Op 22 juni 1568 voltrok men zijn vonnis: hij werd er gehangen 69.
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28. POORTER, Gilles de
Reeds in de jaren '50 werd hij als nieuw gezinde gesignaleerd.
Inquisiteur Titelmans had daarom in mei 1558 een onderzoek
ingesteld naar diens geloofsovertuiging. Rond 1564 vluchtte hij
naar Friesland, doch hij keerde tijdens het wonderjaar terug naar
zijn geboortestreek als propagandist van het anabaptisme 10 •
Inderdaad had de Poorter in de zomer van 1566 enkele malen de
doperse vergaderingen ten huize van de Commere bijgewoond.
Ook hij ontkende tijdens zijn ondervraging op 13 juni 1567 met
klem een eventuele deelname aan het iconoclasme. We vonden
geen veroordeling 71 •
29. PREUDHOMME, Nicolaas (ook Claes)
Over Nicolaas Preudhomme kan eigenlijk hetzelfde gezegd
worden als over Frans van Opstaele. Zijn deelname aan het iconoclasme te Diksmuide betaalde hij met het leven. Hij werd er
op 22 juni 1568 gehangen nadat de Raad van Beroerten tegen
hem een sententie had uitgesproken 72 • Bovendien werden zijn
bezittingen onder sekwester geplaatst. Nicolaas en zijn vrouw,
die niet betrokken was bij de godsdiensttroebelen, bezaten niets
anders dan de helft van een huis op de Diksmuidse markt, waarvan ze nog eens de helft verder verhuurden aan Hendrik
Vandermeersch voor 9 pond per jaar. Het andere deel van het

'° J.
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162-163 nr. 1949.
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huis was in het bezit van Loys Cruve 73 • Na de terechtstelling
van Nicolaas kreeg zijn weduwe, in opdracht van de plaatselijke baljuw, een huis van Hendrik de Schoenmaeckere (cfr. infra)
toegewezen als huurhuis 74 •
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30. RECOURT, Jan de
Deze nieuwgezinde werd op 2 januari 1570 te Diksmuide gegeseld en voor een periode van 12 jaar uit het graafschap
Vlaanderen gebannen up pinne hergheeselt en herbanne te
zynne 75 •
31. RUTSAERT, Gilles
Reeds in de loop van 1541 werd deze Diksmuidse schoenmaker
als nieuwgezinde gesignaleerd. In hetzelfde jaar stelde de overheid daarom ook een onderzoek tegen hem in. Verdere gegevens
over hem ontbreken 76 •
32. SCHELEWAERT ook Scaillairt of Schaillairt, Nicasius
Reeds in de beginnende jaren '60 was hij als nieuwgezinde
gesignaleerd. In de loop van december 1564 werd tegen hem
een onderzoek geopend, dat geen veroordeling tot gevolg had 77 •
Tijdens het wonderjaar nam hij deel aan de Beeldenstorm in zijn
woonplaats, waarvoor hij in de gevangenis belandde 78 • Daarop
vaardigde de Raad van Beroerten een sententie tegen hem uit 79 •
Op 22 juni 1568 volgde dan het oordeel: hij werd te Diksmuide
gehangen en zijn geconfisqueerde bezit spijsde de staatskas 80 •
Zijn onroerend goed bestond uit 2 huizen in het stadje. De verkoop van het eerste bracht 624 pond op (39 pond als jaarlijkse
huur). Bovendien bezat hij in de Slootstraat een brouwerij-herberg, De Maan genoemd, waarvan hij 1/8 verder verhuurde aan
Adriaan de Mol voor 4 pond per jaar. Aan roerend bezit valt
alleen het door Daniël Diericx aan hem verschuldigd bedrag van
36 pond 13 s. en 4 deniers toumois te noteren ' 1• Hij oefende het
beroep van brouwer uit 82 •
33. SCHOENMAECKER, Hendrik de (alias Quatheyntken)
en zijn vrouw Janne
a. Hendrik
In het wonderjaar was hij de aanvoerder der beeldenstormers in
zijn woonplaats. Sedertdien zat hij in de gevangenis 83 • De Raad
van Beroerten vaardigde tegen hem een sententie uit, die dan
aan de wethouders van Diksmuide werd overhandigd 84 • Op 14
december 1568 werd hij gehangen, terwijl men zijn bezittingen
aansloeg 85 • Zijn bezit bestond uit 2 huizen op afbetaling. Voor
het eerste huis, een plaatselijke herberg, genaamd De Sterre,
had hij reeds 60 pond toumois contant betaald. De rest werd
vereffend d.m.v. jaarlijkse schijven van 12 pond. Wat de totale
waarde van dit pand was, kon niet achterhaald worden. Voor een
tweede huis, eveneens in zijn woonplaats, had hij reeds 48 pond
betaald. In totaal moest hij daarvoor 120 pond neertellen (12
pond jaarlijks). Dit huis werd in opdracht van de Diksmuidse

19

baljuw verder verhuurd aan Maria, de weduwe van Nicolaas
Preudhomme 86 • Over zijn professionele activiteiten tasten we in
het duister.
b. Janne
Zij werd op 9 oktober 1569 omwille van haar nieuwgezinde
sympathieën gegeseld 87 •
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34. SCHOENMAECKERE, Loys de (alias Spelle)
Hij had in het Boterstadje aan de Beeldenstorm deelgenomen en
werd hiervoor op 14 december 1568 gehangen 88 •
35. SPEELMAN, Gillis en vrouw
Reeds in de beginnende jaren '60 was Gillis als nieuwgezinde
gesignaleerd. In de loop van december 1564 werd tegen hem
een onderzoek geopend, dat echter geen veroordeling tot gevolg
had 89 • Tijdens de Beeldenstorm in zijn stad hield hij zich opvallend gedeisd. Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat hij en zijn
vrouw in de plaatselijk hervormde gemeente een (belangrijke)
rol speelden. In ieder geval vaardigde de Raad van Beroerten
tegen hen beiden een sententie uit, die naderhand aan de
Diksmuidse wethouders werd overhandigd 90 • Toch bleek Gillis
reeds met de noorderzon vertrokken te zijn. Of zijn vrouw hetzelfde heeft gedaan, is niet zeker 91 • Desondanks werd het vonnis voltrokken. Het oordeel luidde: eeuwige verbanning en
inbeslagneming van hun beider goederen. Hun uitsluitend
onroerend bezit kan in vijf categorieën ingedeeld worden: (a) de
bezittingen door Gillis in het huwelijk gebracht, (b) de goederen verworven tijdens hun echtelijk leven, (c) landerijen die de
vrouw in het huwelijk heeft gebracht, (d) panden die zijn vrouw
in het huwelijk heeft gebracht en (e) de bezittingen die de vrouw
verkreeg uit het nalatenschap van haar eerste man, Victor van
Blomrne.
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a. Bezittingen die Gillis in het huwelijk bracht:
- Een leen van 12 gemeten en 2 lijnen in de parochie Zoutenaaie met een jaarlijkse pacht van 82 pond tournois.
- 3 gemeten grond in de parochie Lampernisse daterend van
vóór zijn huwelijk. De overige 23 gemeten kocht hij tijdens
zijn huwelijk. Antoon de Wulf pachtte deze 26 gemeten voor
104 pond per jaar.
- Gillis ontving voor een niet nader genoemde landelijke omschrijving een jaarlijkse pacht van 6 pond en 5 schellingen.
b. Goederen verworven tijdens het huwelijk:
- Een leen van 11 1/2 gemeten in de parochie Lampernisse met
een jaarlijkse pacht van 70 pond, 5 schellingen en 6 deniers.
- 55 roeden pachtgrond in de parochie Dikkebus (we vonden
'
geen pachtbedragen).
- In de parochie Lampernisse 8 gemeten en 88 roeden grond
onderworpen aan een pacht van 65 pond, 16 schellingen en 6
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deniers, die Gillis van Inghelandt jaarlijks moest opbrengen.
- Voor een huis in Diksmuide moest een jaarlijkse huur van 28
pond en 10 schellingen betaald worden.
- Jan van Woumen betaalde op 1 oktober 1575 36 pond als
laatste schijf voor de afbetaling van een huis dat hij gekocht
had van de Speelmans.
c. Landerijen die de vrouw in het huwelijk gebracht heeft:
Pieter van Sevenant pachtte aan mw. Speelman een stuk landbouwgrond van 13 gemeten groot, voor 80 pond en 5 schellingen per jaar.
In de parochie Merkem: a. Sebastiaan Staelen pachtte 20
gemeten, 1 lijn en 87 roeden grond voor 42 pond en 5 schellingen; b. 1/2 gemet pachtland voor 2 pond per jaar; c. voor
1/2 gemet land betaalde Jan Heremare 2 pond jaarlijks; d. een
stuk slagbos ter grootte van 1 gemet en 10 roeden.
In Woumen: a. 2 lijnen en 94 roeden pachtland voor 64 schellingen en 12 deniers per jaar; b. 2 lijnen en 91 roeden pachtland voor 25 schellingen; c. een stuk slagbos van 5 gemeten
en 20 roeden, zonder pacht, gelegen in de Langemarkstraat,
in het gehucht Meeuwenhuuse.
In Esen moest een stuk land van 16 lijnen en 75 roeden 7
pond jaarlijkse pacht opbrengen.
In Zarren bezat ze nog een slagbos dat 73 roeden groot was.
Bovendien had ze nog in totaal 35 gemeten en 2 lijnen grond,
verspreid over verschillende gemeenten, die jaarlijks 70
pond, 1 schelling en 5 deniers pacht opleverden.
d. Huizen die de vrouw in het huwelijk bracht:
- 1 taveerne in Kaaskerke waarvoor de exploitant Joos Verdonct jaarlijks 13 pond en 6 schellingen moest neertellen.
- 1 huis te Woumen (we vonden geen huurprijs).
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e. Goederen die de vrouw verkreeg uit de nalatenschap van haar
eerste man:
- 2 gemeten landbouwgrond met een jaarlijkse pacht van 8
pond en 10 schellingen.
- Voor 62 gemeten, 20 lijnen en 9 roeden verspreid over verschillende omliggende parochies, dienden de pachters samen
301 pond, 4 schellingen en 7 deniers op te brengen.
We kunnen Gillis dus als een grootgrondbezitter omschrijven.
Bovendien weten we dat hij tussen 1569 en 1575 moet overleden zijn 92 •
36. STRAETE, Michiel verOok deze Vladsolonaar had in de zomer van het wonderjaar de
menistische erediensten ten huize van de Commere bijgewoond,
doch ontkende, tijdens zijn ondervraging op 13 juni 1567, een
eventuele betrokkenheid aan de beeldbraak. Verdere gegevens
over hem ontbreken 93 •

21

37. VINCK, Pieter de
Deze Bovekerkenaar had in het wonderjaar te Werken ten huize
van Bouwdewijn Galle menistische vergaderingen bijgewoond.
Tijdens zijn verhoor te Brugge op 17 mei 1567 ontkende hij
stellig betrokken te zijn geweest bij de Beeldenstorm 94 • Daarop
volgde een sententie tegen hem, doch op 18 mei van het daaropvolgende jaar werd hij als voortvluchtig gemeld 95 • De Raad
van Beroerten veroordeelde Pieter tot eeuwige verbanning en
men plaatste zijn goederen onder sekwester 96 •
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38. VOEGHELAERE, Komeel de
In 1566 begaf de Vladslonaar zich enkele malen naar niet nader
omschreven predikaties, waarschijnlijk de menistische vergaderingen van de Commere 97 • Tijdens het onderzoek van de Raad
van Beroerten op 18 mei 1568 bleek hij voortvluchtig te zijn. In
ieder geval werd hij door deze uitzonderingsrechtbank voor
eeuwig verbannen en van het bezitsrecht over zijn eigendommen ontheven 98 •

39. WAEGHEMAECKER, Hans de
Hij werd op 20 augustus 1567 in het IJzerstadje ghexecuteert
metter viere omdat hij er betrokken was bij de Beeldenstorm 99 •
40. WINNOCK, Christiaan
Deze Diksmuidse schoenmaker werd omwille van zijn hervormde geloof veroordeeld tot verbanning. Bovendien sloeg
men zijn goederen aan. Dat was in 1562 100 •
41. WITTE, Rogier de
Deze iconoclast werd op 14 december 1568 te Diksmuide
gehangen 101 •
42. WYTGANCK, de dochter van Pieter
Zij verliet begin mei 1567 Diksmuide buyten den consente van
heuren voadere met zekere persoon suspect van herdoperie. De
menistische invloed zal zeker niet zonder gevolgen aan haar
voorbij zijn gegaan '° 2 •
6. De verwerking van de voorhanden zijnde gegevens
6.1. Politiek-institutionele interpretatie

Volgens de zeven getuigen, die tijdens het onderzoek van de
Raad van Beroerten aan de tand werden gevoeld, hebben de
Diksmuidse wethouders hun best gedaan om de uitspattingen in
te dammen '°3• Eigenaardig genoeg is er tijdens dit onderzoek
sprake van een stedelijke bewakingsdienst bestaande uit haeren
poorters ende ingezetenen omme de secretarissen te wederstaene. Waarom wordt er niet gesproken over de schuttersgilden,
zoals die van Sint-Sebastiaan, waarop de stad in tijden van nood
een beroep kon doen? Was deze militie onbetrouwbaar gewor-
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den omdat een belangrijk deel der leden het calvinisme een
warm hart toedroeg? De voorhanden zijnde bronnen zwijgen
hierover in alle talen, doch naar analogie met wat we weten over
Brugge en Eeklo zou dit best mogelijk kunnen zijn 104 •

6.2. Socio-professionele achtergrond
a. Professionele recrutering
De menisten konden hun aanhang vooral uit het arbeiders- en
ambachtsmilieu werven. Van twee van de Diksmuidse anabaptisten kwamen we het beroep te weten, nl. een handelaar en een
drukkersknecht. Op het platteland konden we van drie doopsgezinden de professionele achtergrond achterhalen, nl. een pachter, een kleermaker en een schoenmaker. Aan de calvinistische
zijde vonden we twee straatzangers, een brouwer, twee grootgrondbezitters en een schoenmaker (allen uit de stad zelf) en
een Oostlandvaarder uit Beerst. M.a.w. het calvinisme stond
ook open voor hogere sociale klassen omdat deze leer niet
gekant was tegen het principe van winstmaken (dit in tegenstelling tot het anabaptisme) 105 •
b. Recrutering naar vermogen
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GESCHIEDENIS, 89, 1976,
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In tegenstelling tot hierboven plaatsen we calvinisten en menisten hier samen onder één noemer omdat slechts van vier protestanten een bezitsstaat werd opgemaakt (die van de Commere
uit Vladslo niet meegerekend omdat diens goederen nog niet
verkocht waren). Onze methode komt hierop neer: indien naast
het roerend goed ook onroerende bezittingen in een keer verkocht geraakten (b.v. huizen), plaatsen we een t (van totaal) achter de waarde der immobiliën. Voorts werd het maximumcijfer
van de jaarlijkse opbrengst der landerijen met 20 vermenigvuldigd om zo, bij benadering, de waarde ervan te berekenen 106 •
Daarna telden we beide waarden op, nl. die van de roerende en
die van de onroerende goederen. De basis hiervoor zijn de confiscatierekeningen, waarin de muntwaarde is omgezet in ponden
toumois, hier gelijk aan carolusgulden = 40 groten of 6 ponden
(=lb.) toumois = 12 lb. parisis = l lb. groot Vlaams. Bovendien
was 1 lb. toumois = 20 schellingen (= s.) = 240 deniers (= d.)
toumois.
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Namen

24

Roerend
vermoge_ll_

Speelman, G.
en vrouw
Schelewaert, 740 lb., 13 s.,
N.
4 d.
de Schoenmaeckere, H.
en vrouw
Preudhomme,
N.

Onroerende
bezittingen
923 lb., 3s.
(x 20)
704 lb. (t.)

Globaal bezit
- -

--

18.463 lb.

240 lb. (t.)

1.444 lb., 13 s.,
4 d.
240 lb.

9 lb. (x 20)

180 lb.

Vaststelling
De grootgrondbezitter Gillis Speelman had een bijna sprookjesachtige rijkdom. Hij en zijn vrouw gaven een aanzienlijk aantal
landerijen in pacht uit. Nicasius Schelewaert, de brouwer,
behoorde tot de gegoede burgerij en bezat naast een eigen huis
nog pachtgronden. De laatste twee veroordeelden (De
Schoenmaeckere en Preudhomme) waren vertegenwoordigers
van de middenklasse. Echte armen vonden we dus niet terug in
de confiscatieregisters.

6.3. Houding van de bevolking
a. De doorstroming van vroegere affiniteit met de nieuwe
leer
Hoeveel nieuwgezinden uit het Diksmuidse die tijdens het wonderjaar opnieuw op het religieuze toneel verschenen, waren
reeds voordien met het gerecht in aanraking geweest? Globaal
gesproken zou men aan hen eerder een religieuze vastberadenheid kunnen toeschrijven dan aan de anderen. Betekende een
veroordeling immers niet een 'waarschuwing' om dezelfde
'misstap' niet nog eens te begaan?
In het IJzerstadje waren Nicasius Schelewaert en Gillis Speel-

man al eens eerder voor hun geloof met de justitie in aanraking
geweest. Wat Vladslo en Werken aangaat, noteren we de namen
Clays de Commere, Gillis de Poortere en Bouwdewijn Galle.

b. Kwantitatief kader
Ondanks het feit dat we door gebrek aan bronnen slechts het
topje van de ijsberg konden bestuderen, kunnen we toch stellen
dat de Reformatie redelijk veel succes kende. We schuiven het
cijfer van 8% van de totale bevolking naar voren 107 •

",. Omstreeks 1579 zou
meer dan de helft van de
stadsbevolking hervormd
geweest zijn: H.Q.
Janssen, De kerkhervorming in Vlaanderen,
Arnhem, 1868, dl. 1, pp.
175-176. Bij het cijfer
van 8'7c: houden we rekening met het afremmend
effect van het platteland.

Besluit

In en om het IJzerstadje was het vanaf 1535 op religieus vlak
niet meer rustig geweest. Het krachtdadig optreden van de
stads- en kasselrijmagistraten zou er alleen maar toe leiden dat
de opgekropte gevoelens zich kanaliseerden in de Beeldenstorm. Niettegenstaande de harde repressie steeg het aantal hervormden voortdurend. Op socio-professioneel vlak zijn alle
bevolkingsklassen vertegenwoordigd met een licht overwicht
naar de lagere standen omdat deze toch meer voorkwamen.
Vanaf 1576 (poging tot religieuze tolerantie vastgelegd in de
bepalingen van de Gentse Pacificatie), zou de hervormde
opgang niet meer te stuiten zijn.
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De kasselrij Kassei in het archief
van het kasteel van Laarne

KRISTOF PAPIN
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Archiefdocumenten kunnen om verschillende redenen in vergetelheid rusten waar men ze niet zo direct zou gaan zoeken. Zo
kennen we tientallen voorbeelden. Eén ervan is een reeks documenten over de kasselrij Kassei die berusten in het kasteelarchief van Laarne.
Eric Schepens maakte op dit kasteelarchief een inventaris die
enkel in handschrift consulteerbaar is. Wij kregen van hem de
kans de vermeldingen van de kasselrij Kassei te noteren en deze
willen we de zoekers hier niet weerhouden.
nr. 480. E.L.S. Walrave 7*3 Bxl.
Bundel bescheiden met betrekking tot het 'prison' van Kassei
( 1625-1629) + kopieën aankoop hofstede en gronden gelegen
op de markt te Kassei en toebehorende aan de kinderen van wijlen Passchier Rommery ( 1626).
nr. 481. E.L.S.
Bundel bescheiden in verband met afrekening van renten en
houtverkoop (domein van Kassei en bos van Nieppe) door
Jacques van Nieuwenhuyse (1628-1630).
nr. 487. E.L.S.
Huwelijkscontract tussen Helmich (Ancelmus) van Oostendorp
en Petronella De Haeze op het kasteel Ten Walle (Bos van
Nieppe). 31.1.1619
nr. 488. E.L.S.
Bericht van confiscatie ten gunste van de koning van de renten
berustend op het domein en de kasselrij Kassei, en toebehorende aan de Baron van Laarne. 21.6.1686
nr. 493. E.L.S. Walrave 10 Bxl
Bevestiging van Ch. de Haze als ontvanger van het domein van
Kassei en het bos van Nieppe tegen de som van 600 lb, en
gemachtigd tot jagen, weiden en uitkappen. Brussel, 2.5.1571
(perk. +zegel)
nr. 316. E.L.S. Walrave 111 *3
Bundel bescheiden met betrekking tot de rente op het domein
van Kassei, de helft van 6600 lb, toekenning van de nieuwe

titels (2.11.1766), de andere helft van de afstammelingen van
Georges Hyacinte de Brune, baron van Wellecomme.
30.10.1767
nr. 179. E.L.S.
Losse stukken betreffende lenen in de kasselrij Kassei ( 17de e.)
nr. 479. E.L.S. Walrave 7*3 Bxl.
Bundel persoonlijke bescheiden met betrekking tot de renten op
het domein van Kassei en het bos van Nieppe. 1619-1631.
27
nr. 478. E.L.S. Walrave 7*3 Bxl.
Briefwisseling gericht aan Petronella de Haze Ra Ancelmus van
Oostendorp betreffende de voogdij van haar kinderen op het
domein van Kassei en het Bos van Nieppe. 1641-1645.
nr. 460. E.L.S. Walrave 10 Bxl.
Bundel bescheiden met betrekking tot het domein van Kassei en
het bos van Nieppe. 1625.
nr. 459. E.L.S. Walrave 10 Bxl.
Bescheiden betreffende het domein van Kassei en het bos van
Nieppe: verdeling van de goederen van Pieter van Oostendorp.
1631
nr. 457.
Kwijtingen van de houtverkoop in Nieppe. 1630.
nr. 456.
Opmeting van het bos van Nieppe. 1625 (perk., geen plan)
nrs. 454 en 455.
Renten op het domein van Kassei en Nieppe (1669-1672)
nr. 440. E.L.S. Walrave 7*3 Bxl.
Briefwisseling betreffende het domein van Kassei en het bos
van Nieppe aan Ancelmus van Oostendorp, koninklijk raadgever en ontvanger van de kasselrij Kassei, woonachtig op het
kasteel van 'La Motte'. 1622-1625.
nr. 428. E.L.S. Walrave 7*3 Bxl.
Renten op het domein van Kassei 1630-1632.
*****

Beaurewaard, leen van de Ieperse
Zale in de 14de-15de eeuw

RIK OPSOMMER
28
De laatste jaren werd heel wat opzoekingswerk verricht aangaande de middeleeuwse geschiedenis van de lenen atbankelijk
van het leenhof van de Zale '. Opmerkelijk daarbij is dat de
lenen die in leper extra muros gelegen waren, nauwelijks aandacht kregen. We kennen enkel een niet op origineel bronnenonderzoek gesteund artikeltje van R. Acke'.
In onderstaande bijdrage willen we middels onuitgegeven bronnenmateriaal het zoeklicht richten op de rechtstreeks van de
Zale atbankelijke leenheerlijkheid Beaurewaard. Voor nadere
gegevens over de gebruikte documenten (leenboeken, denombrementen, baljuwsrekeningen, verhefrekeningen, enz.) en over
het Vlaamse leenrecht verwijzen we naar enkele van onze vroegere publicaties 1 .
De leenheerlijkheid Beaurewaard was gelegen op Zillebeke en
Sint-Jacobs. Voor een goed begrip moet men weten dat er in
feite drie verschillende lenen waren met de naam Beaurewaard,
die echter in de late middeleeuwen steeds aan eenzelfde Ieenhouder toebehoorden. Vooreerst was er Beaurewaard (51 112
gemeten of 22,71 ha.), ressorterend onder het leenhof van de
Zale van Ieper. Het is deze leenheerlijkheid die in dit artikel aan
bod komt. Verder bestond er een tweede leen van 30 gemeten
(13,23 ha.) waartoe ook de gelijknamige hoeve behoorde. Dit
leen ressorteerde onder het leenhof van de Burggravie in Ieper'.
Ten slotte was er nog een derde Beaurewaard met een oppervlakte van 38 gemeten (16,76 ha.), ressorterend onder het leenhof van Westhove in Nieuwkerke'. Alles samen gerekend had
Beaurewaard dus een oppervlakte van ongeveer 52,70 ha.
Onderstaand schema maakt de feodale inkadering duidelijk.
LEENHOF VAN DE ZALE
.!
BURGGRAVIE

""
BEAUREWAARD

IN IEPER

(51 1/2 gm)
,!,

BEAUREWAARD

6 achterlenen

LEENHOF VAN BELLE
WESTHOVE IN NIEUWKERKE

BEAUREWAARD (38 gm)

(30 gm)

Beaurewaard onder de Zale omvatte dus 51 112 gemeten land.
De heer mocht voorts een baljuw aanstellen. Samen met de
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K.U.Leuven, 1991, R.
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opbrengstwaarde van dit
leen bedraagt in 1474 24
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' Ieper, Stadsarchief,
Cordon nier. 13. f' l 6v.

leenmannen van de zes achterlenen behandelde die baljuw de
administratieve en gerechtelijke zaken betreffende de zes achterlenen. Volgens een tekst uit 1430 waren er evenwel geen
andere overheidsrechten aan Beaurewaard onder de Zale verbonden ("sans autre justice") 6 • Het denombrement van 8
november 1502 spreekt dit tegen en stelt dat de heer ook recht
had op boeten tot 3 ponden parisis '.
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Van Beaurewaard waren er dus zes achterlenen afuankelijk.
Volgens de denombrementen van 8 november 1502 en 19 oktober 1514 waren er evenwel twee verdonckert 8 • Men weet met
andere woorden niet meer uit wat die lenen bestaan, waar ze
gelegen zijn, of wie ze in handen heeft. Van de vier gekende
achterlenen omvat het eerste 8 gemeten (3,53 ha.) land in
Zillebeke nabij het goed Scabaelgen. Het leen staat ten vol verhef van 10 ponden pari sis. Dit betekent dat elke nieuwe leenhouder 10 ponden moet betalen aan de heer van Beaurewaard.
Voorts is de leenhouder (in 1470 Joos van Passchendale zoon
van wijlen Pauwels 9, in 1502 en 1514 Anceel van Passchendale)
verplicht ieder jaar met pasen een paar sporen aan de heer van
Beaurewaard te betalen. Het tweede leen is 6 gemeten (2,65 ha.)
groot en ligt eveneens nabij Scabaelgen in Zillebeke. Ook dit
leen staat ten vol verhef van 10 ponden. De leenhouder (in 14 70
Joos van Passchendale zoon van wijlen Pauwels 10 , in 1502 en
1514 An ceel van Passchendale) moet ieder jaar met sinksen een
paar sporen aan de heer van Beaurewaard betalen. Het derde
achterleen, Hondsakker genaamd, ligt in de Sint-Jacobsparochie
en beslaat 5 gemeten (2,20 ha.). Dit leen staat maar ten half verhef van 5 ponden parisis. De leenhouder (in 1502 Zeger
Navegheer, in 1514 Pieter de Wulf) moet daarenboven ieder jaar
op 1 oktober (sint-baafs) zes artisienen leveren. Of hiermee zes
zadelbogen (onderdeel van een zadel) dan wel zes artesische
munten bedoeld zijn, konden we niet achterhalen. Het vierde
gekende achterleen bestaat uit een jaarlijkse cijns van 40 schellingen parisis gevestigd op verschillende gronden in de SintJacobsparochie. Dit leen staat ter bester vrome van drie. Dit
betekent dat elke nieuwe leenhouder (in 1502 Maria Fagheels,
in 1514 dezelfde(?) Maria dochter van Filips) binnen de eerstvolgende drie jaren de beste jaarlijkse opbrengst aan de leenheer
moet afstaan. Voorts moet de leenhouder op sinksen een offerpenning aan de leenheer betalen. In 1470 (leenhouder Joris
Croeselin) werd dit achterleen nog als een cijnsleen van jaarlijks
35 schellingen omschreven, maar in 1474 was er al sprake van
40 schellingen 11 •
De jaarlijkse opbrengstwaarde van Beaurewaard wordt in 1430
op 48 ponden pari sis geschat. In 1470 is dit teruggelopen tot 41
ponden en in 1474 vermeldt men 41 ponden 4 schellingen parisis 12 • Ten opzichte van de leenheer (de graaf van Vlaanderen)
moet elke nieuwe leenhouder van Beaurewaard een vol verhefgeld van 10 ponden parisis en kamerlinggeld betalen. Dit laat-
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ste is een geringe betaling ten voordele van de bij verhef aanwezig zijnde baljuw en leenmannen. Bij verkoop komt daar nog
een verkooptaks van 10 % ten voordele van de leenheer bovenop.
Beaurewaard onder de Zale hoorde volgens een leenrol van ca.
1330 toe aan Jan van Beaurewaard gezegd Medonc of Medem 13 •
Deze zou volgens de 17de-eeuwse notities van kanunnik de
Joigny in 1344 overleden zijn. Daarna vermeldt de Joigny meerdere personen met de naam Diederik van Medonc als leenhou30 der 1". In elk geval staat vast dat een Diederik van Medonc in
1366 leenhouder is 15 • Ook ca. 1395 staat een Diederik van
Medonc, zoon van Diederik als leenhouder ingeschreven 16 • Na
diens overlijden komt de leenheerlijkheid in handen van zijn
zuster Maria van Medonc, echtgenote van Jan Belle 17 • Maria
van Medonc is op 15 juni 1412 overleden 18 • Vreemd genoeg is
Beaurewaard op dat ogenblik niet verheven geworden. In de
verhefrekeningen vinden we pas anno 1430 terug dat Walrant
Belle, een jongere zoon van Jan Belle en Maria van Medonc, het
leen Beaurewaard verheft. Dit gebeurt kort na het overlijden
van zijn vader Jan Belle die op 11 september 1430 was gestorven 19 • Walrant had Beaurewaard verworven krachtens een testamentaire regeling in 1417 door Jan Belle uitgewerkt tussen zijn
kinderen Tristram, Monfraud, Walrant en Yolande 20 • Omdat
Beaurewaard niet aan de oudste erfgenaam (in casu de oudste
zoon Tristram Belle) was toegevallen - wat inging tegen het
Vlaamse leenrecht - moest bij deze overdracht niet alleen een
verhefgeld van 10 ponden pari sis, maar ook nog een overdrachtstaks van 10 % van de geschatte verkoopswaarde (in casu
480 ponden parisis) betaald worden. In de rekeningen van de
Ieperse kasselrijbaljuw (18 september 1430-8 januari 1431)
lezen we dan ook: "De Trijstram Belle lequelle adherita
Wal ram Belle son frere en ung fief ... de LJ mesures ... ie dixieme denier monte XLV/IJ livres" 21 • Na het overlijden van
Walrant op 31 mei 1439 erft zijn broer Monfraud Belle het leengoed 22. Een decennium later (tussen 13 september 1449 en 12
januari 1450), verkoopt laatstgenoemde Beaurewaard voor 46
ponden groten Vlaams (=552 ponden parisis) aan Victor van
Lichtervelde' 3 • De godspenning, zijnde een bij leenverkoop
gebruikelijke gift aan een caritatieve instelling beloopt 12
denieren. Het octrooi dat de leenverkoop toelaat werd op 13
september 1449 door de Rijselse Rekenkamer opgesteld' 4 • De
baljuw van de Zale boekt de gebruikelijke 10 % verkooptaks (in
casu 55 ponden 4 denieren) in zijn rekening. Victor overlijdt op
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20 februari 1484 en zijn zoon Jan van Lichtervelde gezegd de
Jonge, wordt heer van Beaurewaard 25 • Ten slotte wordt Jans
zoon, Jan van Lichtervelde. bij het overlijden van zijn vader op
28 augustus 1492 leenhouder van Beaurewaard 26 • Hij zal dit
blijven tot aan zijn dood op 26 mei 1530 waarbij hij opgevolgd
wordt door zijn zoon die ook de voornaam Jan draagt 27 • In het
leenboek van ca. 1535 staat vermeld dat Jacob van
Passchendale en Joos Lancsaem als voogden van laatstgenoemde minderjarige Jan van Lichtervelde de leendiensten nakomen 28 • De Beaurewaardse heren Victor van Lichtervelde, zijn
zoon Jan gezegd de Jonge en zijn kleinzoon Jan werden alle drie 31
in de Ieperse Sint-Jacobskerk begraven 29 •

Enkele documenten i.v.m.
het beheer van wezen te Beselare
(eind 18de eeuw)
ANDRÉ HAUSPIE
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In de registers van wettelijke of gemene passeringen van een
heerlijkheid treffen we veel documenten die de genealogen kunnen interesseren: verkoopakten, pachtcontracten, huwelijkscontracten, testamenten, benoemingen, hypotheken, lijkschouwingen, weesrekeningen, staten van goed, enz. De staten van goed
en weesrekeningen die we hier aantreffen hebben met het
beheer van wezen te maken waarvan de ouders geen poorter
waren. Die mensen worden in de bronnen als gedieden
omschreven. De schepenen van de plaatselijke heerlijkheid
waren immers oppervoogden van de wezen van die gedieden.
1.

Staat van goed overgebracht op 8 november 1773 1 bij het sterfhuis van wijlen Joseph Dumez, overleden te Beselare op 16
april 1770.
Erfgenamen:
- zijn kleinkinderen Hubertus ( 16) en Joanne Clara Dumez ( 18),
gehuwd met Joseph Masschelein: weeskinderen van wijlen
Valentin Dumez, zoon van wijlen Joseph en van Joanne Clare
Vandenbriele.
voogd langs vaderszijde: Joseph Masschelin, schoonbroer.
voogd langs moederszijde: Berbard Vandenbriele, oom.
2.
Weesrekening overgegeven door Bernard Vandenbriele 2 als
oom en matemele voogd over de twee wezen van wijlen
Valentin Dumez en Joanne Clare Vandenbriele.
3.
Staat en inventaris overgebracht op 8 april 1782 3 bij het sterfhuis van wijlen Marie Cecilia Malfait dochter van wijlen Joseph
en van wijlen Marie Cecilia Comillie, overleden te Beselare op
14 april 1780.
Blijvende: Joannes Baptiste Debruyne zoon van wijlen Pieter en
van wijlen Jossinne Nuytten, weduwnaar
Erfgenamen: hun vier kinderen :
-Joannes Baptiste Debruyne
-Pieter Joannes Debruyne
-Marie Cecilia Debruyne x Hubertus Dumez
-Pieter Joseph Debruyne (19), bevoogd met
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voogd langs vaderszijde: Joannes Baptiste Debruyne, zijn
oudste broer
voogd langs moederszijde: Pieter Goemaere, wonende te
Geluwe
4.

Staat en inventaris, overgebracht op 8 juli 1782 4, bij sterfhuis
van wijlen Jacobus Descamps zoon van wijlen Jacobus en van
Marie Anne Vanrobaeys, overleden te Beselare op 9 maart 1774
Blijvende: Marie Jacoba Fieuw dochter van Joannes Francys en
van Marie Catherine Depoortere, weduwe.
Erfgenamen: hun S kinderen :
-Pieter Albert Descamps (6)
-Marie Jacoba (12)
-Barbara Therese (11 )
-Anna Catheryne (4)
-Isabelle Rose (14 maanden)
voogd langs vaderszijde: Martinus Vercaemer voogd langs
moederszijde: Joannes Francis Fieuw, grootvader
S.

Staat en inventaris, overgebracht op 13 oktober 1783 5 , bij sterfhuis van Pieter Jacobus Pattyn (geboren te Wervik) zoon van
wijlen Jacobus en van wijlen Marie Delvae, overleden te
Beselare op ". (datum niet ingevuld)
Blijvende: Marie Livina Pauwels dochter van wijlen Guillame
en van Josephine Ghesquiere, reeds weduwe van Jacobus
Versteel (sterfhuis 12 maart 1736) waarvan Joannes Baptiste
Versteel, wonende te Langemark
Erfgenamen: de zes kinderen :
-Pieter Jacobus Pattyn
-Michiel Albertus Pattyn (aanvaard de hofstede - prijsie 26 april
1783)
-Martinus Pattyn
-Marie Pattyn x Fransois Desfebvre
-Pietemelle Pattyn x Bonaventur Desfebvre
-de vier minderjarige kinderen van wijlen Carel Ignaes Pattyn
en Theresia Deman bevoogd met
voogd langs vaderszijde: Pieter Pattyn, hun patemele oom
voogd langs moederszijde: Pieter Joannes Deman

' leper. Stadsarchief,
Kasselrij Ieper • 1ste
reeks nr. 499, 52r
' leper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, 1ste reeks
nr. 499, l 92v
' Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij leper, 1ste reeks
nr. 499, 229r

huwelijkskontrakt verleden op 3 oktober 1735 (getuigen zijn
Michiel Versteel, schoonvader en Guilleame Pauwels, broer van
de weduwe)
6.

Staat en inventaris, overgebracht op 22 maart l 784 6 , bij het
sterfhuis van Cezar Alexandre Le Mahieu (timmerman) zoon
van wijlen Pieter François en van Pietemelle Serroen, overleden
te Beselare in oktober l 783.
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Blijvende: Catherine Soenen dochter van Pieter en van Marie
Therese Lauwers, weduwe
Erfgenamen: hun vijf kinderen :.
-Pieter Jacobus Le Mahieu, tsijn selfs jegenwordig in den dienst
van syne alderchristelijkste Majesteyt den Koninck van
Vrankrijk onder het getal van het regiment van Dilon, infanterie
lrlanders
-Joseph Le Mahieu (24)
-Joseph Augustinus Le Mahieu (22)
-Vironica Theresia Le Mahieu ( 16)
-Joseph Misplan x Seraphina Le Mahieu
voogd langs vaderszijde: Joannes Serroen, wonende te
Beselare
voogd langs moederszijde: Pieter Joannes Boudry, wonende
te Zillebeke
7.
Staat en inventaris, overgebracht op 4 oktober 1784 ', bij het
sterfhuis van Antonia Devogel dochter van wijlen Jacobus en
van wijlen Marie Magdelena Doom, overleden te Beselare op 7
juni 1782.
Blijvende: Pieter Joannes Masschelein zoon van wijlen Pieter
en van wijlen Marie Catherine Rijckebosch, weduwnaar.
Erfgenamen: vier kinderen :
-Pieter Joannes Vincentius Masschelein ( 11)
-Petrus Carolus Masschelein (9)
-Richardus Xaverius Masschelein (7)
-Catherine Rose Masschelein (3 1/2)
voogd langs vaderszijde: Pieter Jacobus Bekaert, oom,
wonende te Moorslede
voogd langs moederszijde: Franciscus Devoge!, oom,
wonende te Staden

Erfgronden: de helft van een perceel zaailand van 1297 3/4 roeden genaamd den eeken bilk gelegen te Beselare, noordoost van
de kerk waarvan de andere helft aan Pieter Bekaert (gehuwd
met Marie Catherine Masschelein) toebehoort. hen toebehorende bij onderlinge verdeling met de weduwe en de kinderen van
Jan Baptiste Rijckebosch op 24 augustus 1772
8.
Staat en inventaris, overgebracht op 7 februari 1785 8 , bij het
sterfhuis van Pieter Joannes Pauwels, gedieden, zoon van wijlen Pieter en van wijlen Pietemelle Duforret
Blijvende: Marie Josepha Cardoen dochter van wijlen Joseph en
van Marie Françoise Vermeersch, weduwe (ze hertrouwde reeds
met Joannes Soubry)
Erfgenamen: de vier kinderen :
-Petrus Josephus Pauwels (19)
-Joannes Franciscus Pauwels (14)
-Joanna Clara Pauwels (22)

, Ieper. Stadsarchief.
Kasselrij leper. l ste reeks
nr. 499. 324v
' leper. Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, l ste reeks
nr. 500. f'° 13r

-Marie Joanna Rosa Pauwels ( 17)
voogd langs vaderszijde: Norbertus Josephus Pauwels, wonende
te Beselare
voogd langs moederszijde: Pieter Ignaes Cardoen, wonende te
Beselare
huwelijkskontrakt verleden op 8 januari 1761
erfgoederen: bij erfenis van zijn overleden vader - bij uitgroting
vanwege Joseph Pauwels, zijn broer - bij erfenis van Florentina
Pauwels, 's overledens moeie paterneel tot de helft van 16 honderd
land, waarvan de andere helft aan de kinderen van wijlen Joseph
Pauwels toebehoort
9.

Staat van goed, overgebracht op 31 oktober 1785 9 , bij het sterfhuis
van Marie Joanna Tijberghein (geboren te Langemark) dochter van
wijlen Philemon bij wijlen Marie Joseph van Oudendyke, overleden te Beselare in mei 1784.
Blijvende: Carolus Ignatius Verbrugghe (geboren te Beselare) zoon
van wijlen Ignaes en cvan wijlen Marie Catherine Bekaert.
Erfgenamen: de vier kinderen:
-Joannes Baptiste Verbrugghe, wonende te Langemark, wagenmaker
-Gregorius Vincentius Verbrugghe ( 19)
-Josephus Verbrugghe (17)
-Carolus Ignatius Josephus Verbrugghe (9)
voogd langs vaderszijde: Joannes Baptiste Verbrugghe, oom,
wonende te Beselare
voogd langs moederszijde: Joannes Baptiste Verbrugghe, broer
10.

Aanvraag om toestemming tot huwelijk 10 (vergadering op 1 februari 1786 te Beselare)
Josephus Augustinus Le Mahieu zoon van wijlen Cezar en van wijlen Catherine Soenen, ongeveer 24 jaar oud, wonende te Beselare
en Marie Robaeys dochter van Ferdinandus en van Therese Sitters,
jonge dochter, wonende te Langemark.
Pieter Jacobus Le Mahieu en Josephus Le Mahieu, beiden broers en
judiesiele pater-en maternele voogden
11.
Ieper, Stadsarchief:
Kasselrij leper, lste reeks
nr. 500, f' 70v
0
' leper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, l ste reeks
nr. 500, f' 127r
11
Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, lste reeks
nr. 500, f' l 28r

9

Aanvraag om toestemming tot huwelijk" (vergadering op 13 juli
1786 te Beselare)
Martinus De Leu zoon van wijlen Pieter Benedictus en van Marie
Michelle Rogez, ongeveer 24 jaar oud, wonende te Beselare en
Agnes De Nudt dochter van wijlen Joannes Baptiste en van
Catherine Courroble, jonge dochter, meerderjarig.
Pieter François Rogez en Pieter De Leu, voogden

3S

12.
Aanstelling voogd 12 (25 september 1786)
Pieter Joseph Degryse, wonende te Beselare, wordt als voogd
langs moederszijde over de vijf wezen van wijlen Jacobus
Descamps en van Marie Jacoba Sieux. Hij vervangt Jan
François Sieux, reeds overleden.
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13.
Aanvraag om toestemming tot huwelijk 13 (vergadering op 25
september 1786 te Beselare)
Barbara Theresia Descamps dochter van wijlen Jacobus en van
Marie Jacoba Sieux, ongeveer 22 jaar oud, wonende te Beselare
en Carolus lgnatius Decocq zoon van wijlen jacobus en van
Marie Joanna Van Mechelen, jongman, wonende te Beselare.
Maria Jacoba, voogdesse legitime - Martinus Verkamer, voogd
langs vaderszijde en Pieter Joseph Degryse, voogd langs moederszijde.

" Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij leper, 1ste reeks
nr. 500. f' l 77v
" leper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, lste reeks
nr. 500, f' l 78r

Nieuwe uitgaven
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E. HURKEY, 1. BURGY-DE RUIJTER (red.) Kunst,

Kommerz,

Glaubenskampf.

Frankenthal

um

1600.

Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms, 1995
Dit door E. Hurkey, conservator van Frankenthal (RijnlandPalts) verzorgde boek vormt in feite de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die in 1995 in Frankenthal plaatshad.
Het werk is echter geen droge opsomming van tentoongestelde
objecten gebleven, maar door de talrijke wetenschappelijke bijdragen veel meer tot een rijk geillustreerde verzamelbundel
geëvolueerd. Elkeen die enigszins met de l 6de-eeuwse emigratie uit de Westhoek vertrouwd is, zal de naam Frankenthal vertrouwd in de oren klinken. Vanaf 1562 fungeert dit aan de Rijn
gelegen dorp (sedert 1577 stad) als toevluchtsoord voor
Calvinisten uit de Nederlanden. Tot 1582 is het Nederlands er
zelfs de officiële ambtstaal. Vooral het artikel van E. BOTFERING, Niederlandische Exulanten in Frankenthal, Griindungsgeschichte, Bevolkerungsstruktur und Migrationsverhalten, is
voor de Westhoeklezer een aanrader. De talrijke andere artikels
geven o.a. een beeld in welke beroepssectoren (bijv. goudsmeden, tapijtwevers, schilders) de inwijkelingen actief zijn, schetsen het dagelijkse leven en besteden aandacht aan de nieuw uitgebouwde vesting Frankenthal. Door de talrijke voetnoten biedt
het boek tevens de mogelijkheid een aantal hier te lande minder
bekende artikels over de emigratie naar Duitsland op het spoor
te komen. Kunst, Kommerz, Glaubenskampf vinden wij dan ook
een aanrader. (R. 0.)

J. DELAERE, De "Bernaers". Het heus in het waeterpoortgen, Kortrijk, 1996, 169 p. (285 BEF, te bestellen bij de
auteur, Pater Beckstraat 7, 8500 Kortrijk).
Dit werk is het eerste deel van de geschiedenis van de Kortrijkse
familie Beernaert. De studie behandelt hier vooral de l 7de eeuw
en geeft een goed overzicht van hoe deze familie in Kortrijk
leefde. Een index op de persoonsnamen (tot op heden) maakt
het mogelijk ook recente personen terug te vinden. De auteur
bereidt trouwens nog twee verdere delen voor, waarin de
Beernaerts in de l 8de en l 9de eeuw aan bod zullen komen.
(R.O.)

Wim BLOCKMANS - Walter PREVENIER, De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530,
Amsterdam, 1997, 288 p. (ISBN: 90-6303-715-5)
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Het is niet de eerste keer dat meester en leerling zich aan het
schrijven zetten aan een boek over de Bourgondische
Nederlanden. We konden vroeger al genieten van een Mercatorfondsuitgave ( 1983) en een boekje over de Bourgondische
Nederlanden (1988) van beide mediëvisten. Op het eerste zicht
lijkt het erop dat het een heruitgave is van dat boek van 1988,
maar deze editie is veel uitgebreider en volledig herwerkt. Ze
verdient dan ook in iedere bibliotheek terecht te komen van
geïnteresseerden van deze voor onze geschiedenis boeiende
Bourgondische periode. (K.P.)

Johan HUIZINGA, Herfsttij der middeleeuwen. Studie over
levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw
in Frankrijk en de Nederlanden, uitg. Contact, 1997, 416 p.
(ISBN: 90-2542-344-2)
Of het zin heeft een 21 ste uitgave te bespreken van een boek dat
ondertussen iedereen in zijn bibliotheek zou moeten staan hebben? Toch wel. Toen we jaren geleden de tekstbezorger van
deze uitgave, Anton van der Lem, ontmoetten was hij druk
bezig de brieven van Huizinga aan het opsporen om er een
teksteditie van te bezorgen. Hij liep toen al rond met de idee een
nieuwe kritische uitgave van Huizinga's Herfsttij uit te geven,
omdat na de vele heruitgaven er te vele drukfouten waren ingeslopen. Deze nieuwe uitgave is dan ook uitgegeven op basis van
het oorspronkelijke handschrift (gelukkig in nieuwe spelling) en
bovendien prachtig geïllustreerd. Daarom alleen al verdient dit
boek een plaats tussen uw Willibrordus-vertaling van de Bijbel
en een niet meer gebruikte catechismus van 1954. (K.P.)
Dirk VERBEKE (red.), Een halve eeuw werking voor en in
Frans- Vlaanderen. Komitee voor Frans- Vlaanderen. Jubileumboek 1947-1997. Uitg. Komitee voor Frans-Vlaanderen
v.z.w., Waregem, 1997, 337 p ..
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen voorstellen is water naar
de zee dragen, want na een werking van 50 jaar wordt dit eerbaar genootschap als een B.V.V. (Bekende Vlaamse Vereniging)
beschouwd. Het is inderdaad 50 jaar geleden dat André
Demedts en Luc Verbeke besloten een actie op touw te zetten in
en rond Frans-Vlaanderen. Er werden voor dit op vele vlakken
achtergesteld gebied kultuurdagen georganiseerd, een mededelingenblad uitgegeven, taalonderricht georganiseerd en een
poging ondernomen tot eerherstel van de Frans-Vlaamse traditie.

In 50 jaar werking hebben een hele schare medewerkers - actief
en andere minder actief - hun bijdrage geleverd tot de werking
van het Komitee. Dat gebeurde onder impuls van Luc Verbeke
die al het hele bestaan van het Komitee secretaris en drijvende
kracht is van het K.F. V.. Een bibliografie van alle jaargangen
van het mededelingenblad is opgenomen in dit huldeboek, wat
het tot een bijzonder nuttig handboek maakt. (K.P.)

Dirk HEIRBAUT, Over heren, vazallen en graven. Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen ca. 1000-1305. Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Studia 69,
Brussel, 1997, 423 p .. (uitsluitend verkrijgbaar in het
Rijksarchief te Kortrijk).
Dit boek vormt de ideale voorloper van het briljante werk van
Rik Opsommer Omme dat leengoed es thoochste dinc van der
weerelt, waarin het laatmiddeleeuwse leenrecht wordt behandeld. De auteur gaat in de eerste plaats na welke leenrechtsregels van toepassing waren in de verhouding tussen heren, vazallen en graven. Hoe werd iemand vazal, wie kon vazal worden,
welke bijzondere rechten had de graaf van Vlaanderen. Op deze
en nog veel meer vragen wordt een antwoord gegeven.
Bovendien komen de diensten van de vazal, de verplichtingen
van de heer en de conflicten tussen heer en vazal of tussen heer
en graaf en het leenverlies uitgebreid aan bod. Dit alles resulteert in een rijkelijk met plaatselijke voorbeelden geïllustreerde
synthese van het persoonlijke leenrecht in Vlaanderen. De lezer
krijgt een nieuwe kijk op het ontstaan van de centrale grafelijke
curia en op het ontstaan van de regionale grafelijke leenhoven.
Dit boek, met uitgebreide bibliografie en een samenvatting in
het Engels, zal ongetwijfeld iedere historisch geïnteresseerde
lezer ten zeerste aanspreken.
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Berichten en aankondigingen

Genealogische en Historische
ontmoetingsdag van het Westkwartier
te Ieper
zaterdag 29 augustus 1998
Dagindeling
13 uur

14 uur 30
14 uur 45
15 uur
15 uur 45
16 uur 25
17 uur
17 uur 45
19 uur 15

: Boekententoonstelling met genealogische en
historische werken i.v.m. leper en het
Westkwartier, in de inkomhal van het Iepers
stadhuis
: Samenkomst in de conferentiezaal van het
stadhuis.
: Inleidende toespraak door Dhr. N. Boussemaere.
Voorzitter V. V.E Westhoek
: Voordracht door dhr. J. Stekelorum:
"Hypotheekbewaring als genealogische bron"
: Lezing door Dhr. K. Papin: "Het Westkwartier
in het Nationaal Archief te Parijs"
: Koffiepauze
: Voordracht door de Z.E.H. Houwen: "Het St.Maartenskapittel te Ieper en omstreken"
: Aperitief op het stadhuis
: Barbecue op het Jeugdstadion
Leopold ill-Laan te Ieper

Dit is een organisatie van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde afdeling Westhoek ter gelegenheid van zijn 30
jarig bestaan.
De individuele deelnameprijs aan het gehele programma is
450 fr. (kinder onder 12 j. gratis).
Personen die enkel naar de lezingen komen betalen 150 fr.
Inschrijvingen dienen vóór 15 augustus te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer: met vermelding Lezing of
Lezing + barbecue
CERA 738-3293440-21 van de VVF-afdeling Westhoek, Oude
Veumestraat 37 8900 leper; met vermelding van het aantal kinderen en volwassenen.

JAN DEWILDE, leper, de verdwenen stad. Uitgeverij De
Klaproos, Koksijde, 1998, 287 p.. (ISBN 90-5508-039-X)
Alsof de Grooten Oorlog er nooit was geweest, zo werd Ieper
weer opgebouwd. Op 11 november 1998 is het 80 jaar geleden
dat Wereldoorlog I eindigde. Naar aanleiding van deze verjaardag presenteert het Stedelijk Museum een synthese van een
unieke verzameling fotomateriaal over Ieper (ruim 250 foto's),
zoals het tussen 1850 en 1914 was. Samen met deze kwalitatieve tentoonstelling werd het in rubriek vermelde fotoboek, als
41
blijvende meerwaarde, gepubliceerd.
leper, de verdwenen stad van 1 april tot 15 november in het
Stedelijk Museum, Ieperleestraat 31. Elke dag, behalve op
maandag, van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Inlichtingen
057/22.85.55.

Steunlijst 1997
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De redactie houdt eraan allen die de werking van Westhoek
extra steunden oprecht te danken.
H. DEDULLEN, Ieper (1400 fr.) - N. BOUSSEMAERE,
Boezinge (1000 fr.) - M. DEPOORTER, Westende (1000 fr.) G. DESMYTER G., Reningelst (1000 fr.) - M. FACHE,
Knokke-Heist (1000 fr.) - A. PRENEEL, Herent (1000 fr.) - G.
SPYCKERELLE, Roeselare (1000 fr.) - A. VANDEWALLE,
Roeselare ( 1000 fr.) - K. VERWAERD E, Oostende (1000 fr.) A. LAGROU, Izegem (650 fr.) - St. BEUN, Ieper (600 fr.) - W.
BORIES, Assebroek (600 fr.) - A. BOUTEN, Kortrijk (600 fr.)
- St. RIEM, Komen (600 fr.) - A. POLET, Oud-Beijerland (NL)
(550 fr.) - J.F. VAN GEMUND, Amersfoort (NL) (550 fr.) - P.
COGHE, Brugge (500 fr.) - G. COMYN, Zillebeke (500 fr.) - C.
DE CORTE, Poperinge (500 fr.) - M. DE JONG, Oud-Turnhout
(500 fr.) - H. DE RIJK, Hoogstaden (500 fr.) - DEJAEGHER,
Brugge (500 fr.) - J. DEWILDE, Ieper (500 fr.) - P. DONCHE,
Antwerpen (500 fr.) - A. DUFLOU, Vlamertinge (500 fr.) - L.
GHESQUIERE, Ieper (500 fr.) - GLORIE, St.-Andries-Brugge
(500 fr.) - A. KEIRSEBILCK, Meulebeke (500 fr.) - J. LEURIDAN,Kortrijk (500 fr.) - J. LUYSSAERT, Merendree (500 fr.) D. MERLEVEDE, Ieper (500 fr.) - P. METSU, Borgerhout (500
fr.) - J. OOGHE, Gent (500 fr.) - PATERS HEILIGE GEEST,
Nijlen (500 fr.) - A. VANCOILLIE, Oostende (500 fr.) - G.
VERDRUYE, Dilbeek (500 fr.) - J. VERHAEGHE, Brussel
(500 fr.) - W. VERMEERSCH, Hooglede (500 fr.) WYCKAERT, Melsbroek (500 fr.) - R. COUSSE, LangemarkPoelkapelle (450 fr.) - H. DE KLEER, Noordwykerhout (NL)
(450 fr.) - N. DE MEULENAERE, Staden (450 fr.) - P.
DERECKX, Ieper (450 fr.) - G. DESMYTER, Dendermonde
(450 fr.) - R. LAGROUW, Leiden (NL) (450 fr.) - A. VAN
GEMUND, Voorschoren (NL) (450 fr.) - R. VERHEYE, Ieper
(450 fr.) - H. SCIEUX, Wattignies (F) (440 fr.).

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassel, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden
gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels
wordt zo nodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 ( 1995),
jg. 12 (1996) en jg. 13 (1997) beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs zijn minimumbijdragen. De abonnementsvoorwaarden voor 1998 zijn:
België:
Nederland:
France:
Andere landen:

400,- BEF overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.

Westhoek, Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
25 NLG overschrijven op Rabobank-rek 11.33.39.143, t.n.v.
Ludo Vandamme, Doomhut 28, 8310 Brugge.
75 FRF par virement au compte Crédit du Nord 863-107435-43,
au nom de Kristof Papin, Casselstraat 238, B.-8970 Poperinge.
500,- BEF op rek. 000-1692845-01, t.n.v.
Stefaan Lazoore, Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
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Op de omslag :
Boven: Zegel in rood was met wapen van Jan de Meyere. baljuw van Isabelle de Noyelles. vrouwe van Poelkapelle
1550 (leper. Stadsarchief).
Midden. Figuratie,·e kaart (Se bas tien de Beaulieu) van Ieper en omgeving ten tijde van het beleg van 1648 (leper.
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Onder : De schenking van een kapel aan de Vlaamse vluchtelingen in Colchester. anoniem schilderij (Colcbester.
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Marcel Backhouse (+)
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Inleiding
Historisch onderzoek van de zestiende-eeuwse Hervorming in
het Land van het Vrijleen is nog een zeer braakliggend terrein.
De bronnenpublicatie van E. De Coussemaker 1, waarop dit artikel voornamelijk gebaseerd is, is evenwel een goudmijn van
informatie. Fundamenteel bestond het Land van het Vrijleen tijdens de eeuw van Luther en Calvijn uit dorpen zoals la Gorgue,
Sailly-sur-la-Lys, Fleurbaix, Laventie en Richebourg, en was
het in het noorden begrensd door het Westkwartier en in het oosten door de industriële stad Armentiers (Armentières). Het is
dan ook geenszins verbazend dat de ontwikkeling van de
Hervorming er ten zeerste beïnvloed werd door de gebeurtenissen in Armentiers, maar ook, en hoofdzakelijk, door de godsdiensttroebelen in het industriegebied.
Circa 1554 reisden leerverkondigers zoals o.m. Symphorian des
Barbieux, Jan Van Muelene en Clays De Schildere geregeld
vanuit Nieuwkerke en Belle (Bailleul) naar het Land van het
Vrijleen om er geheime nachtelijke bijeenkomsten te organiseren en hervormde geschriften te verspreiden. Tussen 1561 en
1565 waren de radicale predikanten Sebastiaan Matte en
Boudechon Dominiessant actief in Armentiers en de omgeving
van Fleurbaix.

' E. DE COUSSEMAKER, Troubles religieux

du XVle siècle dans la
Flandre Maritime 1560 1570. Documents originaux. 4 dln .. Brugge.
1876.

Had aanvankelijk de verspreiding van de nieuwe leer een eerder
minieme invloed, dan hadden de gebeurtenissen tijdens het
'Honger-' of 'Wonderjaar' 1566 een veel grotere impact op het
Land van het Vrijleen. Toen in mei en juni de hagepreken in het
Westkwartier hun intrede deden, bereikten ze weldra het Land
van het Vrijleen. Oorspronkelijk werden ze nog 's nachts en in
het geheim georganiseerd, maar op 10 augustus, de dag waarop
de Beeldenstorm losbarstte, hield Julien, beschreven als 'de predikant van Armentiers', de eerste openbare preek op het kerkhof
van Richebourg. Vijf dagen later werden de beelden gebroken in
la Gorgue, Sailly-sur-la-Lys, Laventie en Richebourg, en op 17
augustus in Fleurbaix. Inwoners van het Land van het Vrijleen
namen tevens deel aan de Beroerten in het Westkwartier, waar
ze o.m. in Stegers (Estaires) en Mergem (Merville) de beelden
stormden. In december van hetzelfde jaar sloten velen zich aan
bij het geuzenleger dat in Wattrelos en enkele dagen later in
Lannoy werd verslagen.
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Kerkschenners en kerkroof.
Houtsnede van Joost de Damhoudere.

Een der voornaamste karakteristieken van de Troebelen in het
Land van het Vrijleen is, zoals dit het geval was in het
Westkwartier, de triomf van het radicalisme. In Fleurbaix, la
Gorgue en Zuidberkin (Neuf Berquin), bijvoorbeeld, werden de
preken met geweld ingevoerd door lokale inwoners. Meer nog
dan in het industriegebied waren de middenstanders waaronder
talrijke schepenen en gerechtsdienaars, actief tijdens de
Beroerten; zij voerden preken in, verschenen gewapend op predikaties, namen deel aan de Beeldenstorm en waren geïntegreerd in de calvinistische consistories. Radicale prekers zoals
Octavien Bécourt, Noël de Bestère, Gillis Dumont, Anthoine
Escaille(t), Jean Grincourt, Julien, Anthoine en Christophe
Traisnel (de meerderheid onder hen was niet afkomstig uit het
Land van het Vrijleen) hielden er geregeld hun sermoenen 2 •
Dit artikel, dat 142 namen van deelnemers aan de godsdiensttroebelen omvat, is het laatste in een serie van vijf gewijd aan

' M. BACKHOUSE,
Bijdrage tot de geschiedenis van de Hervorming
in het land i·an het
Vrijleen: enkele kanttekeningen bij de preken tijdens de Beroerten i·an
1566, in de Franse
Nederlanden, dl. 13
(1988), p. 125-135. J.
DECAVELE, De dageraad van de reformatie in
Vlaanderen ( 1520-1565),
Verhandelingen Kon. Ac.
Wet.. Lelt. & Sch. K. van
België, Kl. Lelt" dl.
XXXVII, 76, 2dln"
Brussel, 1975, 1, p. 392393, 403; Il, p. 102-103.

inwoners van het Westkwartier - en nu het Land van het Vrijleen
- die betrokken waren bij de gebeurtenissen van de turbulente
zomer van 1566. In het totaal werden 881 personen geïdentificeerd 3 • Het hoeft niet benadrukt te worden dat het werkelijke
aantal veel hoger lag, en ik hoop ten stelligste dat anderen in de
toekomst dit soort onderzoek zullen voortzetten. Terwijl die
namen uiteraard een groot genealogisch belang hebben, zijn de
gegevens die men over hen kan verzamelen van even groot historisch belang. Die gedetailleerde informatie leert ons immers
niet alleen welke rol een bepaald individu speelde tijdens die
gebeurtenissen, maar werpt ook een breder licht op de gebeurtenissen.
Veel inwoners van het Westkwartier emigreerden naar
Engeland, vooral na de aankomst van de hertog van Alva in de
Nederlanden in augustus 1567, om nooit meer naar hun geboortestreek terug te keren. Welke invloed zij uitoefenden op het
Albion van koningin Elizabeth 1 - en zelfs later - werd duidelijk
aangetoond door de prachtige educatieve tentoonstelling
'Opstand en Uitwijking', die haar reis startte in Sandwich (Kent
- Engeland) op 23 juli 1988, en daarna haar tocht twee jaar lang
voortzette doorheen Vlaanderen, Frankrijk en Nederland, georganiseerd door de redactie van Westhoek-Jaarboek in samenwerking met het Engels historisch genootschap Historica! Link
Flanders-Kent.
' M. BACKHOUSE,
Inwoners van Ieper en de
kasselrij betrokken bij de
Troebelen in het
Westkwartier tijdens de
zomer van 1566, in
:Westhoek-Jaarboek II,
Dikkebus, 1985, p. 4175; Inwoners van Bel/eAmbacht betrokken bij de
Troebelen in het
Westkwartier tijdens de
zomer van I 566, in:
Westhoek-Jaarboek III,
Dikkebus, 1986, p. 7-32;
Inwoners van het
Westkwartier betrokken
bij de Beroerten in de
kasse/rij Kassei tijdens
de zomer van 1566, in
Westhoek-Jaarboek IV,
Dikkebus, 1987, p. 4263; Inwoners van
Bergen-ambacht betrokken bij de Troebelen in
de kasselrij tijdens het
Hongerjaar I566,
Westhoek-Jaarboek V,
1988, p. 58-94.
' E. DE COUSSEMAKER, op. cit., II, p. 351,
354.
5
Ibidem

De namen
BACQUELIER,

Andrien, de Jongere:

Ook BACLET. Hij was afkomstig uit Ligny of Armentiers. Op 13
april 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen wegens het bijwonen van hagepreken in het Land van het Vrijleen tijdens de
godsdienstberoerten van 1566, waarvan hij een vurig voorstander was 4 •
BACQUELIER,

Eloy en zijn echtgenote:

Ook BACLET. Hij was ongetwijfeld verwant met Andrien
(mogelijks zijn broer). Samen met zijn echtgenote werd hij
eveneens op 13 april 1568 door de 'Bloedraad' veroordeeld tot
eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen om
dezelfde redenen als Andrien 5 •
BEAUMEZ,

Gilles de:

Ook BEAUMEZ. Hij was afkomstig uit Ligny of Armentiers.
Tijdens de Troebelen van de zomer van 1566 woonde hij geregeld sermoenen bij en was tevens een vurig voorstander van de
nieuwe religie. Op 13 april 1568 veroordeelde de Raad van
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Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn
goederen 6 •
BEAUMEZ,

48

Simon de, de echtgenote van:

Zij was waarschijnlijk afkomstig uit Armentiers en was mogelijk de schoonzuster van Gilles. In 1566 logeerde ze geregeld
predikant Julien bij haar thuis, en onderhield voor lange tijd
nauwe kontakten met hem. Verder organiseerde zij sektarische
vergaderingen in haar woonst voor een grote menigte. Het
gerucht deed eveneens de ronde dat een van haar kinderen
gedoopt werd volgens de calvinistische gebruiken. Op 13 april
1568 veroordeelde de Raad van Beroerten haar tot eeuwige verbanning met confiscatie van haar goederen 7 •
BECCUE,

Jacques:

Hij was een inwoner van Stegers en diaken van het consistorie
aldaar. In die hoedanigheid woonde hij zowel geheime als openbare predikaties bij, tijdens dewelke hij geregeld optrad als
gewapende predikantenlijfwacht. Dit was o.m. het geval in
Stegers en la Gorgue. Op 15 augustus 1566 nam hij deel aan de
Beeldenstorm in Stegers. In het najaar van 1566 trok hij naar
Laventie om er de inwoners aan te sporen zich bij het geuzenleger te voegen dat in Wattrelos en Lannoy verslagen werd. Op
29 maart 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot
eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 8 •
BECCUE,

Loys:

Hoogstwaarschijnlijk was hij afkomstig uit Sailly-sur-la-Lys.
Hij woonde geregeld sermoenen bij en was een der voornaamste leiders van de Beeldenstorm in het dorp op 15 augustus
1566 9 .
BECCUE,

Noël:

Tijdens de Beroerten van 1566 woonde hij in Fleurbaix, waar
hij een der voornaamste aanstichters was om er de nachtelijke
preken in te voeren 10 •
BECCUE,

Antoine de Ie:

Hij was afkomstig uit Mergem, waar hij als eerste schepen fungeerde. In 1566 woonde hij geregeld gewapend hagepreken bij
en poogde met onverdroten geduld en enthousiasme anderen te
overtuigen hetzelfde te doen. Hij nam deel aan de Beeldenstorm
in Mergem en Calonne-sur-la-Lys en was tevens medeïnzamelaar van de drie miljoen goudguldens. Er bestaat enige verwarring over zijn executie: volgens het document gepubliceerd
door E. De Coussemaker veroordeelde de raad van Beroerten

'Ibidem
' Ibidem, p. 352.
'ldid" p. 268-269, 271,
281-282,295-297, 349350.
'Ibidem, p. 291.
0
' Ibidem, p. 289.

hem op 9 juli 1568 tot executie met het zwaard met confiscatie
van zijn goederen, terwijl A.L.E. Verheyden stelt dat hij op 23
juni van hetzelfde jaar te Brussel gehangen werd. Of hebben
beide auteurs het over een verschillende persoon 11 ?
BECCUE,

Jacques de le:

Hij was een tonnenmaker uit Laventie. In 1566 woonde hij
geregeld gewapend sermoenen bij en was hij een der leidende
figuren om te Fleurbaix de preken in te voeren. Hij nam deel aan
de Beeldenstorm in Stegers, tijdens dewelke hij zich de armen- 49
schaal toeëigende. Hij behoorde ook tot het geuzenleger dat in
Wattrelos en Lannoy verslagen werd. Op 7 december 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning
met confiscatie van zijn goederen 12 •
BECCUE,

Loy de le:

Hij was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Sailly-sur-la-Lys,
waar hij in 1566 geregeld preken bijwoonde en er op 15 augustus deelnam aan de Beeldenstorm, waarvan hij een der voornaamste leiders was n.
BEHA(E)GLE,

Antoine en zijn echtgenote:

Ook Behague. Mogelijk was hij afkomstig uit Armentiers, waar
hij in 1566 lid was van het consistorie. In die functie nam hij
dan ook deel aan de beeldenbreking in de stad en woonde hij er
met zijn echtgenote hagepreken bij. Hij was eveneens in
Lannoy aanwezig. Op 13 april 1568 veroordeelde de Raad van
Beroerten hen tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun
goederen 14 •
BEL,

Estienne le:

Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. Tijdens de zomer van
1566 woonde hij sermoenen bij in la Gorgue, Richebourg en
Laventie 15 •
11
Ibidem, p. 207, 363;
A.L.E. VERHEYDEN,
Le martyrologeprotestant
des Pays-Bas du Sud au
XV/e siècle, Brussel,
1960, p. 234.
"Ibidem, p. 196, 239241, 243-244, 247,251252,254, 275,277,286,
289, 291, 376-377.
"Ibidem, p. 291, 339.
"Ibidem, p. 351, 353.
" Ibidem, p. 303.
"Ibidem, p. 196, 289.
17
Ibidem, p. 268-269,
385, 393.

BIACHE,

Nicaise de:

Hij was afkomstig uit Fleurbaix, waar hij in 1566 een van de
medeaanstichters was om er de preken in te voeren en op 17
augustus deelnam aan de Beeldenstorm 16 •
BIENS,

Jehan des:

Hij was afkomstig uit Laventie. Tijdens de Beroerten van 1566
was hij leider van de predikantenlijfwachten. De Raad van
Beroerten veroordeelde hem bij verstek tot eeuwige verbanning
met confiscatie van zijn goederen: die in Laventie brachten
72 fop, die in la Gorgue 18 f 17 •

BOIDIN,

Henry:

Hij was schepen van Fleurbaix, waar hij in 1566 geheime en
openbare sermoenen bijwoonde. Hij was een der voornaamste
calvinistische leiders in zijn geboorteplaats, voerde er de predikaties in en nam er deel aan de Beeldenstorm op 17 augustus 18 •
Bms, Guy du:
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Hij was gehuwd met Jeanne DE BAILLEUL. Tijdens de Troebelen
van 1566 was hij schepen van Laventie en tevens lid van het
calvinistsich consistorie. In die hoedanigheid woonde hij geheime en openbare preken bij en nam hij er deel aan de
Beeldenstorm op 15 augustus. Ook was hij mede-inzamelaar
van drie miljoen goudguldens, en hij ging zelfs van huis tot huis
om de inwoners te overtuigen zich bij de beeldenbrekers te voegen. In december van hetzelfde jaar verschafte hij geld aan
geloofsgenoten om zich in Wattrelos en Lannoy bij het geuzenleger te voegen. Op 7 december 1568 veroordeelde de Raad van
Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn
goederen. Zijn immobiliën brachten 340 ;fop 19 •
Bms, Jehan du:

Zoon van Simon en inwoner van Laventie in 1566, waar hij preken bijwoonde en op 15 augustus deelnam aan het beeldenbreken. Hij logeerde ook predikant Jehan DE BUIRE en voegde zich
bij het geuzenleger dat in Wattrelos en Lannoy verslagen
werd 20 •
BONNETZ,

Jehan en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Armentiers, waar hij in 1566 eerste
ouderling was van het calvinistisch consistorie. Samen met zijn
vrouw woonde hij geregeld hagepreken bij en nam hij deel aan
de Beeldenstorm in de stad. Op een bepaald ogenblik eiste hij
van de magistraat dat de hagepreken zouden gehouden worden
in de plaatselijke katholieke kerk. Hij was tevens medeïnzamelaar van drie miljoen goudguldens en verzamelde geld voor de
oprichting van een calvinistische tempel in Armentiers. Op 13
april 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten beiden tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen 21 •
BoNNETZ,

Martin des:

Hij was afkomstig uit Armentiers en blijkbaar verwant met
Jehan. Op 13 april 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten
hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen
wegens het bijwonen van predikaties. Hij was tevens een vurig
voorstander van de nieuwe leer 22 •

"Ibidem, p. 196, 289,
291.
19
Ibidem, p. 196, 244245, 269, 274, 277-280,
286-288, 337, 339, 341,
376, 392, 410.
20
Ibidem, p. 147, 209,
239, 246,306,308, 311,
341.
21
Ibidem, p. 351-353.
22
Ibidem, p. 351, 354.

BONNETZ,

Ruffin des:

Zelfde gegevens als voor Martin

DES BONNETZ 23 •

BOUCHERY, Jean:
Hij was afkomstig uit Ligny of Armentiers. Tijdens de zomer
van 1566 woonde hij hagepreken bij en was hij een vurige aanhanger van het calvinisme. Op 13 april 1568 veroordeelde de
Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 24 •
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BOURGES,

Matthieu de:

Zoon van Pierre. Tijdens de Troebelen van 1566 woonde hij in
Stegers en was hij er diaken van het consistorie. Hij was uiterst
aktief in het Land van het Vrijleen, waar hij geregeld gewapend
predikaties bijwoonde, geld inzamelde voor het bouwen van een
tempel in Stegers en voor het geuzenleger van Wattrelos en
Lannoy. Op 29 maart 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten
hem bij verstek tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn
goederen. Zijn bezittingen in la Gorgue brachten 60 f 3s. 8p.
op2s.
BouTRY,

Pierre:

Hij was afkomstig uit Richebourg. In 1566 woonde hij geregeld
preken bij, die hij soms in zijn woonst organiseerde. In de hoedanigheid van consistorielid was hij een van de belangrijkste
calvinistische leiders in zijn geboorteplaats. Hij woonde gewapend sermoenen bij in Laventie, Wavrin en de abdij van Loos en
nam ook deel aan de Beeldenstorm in Richebourg op 15 augustus 1566. De Raad van Beroerten veroordeelde hem bij verstek
tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 26 •
BRAEM,

Mahieu en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Armentiers, waar hij in 1566 lid van
het consistorie was. Samen woonden zij hagepreken bij, terwijl
hij, als een van de leiders van de Beeldenstorm in Armentiers,
anderen aanspoorde eveneens beelden te breken. Hij verschafte
tevens hulp aan het geuzenleger van Wattrelos en Lannoy. Op
13 april 1566 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 27 •
BROUCQ,
"Ibidem
" Ibidem, p. 352, 354.
25
Ibidem, p. 286, 291,
297, 349-350, 392.
" Ibidem, p. 304-306,
308,311,313,390,394.
27
Ibidem, p. 351, 353.

Jacques en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Armentiers. Tijdens de zomer van
1566 was hij er lid van het consistorie. Zij logeerden predikanten bij hen thuis en lieten er hun kinderen dopen op calvinistische manier. Zij woonden hagepreken bij en hij nam deel aan de
Beeldenstorm te Tourcoing, waar hij anderen aanspoorde zich

bij de activisten te voegen. Op 13 april 1568 veroordeelde de
Raad van Beroerten hen tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen 28 •
CABELAU,

Péronne:

Op 29 maart 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten haar tot
eeuwige verbanning met confiscatie van haar goederen wegens
het bijwonen van hagepreken 29 •
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CAMP,

Jehan du:

Hij was afkomstig van Richebourg. In 1566 was hij er een van
de calvinistische leiders. Hij woonde geregeld sermoenen bij en
stond in nauw contact met de predikanten. Op 29 maart 1568
veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 30 •
CAMPS,

Josse des en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Ligny of Armentiers. Hij was perkamentmaker van beroep. In 1566 was hij consistorielid en
samen met zijn vrouw woonde hij geregeld hagepreken bij. Zij
onderhielden nauwe contacten met de predikanten en waren
vurige voorstanders van de nieuwe religie. Op 13 april 1568
veroordeelde de Raad van Beroerten hen tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen 31 •
CAPPEL,

Olivier:

Zelfde gegevens als voor JossE DES
CAULIER,

CAMPS

32

•

Philippes:

Hij was afkomstig uit Laventie, waar hij tijdens de Beroerten
van 1566 schepen was. Als ouderling van het conistorie woonde hij geregeld preken bij en onderhield hij nauwe kontakten
met de predikanten. Op een van die sermoenen liet hij zijn kind
dopen op calvinistische manier. Hij was een van de leiders van
de Beeldenstorm in Laventie en nam ook deel aan het beelden
breken in la Gorgue. Op 9 of 22 december 1568 veroordeelde de
Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen. Zijn mobiliën brachten 78 f 12s. 6d. op 33 •

Ibidem, p. 352.
Ibidem, p. 349-350.
Ibidem
"Ibidem, p. 351-352.
32
Ibidem, p. 352-354.
33
Ibidem, p. 192, 196,
274-275, 278-279, 287288, 295, 321, 339,378379, 385, 405.
34
Ibidem, p. 305-306,
308, 311-312.
28

29

30

CHARLET,

Anthoine:

Hij was afkomstig uit Richebourg. In 1566 woonde hij nachtelijke en openbare sermoenen bij en werd hij een van de vooraanstaande calvinistische leiders. Hij was tevens aanwezig in
Lannoy 34 •

CHAVATTE,

Mathieu:

Hij was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Stegers, waar hij
'koning' was van de 'Broederschap der Kruisboogschutters'. In
1566 woonde hij in het Land van het Vrijleen geregeld hagepreken bij 35 •
CHAVATTE,

Nicholas:

Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. Tijdens de zomer van
1566 woonde hij gewapend sermoenen bij in Richebourg,
Laventie, la Gorgue en Stegers en nam deel aan de
Beeldenstorm. Hij was tevens aanwezig in Lannoy. Op 9 augustus 1567 was hij opgesloten in de gevangenis van Béthune
(Bethune) 36 •
CHERF,

Jacques Ie:

Hij was afkomstig uit Richebourg, waar hij in 1566 een berucht
calvinist was. In de hoedanigheid van consistorielid van
Richebourg woonde hij gewapend sermoenen bij en nam hij
deel aan de Beeldenstorm. Hij reisde ook van Richebourg naar
Armentiers, Stegers, la Gorgue, Laventie en Mergem om geld in
te zamelen voor de bouw van een tempel 37 •
COCQUIEL,

Antoine en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Ligny of Armentiers, en in 1566
woonden zij geregeld hagepreken bij. Als lid van het consistorie onderhield hij nauwe kontakten met de predikanten, spoorde
hij anderen aan om beelden te stormen en verzamelde hij geld
voor de tempel en de drie miljoen goudguldens. Op 13 april
1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 38 •
COTTREEL,

Jehan:

Hij was afkomstig uit Sailly-sur-la-Lys. Tijdens de Troebelen
van 1566 woonde hij er hagepreken bij en was hij een van de
voornaamste leiders van de Beeldenstorm aldaar (15 augustus) 39 •
CRETON,

Noë!:

35

Ibidem, p. 194, 269.
" Ibidem, p. 208, 302304, 396.
37
Ibidem, p. 279, 295,
308-309.
38
Ibidem, p. 351, 353.
39
Ibidem, p. 290-291.
"'Ibidem, p. 148, 193,
196, 245-246, 271-279,
285-287, 289, 330.

Hij was afkomstig uit Laventie en werd reeds vóór 1566 van
ketterij verdacht. Tijdens de Beroerten woonde hij gewapend
geheime en openbare preken bij en was hij een van de leiders
van de Beeldenstorm in Laventie. Hij verzamelde eveneens geld
voor de drie miljoen goudguldens. Toen zijn goederen geconfisqueerd werden, was hij voortvluchtig. Zij brachten 57 f 6d.
op4o.
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DAVID,

Anthoine:

Hij was afkomstig uit Richebourg, waar hij in 1566 gewapend
geheime en openbare preken bijwoonde4'.

DAVID,

54

Claude:

Hij was geboren in Savoy, maar vestigde zich later in Fleurbaix.
In 1566 was hij er een der voornaamste leiders van de
Troebelen 42 •
DOMINIESSENT,

Boudechon:

Hij werd geboren in Armentiers, waar hij reeds in het begin van
de jaren zestig van de zestiende eeuw Calvijns leer verkondigde. In 1562 bevond hij zich in Antwerpen, maar toen hij door
het gerecht werd gezocht wegens zijn protestantse activiteiten,
en nadat men bij hem thuis ketterse boeken gevonden had, ging
hij in Brugge wonen. Daar werd hij op 16 april 1565 aangehouden en op 11 maart van het volgende jaar verbrand 43 •
DOVE,

Jehan:

Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. In 1566 woonde hij
hagepreken bij in Laventie, Stegers, Richebourg en la Gorgue 44 •
ERNOULT,

Balthazar:

Hij was een brouwer van Sailly-sur-la-Lys. Tijdens de
Troebelen van 1566 hielp hij bij het organiseren van geheime
preken in het huis van zijn schoonzoon Pierre SALOMÉ. Hij was
een van de voornaamste leiders op de preek in Stegers op 15
augustus. Op dezelfde dag nam hij ook deel aan de
Beeldenstorm in Sailly-sur-la-Lys. Zijn zonen Jehan en Pierre
waren betrokken bij de slag van Wattrelos en Lannoy. Op 7
december 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem bij
verstek tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen. Zij brachten 57 f 12s. op 45 •
FIEF,

Jehan de:

Zoon van Robert en afkomstig uit Lestrem. In 1566 woonde hij
gewapend predikaties bij in de hoedanigheid van diaken van het
plaatselijke consistorie, dat geregeld in la Gorgue vergaderde.
Hij was tevens mede-inzamelaar van de drie miljoen goudguldens. In juni 1568 was hij opgesloten in de gevangenis van
Bethune, waar hij overleed. Zijn geconfisqueerde goederen
brachten niets op•".

"'Ibidem, p. 305, 309.
"Ibidem, p. 256, 289.
1
' A.L.E. VERHEYDEN,
op. cit" p. 223.
"' E. DE COUSSEMAKER, op. cit., II, p. 304.
"Ibidem, p. 284, 289,
291, 376, 378, 393.
"'Ibidem, p. 197, 293,
299-300, 329-331, 391,
394, 397' 404.

FOLLET,

Jehan en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Ligny of Armentiers. In 1566
woonden zij hagepreken bij. Als consistorielid onderhandelde
hij met de graaf van Egmont in verband met het houden van sermoenen. Op 13 april 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten
hen tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen 47 •
FLOUCQ,

Baulduin du:

Ook Du FLOS. Hij was afkomstig uit Ligny of Armentiers.
Tijdens de Beroerten van 1566 woonde hij hagepreken bij en
was hij een fervent aanhanger van de nieuwe religie. Op 13 april
1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 48 •
GARDIJ\',

Michiel du:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
GEMAERT,

FLOUCQ 49 •

Franchois en zijn echtgenote:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
consistorielid 50 •

FLOUCQ.

Hij was tevens

Charles:

GILLON,

Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Stegers, waar hij lid was
van de Broederschap der Kruisboogschutters. In 1566 woonde
hij geregeld preken bij in het Land van het Vrijleen 51 •
Marcq Ie:

GILLON,

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
GoNNET,

FLOUCQ".

Robert:

Hij was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Mergem, waar hij in
1566 diaken was van het consistorie. Hij woonde gewapend
geheime en openbare preken bij, o.m. in la Gorgue''.
GRAND,

" Ibidem, p. 351, 354.
" Ibidem, p. 352, 354.
" Ibidem, p. 351, 354.
50
Ibidem, p. 351-352.
" Ibidem, p. 351, 354.
"Ibidem, p. 269.
''Ibidem, p. 295.
54
Ibidem, p. 305-308,
311-313, 380.

Martin Ie:

Hij werd geboren in la Gorgue, maar ging zich later in
Richebourg vestigen waar hij tijdens de Troebelen van 1566
geheime en openbare predikaties bijwoonde. Hij was een van de
voornaamste calvinistische leiders aldaar en nam er deel aan de
Beeldenstorm. Op 15 juni 1568 behoorde hij tot een groep
nieuwgezinden die de kerk van Richebourg in brand staken. Op
10 mei 1569 veroordeelde de Raad van Beroerten hem bij verstek tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 54 •

55

GRAVELINNE, Denis de:
Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. In 1566 woonde hij preken in Richebourg, la Gorgue, Laventie en Stegers bij 55 •
GuoEUCE, Pierre Le:

56

Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Sailly-sur-la-Lys. In 1566
was hij er een van de belangrijkste calvinistische leiders en op
15 augustus nam hij er deel aan de Beeldenstorm 56 •
llANCQUAERT, Jacques
Zelfde gegevens als voor Pierre LE GuoEUCE 57 •
HANCQUAERT, Michiel:
Waarschijnlijk de broer van Jacques. Zelfde gegevens als voor
Pierre LE GuOEUCE 58 •
llARDUWIN, Loys:
Hij was afkomstig uit Fleurbaix, waar hij in 1566 mede-aanstichter was van het invoeren van preken 59 •
HEM, Jehan du:
Hij was een stoeldraaier afkomstig uit Laventie. In de hoedanigheid van diaken van het consistorie woonde hij er gewapend
preken bij. Hij speelde een belangrijke rol in het plan om predikant Octavien naar Laventie te brengen. Hij zamelde geld in
voor de armen van de nieuwgezinde gemeenschap en nam deel
aan de Beeldenstorm in Richebourg en in zijn geboorteplaats.
Hij was ook aanwezig in Lannoy. In juli 1568 overleed hij in de
gevangenis van Bethune. Zijn geconfisqueerde goederen brachten 6 f op 60 •
HERMAN. Mathieu:
Hij was afkomstig uit Zuidberkin. In 1566 ondernam hij een
aktie om de preken naar zijn geboortedorp te brengen en nam
tevens deel aan de Beeldenstorm. Op 10 juni 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot executie met de strop. De baljuw, schepenen en magistraat van Stegers, evenwel, wijzigden
de methode van executie tot onthoofding met het zwaard, daar
hij naar de katholieke leer was weergekeerd 61 •
HONGUENAGUE, (onbekende voornaam):
Zelfde gegevens als voor Charles GILLON 62 •

"Ibidem. p. 303-304.
" Ibidem, p. 291.
,- Ibidem
''Ibidem
" Ibidem, p. 281.
"'Ibidem, p. 193, 196197. 206, 221-222, 239,
241-247. 251. 254, 257,
261. 263. 272-279, 287288, 295, 334-339, 392.
"Ibidem, p. 147, 207208. 258-259.
"Ibidem. p. 269.

HuE, Alexandre:
Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. In 1566 woonde hij preken bij in Laventie, Richebourg, la Gorgue en Stegers 63 •
JosNE,

Charles Ie:

Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Stegers, waar hij lid was
van de Broederschap der Kruisboogschutters en waard in de
'Drie Koningen'. Tijdens de Troebelen van 1566 woonde hij
geregeld preken bij. Tijdens de Beeldenstorm in Stegers droeg
hij een vat bier in de kerk opdat de stormers zich zouden kunnen verfrissen! Hij logeerde eveneens boekhandelaars, die ketterse boeken verkochten. Hij was ook aanwezig in Wattrelos en
Lannoy. Op 30 maart 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten
hem bij verstek tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn
goederen. Kort daarop, evenwel, werd hij gevangen genomen
en op 26 juli van hetzelfde jaar in Ieper met het zwaard onthoofd64.
KNECQ,

Jacques de en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Armentiers, waar hij in 1566 lid
was van het consistorie. Samen woonden zij geregeld sermoenen bij en hij nam deel aan de Beeldenstorm. Op 13 april 1566
veroordeelde de Raad van Beroerten hen tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen 65 •
KNOCKAERT,

Franchois en zijn echtgenote:

Beiden waren afkomstig uit Armentiers. Tijdens de Beroerten
van 1566 woonden zij geregeld hagepreken bij, tijdens dewelke
hij geld inzamelde voor de armen van de calvinistische gemeenschap. Als diaken van het plaatselijke consistorie had hij vanuit
Antwerpen wapens naar Armentiers verstuurd vóór het begin
van de openbare preken in de stad. Op 13 april 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hen tot eeuwige verbanning met
confiscatie van hun goederen 66 •
LABRE,

63

Ibidem, p. 303-304.
Ibidem, p. 146, 196,
207, 281, 366, 393.
" Ibidem, p. 351, 353.
66
Ibidem, p. 351-352.
67
Ibidem, p. 259-260,
293-295, 347-348.
64

Pierre de:

Hij was een schipper van la Gorgue, waar hij in 1566 diaken
van het consistorie was. Aanvankelijk woonde hij geheime
preken bij, maar toen ze in het openbaar gehouden werden,
werd hij een gewapend predikantenlijfwacht, o.m. van Anthoine
EscAILLE(T). Hij nam ook deel aan de slag bij Wattrelos. Op 23
maart 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen 67 •

57

LALLAU,

58

Jacques:

Hij was afkomstig uit Fleurbaix, waar hij in 1566 schepen was.
Hij woonde geregeld hagepreken bij en was een van de belangrijkste calvinistische leiders in Fleurbaix. Hij was tevens lid van
het consistorie van Mergem. Hij nam ook deel aan de slag van
Lannoy. Op 7 december 1568 veroordeelde de Raad van
Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn
goederen, die 12 f ls. 3d. opbrachten. Hij was gehuwd met
Catherine PAGNET bonne catholicque et innocente du faict de
son mary 68 •
LATTRE,

Josse de:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
LEMPEREUR,

LE GUOEUCE'

•

0

.

Vincent:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
LESPINE,

69

Loys:

Zelfde gegevens als voor Pierre
LESCORNE,

FLOUCQ

FLOUCQ

71
•

Jehan de:

In 1566 was hij schepen in Laventie. Hij woonde geheime en
openbare predikaties bij in de hoedanigheid van diaken van het
consistorie. Hij onderhield nauwe contacten met de predikanten
en zamelde geld in voor het geuzenleger dat te Lannoy verslagen werd. Op 9 of 22 december 1568 veroordeelde de Raad van
Beroerten hem bij verstek tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen, die 270 f l 2s. 6d. opbrachten 72 •
LOUCHART,

Jehan:

Hij was afkomstig uit Artesië, maar vestigde zich in la Gorgue.
Tijdens de Troebelen van 1566 trad hij op als dogmatiseur en
hield dagelijks bijeenkomsten bij hem thuis, waar hij de nieuwe
leer onderwees. Hij werd ouderling van het plaatselijke consistorie en woonde geregeld gewapend sermoenen bij van de predikanten Julien en Anthoine EscAILLE(T). Op 17 augustus 1568
veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen".
MACHON,

Jacques:

Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. In 1566 woonde hij
hagepreken bij in Richebourg, Laventie, Ia Gorgue en Stegers '".

Ibidem, p. 278. 289,
376-377, 393.
69
Ibidem, p. 352, 354.
-o Ibidem, p. 291.
" Ibidem, p. 352, 354.
_,Ibidem, p. 274, 277280, 287-289, 292,295,
339, 378-379.
"Ibidem, p. 213, 260,
293,295, 369, 372.
''Ibidem, p. 303-304.
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MARCHANT,

Pierre:

Zoon van Eustace. Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
FLOUCQ 76 .
MAIRE,

Gille(s) Ie:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOUCQ 76 .
Pierre:

MAYEUR,

59
Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOUCQ 77 •
MORT,

Jacque Ie:

Ook LE MOOR. Hij was afkomstig uit la Gorgue, waar hij in
1566 schepen was. Hij was het die de preken in la Gorgue en
Lestrem liet aanvangen door het uitnodigen van predikanten,
wier sermoenen hij geregeld bijwoonde. Hij liet eveneens het
consistorie bij hem thuis vergaderen en nam deel aan de slag bij
Wattrelos 78 •
MoULIN,

Cornille du:

Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Zuidberkin, waar hij tijdens de zomer van 1566 gewapend de preken invoerde. Hij trad
ook op als calvinistische leider en nam deel aan de
Beeldenstorm in Stegers. Op 10 juni 1568 veroordeelde de Raad
van Beroerten hem tot executie met de strop en confiscatie van
zijn goederen. Daar hij echter bereid was zich weer tot het
katholicisme te bekeren, werd hij evenwel met het zwaard onthoofd79.
NOIR,

Jacques en Jehan Ie:

Hoogstwaarschijnlijk waren zij broers. Beiden waren afkomstig
uit Sailly-sur-la-Lys. Tijdens de Beroerten van 1566 woonden
zij geregeld hagepreken bij en waren zij leiders van de
Beeldenstorm in hun geboorteplaats (15 augustus) 80 •
PATRIARCHE,

Anthoine:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOUCQ 81 •
"Ibidem, p. 351, 354.
76
Ibidem, p. 352, 354.
"Ibidem
" Ibidem, p. 258-260,
264,268,293, 329.
79
Ibidem, p. 358-359.
80
Ibidem, p. 291.
"Ibidem, p. 351, 354.

PILIZERE,

Jehan de:

Ook PELIZERE; Hij was een houthandelaar, waarschijnlijk
afkomstig uit Stegers en lid van de Broederschap der
Kruisboogschutters. In 1566 woonde hij daar en in Mergem
geregeld preken bij, was ouderling van het consistorie, zamelde
geld in voor het bouwen van een calvinistische tempel, hielp bij
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de inzameling van drie miljoen goudguldens en nam deel aan de
slag bij Wattrelos en Lannoy 82 •
PINCHON,

Anthoine:

Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. In 1566 woonde hij sermoenen bij in Stegers, Richebourg, la Gorgue en Laventie 83 •
PINCHON,

Gillis en zijn echtgenote:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOUCQ. Daarenboven
was hij lid van het consistorie en verschafte geld voor het geuzenleger van Lannoy. Beiden hadden nauwe contacten met predikanten, die ze bij hen thuis accommodatie verschaften. Zij lieten predikant Julien ook een kind in hun woonst dopen 84 •
PINCHON,

Huttin en zijn echtgenote:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOUCQ. Hij was tevens
consistorielid en in die hoedanigheid woonde hij samen met zijn
vrouw geregeld hagepreken bij. Beiden onderhielden predikanten bij hen thuis en weigerden zich terug tot de katholieke leer
te bekeren 85 •

"Ibidem,
295-298.
" Ibidem,
"Ibidem,
"Ibidem,

p. 269, 281,

p. 302-304.
p. 351, 353.
p. 353.

PLEU,

Matthieu le en zijn zoon Pierre:

Beiden waren afkomstig uit Richebourg. In 1566 woonden zij
geheime en openbare preken bij 86 •
PLOUVIER,

Charles en zijn echtgenote:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
PRES,

FLOUCQ 87 •

Jacques de Jongere en de Oudere.

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
QUIEN,

FLOUCQ 88 •

Pierre Ie:

Ook QUIN. Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. Tijdens de
zomer van 1566 woonde hij hagepreken bij in Stegers,
Laventie, Richebourg en la Gorgue. Hij nam deel aan de
Beeldenstorm in Wavrin, waar hij anderen aanspoorde hetzelfde te doen. In juni 1568 zat hij opgesloten in de gevangenis te
Bethune 89 •

Quov, Pierre Ie en zijn echtgenote:
Alias MERCHIER. Hij was afkomstig uit Richebourg. In 1566
was hij er een van de calvinistische leiders, woonde gewapend
hagepreken bij, nam deel aan de Beeldenstorm in Richebourg
(15 augustus) en viel de lokale priester aan. Zijn vrouw nam
eveneens deel aan het beeldenbreken 90 •
RECQART,

Simon:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
REGHEM,

FLOUCQ 91 •

Jehan:

Hij was afkomstig uit Fleurbaix. In 1566 was hij een van de
vooraanstaande figuren die er de nieuwe religie en de preken
invoerde 92 •
REMONT,
Ibidem, p. 305.
Ibidem, p. 352-354.
88
Ibidem, p. 351, 354.
89
Ibidem, p. 302-304,
391.
90
Ibidem, p. 304, 307309, 311-313.
91
Ibidem, p. 352, 354.
92
Ibidem, p. 289, 291.
93
Ibidem, p. 352, 354.
86

Franchois:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du

FLOUCQ 93 •

87

RENEL,

Franchois:

Hij was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Stegers en was
graanhandelaar van beroep. Hij behoorde eveneens tot de
Broederschap der Kruisboogschutters. Tijdens de Troebelen van
1566 woonde hij sermoenen bij in Stegers en Mergem. In de
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hoedanigheid van ouderling van het consistorie zamelde hij
geld in voor de calvinistische gemeenschap in la Gorgue 94 •
ROSSEL,

Gabry:

Hij was afkomstig uit Mergem. In 1566 was hij ouderling van
het consistorie en woonde hij geregeld preken bij in het Land
van het Vrijleen 95 •
ROTRU,

62

Jehan:

Hij was afkomstig uit Sailly-sur-la-Lys. In 1566 woonde hij er
preken bij en was er een van de leiders van de Beeldenstorm op
15 augustus 96 •
ROULX,

Jehan Ie:

Hij was een arbeider, die in 1566 in Richebourg woonde, maar
mogelijks afkomstig was uit Laventie. Als een der plaatselijke
leiders van de nieuwe religie organiseerde hij sermoenen bij
hem thuis, woonde gewapend openbare preken bij, nam deel
aan de Beeldenstorm in Richebourg en Laventie en was aanwezig in Lannoy 97 •
RouLx,

Pierre Ie:

Zoon van Philippe en afkomstig uit Richebourg. In 1566 verscheen hij gewapend in Wavrin en de abdij van Loos. Hij hield
ook geheime preken in Festubert en nam deel aan de slag van
Lannoy 98 •
ROY,

Jacques Ie:

Hij was afkomstig uit la Gorgue, waar hij in 1566 griffier was.
Tijdens de Troebelen was hij ouderling van het plaatselijke consistorie. Hij woonde eerst geheime conventikels bij en daarna gewapend - openbare preken, gehouden door Julien enAnthoine
ESCAILLE(T). In feite was hij een der aanstichters van de invoering van de preken in la Gorgue en Lestrem, waar hij zelfs de
baljuw bedreigde. Hij leidde tevens de Beeldenstorm in la
Gorgue en was mede-inzamelaar van de drie miljoen goudguldens. Op 23 maart veroordeelde de Raad van Beroerten hem bij
verstek tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen, die 57 f opbrachten 99 •
ROY,

Regnault Ie en zijn echtgenote

WAUTIER,

Anne:

Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Stegers, waar hij lid was
van de Broederschap der Kruisboogschutters. In 1566 was hij
diaken van het consistorie. Samen met zijn vrouw woonde hij
hagepreken bij in Stegers en Mergem en beiden namen deel aan

"Ibidem, p. 269, 289,
296.
95
Ibidem, p. 295.
96
Ibidem, p. 291.
97
Ibidem, p. 246, 304309, 311-312, 314, 390.
"Ibidem, p. 308, 314315.
99
Ibidem, p. 208, 268,
273,293-295, 300,329330,347-348, 384,389.

de Beeldenstorm in Stegers. Op 29 maart 1568 veroordeelde de
Raad van Beroerten hen tot eeuwige verbanning met confiscatie van hun goederen 100 •
RUBBINS,

Matthieu en zijn echtgenote:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
eens consistorielid 101 •

FLOUCQ.

Hij was even-

Jehan:

RUMAULT,

63
Zijn plaats van afkomst is onbekend. In 1566 woonde hij gewapend geheime en openbare preken bij. Hij was kapitein in
Wattrelos en had soldaten voor het geuzenleger gerecruteerd
doorheen het Land van het Vrijleen 102 •
SALENGRU,

Nicol(l)as:

Ook SALENGRE, SALLENGUE. Hij was afkomstig uit Laventie,
waar hij in 1566 schepen was. Tijdens de Beroerten woonde hij
aanvankelijk geheime conventikels bij, maar later was hij bijna
dagelijks aanwezig op de openbare preken in de hoedanigheid
van lid van het lokale consistorie. Hij assisteerde tevens predikanten, nam deel aan de Beeldenstorm en verschafte geld voor
het geuzenleger van Wattrelos en Lannoy. Op 21 juni 1568 veroordeelde de Raad van Beroerten hem tot executie met het
zwaard en confiscatie van zijn goederen. Vier dagen later werd
hij op de Paardenmarkt te Brussel onthoofd. Zijn geconfisqueerde goederen brachten 210 f op 103 •
SALOMEZ,

Pierre:

Hij was waarschijnlijk afkomstig uit Laventie en was de
schoonzoon van Baltazar ERNOULT. In 1566 organiseerde hij
conventikels bij hem thuis en nam hij deel aan de slag bij
Lannoy 104 •
TALLE,

100
Ibidem, p. 269, 296,
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wi Ibidem, p. 351, 353.
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Henry (de) Ie:

Zoon van Henry. In 1566 woonde hij in Lestrem, waar hij diaken was van het consistorie. Hij onderhield eveneens predikanten, wier sermoenen hij gewapend bijwoonde. Hij was ook aanwezig in Lannoy. Op 9 of 22 december 1568 veroordeelde de
Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen, die 66 f 8s. 6d. opbrachten 105 •
TASSE(E)L,

Marcq:

Hij was graan- en wijnhandelaar, waarschijnlijk afkomstig uit
Stegers, waar hij lid was van de Broederschap der
Kruisboogschutters. In 1566 woonde hij hagepreken bij en nam

deel aan de Beeldenstorm op verscheidene plaatsen in het Land
van het Vrijleen en Stegers. Op 29 maart 1568 veroordeelde de
Raad van Beroerten hem tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn goederen, die 106 f opbrachten 106 •
THEVELIN,

64

Jacques:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOUCQ. Daarenboven
was hij lid van het consistorie, spoorde hij anderen aan tot het
beeldenbreken en verzamelde hij geld voor de drie miljoen
goudguldens 107 •
THOULOUZE,

Christophe (Gerard):

Hij was afkomstig uit Sailly-sur-la-Lys, waar hij in 1566 als een
van de leiders van de hagepreken en de Beeldenstorm actief
was 108 •
TRAISNEL,

Christophe:

In 1566 woonde hij in Sailly-sur-la-Lys, waar hij ook schepen
was. Hij bracht predikant Anthoine EscAILLE(T) naar zijn
woonplaats en woonde diens preken geregeld bij. Hij was ook
in Lannoy. Hij werd gevangen genomen en opgesloten in de
gevangenis van Bethune. Op 21juni1568 veroordeelde de Raad
van Beroerten hem tot executie met het zwaard en confiscatie
van zijn goederen. Daar hij weigerde tot het katholicisme weer
te keren werd hij vier dagen later in Brussel op brandstapel
gebracht 109 •
VENNIN,

Mahieu:

Hij was afkomstig uit Fleurbaix, waar hij in 1566 schepen was
en geregeld hagepreken bijwoonde 110 •
VERTEVLOUR,

Pierre:

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du
VESQUE,

FLOCQ 111 •

Anthoine Ie:

Hij was afkomstig uit Fleurbaix, waar hij tijdens de Beroerten
van 1566 een van de calvinistische leiders was. Hij woonde
geheime en openbare sermoenen bij en was aanwezig in
Lannoy. Hij was betrokken bij de moord op de provoost der
maarschalken van Artesië in Lestrem op 2 april 1568. Hij was
voortvluchtig toen zijn goederen, die niets opbrachten, geconfisqueerd werden 112 •

"" Ibidem, p. 269-270,
281. 349-350, 384.
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Ibidem, p. 351, 353.
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Ibidem, p. 207, 284285, 288, 291, 337, 362,
391, 396.
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Ibidem, p. 196, 289,
291.
111
Ibidem, p. 352, 354.
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Ibidem, p. l 96, 204,
208,289, 291-292,391,
394-395.

VIENNE, Laurent de:
Zijn plaats van afkomst is onbekend. In 1566 woonde hij in het
Land van het Vrijleen geregeld hagepreken bij. In juni 1568
werd hij in Bethune gevangen gehouden. Hij werd met het
zwaard terechtgesteld 113 •
VILLAIN, Jacques:
Hij was afkomstig uit Vieille-Chapelle. In 1566 woonde hij predikaties bij in Stegers, la Gorgue, Richebourg en Laventie 114 •
VILLE, Jehan de:
Zelfde gegevens als voor Baulduin Du FLOCQ 115 •
WASINE, Pierre de:
Zelfde gegevens als voor Jacques VILLAIN 116 •
WASTEPATTE, Mahieu en zijn drie zonen Jehan, Philippe en
Pierre:

113
Ibidem, p. 109, 390,
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'"Ibidem, p. 303-304.
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' Ibidem, p. 352-354.
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Ibidem, p. 303-304.
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Ook WATTEPATTE. Allen waren afkomstig uit Laventie, waar
Mahieu in 1566 griffier was. De leden van de familie
WASTEPATTE waren uiterst fervente aanhangers van de nieuwe
leer en reeds in 1562 propageerden zij Calvijns doctrine.
Tijdens dat jaar namen de zonen deel aan toneelspelen, die het
katholicisme bespotten en deelden zij verboden boeken uit.
Tijdens de Troebelen van 1566 woonden allen aanvankelijk
geheime en later gewapend openbare preken bij. Zij waren het
die de predikanten in Arniens overtuigden om in het Land van
het Vrijleen te komen preken, en tevens predikant JULIEN naar
Laventie brachten. Mahieu werd lid van het plaatselijke consistorie en allen namen deel aan de Beeldenstorm in Laventie.
Verder accommodeerden zij predikanten en organiseerden zij
sermoenen bij hen thuis. Zij zamelden ook geld in voor de drie
miljoen goudguldens en spoorden geloofsgenoten aan het geuzenleger van Wattrelos en Lannoy te vervoegen. In oktober
1567 werd Mahieu aangehouden en in de gevangenis van
Bethune opgesloten. Daar bleef hij tot 28 juni 1568, toen hij
naar de gevangenis van Cauwenberghe werd overgebracht. De
volgende dag voerde men hem naar Vilvoorde, waar hij opgesloten bleef tot 29 december. Die dag werd hij te Brussel terechtgesteld. Zijn zonen Philippe en Pierre waren reeds op
28 mei door de Raad van Beroerten ter dood veroordeeld en op
1 juni 1568 werden ze te Brussel op de Paardenmarkt onthoofd.
Alleen Jehan kon arrestatie vermijden en werd bij verstek door
de Raad van Beroerten veroordeeld tot eeuwige verbanning met
confiscatie van zijn goederen. Mahieu's goederen brachten
470 f 12s. 6d. op 117 •
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WATTELIER,

Jehan:

Ook WATERLIET.
FLOUCQ 118 •
WAUCOURT,

Zelfde gegevens als voor Baulduin Du

Anthoine en Pierre:

Beiden waren afkomstig uit Richebourg en hoogstwaarschijnlijk broers. In 1566 waren zij leiders van de Troebelen aldaar.
Zij woonden ook gewapend hagepreken bij in Laventie 119 •
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WEDDIN,

Pol:

Hij was afkomstig uit Stegers. In 1566 woonde hij hagepreken
bij en verzamelde hij geld voor de drie miljoen goudguldens 120 •
WOETS,

Laurens:

Hij was afkomstig uit Zuidberkin. In 1566 woonde hij sermoenen bij. De Raad van Beroerten veroordeelde hem tot eeuwige
verbanning met confiscatie van zijn goederen 121 •

"'Ibidem, p. 351, 354.
119
Ibidem, p. 304, 306,
308-309, 311-313.
0
"
Ibidem, p. 296.
'"Ibidem, p. 147.

Meester Paschase de Zouter,
monitor te Gent (1518),
schoolrector te Ieper (1524) en
pastoor aan de Sint-Jansparochie
te Poperinge (1528)
GERMAIN SCHOONAERT
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Over de geboorteplaats van de priester Paschase de Zouter
(Zouterius) bestond er enige betwisting. F. Van de Putte schreef
per vergissing dat hij van Hazebroek afkomstig was. Voor dit
gegeven gaf hij echter geen vermelding van bronnen.
Vermits Paschase de Zouter in het begin van zijn leraarsloopbaan de schuilnaam Hondeganus hanteerde, kunnen we allicht
Hondschote als de geboorteplaats aanwijzen. In zijn later literair
werk betitelde hij zich trouwens als cynopagita of Hondekop,
wat voor de biograaf André Valerius aanleiding gaf te schrijven:
forte Hondeschotanus of wellicht van Hondschote.
In een kohier van de heerlijkheid Hoflanden in Steenvoorde
vinden we in 1533 de vermelding van minstens vijftien eigenaars met dezelfde familienaam 1• Maar ook in de Poperingse
oorkonden treffen we reeds in 1497 de drapenier Nicolas de
Zouter aan, die in een enquête over de economische toestand
van de stad, een belangrijk getuigenis aflegde over de evolutie
van de weefnijverheid 2 • Omstreeks 1511 vinden we een Willem
de Zouter vernoemd 3 • Zijn broer Ghelein was tot 1560 kapelaan
aan de Sint-Janskerk 4 • Verder noteerden we Mathys de Zouter,
schepen van de stad, vernoemd in een proces dat voor de Raad
van Vlaanderen werd beslecht en waarbij uiteindelijk op 15
april 1528 een overeenkomst werd bezegeld tussen de Zusters
van het Gasthuis en het stadsbestuur 5 • In 1531 vinden we een
Mathias Souternis (de Zouter) van Poperinge als student aan de
Leuvense universiteit ingeschreven 6 • We vernoemen ook nog
Jan de Zouter, die voor oktober 1546 overleed 7 • Al deze naamgenoten waren tijdgenoten van meester Paschase de Zouter,
zodat we allicht kunnen stellen dat ze aan mekaar verwant
waren.
Paschase de Zouter studeerde in Parijs. Om zijn studies te bekostigen zou hij de financiële steun genoten hebben van zijn
professor Joannes Hodoardus, die hij trouwens in zijn geschriften in herinnering bracht.
In 1518 werd de jonge priester aangeworven als monitor of studiebegeleider te Gent, waar hij Latijn doceerde aan de zijde van
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de vermaarde priester-schoolrector Eligius Houckaert (Elooi
van Houcke) (Houcarius, 1488-1544), die een bloeiende
Latijnse school had opgericht op de Zandberg, tegenover het
Sint-Jorishof.
Schoolrector Elooi Houckaert was een oud-leerling van de
drukker-humanist Robert de Keysere, die zelf omstreeks 1500
een Latijnse school had gerund te Gent. Houckaert had ook te
Parijs gestudeerd aan het befaamde college Montaigu onder de
directie van Louis Coronello. Hij verzorgde een Latijnse vertaling van de 'Refereynen' van Anna Byns, die te Antwerpen
gedrukt werden bij Willem Vosterman.
De school van Houcarius te Gent was een trekpleister voor studenten uit alle regio's. Sommige oud-leerlingen werden vooraanstaande personaliteiten in het burgerlijk en kerkelijk milieu.
Ook Erasmus was op de hoogte van de bijzondere faam die deze
school genoot. Reeds in september 1503 aarzelde hij niet om
Elooi Houckaert te prijzen voor zijn voortreffelijke resultaten 8 •
Het was in deze periode dat meester Paschase de Zouter zich
ontpopte tot een voortreffelijk dichter en auteur. In 1518 liet hij
bij de Gentse drukker, Pieter de Keysere, een dichtbundeltje
verschijnen met als titel: 'Tragedia de Passione Domini nostri
Jesu Christi' 9 •
Toen schoolrector Eligius Houckaert in 1519 zijn 'Grisellis' te
Antwerpen bij Michel Hillenius van de pers liet rollen, bevatte
het werk een drietal probeersels van Paschase de Zouter, alsook
een brief die hij aan zijn oud-leraar Joannes Hodoardus had
opgedragen.
Het overlijden van Keizer Maximiliaan in 1519 was hem ook
niet onopgemerkt voorbijgegaan, vermits hij bij deze gelegenheid een panegyriek opdroeg aan de keizer, alsook aan de kleinzoon en opvolger Karel V 10 •
Hoelang Paschase de Zouter in Gent verbleef, is niet duidelijk.
Volgens Dr. M. Grypdonck moet zijn vertrek uit Gent tussen
1521en1524 gesitueerd worden 11 •
Na zijn monitoraat werd meester Paschase de Zouter geroepen
om rector te worden aan de Latijnse school te Ieper, waar hij
aanvankelijk les gaf onder de hoge bescherming van magister
Olivier Buedin, scholaster en prelaat van het SintMaartenskapittel (1513-1523) 12 •
Als literator bleef Zouterius zich in de kijker stellen. Van zijn
hand verscheen in 1521 een elegisch gedicht dat te Antwerpen
werd gedrukt bij Michaël Hillenius 13 •
Zijn belangrijkste werk, 'Miscellanea Grammatices ', vrucht
van zijn pedagogische ervaring, rolde in 1524 van de pers te
Antwerpen in de officina van Guillelmus Vosterman. Met dit
handboek wilde hij een eenvoudige en pedagogisch verantwoorde grammatica in de praktijk brengen. Dit werk moest de
onoverzichtelijke en overladen handboeken vervangen. Tot dan
werd de 'Donatus' als de meest volledige Latijnse spraakkunst
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beschouwd 14 • Ook de Latijnse grammatica van Jan de Spauter,
Vlaams humanist en achtereenvolgens docent te Leuven (15061509), rector aan de Latijnse school te Sint-Winoksbergen
(1509-1514) en in Komen (1514-1520), had eveneens een grote
bekendheid verworven. Zowel de 'Donatus' als de uitgebreide
reeks handboeken van Jan de Spauter, werden door de studenten als een schrikbeeld ervaren. Met de moed der wanhoop en
een traan in het oog hadden ze deze grammatica doorworsteld 15 •
Het Latijns handboek van meester Paschase de Zouter was eenvoudiger van opzet en meer aangepast aan het bevattingsver- 69
mogen van de studenten. Het bevatte een verkorte uiteenzetting
van de grammaticale regels, gevolgd door toepassingsoefeningen, spreuken en een bloemlezing van klassieke auteurs.
Tenslotte werd het werk afgerond met de meest elementaire
noties betreffende de Griekse taal. Het handboek werd blijkbaar
veelvuldig gebruikt, want in januari 1529 volgde reeds een
derde editie, gedrukt bij Guillelmus Vosterman te Antwerpen en
te koop gesteld door de boekhandelaar Jaspar vanden Steene
(Lapidem) te Ieper.
Dank zij de proloog van dit handboek, gedateerd 14 september
1528, dat door F. Vande Putte werd ontdekt, kunnen we het vervolg van zijn loopbaan reconstrueren 16 • In 1528 werd meester
Paschier de Zouter aangesteld als pastoor aan de SintJansparochie te Poperinge 17 • Dit ambt werd hem vermoedelijk
aangeboden omwille van zijn verdiensten in het onderwijs, door
bemiddeling van zijn beschermheer Joannes Bavoeus (Jan VI
Bave, 1527-1536), prelaat van de Sint-Maartensabdij te leper.
Te Ieper werd hij als schoolrector opgevolgd door magister
Gabriël de Pours. In de inleiding van zijn handboek gaf
Zouterius ook blijk van zijn grote bewondering voor de welbespraaktheid en het dichterstalent van meester Jacob de Pape,
geboren te Poperinge en vervolgens leraar aan de Latijnse scholen te Rijsel (1510) en te Waasten (1522) 18 •
Over de ambtsperiode van Paschase de Zouter als pastoor aan
de Sint-Janskerk zijn ons weinig feiten bekend 19 • In de SintJanskerk fungeerde heer Jacob Everaert als kapelaan. De kapelaan bewoonde een huis ten z.w. van de Sint-Janskerk, eigendom van de Sint-Obrechtsgilde, in de 'Cruussewech' (nu: SintJanskruisstraat)20. De andere Poperingse parochieherders in
1528 waren: meester Lambertus van Beveren, pastoor-deken
aan de Sint-Bertinuskerk, en meester Symon de Mol, pastoor
aan de Onze-Vrouweparochie.
Reeds in die tijd werd de clerus geconfronteerd met de drukke
reformatorische activiteiten van zogenaamde 'bijbellezers', die
een onorthodoxe schriftverklaring verkondigden. Dit wordt duidelijk aangetoond door meester Livinus Crusius (Lieven vander
Cruysse), pastoor te Boeschepe in het decanaat Poperinge vanaf
1528. In zijn nagelaten geschriften vermeldde deze priesterdichter, dat onze gewesten reeds aanzienlijk bezoedeld waren

door de ketterij. Het virus werd verspreid door Luther en zijn
fervente aanhangers, die de sacramenten bekampten en Maria
blasfemeerden. Naar zijn getuigenis deed hij een intense inspanning om de nieuwe ideeën te bekampen en in zijn predikaties
spoorde hij zijn parochianen aan om trouw te blijven aan het
geloof van hun vaderen 21 •
De Pape, De Zouter en Vander Cruysse behoorden tot een generatie van priesters die een hogere vorming genoten hadden en
die de christelijke cultuur wilden verbinden met de beschaving
van de Grieks-Romeinse Oudheid. Hun poëtisch talent was voor
70 de gewone burger en de ongeschoolde lagere clerus levensvreemd en elitair. De belangstelling die ze betoonden voor de
klassieke literaire wereld heeft de reformatorische opmars niet
verhinderd, maar verhaast.
Op 8 oktober 1536 gaven pastoor de Zouter en de kerkmeesters
Claeys Scerrier, Maerten de Buckere, Cristiaen Markey en
Mathys de Nuwelaere opdracht aan heer Mattheus de Lopere,
'notarius apostolicus' en kapelaan aan het Sint-Vincentiusaltaar
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Poperinge, de eigendommen
van de Sint-Janskerk te inventariseren. In het .register noteerde
de 'notarius' dat meester Paschase de Zouter een huis met erf
bewoonde in de Ieperstraat, tussen de 'Cruussewech' en 'tkerckestraetken' 22 • Dit was de toenmalige 'presbyterie '.
We weten niet hoe lang hij pastoor bleef van de SintJansparochie. Zijn opvolger, meester Mattheus de Gay, vonden
we voor het eerst vernoemd als 'presbyter' op 4 december 1542.
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Nog over de enquête naar de
toestand van de dis in de kasselrij
Ieper in 1529
ARNOLD PRENEEL
71
De opmerkelijke studie, die onze vrienden Stefaan Coussé en
Kristof Papin in de vorige jaargang publiceerden, beperkte zich
tot de enige drie vermoedelijk bewaarde stukken en had betrekking op de dorpen Boezinge, Langemark en Passendale 1.Toevallig konden wij de hand leggen op nog meerdere
van deze antwoorden op de enquête van het Ieperse kasselrijbestuur. Het betreft de dorpen Bikschote, Geluveld, Moorslede,
Voormezele en Zonnebeke 2 • Het zou ons niet verwonderen
mochten er vroeg of laat nog van deze stukken opduiken. Ze
maakten ongetwijfeld deel uit van de zgn 'Bruine Pakken'. Ze
zijn allen in de 19de eeuw gemarkeerd met "deel van pak n°
2332". Wij durven te stellen dat deze fameuze 'Bruine Pakken'
ergens in het Rijksarchief te Brugge gestapeld lagen naast een
andere verzameling documenten die hoofdzakelijk tot het oude
gemeente-archief van Ardooie behoorden. Wat het ook zij het
Fonds Triage van het Brugse Vrije bevat enkele interessante
stukken m.b.t. de kasselrij leper 3 •
Wij beperken ons hier verder tot de integrale transcriptie van de
antwoorden van de dismeesters van de geciteerde dorpen.

( 1) Bikschote
Dischmeesters van Beicscoten: Karels Caes (en) Joos
Everaerdt.
Hier achtervolghet tontfanc vanden vanden (sic) voomomden
dissche:
Eerst heift den zelven disch van Beicxscoten achtentwintich
ghemeten lands d(i)e verhuerdt staen ende ghelden tjaers int
ghehele den hoop: xLix f xvij s. parisis tjaers.
1
Westhoek, jg. 13, 1997,
p. 50-64.
'Brugge, Rijksarchief,
Triage Brugse Vrije, nr.
682.
3
O.m. de nrs 514, 515,
518,519, 542, 547, 606,
680 tot 682.

Noch esser om diverschen renten tontfanghene tjaers: v f viij d.
parisis tjaers.
Belopene den hoop vanden ontfanghe vanden dissche tjaers:
Liiij f xvij s. viij d. parisis.

Dit naervolghende zijn de zieke lien:
Eerst de weesen van Willeken Zeenckaert: twee kijnderen, een
meeken ende een knecgen,
ende noch een knecgen van Wijlleyken de Waele,
ende een weese van Kaerel Tieren,
ende noch een weese van Jan Rijckewaert,
aldus zoo zijnder wijve besiecte lien vpt de procghijlje van
Bicscooten.
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Dit zijn de ander aerme lien:
Eerst Wijt vander Caemere, die gheheel leven moet, te waert
zijn moet opt den dijs,
Maeyike Scoorten,
de wedewe van Cool de Boo, met iiij ofte vijve kinderen,
de wedewe van Jake Zenckaert,
de wedewe van Fransse de Roey,
ende Jaeminen, doc(h)terje met twee kijnderen,
Claey de Wijnt, met viere ofte vijve kinderen,
Hanne van der Beeke, met twee kinderen,
Jacop Potterey, met een kint,
Hanneken de Rooij, met twe(e) ofte drie kinderen.
dit zijn se die costuemeleke van den dijssche hebben.
Hier achtervolcht tlaest• vanden aermen vander prochie van
Beicxscoten:
Eerst bevinden de dischmeesters vander zelver prochie dat men
jaerlycx deelen moet den aermen vander zelver prochie betrendt
een duust vanden beste ryshoute, dwelke cost jaerlycx, metten
vutvoerene: xxx ;[ parisis siaers.
Noch zijnder vichtien daghen tjaers twelke zekere bezedt es dat
men deelen moet telkent daghe een spyndt bro(o)ts.
Nu moet men deze vichtien daghe redelick tot spyze deelen an
vleessche, an buetere, an harynghe ende vast eten, zulc als den
dach ghetijdighes telken daghe tien provenen, elk provene deen
meer, dander min iij s. parisis, comt int ghehele de vichtien daghen: xxij ;[ x s. parisis.
Noch zijnder andere scamele huuszettinne dat men ooc helpen
moet in doden tijden, in de wyntere ende als zij in zie(c)ten ligghen, die de provenne vanden dissche niet en halen ende ooc
deelt men de zomeghe scamele huuszittene met wyntere 5 ooc an
scoen, om clerkins ende an linwa(ad), zulc als zij te bézeghen
hebben, zo dat de dischmeesters bevyndt met rekenyncbouc
vanden dissche dat men jaerlycx vutghegheven heift ende ghedeelt heift vanden jaere xvc xx harewaert, hondert xij ;[ parisis
tjaers of betrendt den honderden ponden parisis, lopene teen
jaar min, dander meer.

' Tlast: de lasten
'Midwinter: Kerstdag of
de eerste daarop volgende dagen.

(2) Geluveld

Disch van Ghelvelt, overbracht den xen in hoymaent xvc xxix.
Staet vanden disch van Gheluvelt, nopende alzulke renten ende
pachten als den vomomden disch jaerlixs heift incommende ,
dwelc overghebrocht es bij der Jacob Veranneman, pastor vander vomomde prochie ende Jan vander Mersch, als dischmeester vanden vomomden disch, voor notable, voorzieneghe, wijze,
discrete heeren ende jugen der Keyzerlicke Majesteyt van zijnder casselrie vander Zale van IJpre, midsgaders in dese presente overbringhinghe al zulc last ende costen waerin den vomomden disch jaerlix ende daghelix gheoblegiert es.
Eerst zo heift de vomomden disch in erfvelicke renten tsiaers
incommende: iiij lb xvij s. iiij d. parisis.
Item van lantpachte heift den vornomden disch jaerlixs incommende tsamen in een sherekent: xxxvj lb xvj s. parisis.
Hier in es te considererene dat de landen ten desen tijden de helt
meer verpacht zijn dan in voorleden tijden, waer omme indien
den tijt veranderde de vomomde pachten en zouden der (zo)
vele niet bedraghen.
Item den vomomden disch heift zes ghemeten iijcL roen busch,
onder goet en quaet, vanden welken men de taelge vrouch haut
om de lasten van den disch te suppiererende zonder juuste te
specifierende vp een quantiteyt van ont hoevele roen busch datter es.
Somme vande vornomde renten ende lantpachten bedraghen
tsamen jaerlixs ten desen tijden xLj ponden xiij s. iiij d. parisis
of daer ontrent.

Item den disch bleef te boven ter laester rekenijnghe de welke
ghedaen was den xxijen dach van wedemaent xvc xxvij: j hondert xiij ponden j s. x d. parisis, alst blyct bij der inspectie vander rekenijnghe ghedaen, ghepasseert ende ghehanteeckent bij
den pastoor ende bij Pieter Bouccaert, hoochbailliu vuter name
van de grave van Nijvers, met zijne complicen, etc., dewelke
rekenynghe men doet eens ten drien of vieren jaren omme dat de
kerke ende den disch cost hebben telkent dat men de rekenynghe hoort naer ons costume.
Dit naervolghende zijn de lasten ende costen daer den vornomden disch jaerlix in ghehouden es:
Item Anthuenis van der Gracht heift siaers vp den gront van
den disch xxvj s. v d. parisis.
Item Jan Taccoen, ruddere, heift siaers vp de gronden van den
disch ij s. vij d. ofte daerontrent.
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Item de Zale van IJpre heift siaers iiij d. parisis.
Item onder Philips van Moorbeke, heere van Hoolbeke, van
gronden ligghende onder zijn jurisdictie, heift siaers van den
disch vorseit xvj d. parisis.
Item mevrauwe van Nunnebussche bij IJpre, van gronden
onder huer ligghende, heift saiers van den vornomden disch: iiij
d. parisis of daerontrent.
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Somme van de vornomde renten beloopen jaerlixs ten laste van
den disch: xxxj s. parisis of daerontrent.

Item van een messe die men doet eens de weke over de zielen
die de vornomden disch de vornomde landen, busch ende renten
ghegheven hebben, waer vooren men den pastor jaerlixs betaelt
gheïncludert de costere, tsamen ix libra parisis.
Item voor eeneghe jaerghetijden moet de vornomden disch jaerlixs betalen den pastor ende den costere, te wetene den pastor
xij s. parisis ende den costere v s. parisis, compter tsamen
siaers xvij s. parisis.

Item den disch heift cost ende last als men de rekeninghe doet
zo vorseit es als nv ter laester rekeninghe, dwelc blyct by der
rekeninghe: iij ponden parisis, naer costume int dwelc de rectuers ende ghemeene prochianen te vreden zijn ende langhe
gheweest hebben sonder oppositie, int dwelc vornomde last
ende cost te considerenen es.
Item den disch moet deelen telkent nataeldaghe 6 in de kerke den
aermen in broot, buetere, vleesch ende ghelt naer costume telken natael bedraghende xxx s. parisis of daerontrent, comt
siaers: iiij lb x s. parisis.
Item den disch moet jaerlixs betalen vp Alle Zielendaghe de
luders 7 : vj s. parisis.
Item den disch moet onderhouden zijnen outaer, etc., te voterenen ende twas dat men besicht 8 inden dienst voor den
Heleghen Gheerst, bedraecht siaers iij lb parisis of daerontrent.

Item den disch moet betalen tbroot dat men deelt de prochianen
die te Paesschen ten Heleghen Sacramente ghaen, dwelc men
alle jaren doet vp den Heleghen Paesschedach in den tempele
naer den godsdienst, dwelc jaerlixs bedraecht: x of xij s. parisis.
Item den disch betaelt alle jaren vp den Heleghen
Sacramensdach xij 9 s. pa ris is ende vp den Cruuswoensdach 10
xij s. parisis ter hulpe van costen in de herbe(r)ghe voor de rectuers ende de personen die den aerbeyt doen in de processiën
voor de ghemeene prochianen, naer costume van ghelyke zaken

'Natalen of nataaldagen
zijn de grote feestdagen
van het jaar. r.w.
Kerstdag, Pasen en
Pinksteren.
· De klokkenluiders.
'Be(e)sicht: gebruikt.
" De donderdag volgend
op de eerste zondag na
Pinksteren.
1
" De dag \"Oor
O.H.Hemelvaart.

in ander prochien, dwelc siaers tsamen bedraecht: xxiiij s. parisis.
Item den disch heift ghedaen maken werck dwelc nootzakelic es
voor den Heleghen Gheerst voor dwelc betaelt es de scildere, de
beildesnijder ende den scrijnwerker sichtent der laester rekenynghe, tsamen bedraghende, van den welken noch gheen rekenynghe es: hondert zes ponden parisis.
Item den disch heift betaelt in aelmoesen ende andere nootzaken
die te lanc zijn te scrivenen ende dit sichtent der laeste rekenynghe, vanden welken men rekenynghe ter ee(r)ste reyste doen
zal, dwelc betalen blyct bij den hantbouck van den dischmeester: Lxxj libra xvj s. parisis of daeronttrent, by den welken blyct
dat den disch tachtere es.

Item den disch moet onderhouden Jossijne, twijf van Jan
Ocereyt, met twee jonghe kinderkins ende dit van abijten ende
van de costen te ghevenen jaerlixs over ende van kervynghe 11 of
zij zouden sterven van aermoede bij plase 12 van de quade pocken die zij hebben.
Item den disch moet helpen onderhouden Jan de Vuldre ende
zijn wijf, van cledyn(ge) ende van ghelt omme cooren te coopene.
Item den disch moet onderhouden Loyse van Breane, die ten
dissche comt ende groot van begheerten alse ziec es.
Item den disch heift helpen onderhouden Marcx Gabbe ende
zijn wijf.

Item den disch heift helpen onderhouden Jan van den Bossche,
de welke een oudt, cout 13 , aerm man, ghestorven es, den welken
vele ghebreck ende begraven als dischkint.
Item den disch moet helpen onderhouden Callekin de weese van
Wouter van Ham, met groot last van kindekins, ende dit secretelick, sonder ten dissche public te commenen.

Item daer zijn scamel personen die heymelicke aermoede lijden,
de welke men secretelic helpt met den disch.
Item indien den tijt soberde daer zijn diverssche scamel personen die men gheholpen heift ende noch helpen soude met aelmoesen, dwelc last den disch onderstaen moet vp dwelc te considerenen es, aldaer effectelic ghetrocken vut de rolle ende
rekeninghe van den disch.
" Kervynghe: omslag,
belasting.
"Plase, plasijn: jicht
" Cout: kalm, bedaard.
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(3) Moorslede

Disch van Morsleede, overbrocht den xen in hoymaent xvc
XXIX.
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Dit naervolghende es trapoort vanden incommen ende den huutgheven vanden dissche ende tafele vanden aermen van
Moorslede, wek overbrynghen Roegier de Poortere ende Jan
Goderis, als provisuers vanden zelven aermen voor huledene
mijnheeren die schepenen zijt vander Keyzerlicke Majesteyt
van zynder Zale ende casterie van Ypere.
Item eerst zo heift de voorseiden disch aldereerst in erven ondere minen heere van Moorslede, ondere de heerlichede van
Moorslede: xiij ghemeten.
Item noch zoo heift den vomomden disch ondere de heerlichede van Slijps in Moorslede, metten disch van Becelare, den
disch van Dadizeele, Ledeghem, Passchendale, het vijfste deel
van een sticke lands, gheldende jaerlix viventwyntich schellijnghen parisis, comt den disch van Moorslede v s. parisis, de
nombre vander lande: niet.
Item noch zo heift de zelve inde prochye van Ledeghem xviijc
lands, ligghende in diveersche plecken: xviijc lands.
Item noch zoo heift de vomomden disch inde prochye van
Rouslare ondere de heerlichede vanden Hove tYseghem, ghenaemt tGrutelandt: xxxvj ghemeten j line.
Item noch heyft den zelven disch in drie vivers, het een ant
andere metten dammen ontrendt zes bunderen lands lettele meer
of min, ghenaemt de Dissche Vivere, ligghende inde prochye
van Moorslede ende ondere de vomomde heerlichede vanden
Hove tYseghem: xviij ghemeten.
Nombre vanden erven Lxx ghemeten iijc j line.
Item ende inneghelicx deze vomomde gronden jaerlix ghelden
in pachte, het eene veil betere dant andere, de somme van iiijxx
xvij lb parisis.
Boven dezen noch zoo heift de vomomden disch van Moorslede
in renten, pachte van tiende ende in cheynse: xL lb xj s. parisis.
Item noch boven dezen zoo heift de tafele vanden voorseiden
aermen van Moorslede van Daneel vander Haghe, bezet vp
xvjc lands, een raziere corens Werveke mate.
Item noch vander aeldinghen 14 Joos Waermoes, bezet vp xvc
lands, v avot Werveke mate.

"Aeldinghen: erfgenamen.

Item vander aeldinghen Joos Boukenoghe, vp xiiijc lands, een
raziere corens Werveke mate.
Item noch vander aeldinghen van Pieter Erkenbout, bezet vp
vijc lands, een raziere coorens Werveke mate.
Item noch vp den Slyps muelene, een raziere corens Rouslare
mate.
Item noch vander aeldinghen van Outere Hughe, beset vp xijc
lands, een raziere coorens Rouslare mate.
Ende al inde prochye van Moorslede.
Nombre drie razieren v avot Werveke mate, twee razieren
Rouslare mate.
Huutgheven.
Item den disch van Moorslede gheift iaerlix in renten die de
dischmeesters zelve betalen ondere den heere van Moorslede,
ondere de burchgrave ende ondere jonckere Olevier vander
Oestene ende al in Moorslede xLix s. iij d. parisis.
Dit ghetrocken vanden ontfanghe, den disch heift iaerlix
incommende boven de rente: hondert xxxv lb j s. iij d. parisise.
Bij protestaciën.
Nombre vanden aermen:

" Crepele: kreupel.

Eerst Jacob Boone, met zinen wive ende vijf cleene kinderen,
Gillis de Bloc, met zinen wive ende vier cleene kinderen,
Margriete Mule, met eenen kinde,
Benedictus vander Dolaghe ende zijn wijf met drie cleene kinderen,
Twijf van Pieter vander Dolaghe, met eenen kinde,
Jan Craye, crepele 15 , met vive cleene kinderen,
Joos Bruneel, wijf met vier kinderen,
Margriete wedewe van Jan Doenen, met viere cleene kinderen,
Jaquemine Verhuist, met drie cleene kinderen,
De wedewe van Roegier Vierstrate, met eenen kinde,
Adriaen Cruudt ende zijn wijf, met eenen cleene kindekene,
Maye wedewe van Jan vander Lende, met drie cleene kinderen,
Matheus de Worm ende zijn wijf, oude lieden,
Janekin Benne, met twee cleene kinderen,
Janekin Sprincen, een oudt vraukin,
De wedewe van Michiel de Capmakere, met vier cleene kinderen,
Martine Blomme wedewe van Willem Peerin, met drie cleene
kinderen,
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Proote Vermeersch, een oude vrauwe,
De moedere vander wedewe van Maertin de Poortere, een
oude vrauwe,
Janekin Everaet, een blende dochtere,
Denys Benne ende zijn wijf, oude lieden,
Heindric Everaert ende zijn wijf, oude aerme lieden,
Jane Abeels, met twee cleene kinderen,
Michiel de Beere ende zijn wijf, twee oude lieden,
Jan vanden Mortele ende zijn wijf, crepele, met eenen kinde,
Mahieu wedewe van Doorne, met een innocent kinde,
Betqin Verhaghe, eene oude vrauwe,
Betqin Navegheers, een schamel oudt meysin,
Jan Crabbe, arm oudt man,
Maye Dobbelaers wedewe van Willem Verhaghe, met twee
kinderen,
Pieter Verstrate ende zijn wijf, met drie kinderen,
Pierkin Everaert, lasere 19 ,
Kalle Scapmakers, lasere,
Pieter Boone, lasere,
De wedewe van Passchier de Capmakere dyt Mertin met eene
lasere kinde, innocent.
Nombre xxxv huusghenoten
Hondert hoofden metten kinderen ende wijfs.

( 4) Voormezele

Disch van Voormiseele, overbrocht den iijen in hoymaent xvc
XXlX.

Voormiseele, Jan Huyssone (en) Christiaen Nieuwers, dischmeesters.
Dit es het incommende goet dat den dischs van Voormijzele
jaerlicx heeft incommende alle jaere sekers:
Alder eerst:
van lanspachten, alle jare de somme van xLv libra viij s..
Item van renten, alle jare de somme van xLj libra j s ..
Item noch heeft den dischs de nombre van iiij ghemeten elstten,
die men hauwen mach ten vj jaren of te vij jaren.
Hier vp moet den voornomden dischs jaerlijcx betalen:
Alder eerst:
Item van broot. alle jare dat men deelt, vp de drie nataeldaghen
ende als men jaerghetijden doet, comt jaerlicx de somme van
xxiiij libra parisis metgaders thalen tIJpre.

" Lasere: melaats.

Item van een zwijn, alle jare dat men deelt te Ke(r)stmesse, te
Paschen ende tsondaechs naer Paschen, metgaders van zoute
ende van slane ende andere costen, de somme van xvij libra
parisis.
Item van tween scapen, alle jare die men deelt vp den
Sijnxschendach ende als men tjaerghetijde doet van mer vrauwe
van Voormijzele, ghenaempt Katelijne van Lichtervelde, de
somme van viij libra parisis.
Item noch es men ghecostumeert alle jare te delen drie hondert
mutsaerden, comt de somme van ix libra parisis.
Item noch moet den dischs alle jare betalen van sijn landen de
heerlicke renten, teen jaer meer ende het ander myn, de somme
van viij libra parisis.
Item noch moet den dischs betalen alle jare de kercke van
Voormyzele van renten, de somme van Lvj s. parisis.
Item noch moet den dischs betalen alle jare Sacramensmesse,
comt de somme van xij libra parisis.
Item noch moet den dischs alle jare betalen van wasse, de
somme van iij libra x s ..
Item noch moet den dischs betalen alle jare den prochipape van
dat hij de jaerghetijden celebreert, de somme van xLviij s ..
Item noch moet den dischs betalen alle jare tiaerghetijde van
Katelyne van Lichtervelde van gheestelicken dienste, somme
van xxxiiij s ..

Dit zijn de aerme lieden die wo(o)nachtich zijn binder prochie
van Voormyzele:
Joos van Thunne ende sijn wijf, met ij kynderen,
Joos Hesselen ende sijn wijf, met iiij kijnderen,
Mijnckin Pletsiers de wedewe Jan van den Bossche, met iiij
kijnderen,
De wedewe Jan Annees, met iiij kijnderen,
Zeghere Melis,
Pieter Lippen, onbezinneghende ende zijn wijf, met iij kijnderen,
Joos Godevaert ende sijn wijf, met vij kijnderen,
Kaerle de Vos ende sijn wijf, met eenen kynde,
Jan van Leyken ende zijn wijf, met iij kynderen,
Jan Esstaes dijt Tack ende zijn wijf, met vj kijnderen,
Maderlene de wedewe Joris vander Elst, met ij kijnderen,
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Jacop van Leene, de welcke heeft Mijncke in synen rechteren
aerm,
Kaerle Brijde ende zijn wijf, met eenen kynde,
Lauwers Roos, met iij kijnderen,
Mijnckin de wedewe Willem Roos,
Jane Haerlebeke,
Fransijne Hellijncx, met eenen kynde,
Abel Bouderave, belazert met zijn wijf ende iij kijnderen,
Item noch vij belazerde menschen,
Item noch v of vj menschen die bin tijden van jaren moeten
secrete a~lmoesen hebben of sij en mueghen niet leven,
Jooris Bayaert ende sijn wijf,
De wedewe Pieter Thevelen,
Jan de Bie ende sijn wijf,
Janette de Waelnede,
Paulijne Booraefs,
Prone van Dijcke,
Callekin Skerlers, met eenen kijnde,
De wedewe Jan de Clerc.

(5) Zonnebeke

Disch van Zunnebeke, overbrocht den iijen in hoymaent xvc
XXIX.

Dit es tincommen vanden dysch van Zunnebeke, dat wij Joos
Traetsaert ende Jan de Zot, alsnv ter tijdt dyschmeesters van
Zunnebeke overgheven vlieden mijne heeren bailliu ende scepenen vander Zale van Ypre.

Eerst heeft den dysch van Zunnebeke in ervelicke renten tsiaers:
xxiiij f xvij s. parisis.
Item in erfven onder de Zale van Ypre: ij ghemeten j lijnne L
roeden,
Onder de heerlichede van Couchy: viij ghemeten j 1ijnne,
Onder de heerlichede van mijn heere den abt van Zonnebeke:
xj ghemeten Lx roeden,
Onder Anthuenis vander Gracht in Zunnebeke: viij ghemeten j
1ijnne,
Onder tHof te Passchendale: xij ghemeten Lx roeden,
Onder Hollebeke: ij ghemeten.

Somme vander erfachtichheden den voorseiden dysch toebehorende: xLiiij ghemeten j lijnne Lxx roeden.

Item ende mach elc ghemet jaerlijcx wert zijn boven de heerlicke rente daer vute gaende xxiiij s. parisis ende commen dese
xLiiij ghemeten j lijnne Lxx roeden landts ter somme van Liij f
viij s. pa ris is.
De somme vanden incommene den dysch van Zunnebeke toebehorende bedracht als met renten ende erfachtichheden:
Lxxviij f v s. parisis.
Hier jeghens moeten zij dyschmeesters jaerlijcx doen doen
diversche jaerghetijden, die jaerlijcx bedraghen xLvij f j s. parisis ende onderhouden dese naervolghende aerme personen
midts de aelmoessene vanden goede lieden:
De wedewe van Gillis Bibau,
De wedewe van Gillis Glorie,
Wouter vander Beke, met zesse kijnderen,
Sijskin Svullers,
Cleme(n)t Glorie, met vier cleene kijnderen,
Joorine Seroen,
Maeikin Minne,
Pieter Cruubeke,
Jane Smans,
Jan Amijs, met twee jonghe kynderen,
Joossine Gheis,
Cornelis de Smet, beziect,
Maeikin Smets, beziect,
Malin Velghe, beziect,
De wedewe van Clement Traetsaert, beziect,
Coppen de Grave, beziect,
Ghijs Merschaert,
Jan van Eeke, met vijf cleene kijnderen,
Jan Cruubeke, met vier cleene kynderen,
Christiane Wouters,
Jan Caliau, met vijf cleene kijnderen,
Pauwels van Strate, met zesse cleen kynderen,
De wedewe van Jan Bosin,
De wedewe van Jan Calden,
Jan Mes, met vijf kijnderen,
Jan Dinghelsche, met zesse cleene kynderen.
Overbrocht den iijen in hoymaent xvc xxix, bij Jan Ie Roy, als
bailliu van Zunnebeke, present den dischmeesters van Zeilbeke,
te weten Jan de Zot ende Joos Traetsaert.
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Berichten en nieuwe uitgaven
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Leden die van deze rubriek willen gebruik willen maken, kunnen uitsluitend terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw
bericht of aankondiging wordt opgenomen.

Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen
In 1992 verscheen bij de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Roeselare, de Handleiding voor Genealogisch
onderzoek in Vlaanderen. Dit werk, dat toen 332 blz. telde, was
in een mum van tijd uitverkocht. Ook de herdruk - pas drie
maanden later - was in enkele maanden uitgeput.
Deze volledig bijgewerkte handleiding is zowel voor de beginnende stamboomzoeker als de gevorderde genealoog van groot
nut. Stap vóór stap wordt de vorser wegwijs gemaakt in de vele
bronnen die hij voor zijn familiegeschiedenis kan aanboren.
Naarmate hij vordert bij zijn opzoekingen, kan hij ook in dit
werk lezen wat minder bekende bronnen hem kunnen bieden
voor verder onderzoek. Kortom, men vindt alle inlichtingen
inzake eigen familiepapieren, burgerlijke stand én parochieregisters ... maar ook over schepenakten, gerechtelijk archief,
penningkohieren e.d.m.
Naast de genealogie zelf heeft de auteur ook aandacht voor
hulpwetenschappen als heraldiek, naamkunde, chronologie, oud
schrift, oude maten, munten en gewichten. Een overzicht van
rijks- en stadsarchieven, documentatiecentra met hun openingsuren, ontbreekt evenmin. Ook de genealogische verenigingen
komen zéér ruim aan bod.
Het boek kan gebruikt worden als een naslagwerk. Zoekt men
als vorser een adres, openingsuren of adressen van archieven,
beschrijving van een tot voor kort onbekende soort archiefbron,
dan kan men dit alles terugvinden in déze handleiding.
Bijzonder handig is het alfabetisch woordenregister.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van
1500 BEF (+eventueel 200 BEF verzendingskosten) door storting op rek.nr. 712-00112317-74 van V.V.F. Roeselare.

Vragen en antwoorden
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De rubriek "vragen en antwoorden" staat open voor alle genealogisch-historische vragen van onze leden. De vragen - liefst op
diskette - worden in de mate van het mogelijke zo vlug mogelijk in het tijdschrift opgenomen. Vragen en antwoorden kunnen
eveneens aan ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4,
8950 Nieuwkerke gericht worden. Gelieve bij elke vraag 3 postzegels van 17 BEF te voegen (of een internationaal antwoordcoupon). Gezien de talrijke vragen die wij voor deze rubriek
ontvangen, kunnen wij onmogelijk enig zoekwerk in de verschillende archieven verrichten.
Antwoord op vraag 199713

Spyckerelle - Roeselare
Per 1 december 1680 was Jacques Louis graaf de Noyelles
benoemd tot kolonel van het Regiment Nationale nr. 10. Van
1706 tot 1708 diende hij als veldmaarschalk. Per 15 januari
1703 werd Frédérique Louis Charles graaf de Noyelles benoemd bij hetzelfde regiment en hij werd per 15 februari 1707
tot brigadier bevorderd. Over enige familieverwantschap is mij
niets bekend. De garnizoensplaatsen van de diverse regimenten
zijn gepubliceerd vanaf 1715. Over de voorliggende periode is
wellicht verdere informatie te verkrijgen bij de sectie Militaire
Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht, PB 90701, NL2509 LS 's GRAVENHAGE/ Nederland.
Het lijkt mij nuttig over Roland Picherol wat meer persoonlijke
gegevens te verstrekken, hetgeen naspeuringen kan vergemakkelijken.
P.J.K. van Werkhooven, Simon Stevinweg 151, 1222 SR
Hilversum (NL)
VRAGEN

199811

Ant. Th. Polet, Burg. De Vries Broekmanlaan 7, 3261 EC
Oud-Beijerland (NL)
Mijn familie stamt voor zover ik weet uit Tourcoing en omstreken. In het familiearchief zijn duizenden namen van Polets

opgeslagen. Vele series zijn reeds samengesteld, andere series
vragen om aansluitingen. Bij deze zoek ik contact met de lezers
die iedere signalisatie van Polet, Pollet, Poulet, Pollé en andere
varianten willen kenbaar maken.
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Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, leper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden
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De wederbevolking van
Wijtschate door Walen na de
godsdiensttroebelen (1570 - 1610)
JOHAN BEUN
87

De godsdiensttroebelen
De godsdiensttroebelen, die in onze streek voor goed begonnen
met de Beeldenstorm in augustus 1566, ontvolkten in een
kwarteeuw tijd, de streek omzeggens voor de helft. De harde
repressie van de nieuwe godsdienst door de Spaanse overheid
deed veel hervormingsgezinden vluchten naar Nederland,
Engeland of Duitsland. Zij hadden aanvankelijk niet de bedoeling om daar te blijven. Ze groepeerden zich en vanuit
Nederland vielen ze Vlaanderen binnen om het land van de
Spanjaarden te bevrijden. Aanvankelijk lukten ze daarin en in
1577 werd in Gent de onafhankelijke Vlaamse Republiek
gesticht. Al vlug was gans Vlaams-Vlaanderen in handen van
deze Calvinistische Republiek.
Waals-Vlaanderen, namelijk de kasselrijen Rijsel, Douai en
Orchies, waren niet veroverd en bleven onder Spaans bewind.
De katholieke clerus van Vlaams-Vlaanderen was naar WaalsVlaanderen of naar Artezië gevlucht. Vanuit Waals-Vlaanderen
werden door de Spanjaarden, samen met de Walen en de
gevluchte katholieken, aanvallen op de Calvinistische republiek
ondernomen. Zo kwam het in 1578 tot een echte oorlog in de
streek. In 1582 sprak men van de devastatie van het platte land
of van de generale ruïne van Vlaanderen. De oorlog eindigde in
1584 met de inname van Ieper door de Spaanse troepen.
Vlaanderen was weer Spaans en "katholiek"'.

' Voor de gebeurtenissen
in de streek van
Wijtschate, zie: J. BEUN,
Mesen in de geuzentijd
( 1560-1598) in Stad
Mesen, herinnering en
geschiedenis, Mesen
1982, p. 175-202.

De ontvolking van de streek, na deze troebelen, was van zulkdanige omvang dat in 1597 een derde van de landerijen niet
gecultiveerd of beteeld was. Veel hervormden hadden zich
definitief in Nederland of in Engeland gevestigd. Slechts langzaam zou de streek terug bevolkt worden. Het gaat hier vooral
om de landelijke bevolking. De industrie was ondertussen volledig teloor gegaan en zou zich pas veel later nog gedeeltelijk
herstellen.
Nadat de streek door de Spaanse troepen van de ketters gezuiverd was, was er plaats vrijgekomen voor nieuwe katholieken.
Die kwamen in groten getale uit Waals-Vlaanderen. Dat leiden
we af uit een document van 1610 met als titel: "Huyssouckinghe
inde prochie van Wijtschate den 21.junij 1610".
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De huiszoeking van 1610
De huiszoeking van Wijtschate is een beschrijving van alle
gezinnen van de parochie Wijtschate'. Per huisgezin worden de
naam en geboorteplaats van de man en de vrouw vermeld.
Daarbij staat opgegeven of het gezin woonde in een eigen
woning of op het goed van iemand anders en hoe lang het daar
al woonde. Eventueel wordt ook de vroegere woonplaats vermeld. Er staat ook opgegeven waar en wanneer de ouders huwden, het aantal inwonende kinderen, - verwanten en - dienstper- 89
soneel en het beroep van het gezinshoofd. Daarbij wordt vanaf
het 47ste gezin ook de juridische toestand vermeld.
' We vinden een, door
J. Coopman bewerkte,
kopie van de huiszoeking
in het Stadsarchief van
leper. Ze is voorzien van
een alfabetische index.
Het archief bevat eveneens een bewerkte kopie
van de huiszoeking van
Zillebeke van februari
1610. De originelen van
de huiszoekingen bevinden zich in: Brugge,
Rijksarchief
3
Adolphe Des Trompes
' Filips Van Steelant
stierf in Wijtschate, als
laat van de kasselrij
Ieper, in september 1611.
Zie zijn staat van goed:
Ieper, Stadsarchief
Kasselrij leper, 1ste reeks
nr. 259, f" 135 v 0 .
' Bij het gezin 11 staat er
geschreven: E/fste mesnage op 't goet van here
van Winghene. Bewoont
bij Pierre Brison. Vide
jnfra. Verdere gegevens
ontbreken. Bij het gezin
nr. 40, Pierre Brison fs.
Jacques - Huberlette
L' alleman staan alle
gegevens behalve die
over het goed dat ze
bewonen. Aangezien er
bij gezin nr. 11 "vide
infra" staat, veronderstellen we toch dat gezin
nr. 40 hetzelfde is als
nr. 11.
6
De gezinnen 166, 170,
172, 177, 180, 182, 184
en 185 vinden we ook
terug in de telling van
Mesen-stad en poorterij
van 1614.

De Huyssouckinghe bevat eveneens, in het Latijn, aantekeningen over het vervullen van de paasplicht en soms een kerkelijke beoordeling. Het document is immers mede-opgesteld door
pastoor van Wijtschate samen met Nicolaes Gouy, pointer van
Wijtschate. Tijdens het Twaalfjarige Bestand van 1609 tot 1621
kwam de contrareformatorische beweging trouwens weer goed
op gang en werden de parochies die tengevolge van de godsdiensttroebelen geen pastoor meer hadden; weer van een pastoor voorzien. Er staat eveneens vermeld met welke vroedvrouw de kinderen ter wereld gebracht werden.
Het document werd opgesteld in opdracht van de heren van het
schepencollege van de Zaal en kasselrij van Ieper. Zij waren
immers wereldlijke heer van Wijtschate. Ze werden vertegenwoordigd door mijnheer van Westhove 3 , baljuw; jonkheer
Jacques Immeloot, heer van Steenbrugge en jonkheer Philips
Van Steenlant4, schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper.
Deze laatste woonde in Wijtschate en komt ook voor in de telling onder gezin nr.12.
Het document telt 262 gezinnen, genummerd van 1 tot en met
264. De nummers 31 en 218 zijn tweemaal gebruikt en de nummers 37, 122, 143 en 224 ontbreken. Het gezin nr. 11 is vermoedelijk hetzelfde als gezin nr. 40 5 zodat er uiteindelijk 261
gezinnen vermeld staan.
Bij nader toezien blijkt het document alle inwoners van de "kerkelijke" parochie Wijtschate te bevatten. De kerkelijke parochie
was groter dan de burgerlijke en bevatte ook de helft van de
heerlijkheid van Kamer-buiten-Mesen en een deel van de stad
Mesen. Als we de huiszoeking vergelijken met de telling van de
stad Mesen van 1614, dan zien we dat de gezinnen 166 tot en
met 185 van de huiszoeking in de stad Mesen woonden 6• Dat
geeft ons meteen de aanwijzing dat de telling huis per huis
gebeurde.
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Kaart 2: Herkomst van de inwijkelingen

INWIJKING IN WIJTSCHATE
eind 16de -

begin 17de eeuw

Geboorteplaats van de gezinshoofden
van Wijtschate in 1610

INWIJKINGEN VAN DICHTBIJ

Aangezien het document de inwoners van de "kerkelijke"
parochie bevat, kunnen we het aantal inwoners niet vergelijken
met andere tellingen die allemaal de inwoners van de "burgerlijke" parochie bevatten. Anderszins is de huiszoeking toch een
heel belangrijk document, zowel op genealogisch als op historisch gebied. Het is vooral op dat laatste vlak dat wij het hier
gebruiken.

Herkomst van de inwijkelingen
91
In- en uitwijkelingen zijn er altijd geweest. Er was steeds een
wisseling van personen tussen de omliggende parochies. Bij het
doornemen van het document, valt het echter op dat een groot
aantal inwijkelingen uit het zuiden kwam en weinig uit het
noorden. Daarom willen we de herkomst van die inwijkelingen
in Wijtschate eens van naderbij bekijken.
Teneinde een goed beeld van de plaats van herkomst van de
inwijkelingen in Wijtschate te bekomen, hebben we de geboorteplaats van alle gezinshoofden die in 1610 in Wijtschate woonden, in kaart gebracht. De oppervlakte van de cirkel, die de
positie van de gemeente van herkomst aangeeft, is recht evenredig met het aantal mannen die uit die gemeente afkomstig
zijn. In bijlage 1 geven wij de naam van het gezinshoofd per
gemeente van herkomst. Het nummer stemt overeen met dat van
het gezin in de huyssouckinghe. (zie kaart nr. 2)
Er zijn 14 van de 261 gezinnen waarvan de herkomst van de
man niet vermeld is. In het totaal zijn er 247 gezinnen waarvan
de geboorteplaats van de man bekend is. Daarvan zijn er 125
afkomstig uit Wijtschate en omgeving. Dat is 51 %. De overige
122 beschouwen we als inwijkelingen.
Van deze inwijkelingen zijn er 106 van de kasselrij Rijsel, het
land van L' Alleu en Frankrijk, wat vrij veel is. Dat getal is wel
wat te hoog aangezien de parochies Deûlémont ( 10 gezinshoofden), Comines (10) en Frélinghien (2), die wij bij de kasselrij
Rijsel rekenden, voor een deel ook tot de kasselrij Ieper behoorden. Het gaat hier om 22 gezinshoofden. Het werkelijk aantal
moet dus tussen 84 en 106 liggen. Dat betekent dat 34 tot 43%
van de gezinshoofden van Wijtschate in 1610 afkomstig was
van de kasselrij Rijsel, het land van L' Alleu, Artezië en toenmalig Frankrijk. Dat is een vrij hoog percentage, vergeleken
met andere parochies. In Langemark wordt de inwijking van
Franstaligen er op een tiende van de totale bevolking geraamd 7 •
' L. VANACKER,
Immigratie vanfranstaligen in Westelijk
Vlaanderen na 1585
in Biekorf, 1986,
p. 113 - 130

Vermelden we terloops dat er ook personen waren die voorheen
de streek verlaten hadden en nu, na de troebelen, terug in de
streek kwamen wonen. Zo kwam Maeyken RAES zich in 1608,
met haar man Andries VAN HULLE van Nieuwkerke, in

Wijtschate vestigen. Zij was geboren in Rijnhove in Duitsland
waar haar familie destijds naartoe gevlucht was.
Het waren niet enkel "protestanten" die eertijds gevlucht waren
maar ook "katholieke" gezinnen hadden de benen genomen.
Toen de streek in 1578 overheerst werd door de Calvinisten,
trokken meerdere gezinnen naar Waals-Vlaanderen, dat door de
Calvinisten niet bezet was. Toen onze streek in 1584 aan de
Spaanse overheid teruggegeven werd, keerden die gezinnen
terug. Dat was ook het geval in de buurdorp Waasten. Een
eigentijds document verhaalt: "Warneston demeuroit désert et
abandonné jusque la réduction d'Ypres, que les aulcuns
anchiens manans sont retournés, s 'acommodant les aulcuns en
des ruines et quelques maisons ruinées et d'aultres en des barraques et hutes 8". Van twee Wijtschaatse gezinnen staat vermeld dat ze er wonen "sedert de reductie" 9 • Die "teruggekeerden" rekenen we uiteraard niet bij de inwijkelingen.
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GEBOORTEPLAATS VAN DE
GEZINSHOOFDEN

Aantal gezinnen

Percentage

126

51

Waals-Vlaanderen en land van L' Alleu

84 - 106

34 - 43

Andere

37 - 15

15 - 6

Totaal

247

100

1
1

Wijtschate en omgeving

Datum van inwijking
We beperken ons hier tot de 107 Waalse en Franse inwijkelingen (zie bijlage 2). Zij zijn als bijzondere inwijkelingen te
beschouwen. Van 94 onder hen kennen we de datum van inwijking. Van 6 gezinnen is die niet opgegeven (nrs. 3, 4, 13, 14, 63
en 92) en van 7 gezinnen staat er dat zij altijd in Wijtschate
gewoond hebben (nrs. 50, 73, 74, 80, 89, 153 en 215). Die laatsten moeten dan al sedert lange tijd ingeweken zijn, misschien
al van in hun prille jeugd. Ze zijn ook in Wijtschate of Mesen
gehuwd, met uitzondering van gezin 153 dat in Quesnoy
huwde.
De oudste inwijkeling, die we kennen uit de Huyssouckinghe
van 1610, is het gezin nr. 194, Anthuenis SALEMONS-KEERELS. Anthuenis was afkomstig uit Deûlémont en was in
Wijtschate komen wonen, toen 40 jaar geleden. Dat is in 1570.
Het tweede gezin was nr. 174, Jan DUPUIS-CRESPE van
Douai. Zij vestigden zich in Wijtschate rond 1577. Dat is vóór
het uitroepen van de Calvinistische Republiek in 1578. Dan 4

' Henri BOURGEOIS,
Le patois picard de
Comines et de Warneton
in Mémoires de la
Société d'Histoire de
Comines et de la Région,
tome III, Comines 1973,
p.

55

Gezin nr. 87: Jacob
VERCRUYSSE
0
Hollebeke x Jaquemine
DU BOIS 0 Waasten en
gezin nr. 131: Frans
VELLE Nieuwkerke
x Jaquemine CASIERS
0
Wervik
9

0

jaar later, in 1581, komt het derde gezin erbij: nr. 213 Philips
RENART-BUTAIN van Radinghem. In 1582 en 1584 volgen
weer twee gezinnen. In 1584 kennen we het einde van de
Calvinistische Republiek. Vanaf dan komen er jaarlijks gemiddeld 2 gezinnen bij.
Per periode van 5 jaar geeft dat de volgende resultaten:
1 (gezin nr. 194)
1 (gezinnr.174)
4 (gezinnen nrs. 213, 182, 227, 113)
6 (75, 120, 242, 79, 86, 200)
8 (2, 22, 76, 110, 239, 30, 168, 230)
17 (54, 69, 217, 15, 29, 33, 72, 90, 220, 45, 145,
214, 254, 77, 132, 228, 229)
- 1600-1604: 27 (20,23, 81, 22~ 241*, 247, 17*, 32, 57, 82*,
98, 161, 199*, 40*, 59, 124*, 157, 248, 108*,
119*, 139, 162, 197, 35*, 56*, 91, 125)
- 1605-1609: 30 (88*, 100*, 102, 104, 112*, 216, 18, 127, 173,
210,257*,42,58*, 126,6*,9*,53,55*, 85,97*,
166, 8, 16*, 44, 78, 123*, 183, 188*, 209*, 31 *)

- 1570-1574:
-1575-1579:
- 1580-1584:
- 1585-1589:
- 1590-1594:
- 1595-1599:

We moeten wel beseffen dat bovenstaande getallen slechts de
gezinnen bevatten die in 1610 nog in Wijtschate woonden. Het
is best mogelijk dat van de vroegste inwijkelingen er in 1610 al
verdwenen (overleden) zijn. Er zijn er ook, van de heel vroege
inwijkelingen, die in 1610 beweerden dat ze al altijd in
Wijtschate gewoond hadden. Het aantal inwijkende gezinnen in
de vroegste periode zal dus in werkelijkheid wat hoger liggen.
In 1589 was er geen inwijking. Had dat te maken met de plundertochten van de Oostendenaars? Dat de Oostendenaars het op
de Walen, de Malcontenten, gemunt hadden moge blijken uit
een voorval van 7 december 1588. Oostendenaars waren naar
Mesen afgezakt en gingen er in het huis van een Waals pachter.
Daar deze zich teweer stelde, staken ze zijn huis in brand 10 •
Deze calvinistische plundertochten sleepten nog geruime tijd
aan tot men in 1598 de vrede van Vervins ondertekende, waardoor er een definitief einde aan kwam.

10
J. Beun, Mesen in de
geuzentijd ( 1560-1598)
in Stad Mesen, herinnering en geschiedenis,
Mesen 1982, p. 200.

Na 1598 gaat de inwijking in verhoogd tempo verder. We moeten nochtans ook die laatste cijfers met enig voorbehoud bekijken. Vanaf dan kwamen er ook Waalse gezinnen in Wijtschate
toe die al enige tijd elders in de streek gewoond hadden. In
bovenstaande reeks werden ze gemarkeerd met een *. Zo kwam
in 1608 het koppel 55, DAUSSY van Radinghem in Wijtschate
wonen nadat ze eerst in Waasten en Nieuwkerke gewoond hadden. Ze waren in Nieuwkerke komen wonen in 1590. Hun
inwijking in de streek dateert dus al van 1590. Ook andere
gezinnen hadden zich eerst in een naburige gemeente geves-
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tigd 11 • Jammer genoeg is van hen niet bekend wanneer dat
gebeurde.
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Vanaf 1600 hebben we ook gezinnen waarvan de man en/of de
vrouw in Waals-Vlaanderen geboren waren, maar al in
Wijtschate of in de omgeving woonden op het ogenblik van hun
huwelijk. Dat is o.m. het geval met het gezin 35, Jacques
LEPERCQ-VALENTIN geboortig van Wambrechies en
Richebourg, maar gehuwd in Houthem in 1604. Zij moeten dus
al vóór 1604 met hun ouders naar de streek gekomen zijn.
Toch tellen we jaarlijks nog 3 tot 4 gezinnen die rechtstreeks uit
Waals-Vlaanderen naar Wijtschate komen wonen. Dat waren er
16 in de periode 1600-1604 en 12 in de periode 1605-1609. Er
was dus een dalende trend, maar de inwijking was nog bezig in
1610. De laatst gekende inwijkeling is nr. 183, het gezin Nicaise
CHOQUET-ISEMBAERT, in 1584 in La Bassée gehuwd, en in
november 1609 naar Wijtschate komen wonen. Voorheen woonden ze in La Bassée. Hij was vlaszwingelaar.

Maatschappelijke toestand
van de Waalse inwijkelingen
Het is interessant om de status van die inwijkelingen te onderzoeken. Hiervoor baseren we ons op drie gegevens uit de huiszoeking: met name de juridische toestand (poorter of laat), de
woning (eigendom of pachtgoed) en het beroep.
1. Juridische toestand

Vanaf het 47ste gezin wordt de rechtstoestand van het gezinshoofd vermeld. Zo kennen we van 216 gezinshoofden hun
rechtspositie. Daarvan tellen we 38 poorters van leper, 28 van
Mesen, 9 van Waasten, 4 van Belle, 2 van Rijsel en 1 van
Komen. Dat is samen 82 poorters. De overige 134 worden als
laat van de kasselrij bestempeld. Dat betekent dat 38% van de
Wijtschaatse gezinshoofden ergens poorter was.
Van de 83 inwijkelingen uit Waals-Vlaanderen met gekende
juridische toestand, tellen we 76 laten van de kasselrij Ieper en
slechts 7 poorters: 2 van Mesen, 2 van Rijsel, 1 van leper, 1 van
Waasten en 1 van Komen. Hier komen we slechts aan 8% poorters.
We bekijken ze even van naderbij:
Poorters van Mesen:
182, Anthoine DU MEZ van Houplines, gehuwd met
Maeyken DE KEERLE van Mesen
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De gezinnen nrs. 241
in 1600 in Wijtschate
toegekomen; 17, 82, 199
in 1601; 40, 124 in 1602;
108, 119 in 1603; 35, 56
in 1604; 88, 100, 112 in
1605; 257 in 1606; 58 in
1607;6,9,55,97 in
1608; 1~31, 123, 18~
209 in 1609.

242, Jan LESTENNE van Illies, gehuwd met Françoise LE
BATEY van Mesen
Poorter van leper:
166,Jan VAN ACKERE van Komen, gehuwd met Josyne
TURCX van Ieper.
Poorter van Waasten:
200, Antheunis CARPENTIER van Deulémont, gehuwd met
Mynken HEUGHEBAERTS van Waasten
Poorters van Rijsel:
72, Gheeraerd LESAFFRE van Lambersart
78, Jean BECKAERT van Verlinghem
Poorter van Komen:
50, Mahieu TONNEEL van Komen
Bij nader toezien merken we dat de 2 poorters van Mesen met
een Mesense gehuwd waren en dus hoogst waarschijnlijk het
poorterschap van die stad bij hun huwelijk aangenomen hebben.
Ook die van Ieper en Waasten zullen door huwelijk hun poorterschap verworven hebben. De twee poorters van Rijsel zullen
van-huis-uit poorter van Rijsel geweest zijn. Ze zijn allebei uit
de kasselrij Rijsel afkomstig. Datzelfde kan gezegd worden
voor de poorter van Komen die ook van Komen afkomstig was.
Van de 83 inwijkelingen zijn er dus slechts 3 die, op het ogenblik van hun inwijking, poorter van een stad waren. Dat is nog
geen 4%. De anderen werden poorter door huwelijk.
Van de overige 133 gezinshoofden waren er 75 poorter van een
stad. Dat is 56%. Het verschil is dus frappant.

Waalse
inwijkelingen

Overige
inwoners

Totaal

Poorter van Ieper

1

37

38

Poorter van Mesen

2

26

28

Poorter van Waasten

1

8

9

Poorter van Belle

0

4

4

Poorter van Rijsel

2

0

2

Poorter van Komen

1

0

1

7 (8%)

75 (56%)

82 (38%)

Laat van de kasselrij leper

76 (92%)

58 (44%)

134 (62%)

Totaal

83 (100%)

133 (100%)

216 (100%)

Juridische toestand

Totaal aantal poorters

95

2. Woning
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De status van de inwijkelingen kan ook afgeleid worden uit hun
eigendom. De Huyssouckinghe vermeldt namelijk of het gezin
op zijn eigendom, of in een gepachte woning, woonde. Zo is
van 239 van de 262 gezinnen de woonplaats bekend. Van de
gezinnen nrs. 22 tot en met 46 ontbreekt deze opgave. Ook van
het gezin nr. 12 Jonkheer Filips Van Steenlant staat het niet
opgegeven maar van hem mogen we wel veronderstellen dat hij
op zijn eigendom woonde.
In het totaal tellen we 48 eigenaars op de 239. Dat is 20%.
Van de 96 inwijkelingen uit Waals-Vlaanderen, waarvan de
woonplaats in Wijtschate bekend is, woonden er slechts 7 in hun
eigendom. Dat is 7%. Het gaat hier om de gezinnen nrs. 4, 112,
119, 120, 153, 182 en 220. Daarvan woonde het gezin 4, Mathys
Marquilly, wel in een eigen hut, maar die stond op de grond van
iemand anders. Ook het huis van 220, Le Groux, was op cijnsgrond gebouwd. Van het gezin 182, Du Mez, was de vrouw van
Mesen.
Van de overige 143 gezinnen, woonden er 41 op hun eigendom.
Dat is 29%, wat fel in contrast is met de 7% hiervoor. Mogen
we hieruit afleiden dat de inwijkelingen minder vermogend
waren dan de autochtone bevolking?
Waalse
inwijkelingen

Overige
inwoners

Totaal

Eigenaar

7 (7%)

41 (29%)

48 (20%)

Huurder

89 (93%)

102 (71%)

191 (80%)

96 (100%)

143 (100%)

239 (100%)

3. Beroep
Wat was het beroep van de Waalse inwijkelingen in Wijtschate?
Van de 262 gezinnen vermeld in de Huyssouckinghe is van 250
gezinshoofden het beroep vermeld. Van de 108 gezinshoofden,
geboren in Waals-Vlaanderen, Artezië of Frankrijk, is van 102
het beroep vermeld. We kunnen de beroepen in vier groepen
indelen:

3.1. Landbouwers
Bij de inwijkelingen tellen we 40 boeren. Dat is 38 %. In de telling staan ze vermeld als "landman" (161, 248, 254) of er staat:
"doet landnering" (20, 22, 29, 30, 31 a, 35, 42, 55, 56, 57, 63, 72,
73, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 92, 110, 113, 119, 153, 157, 168, 188,

197, 200, 210, 213, 215, 227, 228, 229, 230). Eén iemand wordt
vermeld als "pachter" (242). Onder die boeren waren er 9 die
personeel hadden (nrs. 30, 78, 79, 86, 157, 161, 227, 229 en
248). Dat is een vierde.
Bij de overige 148 gezinshoofden met bekend beroep in
Wijtschate, waren er 94 boeren of 64 % van de gezinshoofden.
Daarvan waren er 40 die met personeel werkten. Dat is 42 %.
3.2. Keuterboeren
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Onder de inwijkelingen waren er 11 gezinshoofden die landnering deden met een bijberoep: herbergier (120), houtmaker (13),
vrachtvoerder (14, 16), handwerker (17, 173), raffineerder van
salpeter (33), werkman (32, 247), metser (145) en
arbeider/houtmaker (6). We noemen ze keuterboeren omdat ze
er blijkbaar nood aan hadden om een bijberoep uit te oefenen,
teneinde financieel rond te komen. Zij vertegenwoordigen 11 %
van de inwijkelingen.
Bij de overige bevolking van Wijtschate tellen we nog 14 keuterboeren wat op 9% neerkomt.

3.3. Landbouwwerkmensen
Onder de inwijkelingen waren er nog 12 mensen die bij een
boer werkten. Zo tellen we 6 "landwerkers" (40, 80, 102, 127,
132, 217) en 3 landwerkers met neven beroep: linnenwever (44 ),
schaapwachter (45) en houtzager (54). Verder hebben we nog 3
gezinshoofden die hun brood verdienden in de landbouw: een
vlaszwingelaar (183) en twee schaapwachters (50, 75). Dat is 12
%.
Bij de overige Wijtschatenaars waren er maar 4 personen aktief
als landbouwwerkman. Dat is nog geen 3 %.

3.4. Bosbewerkers
Er waren 7 inwijkelingen werkzaam in de bossen of 7 %.
Wijtschate was, en is nog steeds, tamelijk bebost. Zo treffen we
4 houtzagers aan (58, 59, 91 en 214), 2 houtwerkers (15, 74) en
1 houtmaker/kalsijdewerker (9). Houtmakers zijn mannen die
de bomen snoeiden en de takken in mutsaarden bonden.
Van de overige bevolking waren er 6 man die in het bos werkzaam waren. Dat is 4 %.

3.5. Arbeiders
Een vijfde groep zijn de arbeiders. Er waren losse arbeiders die
"allerhande handwerk" deden of "voor iedereen" of "in dag-

huur" werkten. Dat waren er 10 (8, 23, 53, 76, 97, 98, 100, 166,
216 en 220). En er waren ook gewone arbeiders: 1 kalsijdelegger (18) en 1 voerman voor de brouwerij van Mesen (162).
Onder deze groep rekenen we ook de spinsters, meestal weduwen. We tellen er vijf: 2 spinsters (3, 194), 1 spinster/wasvrouw
(239), 1 spinster/werkvrouw (90) en 1 spinster die ook dragelijke werken deed (62). Er waren dus 17 arbeiders of 17 %.
Bij de overige bevolking tellen we maar 10 arbeiders of 7 %.
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3.6. Ambachtslui
Een zesde groep zijn de zelfstandige ambachtslui. Dat waren er
14 of 14%:
3 wagenmakers (88), waarvan twee met personeel werkten
(139, 182).
1 smid (89)
1 kleermaker (125)
1 wever (85)
1 schoenmaker (17 4)
1 timmerman (69)
1 strodekker/bezemmaker (2)
2 herbergiers (124, 126)
1 schuppenier/bakker ( 199)
1 beenhouwer (108)
1 bezemmaker/arbeider (4)
Bij de overige bevolking waren er 15 ambachtslieden of 10 %.
3.7. Overige beroepen
We treffen geen enkele Waalse en Franse inwijkeling aan die
een vrij beroep uitoefende. Anderszins waren er in Wijtschate 4
mensen die een vrij beroep uitoefenden: een procureur (96), een
gewezen besanter 12 van Ieper (191) en 2 vroedvrouwen (193,
264). We treffen ook een rentenier aan (107).
Wel vinden we onder de inwijkelingen een ouder gezin dat leefde van de aalmoezen van de goede lieden (gezin nr. 123).
3.8. Besluit over hun beroepsbezigheid
De Francofone inwijkelingen vonden hun bestaan grotendeels·
in de landbouw (62%), doch in mindere mate dan de overige
bevolking van Wijtschate (76% ). De meesten onder hen betrokken hier een pachthof. Ze pachtten eerder een kleinere dan een
grotere hoeve. Misschien waren ze voordien in WaalsVlaanderen gewoon landwerker en kregen ze hier de gelegenheid om pachter te worden.
Andere inwijkelingen gingen als landwerker op een grotere
hoeve werken, werkten in het bos of als losse arbeider voor

" besanter = naam van
een stedelijk ambtenaar.
een politieambtenaar, ook
paysanten of paysieren
(pais-vrede).
J. Comellie. Ieper door
de Eeuwen heen;
Besant =gildehuis op de
grote markt, nu gasthof
Sultan p. 64.

iedereen. In die ondergeschikte beroepen treffen we 36 inwijkelingen aan tegenover maar 20 autochtonen.
Er waren ook inwijkelingen die zich hier als ambachtsman

gevestigd hadden. Relatief gezien waren er meer ambachtslieden onder de inwijkelingen als bij de rest van de bevolking.
Waalse
inwijkelingen

Overige
inwoners

Totaal

Landbouwers

40 (38%)

94 (64%)

134

Keuterboeren

11 (Il%)

14 (9%)

25

Landbouwwerkmannen

12 (12%)

4 (3%)

16

7 (7%)

6 (4%)

13

Arbeiders

17(17%)

10 (7%)

27

Ambachtslui

14 (14%)

15 (10%)

29

1 (1 %)

5 (3%)

6

102 (100%)

148 (100%)

250

Beroepsactiviteit

Bos bewerkers

Overige beroepen
Totaal

Leeftijd bij de inwijking
De juiste leeftijd van het gezinshoofd is niet bekend. We weten
wel wanneer hij huwde. De leeftijd van de kinderen is wel
bekend, zodat het mogelijk is deze van het gezinshoofd ongeveer te bepalen.
Om een idee te hebben van hun leeftijd op het ogenblik van hun
inwijking, vergelijken we de huwelijksdatum met de datum van
inwijking. We beschouwen enkel de gezinnen die vanuit den
vreemde direct naar Wijtschate gekomen zijn en niet via een
omliggende gemeente. Slechts van die is de juiste datum van
inwijking in de ontvolkte streek gekend. Zo komen we aan 59
gezinnen waarover we voldoende gegevens hebben.
Negen gezinnen weken in bij hun huwelijk (nrs. 54, 75, 90, 125,
139, 162, 194, 248, 254). De meesten waren al zekere tijd
getrouwd toen ze immigreerden. Zo tellen we 35 gezinshoofden
die na hun huwelijk inweken. Sommigen waren al 26 jaar
gehuwd (183) anderen pas 1 jaar (81). Het gemiddeld gezin was
al 10 jaar gehuwd. Ze hadden dus al kinderen toen ze hier kwamen. Dat blijkt ook duidelijk uit het aantal gezinshoofden dat al
voor zijn huwelijk in Wijtschate woonde. Die waren als kind
met hun ouders meegekomen. Daarvan tellen we er 15. Zij huwden gemiddeld 7 jaar na hun inwijking.
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We kunnen dus besluiten dat het gemiddelde gezin op het ogenblik dat het inweek, bestond uit twee ouders van ongeveer 30
jaar en een viertal kinderen. We zien dus dat de inwijkingen niet
individueel gebeurden maar met heel het gezin.

Motieven van de inwijking
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Om in te wijken in een streek waarvan men de taal niet spreekt,
moeten belangrijke motieven voorhanden geweest zijn. Vooral
als we bedenken dat velen al een gezin met kinderen hadden en
zo met hun hele hebben en houden naar een vreemde streek
trokken. Werden zij aangelokt door de overheid die met de
komst van de "katholieke" Walen de streek weer zuiver wilde
maken? Of werden zij aangetrokken door een klooster, incasu
de abdij van Voormezele 13, die wenste dat haar pachthoeven
door hen herbevolkt werden? We denken niet dat dat de redenen waren.
Zoals dat steeds het geval is met uitwijkingen, zullen ook hier
financiële motieven gespeeld hebben. Aangezien de streek hier
voor een groot gedeelte ontvolkt was, zullen de pachtprijzen er
laag geweest zijn.
Dat er een grote inwijking was vanuit het zuiden is gewoonweg
omdat het noordelijke gebied eveneens ontvolkt was zodat er
van daaruit praktisch geen inwijking kon komen 1•.

Gevolgen van de inwijking van Walen
We vragen ons af welke gevolgen deze massale inwijking van
Franssprekenden op de toenmalige maatschappij had. We denken in de eerste plaats aan de gevolgen op taalkundig gebied.
Als in 1610, van 40% van de gezinshoofden de moedertaal het
Frans is, zouden we kunnen veronderstellen dat er in Wijtschate
bijna voor de helft Frans gesproken werd.
We denken nochtans niet dat het zo een vaart liep. Immers de
inwijking gebeurde over een periode van 30 jaar, wat op gemiddeld 3 tot 4 gezinnen per jaar neerkomt. Daarbij moeten we
voor ogen houden dat de inwijkelingen uit Komen, Waasten of
Neerwaasten vermoedelijk geen Franstaligen zijn. In die tijd
waren die gemeenten nog grotendeels Vlaams talig 15 • Als we de
officiële geschriften uit de l 7de eeuw, vooral de processen
waarin Wijtschatenaars als getuige optreden, bestuderen, dan
zien we dat alles in het Vlaams gebeurde 16 • Na een generatie
hadden de inwijkelingen zich al geïntegreerd. Dat is misschien
ook te danken aan het Vlaamstalig onderwijs 17 • Mogelijks is
ook het feit dat de inwijkelingen eerder tot de lagere klasse
behoorden daar een oorzaak van.

'' Zie bijlage 2, de gezinnen nrs. 6, 161, 174, 213
en 230.
1
' Er was zelfs in
Midden-West-Vlaanderen
nog inwijking van franstaligen. V. ARICKX,
Immigratie vanfranstaligen in Egem 1600-1630,
in Biekorf, 86ste jg.
1986, p. 337-339.
1
'
Henri BOURGEOIS,
Le patois picard de
Comines et de Warneton
in Mémoires de la
Société d'Histoire de
Comines et de la Région,
tome II!, Comines 1973,
p. 34 en p. 55
16
Zo getuigde Jan Norij,
fs. Anthone, gewezen
pachter van het goed
genaamd den Craijbergh
\'an de abdij \'an
Voormezele in Wijtschate
in 1674 in het Vlaams:
Ieper, Stadsarchief,
Processen Vierschaar
nr. 476
1
De eerste Ieperse bis'
schop, Maarten van
Riethoven, ijverde in zijn
bisdom voor de oprichting van scholen, zoals
het concilie van Trente
had voorgeschreven.
In Mesen resulteerde dat
in de oprichting van een
school in 1575: J. BEUN,
De stichting van de scha/asterie der stede van
Meessen in 1575 in Stad
Mesen, herinnering en
geschiedenis, Mesen
1982,p.167-174.0okin
Wijtschate zal er dan een
school geweest zijn. In
1672 was Jan Baptiste
Beun er koster-schoolmeester: Ieper,
Stadsarchief, Processen
kamer, 17de eeuw, nr.39

Op godsdienstig vlak had deze inwijking waarschijnlijk tot
gevolg dat de streek weer "katholiek" werd. Dat blijkt toch uit
de huiszoeking. Behalve Pierre Mariage, die Hugenoot is en
sedert 2 jaar alleen in Brugge woont 18 , deden ze allen huerlieden kerckelijke devoiren te paesschen laetstleden.

" Gezin nr. 3:Derde mesnage toebehoorende Jan
Keestock. Bewoont bij
Pierre Mariage, gheboren te Violaine bij
Bassée, woonende te
Brugghe houdende mesnage alleene ter causen
dat hij Hughenot is
zedert twee jaeren.
Ghehuwt met Margriete
Levesque fa Anthoine
gheboren te Fleurbaix
woonende up 't voorseide
goet. Hebbende tsamen
ghehuwt gheweest ontrent xxxvj ja eren, huweden te Violaine voorseit.
Hebben tsamen vijf sonen
wonende twee danof te
Nieuwkercke, François
ende Anthoine, Pierre te
Dranoutre, Mathias te
Kemmele, eenen Aimond
niet wetende waer dien is
synde, eene doghter out
ontrent xxix jae ren en is
niet van de wijste, heeft
een kint ghehadt bij Ln.
Marten ghehuwt man.
Ontdraghen henlieden
met spinnen, hebben een
koe. Segght altemet te
logeren doghters die kint
draghen om henlieden t'
ontlasten van heurlieder
vraght.
Haer voors. doghter ghebruyckt voor vroevrauwe
Maeye Busschaert,
woonende tot Jacques
Dewales.
Hebben huerlieden kerckelijke devoiren ghedaen
te paesschen laestleden.
In de marge schreef de
pastoor nog bij de zonen
"alle suspecte van heresie" en bij de beroepsactiviteit: "Suspectum lupanar et vi vere vacca. ex
capto."
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BIJLAGE 1
GEBOORTEPLAATS VAN DE GEZINSHOOFDEN VAN
WIJTSCHATE ANNO 1610
WIJTSCHATE ZELF: 53

Christiaen DAMMAERT (7), Joris BOGAERT (21), Berterand
DE CONINCK (26), Anthuenis VAN HULLE (28), Carel FUR102 NIER (31), Charles HOUCKAERT (36), Jacob SPILLAERT
(39), Anthuenis UGILLE (64), Guille HERMENET (65), Jan
BOGAERT (66), Joos DE COCK (67), Jacob CASSIER (71),
Jacob SPINNEWINT (83), Martin GOUDESONE (84), Pieter
BULIN (93), Jacob DE BONNET (95), Pierre DU FLO (99),
Jacques DE WILDE (103), Mahieu LE MAHIEU (107),
Anthuenis COINE (111), Pieter MORILLON (114), Jan
MORILLON (117), Willem BOLLAERT (130), Jan STEVIN
(133), Jan DU HEM (134), Care! SPILLAERT (137), Pieter
BOULIN (142), Pieter HUEGHEBAERT (151), Jacques DE
BUSSCHERE (152), Joris ERMENET (154), Pieter ROSEAU
(155), Fransse DALE (156), Pieter DE CONINCK (159), Jan
VERMEERSCH (160), Care! BOSSAERT (167), Fransse
COUCHET (169), Care! VALAIX (175), Martin VAN DEN
BERGHE (181), Christiaen DE WINTERE (187), Jan DE
CROOCQ (203), Claeys GOUY (204), Vincent MONTOYS
(208), Pieter SPILAERT (225), Maeillaert TURCK (234 ), Jan
THEVELE (238), François DE TURCQ (245), Hans HUREAU
(250), wijlen Caerle HUREEL (253), Guillaeme BOUDRI
(255), Pieter YSACQ (256), Antoine BOURAVE (258),
Modaert RYCKASSEZ (260), Anthuenis DE COCK (262)
AANGRENZENDE GEMEENTEN: 59
- Waasten 24:
Jan DE CONINCK (5), Jan ENNEEL (24), Lambreght BOUDRY (27), Lauwers PACQUET (41), Hans MULAERT (49),
Maeillaert BOUDRY (68), Jacques MAELBRANCKE (70),
Anthuenes PAUWELS (94), Anthoine DELBARE (121),
Anthoine PLANCKE (138), Anthuenis PACQUET (158),
Passchier DE JAGHERE (163), Jacques DE WILDE (176), Jan
DE CONINCK (195), Pieter HESSELE (196), Jacques
COCHET (206), Jacob DENYS (212), Jan STRUYVE (218),
Jean HERRY (219), Jacques HESSELE (223), Jan VLAMINCK (236), Caerle BREILLE (243), Jacob RICQUIERE
(251), Jacques DE WILDE (263)
- Mesen 17:
Anthuenis HALLEMAN (128), Jacques CASIER (135), Pieter
VAN DE WOESTIJNE (150), Frans MASSEAU (171), Jaspar
VAN DE VIJVERE (172), Antheunis STAMPART (178),

Chrysolis SOMERMAN (179), Pierre STAMPAERT (180),
Guille KEESTOCK (184), Fransse KEESTOCK (185), Claeys
DE LANSHERE (186), Jan VAN HOUCKE (211), Thomaes
DE LANSHERE (233), Carel LANTSMAN (235), Jan VAN
HULLE (240), Jacob VALENTIN (244), Frans DE LINSY
(249)
- Neerwaasten 8:
Jan KNOCKAERT (51), Jan DE KEUKELAERE (101), Jan
HOINE (109), Charles DE WILDE (115), François TACCOEN
(129), Jan BERGH (141), Jan BERGH (147), Michiel VAN
DEN BERGHE (261)
- Hollebeke 4: Joos VAN DEN DRIESSCHE (38), Joos
GOUDESONE (47), Jacob VERCRUYSE (87), Claude
GOUDESONE ( 105)
- Kemmel 3: Coppen DE CROOCK (218), Jacob GODSCHALCK (221), Mael MONTOYE (237)
- Voormezele 1: Guille DE CLERCK (1)
- Wulvergem 1: Jooris DE VOS (246)
- Houthem 1: Colaert VAN PULMEN (43)
OMLIGGENDE GEMEENTEN: 14
- Nieuwkerke 6: Frans VELLE (131), Andries VAN HULLE
( 189), Christiaen GOUY (205), Caerle HO REEL (252), Claes
MAES (259), Pierre D'HENNEQUIN (215)
- Zandvoorde 2: Jan DE QUIDT (52), Jacob BOSSAERT (149)
- Wervik 3: Guille SAMYN (116), Joos ALDERWERELT
(136), Bernaert VAN ALDEWEERELT (146)
- Beselare 1: Christiaen GHELDOF (165)
- Zillebeke 1: Frans MEEUSSONE (164)
- Geluveld 1: François VANDE WOESTIJNE (46)

ANDERE GEMEENTEN IN VLAAMS-VLAANDEREN:
16
Kasselrij Kortrijk: 7
- Dadizele 1: Jacques SIX (144)
- Harelbeke 1: Claeys DE BACKERE (34)
- Ingelmunster 1: Rogier COOLEN (148)
- Lauwe 1: Christiaen MALLET (207)
- Tielt 1: Joos VAN RIJCKEGHEM (222)
- Waregem 1: Gs OSTE (231)
- Wingene 1: François MONTE (201)
Belle-Ambacht: 5
- Belle 2: Jan VANDER CRUYCE (61), Jan PRYS (96)
- Niepkerke 2: Pierre BOUSSERIJ (48), Guille DE TURCK
(118)
- Steenwerck 1: Pieter OSEEL (232)
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Bergen-Ambacht: 2
- Sint-Winoksbergen 1: Jan DE KEYSERE (190)
- Duinkerke 1: Bonifacius ROOSE (25)
Veurne-Ambacht: 1
- Steenkerke 1: Jan VAN ACKERE (202)
Brugse Vrije: 1
- Oostkamp 1: Guille DE KEUKELAERE (140)
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KASSELRU RUSEL: 91
Deze kunnen we uitsplitsen volgens de landstreken:

WEPPES: 48
-Armentières 1: Anthoine COSTENOBLE (42)
- Baudry (bij Frélinghien) 1: Pierre LANOY (124)
- Frélinghien (Verleghem) 2: Antoine NORY (239), Jacques
CASE (254)
- Houplines 4: Jacques DU BRON (32), Thomas DE BOEUF
(126), Anthoine DU MEZ (182), Antoine DU MEY (257)
- Verlinghem (Verlinghem) 13: Alexander BOULIN (14), Jan
LALLEMAN (30), Pierre BRUSLAIN (59), Geeraert HENRY
(63), Anthoine DAUSSY (74), Robert BILLAU (77), Jan BECKAERT (78), Anthoine LALLEMAN (108), Jan PARISIS
(127), Jan PROVOST (139), Anthoine KENEUT (161),
Anthoine WAQUENIER (217), Philippe DU TOIS (247)
- Lompret 1: Jean LE PAIR (58)
- Lambersart 2: Guille DU BOIS (6), Gheeraerd LE SAFFRE
(72)

- Radinghem-en-Weppes 6: Adrien BILLAU (16), Jan DAUSSY (55), Augustyn CLAIRE (188), François DE MADRIL
(209), wijlen Philippe RENART (213), Gillis DHENEQUIN
(241)

- Ie Maisnil 2: Mathys MARQUILLY (4), Thomas DE LAVA
(248)

- Santes 3: Laurens BOSSAERT (145), Jan COCHET (157),
Guille BUSAINE (210)
- Wavrin 2: Jaques SOMBAERT (92), Louys COCHET (120)
- Emmerin 1: Anthoine CRESPIN (33)
- Beaucamps 1: Pierre BUTAIN (216)
- Ennetières-en-Weppes 1: Noel DU MAY (79)
- Hallennes 1: Jean BEKAERT (31)
- La Bassée 1: Nicaise CHOQUET (183)
- Fournes-en-Weppes 2: Valentin BUSEINE (2), Loys LE SAGE (125)
- Herlies 2: Jean TOUCRY (162), Jan SEGON (214)
- lllies 2: Jacques LESTIENNE (173), Jan LESTENNE (242)

FERRAIN: 38
- Comines 10: Jacques UGILLE (8), Jan TEMMERMAN (20),
Nicolaes CHASTEAU (29), Mahieu TONNEEL (50), Jan THEVELE (86), Jan DE DECKERE (88), Mathys DE SAEYERE
(89), Noel RUNAERT (110), Jan VAN ACKERE (166), Noel
HALEWYN (229)
- Linselles 3: Adriaen VIENNE (82), Jan CAUCHETEUR (85),
wijlen Jan GUESQUIERE (112)
- Roncq 1: Dirick VERRAES ( 119)
- Wattrelos 1: Jan DEL TOMBE (57)
- Quesnoy 7: wijlen Jan DU CHASTEAU (22), Pierre BRISON
(40), Joos SISIEZ (69), Abselon DE BAILLUEUL (73),
Jacques LARMENET (104), Adriaen LE PLAT (123), Pierre LE
GROUX (220)
- Deûlémont 10: Daniel ROGIER (17), Thomas CAESMAKER (76), Pierre LE BRUN (91), Michiel LE MAHIEU (98),
Michiel LALLEMAN (102), Roeland BILLIAU (132), Jacques
ROSEAU (153), wijlen Anthuenes SALEMONS (194),
Chrestiaen LA BARE ( 197), Anthuenis CARPENTIER (200)
- Marquette 3: wijlen Jan THIERS (90), Pierre RENAERT
(113 ), Frans SIX (226)
- Wambrechies 2: Jacques LE PERCQ (35), Jan DEL VOYE
(54)
- la Madeleine 1: Thomas FLAMAN (81).
MELANTOIS: 3
- Lille 1: Jan BAIJAERTS (44)
- Seclin 1: Hubert LE MEY (45)
- Noyelles-lès-Seclin 1: François DE FRANSSE (228)
CAREMBAULT: 1
- Allennes-lès-Marais 1: Vinchent RIDON (23)
PEVELE: 1
-Attiches 1: Simon SOHIER (18)
LE PAYS DE L'ALLEU: 7
- Laventie 2: Pierre LE BLEU (168), Noel DE BACKERODE
(230)
- Fleurbaix 3: Loys LEVESQUE (13), Anthoine LEVESQUE
(15), Pierre MESSIAEN (56)
- Land van L' Alleu 2: Jan LEVESQUE (waarschijnlijk van
Fleurbaix)(9), Robert SOMBAER (80)

KASSELRIJ DOWAAI: 1
- Douai 1: Jan DU PUIS (174)
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HET GRAAFSCHAP ARTEZIE: 6
- Richebourg 2: Laurens DURIER (53), Louys LE ROY (100)
- Neuve-Chapelle 1: Cornelis ROUSSEEL (227)
- Violaines 1: Pierre MARIAGE (3)
- Béthune 1: Claeys RICHEBOURG (199)
- Chocques 1: Adriaen GHERAERT (75)
FRANKRUK: 1
106
- Péronne (Pron bi de frontiere van Frankrijk) 1: Robert
RABAU (97)
NIET VERMELD: 14
Pierre LE BRUN (10), Pierre BRISON (11) 19 , Jonkheer Philips
VAN STEELANT2° (12), Christiaen DE SMYTERE (19), wijlen Carel DE BUSSCHERE (60), wijlen Pierre RICHEMAN
(62), wijlen Charles HENCKAERT (106), Jan DE LANGHE
( 170), wijlen Carel LIEBAERT (177), wijlen Joos DE PAPE
(191), wijlen Joos ENTE (192), wijlen Anthuenis HERNIER
(193), wijlen Philippe BERVOET (198), wijlen Jan SPILAERT,
gezeid BUSSCHAERT (264)

" Bij dat gezin (nr.11)
staat enkel de naam van
Pierre BRISON en daaronder vide infra.
Vermoedelijk gaat het
hier om gezin nr. 40:
Pierre BRISON Huberlette L' ALLEMAN
van Quesnoy.
0
'
Hij was van
Wijtschate. Zie hierboven.

BIJLAGE 2
GEZINNEN MET GEZINSHOOFD AFKOMSTIG UIT
WAALS-VLAANDEREN, ARTEZIE OF FRANKRIJK 21
2. Valentin BUSEINE fs Thomas van Foumes
Florienne MALET van Deûlémont
x Deûlémont 1590
->Wijtschate 1590
Strodekker en bezemmaker
Wonen in een hut toebehorende aan Michiel Doomaert van
Voormezele
3. Pierre MARIAGE van Violaine
Margriete LEVESQUE fa Anthoine van Fleurbaix
x Violaine 1574
Hij is als Hugenoot naar Brugge uitgeweken. Zij is spinster
en logeert soms zwangere vrouwen. Ze is verdacht van
bordeelhoudster te zijn.
Wonen in het huis van Jan Keestock
4. Mathys MARQUILLY van le Maisnil
Colyne VLAMINCX van Campen (vermoedelijk
Camphin-en-Carembault)
x Veurne 1585
Houdt zich onledig met arbeiden, gras halen en bezems
maken
Woont in een hut op grond van Hans Basiaen van Waasten
6. Guilliame DE BOIS fs Jacques van Lambersart
Anne DUMONT fa Joris van Wambrechies
x Wambrechies 1580
-> Wijtschate 1608, voorheen Voormezele
Arbeider, houtmaker, landsman
Wonen op het goed van de abt van Voormezele
8. Jacques UGILLE fs Pieter van Komen
Cathelijne BOUSSEMARE fa Antheunis van Comines
x Neerwaasten 1589
Handarbeider in het bos en op het land
Woont op het goed van Renaut Masureel van leper

11

Met dank aan José
Depover voor het nalezen
en verbeteren van de persoonsnamen.

9. Jan LEVESQUE fs Anthuenis uit het land van La Leu
(vermoedelijk Fleurbaix)
Marie LOHIER
-> Wijtschate 1608, voorheen in de Oosttaveme, ook in
Wijtschate
Houtmaker en werker aan de kalsijde
Wonen op het goed van Claeys De Boone
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13. Loys LEVESQUE fs Antheunis van Fleurbaix
Jaquemyne BEHAGHELE fa Pieter van Quesnoy
(Quesenet)
x Houthem 1599
Werkt in het hout voor het Belle gasthuis en doet landsnering.
Wonen op het goed van de weduwe van Jan vander
Stechele
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14. Alexander BOULIN van Verlinghem
lsabeau DU MONT fa Marc van Verlinghem
x Verlinghem 1594
Vrachtvoerder op de Waasten-kalsijde en doet landsnering
Wonen op het goed van Claes Philips Faccon van Ieper
15. Anthoine LEVESQUE fs Antheunis van Fleurbaix
Marie D' ANCOINE fa Jean van Armentières
x Wijtschate 1605
->Wijtschate 1596
Werkt in het hout (bos)
Wonen op het goed van Pieter Vanden Venne
16. Adrien BILLAU fs Guilles van Radinghem-en-Weppes
Barbe LANGLARE van Fleurbaix
x Fleurbaix 1585
->Wijtschate 1609, voorheen Voormezele
Voerman en doet kleine landsnering.
Wonen op het goed van ontvanger De Codt
17. Daniel ROGIER fs Jean van Deûlémont
Jeanne CATTEAU
x Deûlémont 1594
-> Wijtschate 1601, voorheen bij de Gapaard, ook in
Wijtschate
Doet landsnering en handwerken
Wonen op het goed van Jan Bril van Staden
18. Simon SOHIER fs Jean van Attiches (Datis bij Seclin)
Claudine PEPIN van Gronhain (?) bij Béthune
x Attiches 1584
->Wijtschate 1606
Werkt aan de kalsijde
Wonen op het aangetrokken goed van Jean Spetael
20. Jan TEMMERMAN fs Pieter van Komen
Gerardine FIEUX van Geluwe
x leper Sint-Pieters 1582
->Wijtschate 1601
Doet landsnering
Wonen op het goed van Frans van Dixmude

22. Jan DU CHASTEAU (+)van Quesnoy
Marie HALEWIJN fa Jan
X Quesnoy 1578
->Wijtschate 1590
Doet landsnering
23. Vinchent RIDON fs Mathieu van Allennes (Haluin bij
Bassee)
Barbele CAMBRAY fa Jan van Moutiers (?)
x Armentières 1591
->Wijtschate 1600, voorheen Moutiers
Werkt voor iedereen
29. Nicolas CHASTEAU fs Philips van Comines
Marie VIENNE fa Andries van Quesnoy
x Comines 1603
->Wijtschate 1596
Doet landsnering
30. Jan LALLEMAN fs Philips van Verlinghem
Jaquemyne HALEWIJN van Deûlémont
x Waasten 1689
-> Wijtschate 1593
Doet landsnering. Heeft een dienstmeid van 16 jaar.
31. Jean BEKAERT fs Jacques van Hallennes bij Haubourdin
Jeanne BERTEN fa Christiaen van Wervik
x Neerwaasten 1608
->Wijtschate 1609, voorheen Neerwaasten
Doet landsnering
32. Jacques DU BRON fs Jacques van Houplines
Juliane DU GARDIN fa Lorens van Seclin
x Houplines 1589
->Wijtschate 1601
Doet landsnering en werkt voor de lieden
33. Anthoine CRESPIN fs Nicolaes van Emmerin bij
Haubourdin
Gillette LIEBAERT fa Paesschiers van Loos bij Rijsel
x Loos 1592
->Wijtschate 1596
Doet landsnering en raffineren van salpeter
35. Jacques LE PERCQ fs Carel van Wambrechies
Susanne VALENTIN fa Charles van Richebourg
x Houthem 1604
->Wijtschate 1604, voorheen Houthem
Doet landsnering
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40. Pierre BRISON fs Jacques van Quesnoy
Huberlette L' ALLEMAN fa Jacques van Verlinghem
x Verlinghem 1594
-> Wijtschate 1602, woonde voorheen 1 jaar te
Voormezele en daarvoor in Quesnoy.
Doet landswerk voor de lieden
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42. Anthoine COSTENOBLE fs Balthasar van Armentières
Cathelyne VAN MARICAU fa Christoffel
x Lompret 1594
->Wijtschate 1607, voorheen te Quesnoy
Doet Iandsnering
44. Jan BAIJAERTS fs Philips van Rijsel
Cathelyne DEL RUE fa Pieter
x Marcq-en-Baroeul .... ?
->Wijtschate 1609, voorheen Tourcoing
Linnenwever en landwerker
45. Hubert LE MEY van Seclin
Noelle DEL DEULE fa Hercules van Douai
x Wervik 1598
->Wijtschate 1598
Schaapswachter en landwerker als het te pas komt
50. Mahieu TONNEEL van Komen
Francine MULAERTS fa Hans van Waasten
x Wijtschate 1597
Hebben altijd in Wijtschate gewoond
Wonen op het goed van Hans Mulaert
Schaapswachter
53. Laurens DURIER fs Jan van Richebourg
Perone CATHELYN fa Jacques van Ennetières-en-Weppes
x Vlamertinge 1590
->Wijtschate 1608, voorheen 13 j te Vamiem (?)
Handwerker voor iedereen
Wonen op het goed van Calix Dillye in een hut
54. Jan DEL VOYE fs Jan van Wambrechies
Jeane FLEURQUIN fa Thomas van Bassyn
x Rijsel Saint-Maurice 1595
->Wijtschate 1595
Landswerker, houtzager
Wonen op het goed van Care) Spillaert
55. Jan DAUSSY fs Jean van Radinghem-en-Weppes
Isabeau SOMBART fa Jan van Haubourdin
x Hallennes-les-Haubourdin
-> Wijtschate 1608, voorheen 6j te Waasten en daarvoor
12j. in Nieuwkerke

Doet landsnering met de hulp van een nichtje van 9 jaar
Wonen op het goed van Carel Spillaert
56. Pierre MESSIAEN fs Melchior van Fleurbaix
Marie LESTIENNE fa Jacques van Illies
x Wijtschate 1604
->Wijtschate 1604, voorheen Boezinge
Doet landsnering
Wonen op het goed van Harman van Splouestene (?)
57. Jan DEL TOMBE fs Pieter van Wattrelos
Perone GRIMONPONT fa Jan van Fleis
x Fleis 1588
->Wijtschate 1601, voorheen te Elois
Doet landsnering
Wonen op het goed van de abt van Voormezele
58. Jean LE PAIR fs Jan van Lompret
Susanne BRUSLAIN fa Pauwels van Verlinghem
x Waasten 1602
->Wijtschate 1607, voorheen Waasten
Houtzager
Wonen op het goed van Gheeraer Le Saffre
59. Pierre BRUSLAIN fs Pauwels van Verlinghem
Cathelyne LE BRUN fa Pieter van Waasten
x Wijtschate 1608
->Wijtschate 1602, voorheen Wambrechies en Deûlémont
Houtzager
Wonen op het goed van Jacques De Weert van Mesen
62. Pierre RICHEMAN (+ 1603)
Jeane PLATEEL fa Anthoine van Ennetières-en-Weppes
x Ennetières-en-Weppes
Houdt zich onledig met spinnen en dragelijke werken
Wonen op het goed van het Belle gasthuis
63. Geeraert HENRY fs Jean van Verlinghem
Jacquemine GOUDESONE van Wijtschate
x Wijtschate 1602
Doet landsnering
Wonen op het goed van Jan Broecke van Cassel
69. Joos SISIEZ fs Anthuenis van Quesnoy
Louyse LEMAHIEU van Neerwaasten
x Neerwaasten 1590
->Wijtschate 1595, voorheen te Neerwaasten
Timmerman
Wonen op het goed van Philips Cauweel
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72. Gheeraerd LE SAFFRE fs Jan van Lambersart, poorter van
Rijsel
Martine DUPONT fa Pieter van La Madeleine
(Maerlenne)
x La Madeleine 1584
-> Wijtschate 1596
Doet landsnering
Wonen op het goed van Jan Lou van Waasten
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73. Abselon DE BAILLUEUL van Quesnoy
Jeanne TORHOUTS fa François van Waasten, weduwe
van Frans Pincheel
x Wijtschate 1600
Hebben altijd in Wijtschate gewoond
Doet landsnering
Wonen op het goed van Jan Persyn van Ieper
74. Anthoine DAUSSY fs Jean van Verlinghem
Marieke BOUDRY fa Charles
x Mesen 1594
Hebben altijd in Wijtschate gewoond
Werkt in het hout (bos)
Wonen op het goed van Frans van Dixmude
75. Adriaen GHERAERD van Chocques
Chrestiene DU RIEU fa Roelant van Ennetières-enWeppes
x Waasten 1585
->Wijtschate 1585
Eerst schaapwachter. Is nu ghesteghen in syn leden en kan
niet meer werken.
Wonen op het goed van Jan Plancke van Mesen in een hut
76. Thomas CAESMAKER fs Anthuenis van Deûlémont
Jeanne SAMBART fa Jacques van Wavrin
x Wijtschate 1598
->Wijtschate 1591
Werkt voor iedereen
Wonen op het goed van Christiaen Ovyn
77. Robert BILLAU fs Pieter van Verlinghem
Perone FIEVET fa Anthuenis van la Chapelled' Armentières
x Erquinghem-Lys 1585
->Wijtschate 1599, voorheen Erquinghem-Lys
Doet landsnering
Wonen op het goed van de weduwe van Pieter Dieusaert
78. Jean BECKAERT fs Jan van Verlinghem, poorter van Rijsel
Jeane DELVAL fa Anthuenis van Verlinghem
x Verlinghem 1590

->Wijtschate 1609, voorheen Verlinghem
Doet landsnering. Heeft een paardeknaap (20j), een hofknaap (19j) en een schaapherder (23j)
Wonen op het goed van mijnheer van Fontaine
79. Noel DU MAY fs Jan van Ennetières-en-Weppes
Jeane DES CHAMPS fa Jean van Quesnoy
x Neerwaasten 1597
->Wijtschate 1587, voorheen in Prémesques
Doet landsnering. Heeft een jonkwijf (20j).
Wonen op het goed van Coppen Vermeersch
80. Robert SOMBAER fs Jacques van La Leu
Maeyken PINCHEELS fa François van Neerwaasten
x Wijtschate 1609
Hebben altijd in Wijtschate gewoond
Doet alleü.ande landwerk voor iedereen
Woont op het goed van Jan Persijn
81. Thomas FLAMAN fs Jan van La Madeleine
Cathelyne LA PLACE fa Martiens van Linselles
x Comines 1599
->Wijtschate 1600, voorheen Comines
Doet landsnering
Wonen op het goed van Jacques La Rache van Ieper
82. Adriaen VIENNE fs Jan van Linselles
Marie FLAMAN fa Anthuenis van Deûlémont
x Deûlémont 1593
->Wijtschate 1601, voorheen Neerwaasten
Doet landsnering
Wonen op het goed van Mael Van Damme
85. Jan CAUCHETEUR fs Pieter van Linselles
Jacquemine VERCRUYSE fa Jacob van Hollebeke
x Houthem 1606
->Wijtschate 1609, voorheen Houthem en Linselles
Wever
Woont in bij zijn schoonvader Jacob Vercruysse
86. Jan THEVELE fs Jan van Comines
Jeanne THEVELE fa François van Comines
x Comines 1583
->Wijtschate 1588
Doet landsnering. Heeft 1 knaap (27j)
Wonen op het goed van Guillebert Casteele
88. Jan DE DECKERE fs Marten van Comines
Marie VILAIN fa Claude van Artois
x Neerwaasten 1606
->Wijtschate 1605, voorheen in den Calis-houck
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Wagenmaker
Wonen op het goed van de weduwe van Jan Savele
89. Mathys DE SAEYERE fs Marten van Komen
Jacquemyne GOUDESONE fa Claude van Wijtschate
x Wijtschate 1600
Hebben altijd in Wijtschate gewoond
Smid
Wonen op het goed van Jacques De Wilde, de oude
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90. Jan THIERS van Marquette (+ 1608)
Maerlaine VIENNE fa Andries van Linselles
x Marquette 1597
->Wijtschate 1597
Werken en spinnen
Wooont in bij Jan Cneckelaere in het hovenbeur
91. Pierre LE BRUN fs Nicolaes van Deûlémont
Loyse DE MASIERES fa Joris van Seclin
x Armentières 1594
->Wijtschate 1604, voorheen te Waasten
Houtzager
Wonen op het goed van Jan Bastinck
92. Jaques SOMBAERT van Wavrin (+ 1604)
Laurence DATISSES fa Pieter van Fournes-en-Weppes
Heeft 4 gehuwde kinderen
Houdt 4 honderd lands
Woont op het goed van Christiaen Ovyn
97. Robert RAVAU fs Anthuenis van Pron bi de frontiere van
Vrancr.
(waarschijnlijk Péronne)
Madelaine GARLIN fa Jan van Laventie
x Mesen 1606
->Wijtschate 1608, voorheen te Mesen en Waasten
Doet allerhande handwerk
Wonen op het goed van Aernout Du Camp van
Neerwaasten
98. Michiel LE MAHIEU fs Pieter van Deûlémont
Marie DU MEZ fa Jan van Rijsel
x Wijtschate augustus 1609
->Wijtschate 1601 als knaap bij Michiel Vanden Berghe
Allerhande handwerk
Wonen op het goed van Jacques Le Vigne
100. Louys LE ROY fs Thomaes van Richebourg
Jeane DU CHASTEL fs Philipppe van Comines
x Wijtschate 1604
->Wijtschate 1605, voorheen Neerwaasten

Doet allerhande handwerk
Wonen op het goed van Guille Huset
102. Michiel LALLEMAN fs Anthuenis van Deûlémont
Marie THOMAS fa Anthuenis van Comines
x Houthem 1597
->Wijtschate 1605
Doet landswerk voor iedereen
Wonen op het goed van Gillis Basain
104. Jacques LARMENET fs Quintijn van Quesnoy
Anne GHERARDELE fa Thomas van rond Arras
x Deûlémont 1602
->Wijtschate 1605, voorheen Deûlémont en Wambrechies.
Wonen op het goed van Jacques De Wilde
108. Anthoine LALLEMAN fs Pieter van Verlinghem
Noelle DU RIE fa Jan van Verlinghem
x Quesnoy 1575
->Wijtschate 1603, voorheen Houthem
Beenhouwer
Wonen op het goed van Jan Lalleman
110. Noel RUNART fs Pieter van Komen
Jeanne LE MONT fa Coppens
x Houthem 1598
->Wijtschate 1593
Doet landsnering
Wonen op het goed van de kinderen van François De
Vroede
112. Jan GUESQUIERE fs Joos van Linselles (+ Sint-Jansdag
1609)
Jeanneken BUYSERS fa Lauwers van Comines
->Wijtschate 1605, voorheen Neerwaasten
Woont op haar eigen goed
113. Pierre RENAERT fs Jan van Marquette
Cathelyne PANKOUCKE fa Jan van Wambrechies
x Wambrechies 1580
->Wijtschate 1584
Doet landsnering
Wonen op het goed van Jacques Six en consoorten
119. Dirick VERRAES fs Joos van Roncq
Beelken GHUETS fa Care! van Wervik
x Neerwaasten 1599
->Wijtschate 1603, voorheen Neerwaasten
Doet landsnering
Woont op zijn eigen goed
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120. Louys COCHET fs François van Wavrin
Nicole CORMORAN fa Frans van Wattignies-lez-Lille
x Wattignies-lez-Lille 1575
->Wijtschate 1585
Doet landsnering en houdt herberg.
Woont in zijn eigen huis
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123. Adriaen LE PLAT fs Pieter van Quesnoy
Tanneken THEVELE fa Roeland van Neerwaasten
x Waasten 1560
->Wijtschate 1609, voorheen te Neerwaasten
Leeft van aalmoezen van de goede lieden
Wonen op het goed van Pierre Boulin
124. Pierre LANNOY fs Jan van Baudry (nabij Frélinghien)
Jeane SUTOOR van Zandvoorde
x Waasten 1580
->Wijtschate 1602, voorheen Waasten
Houdt herberg
Wonen op het goed van Claeys De Backere
125. Loys LE SAGE fs Adam van Foumes-en-Weppes
Marie MAES fa Jacques van Foumes-en-Weppes
x Foumes-en-Weppes 1604
-> Wijtschate 1604, voorheen Fournes-en-Weppes
Kleermaker
Wonen op het goed van Pierre Boulin
126. Thomas DE BOEUF fs Maeillaert van Houplines
Anthoinette LE BASTEUR fa Charles van Wambrechies
x Verlinghem 1592
->Wijtschate 1607, voorheen Deûlémont
Houdt herberg
Wonen op het goed van Pierre Boulin
127. Jan PARESIS fs Jan van Verlinghem
Michelen DE MOULIERE fa Tonyn van Ronsard in Artois
(?)

x Verlinghem 1603
->Wijtschate 1606, voorheen Verlinghem
Spitten en delven
Wonen in het huis van Pierre Boulain
132. Roeland BILLIAU fs Pieter van Deûlémont
Barbe ROSIER fa Jan van Deûlémont
x Deûlémont 1587
->Wijtschate 1599, voorheen Deûlémont
Allerhande landwerk
Wonen op het goed van de weduwe van Jan de Savele

139. Jan PROVOST fs Pieter van Verlinghem
Francoise COINE fa Galieus van Verlinghem
x Verlinghem 1603
->Wijtschate 1603, voorheen Verlinghem
Wagenmaker. Heeft 1 knaap (20j), 1 leerling (16j) en 1
meid (17j)
Wonen op het goed van Hans Vulsteke
145. Laurens BOSSAERT fs Jacques van Santes
Barbe HOUSSEIT fa Paesschier van Loos
x Waasten 1592
->Wijtschate 1598
Metser en landsman
Wonen op het goed van Vincent De Roux van Poperinge
153. Jacques ROSEAU fs Maurisse van Deûlémont
Joosyne VAN THUNE fa Pieter van Wijtschate
x Quesnoy 1584
->Wijtschate. Daar altijd gewoond (sic)
Doet landsnering
Woont in zijn eigen huizeken
157. Jan COCHET fs Marten van Santes
Marie MALAGE fa Marten van Beaucamp
x Waasten 160 l
->Wijtschate 1602
Doet landsnering. Hebben 1 meid ( l 9j)
Wonen op het goed van Jan De Pape van Antwerpen
161. Antheune KENEUT fs Henry van Verlinghem
Marguerite DE PONSEELE fa Pierre van Wambrechies
x Verlinghem 1598
->Wijtschate 1601, voorheen Verlinghem
Landsman. Heeft 1 paardeknaap (20j), 1 schaapherder
(22j) en 1 dienstmeid (22j)
Wonen op het goed van de abt van Voormezele
162. Jan TOUCRY fs Claude van Herlies
Loyse MOTTELETTE fa Jan van Radinghem
x Radinghem 1603
->Wijtschate 1603, voorheen Radinghem
Vrachtvoerder voor de brouwer in Mesen
Wonen op het goed van de weduwe Liebaert
166. Jan VAN ACKERE fs Pieter van Komen
Josyne TURCX fa Pieter van Ieper
x Waasten 1604
->Wijtschate 1609, voorheen in Komen en Waasten
Werkt in daghuur
Wonen op het goed van Mahieu Taccoen
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168. Pierre LE BLEU fs Jan van Laventie
Perone JAQUEMAERT fa Pierre van Laventie
x Wijtschate 1599
->Wijtschate 1594
Doet landsnering
Wonen op het goed van Joos De Handt
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173. Jacques LESTIENNE fs Noel van Illies (Tilly bij Bassée)
Marie REMEUR fa Philip van Illies
x Illies 1593
->Wijtschate 1606, voorheen Comines
Doet landsnering en werken in daghuur
Wonen op het goed van Jaspar Van de Vyvere
174. Jan DU PUIS fs Jan van Douai
Margriette CRESPE van Sainghin
x Wijtschate 1604 (?)Hebben zoon van 18j oud!
->Wijtschate 1577
Schoenmaker
Wonen op het goed van de abt van Voormezele
182. Anthoine DU MEZ fs Jan van Houplines, poorter van
Mesen
Maeyken DE KEERLE fa Jan van Mesen
x Mesen 1602
->Wijtschate 1582
Wagenmaker met 1 knaap (19j)
Woont in zijn eigen huis.
183. Nicaise CHOQUET fs Nicaise van La Bassée
Michelle ISEMBAERT fa Michiel van La Bassée
x La Bassée 1584
-> 1609, voorheen La Bassée
Vlas-zwingelaar
Wonen in het huis van de weduwe
188. Augustijn CLAIRE fs Pauwels van Radinghem
Perone LEMAIRE fa Jaspar van Wavrin
x Waasten 1604
->Wijtschate 1609, voorheen Waasten
Doet landsnering
Wonen op het goed van Jan De Coninck
194. Antheunis SALEMONS fs Steven(+) van Deûlémont
Maeyken REVEELS fa Jan van Wijtschate
->Wijtschate 1570
Spinnen
Woont in bij de weduwe Anth. Hernier - Van den
Elsthaghe, vroedvrouw (gezin nr. 193)

197. Chrestiaen LA BARE fs Pieter van Deûlémont
Judith CARTON fa Nicol van Deûlémont
x Deûlémont 1598
->Wijtschate 1603. Voorheen Deûlémont
Doet landsnering
Wonen op het goed van Aemout Pas
199. Claeys RICHEBOURG fs Roeland van Béthune
Syne VYNE fa Coppen van Waasten
x Wijtschate 1603
->Wijtschate 1601. Voorheen in Mesen
Schuppenier en bakker
Wonen op het goed toebehorende aan de Gilde van
Wijtschate
200. Anthuenis CARPENTIER fs Pieter van Deûlémont, poorter van Waasten
Myncken HUEGHEBAERTS fa Pieter van Waasten
x Waasten 1575
->Wijtschate 1588
Doet landsnering
Wonen op het goed van de weduwe Coomehuyse
209. François DE MADRIL fs Anthoine van Radinghem-enWeppes
Adriene DU FORTERIE fa Andries van Voormezele
x Voormezele 1604
->Wijtschate 1609, voorheen Voormezele
Wonen op het goed van de kerk van Voormezele
210. Guille BUSAINE fs Robert van Santes
Jeane DE LANOY van Saint-André (Lille)
x Saint-André 1588
->Wijtschate 1606, voorheen Saint-André
Doet landsnering
Wonen op het goed van de weduwe van Charles Alleman
213. Philips RENART van Radinghem-en-Weppes (+ 1602)
Marie BUTAIN fa Frans van Beaucamps
->Wijtschate 1581
Doet landsnering
Wonen op het goed van de abt van Voormezele
214. Jan SEGON fs Mahieu van Herlies
Jeane TEMMERMAN fa Noe van Radinghem-en-Weppes
x Mesen 1591
->Wijtschate 1598
Houtzager
Wonen op het goed van Abraham Lalleman
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215. Pierre D'HENNEQUIN fs Cornelis van Nieuwkerke
Madelaine BAKERODE fa Noel van Wijtschate
x Wijtschate 1608
Altijd in Wijtschate gewoond
Doet landsnering
Wonen in het huis van Frans De France
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216. Pierre BUTAIN fs Nicaise van Beaucamps
Jeane DE LA VAL fa Thomas van Menen
x Wijtschate 1606
-> Wijtschate 1605
Werkt in daghuren
Wonen in het huis van Frans Monte
217. Anthoine WACQUENIER fs Anthoine van Verlinghem
Mariette VANDENBERGHE fa Pieter van Waasten
x Verlinghem 1600
->Wijtschate 1595
Doet landswerk
Wonen op het goed van de ontvanger Vaze
220. Pierre LE GROUX fs Noel van Quesnoy
Maeyken SAMIJN fa Pierre van Comines
x Wijtschate 1599
->Wijtschate 1597
Werkt voor iedereen
Woont in zijn eigen huis op de grond van Claeys Houssen
226. Frans SIX fs Nicolaes van Marquette
Adrienne DE RÖULERS fa Mahieu van Marquette
x Marquette 1590
-> Wijtschate 1600, voorheen Quesnoy
Wonen op het goed van de wezen van Anthoine
Goudesone
227. Cornelis ROUSSEEL fs Jan van Neuve-Chapelle
Marguerite FLOCTEEL fa Jacques van Richebourg
x Richebourg 1580
->Wijtschate 1582
Doet landsnering. Heeft 1 knaap (18j) en 1 schaper (15j)
Wonen op het goed van de weduwe van Mr. Jan De la
Grange
228. François DE FRANSSE fs Robert van Noyelles-lès-Seclin
Maeyken STILAERE fa Jan van Hoeke in het land van
Waas
x Stekene 1590
-> Wijtschate 1599
Doet landsnering
Wonen op het goed van de officiaal van Ieper

229. Noel HALEWYN fs Cornelis van Comines
Isabeau GOUC fa Jean van Quesnoy
x 1585
->Wijtschate 1599
Doet landsnering. Heeft 1 knaap (25j) en 1 meid
Wonen op het goed van Denys Van Loo
230. Noel DE BACKERODE fs Pieter van Laventie
Marie DELMOTE van Wijtschate
x Laventie 1585
->Wijtschate 1594
Doet landsnering
Wonen op het goed van de abt van Voormezele
239. Antoine NORY fs Eloy van Frélinghien (Verleghem)
(+1608)
Catheline HEITE fa Caesen van Waasten
Hebben al kind van 23 jaar
->Wijtschate 1592
Spinnen en wassen voor de goede lieden
Wonen op het goed van Pieter Du Flos
241. Gilles DHENEQUIN fs M. van Radinghem
Pasquette LEROY fa Thomas van Radinghem
x Radinghem 1585
->Wijtschate 1600, voorheen Nieuwkerke
Wonen op het goed van Margriete Vanden Bussche
242. Jan LESTENNE fs Jacques van Illies (Dilly bij Basse),
poorter van Mesen
Française LE BATEY fa Fredericq van Mesen
x Wijtschate 1596
->Wijtschate 1586, voorheen Illies
Pachter
Wonen op het goed van Clais Hous
247. Philipe DU TOIS fs Philippe van Verlinghem
Jeanne BUSIN fa Guille van Saint-André
x Wijtschate 1608
->Wijtschate 1600, voorheen Verlinghem
Landsman en werkman
248. Thomas DE LAVAE fs Thomas van Le Maisnil
Margriet VALEN fa David van Sequedin
x Wijtschate 1602
->Wijtschate 1602
Landsman. Heeft een jonkwijf ( 16j)
Wonen op het goed van Margriete Come van Armentiers
254. Jacques CASE fs Gheraerdt van Frélinghien (Verleghem)
Chrispinne VIENNE van Comines

121

x Nieuwkerke 1598
->Wijtschate 1598
Landsman
Wonen op het goed van Francois Cabelliau
257. Antoine DU MEY fs Jan van Houplines
Antonette TAHON fa Mahieu van Armentières
x Houplines 1585
->Wijtschate 1606, voorheen Waasten
Wonen op het goed van mijn heer van Merkem
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Als toemaatje geven we hieronder nog vier gezinnen waarvan
het gezinshoofd niet uit Waals-Vlaanderen afkomstig was,
maar wel met een Waalse vrouw getrouwd was
121. Anthoine DEL BARE fs Cornelis van Waasten
Marguerite DE BOEUF fa Maeillaert van Verlinghem
x Verlinghem 1581
->Wijtschate 1598
Houdt herberg te Hoogheseule, op het goed van Jan
Clarisse, baljuw van Deûlémont
140. Guille DE KUEKELAERE fs Rogier van Oostkamp
Madelaine GRAVELINES fa François van Radinghem
x Radinghem 1589
->Wijtschate 1598
Doet landsnering. Heeft 1 meid (27j)
Wonen op het goed van Pieter De Hem van Houthem
219. Jean HERRY fs Jean van Waasten
Margriete DE LA VAL fa François van Radinghem-enWeppes
x Kemmel 1607
->Wijtschate 1607, voorheen te Kemmel
Doet landsnering
Wonen in het huis van Anthoine Wacquenier
222. Joos VAN RlJCKEGHEM fs Joos van Tielt
Loyse MOEQUE fa Jan van Richebourg
x Richebourg 1587
->Wijtschate 1588
Molenaar
Wonen op het goed van Isaac Caesmaker

GEZINNEN MET HET GEZINSHOOFD AFKOMSTIG
UIT BELLE- , BERGEN- OF CASSEL-AMBACHT
48. Pierre BOUSSERlJ fs Pieter van Nieppe, poorter van Ieper
Madeleine CARPENTIER fa Jan van Ennetières-enWeppes

x Ennetières-en-Weppes 1597
-> Wijtschate 1609, voorheen 4 jaar in Langemark en 4
jaar in Boezinge
Paardenvoeder
Wonen in bij Mahieu Le Mahieu in een kamer
61. Jan VANDER CRUYCE fs Boudewijn van Bailleul St-Jean,
poorter van Ieper
Cathelyne DOE fa Jacques van Steenvoorde
x Ieper 1603
->Wijtschate 1608, voorheen Zillebeke
Strooidekker, doet allerhande handwerk
Wonen op het goed van Frans Vanden Woestyne en consoorten
96. Jan PRYS fs Jan van Bailleul
Jaqmyn VAN RENYNGHE fa Emile van Reningelst
x Bailleul 1593
->Wijtschate 1601, voorheen te Waasten en Bailleul
Doet practyquen als procureur te Waestene en Meessene.
Zijn vrouw houdt herberg
Woont op zijn eigen goed
118. Guille DE TURCK van Nieppe
Maeyken COUVREURS fa Roelant van Neerwaasten
x Neerwaasten 1587
->Wijtschate 1594
Timmerman
Wonen op het goed van Adriaen Craeyelinck
190. Jan DE KEYSERE fs Pieter van Bergues, poorter van
Mesen
Christyne DES ROISSYNS fa Jan van Mesen
x Mesen 1567
-> Wijtschate. Hier altijd gewoond
Kleermaker
Wonen in het huis van ontvanger De Codt
232. Pieter OSEEL fs Diric van Steenwerck, poorter van Ieper
Christyne DE HAMEAUX fa Stevens van Richebourg
x Nieuwkerke 1602
->Wijtschate 1603, voorheen Steenwerck
Werkt voor goede lieden in daghuren
Wonen op het goed van Jan Hobbele
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De Ieperse lenen onder Westhove
te Nieuwkerke

MATTIAS PATTYN
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1.

INLEIDING

Aangaande het leenwezen in de stad leper is er tot op heden
nauwelijks diepgaand onderzoek verricht 1• Het leen Beaurewaert dat van het grafelijk leenhof van Ieper werd gehouden,
werd onlangs door Dr. R. Opsommer in dit tijdschrift bestudeerd 2 • Onderstaande bijdrage beoogt op basis van enkele typische (feodale) documenten het historisch wedervaren van de
Ieperse lenen onder Westhove te Nieuwkerke tussen 1470 en het
einde van het Ancien Régime nader toe te lichten.
Daar de lenen die binnen het kader van onze studie vallen allemaal achterlenen zijn van het leenhof van Westhove te Nieuwkerke moeten we de voorhanden zijnde bronnen over het leenhof van Westhove gebruiken. Vooreerst is er het leenboek van
het grafelijk leenhof van Belle uit 1514 waarin alle achterlenen
en achter-achterlenen vermeld worden'. Verder beschikken we
over een mooie reeks denombrementen van de leenheerlijkheid
Westhove te Nieuwkerke, het hogere leenhof. In die denombrementen werden meermaals alle achterlenen van Westhove met
hun toenmalige eigenaar opgesomd,. Een derde bron, vooral
voor de l 8de eeuw, is de collectie akten en contracten en wettelijke passeringen van de heerlijkheid Westhove. Hier treffen we
de achttiende-eeuwse leenverheffen van de bedoelde achterlenen aan. Ook een Iepers leenregister (1470) uit de verzameling
van Jules Cordonnier was voor ons onderzoek relevant'.

2.

DE VIJF ACHTERLENEN VAN WESTHOVE IN /EPER

2.1. Een leen van 27 gemeten 1 lijn
2.1.1. De omvang
Dit leen heeft een oppervlakte van 27 gemeten 1 lijn 40 roeden.
Het leen is gelegen in de Ieperse St. Jacobsparochie. Het leen
grenst ten noorden aan de Zonnebekestraat, ten oosten aan een
waterloop (aan de overkant van die waterloop ligt de eifve van
de leenhouder), ten zuiden aan de gronden van wijlen Andries
Paelding en ten westen aan de gronden van wijlen mijnheer van
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Beaurewaerd, leen van
de Ieperse Za/e in de
!4de-!5de eeuw,
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Halewijn. Wanneer de leenhouder van dit leen verandert, moet
de nieuwe leenhouder het gebruikelijke verhefgeld van 10 ponden parisis aan de leenheer of zijn plaatsvervanger betalen. Bij
verkoop komt daar nog de tiende penning ( 10 % verkooptaks)
bij. Bovendien dient de leenhouder jaarlijks met Goede Vrijdag
een paar witte sporen aan zijn leenheer aan te bieden. Volgens
het leenregister van 1470 heeft het leen een oppervlakte van 27
gemeten 50 roeden en een jaarlijkse opbrengstwaarde van 58
ponden 4 schellingen parisis 6 •
De leenhouders
François Warchier, vermeld in 1470 7 •
Jan Denis als voogd van het kind van Nicasius Hanneron, vermeld in 1514 8 •
Hieronimus Hanneron, vermeld op 28 januari 1547 (n.s.) 9 •
Jan Hanneron, vermeld op 31augustus1585 10 •
Philippe Hanneron, vermeld op 22 augustus 1625 11 •
Voor 27 november 1702: Jooris Plumioen.
Op 27 november 1702 komt juffrouw Marie Van Amandele,
weduwe van Heer Jooris Plumioen, de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Westhove. Zij had het leen geërfd na het overlijden van haar
man 12 •
' Ieper, Stadsarchief,
Fonds Cordonnier, 13,
f' !Ov.
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Op 30 juni 1721 komt Thomas Luttun de verplichtingen van
verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Westhove. Hij had een volmacht gekregen van Juffrouw
Joanna Jacoba Plumioen. Zij had het leen geërfd na het overlijden van Juffrouw Marie Van Amandele, haar moeder 13 •
Op 13 april 1722 komt Charles Louis Luttun de verplichtingen
van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Westhove. Hij had een volmacht gekregen van Mijnheer
Merghelynck om het leen op zijn oudste zoon Franciscus
Josephus Merghelynck te verheffen. De minderjarige had
immers het leen geërfd van zijn tante juffrouw Joanna Jacoba
Plumioen 1".
Op 7 augustus 1751 komt Leonardus De Coninck de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van Westhove. Hij had een volmacht gekregen van
Mevrouw Marie Joanna Florisone, weduwe van heer en meester Franciscus Josephus Xaverius Merghelynck om het leen op
haar oudste zoon Franciscus lgnatius Josephus Merghelynck
te verheffen. De minderjarige had immers het leen geërfd van
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zijn vader Heer en Meester Franciscus Josephus Xaverius
Merghelynck, overleden tresorier van Ieper 15 •

2.2. Een leen van 5 gemeten 1 lijn
2.2.1. De omvang
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Dit leen heeft een oppervlakte van 5 gemeten 1 lijn. Het leen is
gelegen in de parochie van Onze-Vrouw-ten-Brielen naast de
stad leper binnen het schependom. Wanneer de leenhouder van
dit leen verandert, moet de nieuwe leenhouder het gebruikelijke
verhefgeld van 10 ponden parisis aan de leenheer of zijn plaatsvervanger betalen. Bij verkoop komt daar nog de tiende penning
(10 % verkoopstaks) bij. Bovendien dient de leenhouder jaarlijks met Goede Vrijdag een paar rode sporen aan zijn leenheer
aan te bieden. Volgens het leenregister van 1470 heeft het leen,
gelegen buiten de Elverdingepoort, een oppervlakte van 5
gemeten en een jaarlijkse opbrengstwaarde van 29 ponden parisis 16 •

2.2.2. De leenhouders
Josquin van Passchendale, zoon van wijlen Pauwels, vermeld
in 1470 11 •
Aureel van Pasquedale, vermeld in 1514 18 •
Jacob van Passchendale, vermeld op 28 januari 1547 (n.s.) 19 •
Op 22 oktober 1572 vereffent Pieter Du Remault, procureur van
jonkheer Nicolaus van Sint Omaers, heer van Waalscappel, het
bedrag van 10 ponden parisis aan de ontvanger van Westhove.
Jonkheer Nicolaus van Sint Omaers had het leen verkregen als
feodaal erfgenaam van Jacob van Passchendale 20 •

Isabelle van Sint Omaers, dochter van Nicalaus, vermeld op
31 augustus 1585 21 •
Mijnheer van Ricourt, haar zoon, vermeld op 22 augustus
1625 22 •

2.3. Een leen van 38 gemeten 112 (deel van
Beaurewaert)
2.3.1. De omvang
Het achterleen van 38 gemeten 1/2 was een deel van Beaurewaert. In de bijdrage van R. Opsommer vernemen we reeds dat
het domein Beaurewaert te Ieper in drie grote lenen opgedeeld

15
Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper V, 254,
akte 88.
16
Ieper, Stadsarchief,
Fonds Cordonnier, 13,
f'° 2lr.
17
Ieper, Stadsarchief,
Fonds Cordonnier, 13,
f'° 2lr.
18
Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3899, f'° 65r.
19
Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143027.
20
Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper I, 2665,
f'° !30r.
" Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143033.
" Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143038.

werd: het eerste deel ressorteerde onder het leenhof van leper,
het tweede stuk onder de Burggravie en het resterende stuk was
het leen van 38 gemeten onder Westhove. Ook dit leen was in
de Ieperse St.-Jacobsparochie gelegen 23 • Wanneer de leenhouder van dit leen verandert, moet de nieuwe leenhouder het
gebruikelijke verhefgeld van 10 ponden pari sis aan de leenheer
of zijn plaatsvervanger betalen. Bij verkoop komt daar nog de
tiende penning ( 10 % verkoopstaks) bij.

2.3.2. De leenhouders
Victor van Lichtervelde, vermeld in 1470 24 •
Jan van Lichtervelde, vermeld in 1514 25 •
Jan van Lichtervelde, vermeld op 28 januari 1547 (n.s.) 26 •
Jonkheer Ferdinand van Lichtervelde, vermeld op 31 augustus 1585 27 •
Jonkheer Jan van Lichtervelde, vermeld op 22 augustus
1625 28 •
Voor 13 december 1680: mijnheer Pieter van Lichtervelde,
heer van Vellenaere.
Op 13 december 1680 komt Mijnheer Jan Ferdinand van
Lichtervelde de verplichtingen van verhef en manschap na
voor de baljuw en leenmannen van Westhove. Hij had het leen
verkregen na het overlijden van mijnheer Pieter van Lichtervelde, zijn vader 29 •
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Op 25 april 1714 komt Cornelius Henricus De Conijnck de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van Westhove. Hij had daarvoor een schriftelijke volmacht gekregen van mevrouw de douarière van mijnheer Jan
Ferdinand van Lichtervelde om het leen op haar oudste dochter
Marie Isabelle Catherine van Lichtervelde te verheffen. De
minderjarige dochter had het leen geërfd na de dood van mijnheer Jan Ferdinand van Lichtervelde, haar vader 30 •
Wanneer Marie Isabelle Catherine van Lichtervelde overlijdt,
komt het leen aan haar oudste zoon François Joseph Guislain
van Vilsteren, baron van Laarne. In de registers vonden we
geen verhefakte terug. Nochtans zal de volgende leenhouder,
zijn broer Nicolas Joseph Guislain van Vilsteren, uitdrukkelijk
in de verhefakte laten vermelden dat hij het leen had verworven
na de dood van François Joseph Guislain van Vilsteren, zijn
broer.
Op 3 juni 1750 komt Cornil Henri De Coninck de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen
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van Westhove. Hij had daarvoor een schriftelijke volmacht
gekregen van mijnheer Nicolas Joseph Guislain van Vilsteren,
baron van Laarne. Hij had het leen verkregen na het overlijden
van mijnheer François Joseph Guislain van Vilsteren, zijn
broer 11 •
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Op 14 november 1762 komt Cornelis François De Coninck de
verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en
leenmannen van Westhove. Hij had daarvoor een schriftelijke
volmacht gekregen van mijnheer Theodorus Josephus
Guislain van Vilsteren, baron van Laarne. Hij had het leen verkregen na het overlijden van mijnheer Josephus van Vilsteren,
zijn broer".
Op 23 mei 1792 komt Eugenius Bernardus Glorie de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van Westhove. Hij had daarvoor een schriftelijke volmacht
gekregen van mevrouw Marie Therese Genoveve Colette van
Vilsteren, barones van Laarne, vrouwe van Croix, Bruijncasteel, enz. De barones had het leen verkregen na het overlijden van mijnheer Theodor Joseph Guislain van Vilsteren, haar
broer-'-'.

2.4. De leenheerlijkheid van de Camere
2.4.1. De omvang
De leenhouder van van de Camere mag een baljuw, een amman
en een volle bank van zeven schepenen aanstellen. De leenheerlijkheid heeft de middele rechtspraak. De leenheerlijkheid
is een vliegende heerlijkheid die zich binnen drie parochies uitstrekt: Langemark, Zonnebeke en St.-Jacobs Ieper. De leenhouder haalt zijn opbrengsten uit volgende renten die op de cijnslanden rusten: 15 ganzen en 1124 van een gans met St.Pietersdag in augustus, 16 kapoenen met midwinter, 32 razieren
112 en 1 vierendeel 112 witte haver, 7 razieren 112 ruwe haver
met Onze-Lieve-Vrouwlichtmis en 12 ponden 16 schellingen 2
deniers. De ene helft van die geldrente dient met St.-Jansdag
midzomer en de andere helft met Bamisse vereffend te worden.
Met Bamisse dient ook nog een peperrente - bestaande uit één
pond peper per jaar - betaald te worden. Volgens het leenregister van 1470 heeft het leen een jaarlijkse opbrengstwaarde van
53 ponden 3 schellingen 2 denieren parisis 34 •
2.4.1. De leenhouders
Erfgenamen Jooris de Vos, vermeld in 1470 35 •
Jooris De Vos, vermeld in 1514 16 •
Jooris De Vos, vermeld op 28 januari 1547 (n.s.) 17 •
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Voor december 1570: juffrouw Jeanne De Vos.
In december 1570 vereffent mijnheer Joos Hanneron het
bedrag van 10 ponden parisis aan de ontvanger van Westhove.
Mijnheer Joos Hanneron had het leen verkregen 38 na de dood
van Jeanne De Vos, zijn moeder.
Op 3 oktober 1572 vereffent Victor Fruytier, voogd van jonkheer Jan Hanneron, zoon van Joos, het bedrag van 10 ponden
parisis aan de ontvanger van Westhove. De wees had het leen na
de dood van zijn vader verkregen 39 •
Jan Hanneron, vermeld op 31 augustus 1585 40 •
Philippe Hanneron, vermeld op 22 augustus 1625 4 '.
Voor 27 november 1702: Jooris Plumioen.
Op 27 november 1702 komt juffrouw Marie Van Amandele,
weduwe van heer Jooris Plumioen, de verplichtingen van verhef
en manschap na voor de baljuw en leenmannen van Westhove.
Zij had het leen geërfd na het overlijden van haar man 42 •
Op 30 juni 1721 komt Thomas Luttun de verplichtingen van
verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Westhove. Hij had een volmacht gekregen van juffrouw Joanna
Jacoba Plumioen. Zij had het leen geërfd na het overlijden van
Juffrouw Marie Van Amandele, haar moeder 43 •

" leper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper !, 2665,
f" 129r.
" leper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper 1, 2665,
f" 130r.
"' Lille, Archives
Départementa/es du
Nord, B 3898, document
143033.
" Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143038.
" Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij leper V, 252.
" leper, Stadsarchief,
Kasselrij leper V, 253.
"' Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij leper V, 253.
" leper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper V, 254,
akte 89.

Op 13 april 1722 komt Charles Louis Luttun de verplichtingen
van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Westhove. Hij had een volmacht gekregen van mijnheer
Merghelynck om het leen op zijn oudste zoon Franciscus
Josephus Merghelynck te verheffen. De minderjarige had
immers het leen geërfd van zijn tante Juffrouw Joanna Jacoba
Plumioen.w.
Op 7 augustus 1751 komt Leonardus De Coninck de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van Westhove. Hij had een volmacht gekregen van
mevrouw Marie Joanna Florisone, weduwe van heer en meester
Franciscus Josephus Xaverius Merghelynck om het leen op haar
oudste zoon Franciscus Ignatius Josephus Merghelynck te
verheffen. De minderjarige had immers het leen geërfd van zijn
vader heer en meester Franciscus Josephus Xaverius
Merghelynck, overleden tresorier van Ieper 45 •
2.4.3. Het Ieenhof van de Camere
De leenheerlijkheid heeft vier achterlenen: drie ervan hebben
een vol verhef van 10 ponden parisis en het vierde achterleen
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staat ter beste vrome van drie en de leenhouder moet ieder jaar
een pond peper aan de heer van de Camere aanbieden.
In het leenregister van 1470 vinden we 4 achterlenen te Ieper
terug. Drie achterlenen behoren toe aan Melchoir De Wale en
één achterleen behoort toe aan een zekere Adrienne4 6 •

2.5. Een leen van 3 gemeten
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2.5.1. De omvang

Dit leen heeft een oppervlakte van 3 gemeten. Het leen is in de
parochie van Onze-Vrouw-ten-Brielen naast de stad Ieper binnen het schependom gelegen. Het leen is in twee percelen verdeeld. Een eerste perceel ligt langs de Elverdingestraat en grenst
aan de voormalige gronden van de paters Augustijnen te Ieper.
Wanneer de leenhouder van dit leen verandert, moet de nieuwe
leenhouder het gebruikelijke verhefgeld van 10 ponden parisis
aan de leenheer of zijn plaatsvervanger betalen. Bij verkoop
komt daar nog de tiende penning (10 % verkooptaks) bij.
Bovendien dient de leenhouder jaarlijks met Goede Vrijdag een
paar rode sporen aan zijn leenheer aan te bieden. Volgens het
leenregister van 1470 heeft het leen een jaarlijkse opbrengstwaarde van 3 ponden 6 schellingen parisis 47 •
2.5.2. De leenhouders
Melchior De Wale, vermeld in 1470 48 •

Jacob Lupe als voogd van Nicolas Frutijer, zoon van Victor,
vermeld in 1514 49 •
Meester Gerard Frutier, vermeld op 28 januari 1547 (n.s.) 50 •
Jonkvrouw Cathelijne Fruijtiers, weduwe van meester Jan
Keignaert, vermeld op 3 oktober 1572 5 ' en 16 oktober 1575 52 •
Jonkheer Jan Keignaert, vermeld op 31 augustus 15 85 53 •
Jonkheer Jan Keignaert, zoon van jonkheer Jan, vermeld op 22
augustus 1625 54 •
De achttiende-eeuwse denombrementen van de leenheerlijkheid
Westhove vermelden dat het leen sedert 1677 niet meer verheven werd. Het leen verdween immers door de aanleg van de
kaai aan de Ieperlee.

"' Ieper, Stadsarchief,
Fonds Cordonnier, 13,
f" !Ov.
" leper, Stadsarchief,
Fonds Cordonnier, 13,
f" 22v.
'" Ieper, Stadsarchief,
Fonds Cordonnier, 13,
f" 22v.
" Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3899, f" 65r.
50
Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143027.
51
Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij leper 1, 2665,
f" l 29v (aanstelling van
Jan Bolle tot bedienlijk
man van haar leen).
" Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper!, 2665,
f" 132r (aanstelling van
Pieter De Quekere, zoon
van Jacob, tot bedienlijk
man van haar leen).
53
Lille, A rchives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143033.
" Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3898, document
143038.

3.

BESLUIT

Op basis van enkele feodale documenten kunnen we niettegenstaande de talrijke hiaten in het heerlijkheidsarchief van de leenheerlijkheid Westhove de eigenaars van de vijf lenen terugvinden. De drie grootste lenen zijn gemakkelijk terug te vinden, de
twee kleinere lenen zijn vanaf de zeventiende eeuw niet meer te
vinden: een leen werd verduisterd en niet meer verheven door
de aanleg van de kaai aan de Ieperlee. Het leen van 5 gemeten
aan de Elverdingestraat vonden we in de l 8de-eeuwse registers
niet meer terug. De grootste lenen zijn net zoals de andere lenen
in de Sint-Jacobsparochie in handen van typische Ieperse patriciërsfarnilies.

131

Berichten en nieuwe uitgaven
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Leden die van deze rubriek willen gebruik maken kunnen uitsluitend terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden
4, 8950 Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw bericht of
aankondiging wordt opgenomen.

De Kruisboogschutters van de Koninklijke Gilde vanden Eede/en Ridder Sint-Jooris.
Wat voor de schuttersgilden gedurende enkele eeuwen een militaire opdracht was, zette zich nog minstens evenlang verder als
een vreedzaam sportief vermaak met behoud van bepaalde tradities. Gewone en ongewone gebeurtenissen binnen de vereniging passen soms wonderwel in het tijdskader van de bewogen
Poperingse geschiedenis.
Verder zullen genealogen er hun gading vinden: talrijke oude
familienamen uit de regio komen erin voor. Het blijft echter niet
bij een saaie opsomming van namen. Waar het mogelijk was
koppelde de auteur deze aan historische feiten.
Een authentiek verslag- of resolutieboek behorende tot de gilde
overspant een periode van 325 jaar. Naast enkele archiefstukken
was dit boek de belangrijkste bron waaruit de kroniek verhaalt:
een document dat beter verdiende dan alleen maar in een bankkluis bewaard te worden.
Het boek kan besteld worden bij Willy Maeckelberghe, OnzeVrouwedreef 53 Poperinge 8970. Tel. 057 / 33 60 26.

Kastelen en Landhuizen in de Westhoek
Zopas is het boek "Kastelen en Landhuizen in de Westhoek"
van de hand van Valère Priem uit Ieper verschenen. Het eerste
deel in de reeks "Kastelen en Landhuizen in Groot Ieper" werd
geschreven in 1996.
"Kastelen en Landhuizen in de Westhoek" omvat 224 bladzijden en is geïllustreerd met meer dan 200 foto's in kleur en
zwart-wit, kaartjes en wapenschilden. Het handelt over 37 kastelen uit tien steden en gemeenten rond Ieper.
De verkoopprijs van het boek 1050 frank, eventueel te verhogen
met de portkosten ( 150 fr.) te bestellen op nummer 0682243291-96 met de vermelding "Kastelen en Landhuizen in de
Westhoek" (2de deel).

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden
gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels
wordt zo nodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 ( 1995),
jg. 12 ( 1996) en jg. 13 ( 1997) beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs zijn minimumbijdragen. De abonnementsvoorwaarden voor 1998 zijn:
België:
Nederland:
France:
Andere landen:

400,- BEF overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.

Westhoek, Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
25 NLG overschrijven op Rabobank-rek 11.33.39.143, t.n.v.
Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge.
75 FRF par virement au compte Crédit du Nord 863-107435-43,
au nom de Kristof Papin, Casselstraat 238, B.-8970 Poperinge.
500,- BEF op rek. 000-1692845-01, t.n.v.
Stefaan Lazoore, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper.
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Joos De Cat (ca. 1490-1564)
Een Wervikse baljuw tijdens de
Reformatie
JOHN DESREUMAUX
135
Wervik kan beschouwd worden als de oostpoort van de gereformeerde Westhoek in de zestiende eeuw 1• Als hervormde
gemeente komt Wervik slechts weinig voor in de reeds gepubliceerde werken. Dit lijkt mij logisch, daar het archief van Wervik
slechts zes lopende meter bevat, waarvan maar een twintigtal
stukken die handelen over de zestiende eeuw. De plaatselijke
geschiedschrijvers, met name Isidore Blieck in 1902 en rector
R. Defrancq (1960-1966) hebben er steeds de nadruk opgelegd
dat er geen of slechts enkele hervormden waren in Wervik. Bij
de eerstgenoemde auteur worden er drie "geuzen" genoemd, die
actief waren tijdens de beeldenstorm 2 • Defrancq neemt deze
gegevens letterlijk over, voegt enkele namen toe en vertelt verder dat de andersdenkenden in Wervik 'enige aanhang hebben
gehad' 3 • In verschillende bijdragen werd bewezen dat Wervik
wel degelijk een sterk gereformeerde gemeente was 4 •

Wervik, begin zestiende eeuw
' Gerechtelijk en administratief behoort Wervik nu
tot het arrondissement
leper.
'I. Blieck. Quelques analectes sur l'histoire de
Wervicq. Wervik 1902,
blz. 35: Jl. Wervicq, les
prinGipau.x briseurs d'images étaient Jean
Casier, Denis Dumont et
Ie fils batard Daniel
Berte'.
3
R. Defrancq. Bijdragen
tot de geschiedenis van
Wervik. Deel !II. Wervik
1966, blz. 81.
'J. Desreumaux. Wervikse
Geuzen en Hervormden,
Stedelijke Oudheidkundige Commissie, jaarboek 1985, blz. 3-65;
1987, blz. 3-44; 1989,
blz. 23-54.
5
Recht door het stedelijk
bestuur geheven van erfenissen in de stad die aan
personen daarbuiten toevallen.

Wervik werd in 1517 een autonome stad.
Voordien was het grondgebied van Wervik juridisch en financieel verdeeld over drie kasselrijen: Kortrijk, Ieper en Rijsel. Er
waren drie grote heerlijkheden met vele achterlenen: Wervik en
Ter Kruise die toebehoorden tot de keizerlijke domeinen en
Oosthove dat van de Oudburg in Gent afhing.
De scheiding van de kasselrijen Kortrijk en Ieper liep dwars
door de stadskern.
Dit bracht natuurlijk verwarring met zich mee. Als voorbeeld
halen we hier een geval aan dat zich meerdere keren afgespeeld
heeft op het Steenakker, de grootste Wervikse marktplaats. Een
persoon die verhuisde en enkele tientallen meters verder een
andere woning betrok, werd bij een overlijden geconfronteerd
met het issuwerecht 5 • Hij was immers naar een andere kasselrij
verhuisd.
De Werviks politiek werd gedomineerd door twee heerlijkheden.
Beide instanties, Wervik en Oosthove, hebben steeds met elkaar
in de clinch gelegen. Voor zover de geschiedenis het toelaat om
een gericht oordeel te vellen kunnen we teruggaan tot de twaalfde eeuw, met name toen in 1127 Karel de Goede in Brugge vermoord werd. Een van de conspiratoren was Willem van

Werveke. Dit resulteerde hoogstwaarschijnlijk in een splitsing
van het toenmalige Wervik. Sindsdien werden beide heerlijkheden gecreëerd en ontstonden voorstanders en tegenstanders van
de ene of de andere heerlijkheid.
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In de woelige zestiende eeuw was het niet anders.
Tijdens het beruchte jaar van de beeldenstorm namen verscheidene Wervikanen deel aan de beeldenbrekerij. De Bloedraad
veroordeelde 78 personen tijdens de eerste vier jaar.
Hoe kon nu, in vergelijking met bv. Menen, dat schier geen veroordeelden kende, een streng gecontroleerde sekte als de herdopers hier vaste grond vinden?

JOOS DE CAT, baljuw van OOSTHOVE.
Een belangrijk gegeven is het optreden van de baljuw van
Oosthove.
Joos De Cat was de zoon van Nicasis en Jakemine (H)Ovyns 6 •
Hij werd geboren omstreeks 1490. Zijn grootvader, eveneens
Joos genaamd, lag begraven in de St.-Medarduskerk en had een
rijke stichting voorzien voor de armen onder de bevolking 7 •
Vanaf 1530 trad Joos op het voorplan. Op 29 mei van dat jaar
werd hij vermeld als ontvanger van de Sint-Jorisgilde 8 •
Hetzelfde jaar, op 22 november, zegelde Joos een stuk dat zich
in het Sint-Janshospitaal bevond. Op de zegel prijken een keper
en drie rozen 9 • Zijn eerste handboek, of manueel, dat zich in de
archieven bevindt, dateert van 1534 10 • Ook in 1534 wordt hij
genoemd als heer van Merriehaghe, een achterleen van Ter
Kruise in Komen 11 •
De naam van zijn vrouw is niet gekend. Na haar overlijden
moest hij wel de zorg dragen over twaalf kinderen 12 • Daarbij
komt nog dat hij waarschijnlijk één en wellicht twee bastaardkinderen had.
In 1546 liep er in Gent een proces tegen Joos 13 • De hoofdbeschuldiging hield direct verband met de godsdienstperikelen.
Op een maaltijd bij zijn zuster Medarde, had Joos aan de aanwezige gasten geopperd dat er geen vagevuur was, dat het
beeld van het vagevuur gecreëerd was door de klerikalen voor
hun eigen profijt (afkopen van aflaten) en gierigheid, en dat er
nog nooit iemand uit het vagevuur weergekeerd was! De klerk
in de Raad van Vlaanderen noteerde deze gegevens als volgt:
"... vervoordert hadde, contrarie onser kersten gheloove ende ordonnantien vanden Konincklicken
Majesteyt, te sustineerne datter gheen vaghevier en
was, ende dat tselve was eene inventie vanden papen
omme huerlieden singulier prouffyet ende gierechede
ende dat men niet en bevond datter iemand uuter selve
vagheviere ghecommen en es".

'Wervik, Oud
Stadsarchief. 310.
Wettelijke Passeringen
1588-1724, f'l2.
'Wervik, Kerkarchief,
Het Rodenboek, f' 27r0 •
De (185) jaargetijden in
het Rodenboek (ca.
1390-1565) werden nog
niet gepubliceerd. Een
studie over dit waardevol
Werviks register is in
voorbereiding.
'Kortrijk, Rijksarchief,
Akten en Kontrakten
1529-1530, f' 196.
9
J. Carpentier. Les archives de !'hospice de St.
Jean /'Evangeliste.
H.K.G.O.K.K., deel XXI,
3e alf. 1944-45, akte 55,
pag. 85.
1
°Kortrijk. Rijksarchief.
FE. nr. 1726.
11
J. Roeland!. De
Wervikse heerlijkheid
Oosthove. Verslagen en
mededelingen van de
Stedelijke Oudheidkundige Commissie.
1973, pag. 44.
12
Gent, Rijksarchief.
Raad van Vlaanderen.
nr. 7544, f'l48.
13
Gent, Rijksarchief,
Raad van Vlaanderen, nr.
7544, f'l51.

Dergelijke openbare blasfemie had al velen naar de (vuur)dood
geleid. Joos De Cat werd aangeklaagd en er volgde een onderzoek. De procureur volgde strikt de pas verscherpte plakkaten in
verband met heresie en eiste de doodstraf.
Joos De Cat werd echter vrijgesproken!
De vraag kan gesteld worden of hij niet van hogerhand
beschermd werd. Daarmee bedoelen we de toenmalige heer van
Oosthove (en Heule), Wouter vander Gracht, wellicht zelf gereformeerd. We zien in de loop van de verdere rekeningen van
Oosthove dat dezelfde Joos een betrekkelijk kleine rente ten
voordele van de kerk van Dadizele niet wilde uitbetalen. Voor
de heer van Oosthove, die machtig en rijk was, betekende deze
rente maar een peulschil. Dezelfde rente konden ze trouwens
gemakkelijk in hun rekeningen terugvinden, maar toch werd
vertikt die te betalen. Pas 80 jaar later, wanneer de scheiding
tussen het noorden en het zuiden doorgetrokken was, vond men
een compromis om de rente te vereffenen.

Na de vrijspraak op 19 maart 1546, spande een zekere Michiel
Roussel een nieuw geding in tegen Joos De Cat. Deze had
doodsbedreigingen geuit tegen Michiel en had hem achternagezeten en geroepen: ghy verraedere, ghy hebt ons doen daechvaerden te Ghent!!.
Het is duidelijk dat één van de aanwezigen tijdens de maaltijd
bij Medaerde de Cat deze Michiel Roussel was, die nadien de
woorden van Joos overgedragen had aan het gerecht.
We willen opmerken dat het niet alleen om geloofsredenen was
dat Joos De Cat meerdere keren gedagvaard werd. Zo liet hij
een afgewonnen huis afbreken dat stond op gronden die aan de
koning toebehoorden. Hij liet het materiaal overbrengen naar
zijn tuin waar hij het weer opbouwde en verhuurde voor eigen
rekening. Een verloren paard, beschouwd als stragiersgoed,
d.w.z. vreemd goed, dat op de heerlijkheid Wervik vastgehouden werd, liet hij heimelijk los en bracht het over naar Oosthove
zodat hij bij de verkoop de penningen zou ontvangen. Tegen de
ordonnanties van de wet en de kerk in liet hij het lijk van
Jehenne Nauwynck, weduwe van Gillis Noppe, die zelfmoord
gepleegd had, in gewijde grond begraven daar waar het dode
lichaam volgens de wet hanghen moest aen eene spriete.
Volgende feiten, die indruisten tegen het toenmalig katholiek
geloof, werden aangeklaagd. Hij weigerde sancties te nemen
tegenover personen die op zondag tijdens de mis: zittende in
taveerne, etende ende drinckende, speelende ende vechtende,
dobbelende ende zweerende, ende andere injurien doende.
Tijdens de hoogmis moesten toen alle herbergen gesloten blijven.
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In het laatste manueel van Joos De Cat (RAK. Fonds d'ennetières nr. 1686, renteboek van 1562 van
de heerlijkheid Oosthove) staat een tekening op de binnenkant van de kaft gemaakt door Ansa
Blondeel. Het origineel is vijf cm. hoog.
Is het een afbeelding van Joos Decat, of een schets van een Spaanse edelman? Wat bedoelde zij met
de uitbeelding van de rechtervoet? Stapt deze persoon in een plas of tekende ze een poot met klauwen,
een verwijzing die zowel geldig is naar de hebzuchtige en tirannieke baljuw Decat als naar de Spaanse
overheerser?

Nog erger waren de volgende aanklachten:
Hij werd verdacht bij nacht en ontij een moordaanslag gepleegd
te hebben op pastoor Hector Lupaert. Door het raam was hij de
woonst binnengedrongen om met eenen langhe messe te stekene, slaene ende houwenen naer Lupaert.
Hij werd ervan beticht manslag gepleegd te hebben op de vrouw
van Jan Blomme. In het huis van Antone Bataille had hij haar,
schijnbaar zonder reden, met een mes gestoken en als ze op de
grond lag gestampt met voeten up haren buuck, zyde ende andre
partien van haer lichaeme. Na drie dagen was de vrouw overleden.
Ondanks al deze aanklachten liep Joos De Cat nog steeds vrij
rond en verstevigde hij zijn machtspositie. Niets wijst erop dat
zijn gedrag nopens de nieuwe religie veranderd was. Hij liet
omstreeks 1550 oogluikend toe dat Jan vanden Driessche vergaderingen belegde van doopsgezinden op zijn grondgebied.
Wanneer dezelfde Jan, opgejaagd door de mannen van de wet
van de heerlijkheid Wervik, tijdens de kermis had kunnen ontsnappen in het volksgewoel, deed hij er niets aan om hem te
arresteren.
Daar waar de keizer stelde dat iedere nieuwkomer in de stad
grondig gecontroleerd moest worden nopens zijn opinies, verhuurde de baljuw van Oosthove zonder veel omhaal zijn huizen
aan nieuwgezinden 14 • We stellen toch dat dit niet alleen uit
overtuiging was, maar ook uit hebzucht.

De beginjaren van 1560

"Gent, Rijksarchief,
Raad van Vlaanderen,
nr. 7.538, f'23v 0 •
"Gent, Rijksarchief,
Raad van Vlaanderen,
nr. 7.544, f'l51.
"Tussen 1547 en 1558
verbleef Titelmans 59
maal te Wervik, op de
lijst van de bezochte steden één van de meest
voorkomende.
J. Vandewiele. B.G.N.
De inquisitie-rechtbank
van Pieter Tite/mans in
Vlaanderen, pag. 35.

De doopsgezinde kern vond in Joos een goede beschermheer
(mits betaling !).
Groot-inquisiteur Titelmans werd op de hoogte gebracht van het
feit dat er in Wervik iets broedde 15 •
Op 24 juli 1562 kwam hij in het holst van de nacht (een veel
gebruikte methode bij Titelmans) met enkele helpers aan in
Wervik om er ketters in te rekenen 16 •
Uit de procesbundel noteren we dat het de plaatselijke pastoor,
Pieter De Grave, was die het verdacht vond dat verschillende
personen (niet Wervikanen!) de mis niet hoorden noch te biecht
gingen.
Om vier uur 's morgens werd Joos De Cat op de hoogte gebracht van de actie.
Enige tijd later zond de inquisiteur een dienaar naar het huis van
de baljuw om de arrestatie officieel te laten verlopen, zoals bij
wet gesteld werd.
Het geklop van Titelmans op de deur van het huis in de
Molenstraat bleef echter onbeantwoord. De baljuw bleek nochtans thuis te zijn, zo getuigden toch andere mensen. Na herhaalde malen gesommeerd te hebben dat de groot-inquisiteur
hem persoonlijk wilde spreken, bleek De Cat er nog geen oren
naar te hebben.
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Titelmans eiste nu persoonlijk dat de baljuw aanwezig zou zijn
in de herberg het Bourgondisch Schilt.
Joos De Cat liet nog steeds niets van zich horen, nog steeds weigerde de baljuw de inquisiteur te spreken!
Eindelijk, na lanc verbeyden enden diversche botscepen, kwam
De Cat ertoe om Titelmans te spreken. Daarbij stelde hij zijn
eigen eisen. Niet in een herberg zou de confrontatie doorgaan,
maar wel in de kerk! En daarbij wilde hij Titelmans maar spreken om zeven uur in de morgen.
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Het is duidelijk dat Joos De Cat in de voorbije uren om bewijsmateriaal voor zijn eigen verdediging gezocht had. Daarom was
hij ook niet verrast toen de inquistiteur hem direct aanviel met
de vraag hoe het kwam dat er heretickers binnen zijn rechtsdomein woonden.
De Cat antwoordde nonchalant dat dit in feite zijn zaken niet
waren, dat hy daer mede niet te doene en had. Tenslotte bleken
de aangehouden personen volgens hem van onbesproken aard!
Voorbereid op de zaak liet hij Titelmans parchemyne briefven
zien, waarop vermeld stond dat de aangehouden personen lieden van eere waren.
Tijdens de raid hadden de gezellen van Titelmans vijf personen
opgepakt, waarbij een kind van zeventien à achttien maanden,
dat het kerkelijk doopsel nog niet ontvangen had.
De inquisiteur zag in dat het moeilijk was om de gevangenen in
de handen van de baljuw van Oosthove te laten. Op de vraag of
De Cat de gevangenen zou opsluiten kreeg hij een direct antwoord: dat hy, met grauwen moede, hy niet en moghen en wilde.
M.a.w., rot op!!
Titelmans had al veel tegenstand gekend, en was moeilijk uit
zijn lood te slaan. De reacties van de vertegenwoordiger van de
grootste Wervikse heerlijkheid noopten hem om op eigen initiatief maatregelen te nemen. Titelmans zou zelf voor de inhechtenisneming van de verdachten zorgen. Hij eiste nu, in naam van
de koning, een paard en kar om zijn gevangenen naar een veiliger plaats over te brengen.
De Cat reageerde terstond. Koppig weigerde hij ook aan deze
dwingende eis te voldoen, met het flauwe excuus dat er geen
enkel paard en kar beschikbaar was gezien den bezighen tyt vander oogst.
Uren verliepen. Wervik stond in rep en roer.
Steeds meer mensen bemoeiden zich met het gebeuren. Daarbij
stellen we vast dat de inwoners van de heerlijkheid Wervik frontaal tegen de Oosthovenaars stonden.
Er kwam maar geen schot in de zaak voor Titelmans. De gevangenen werden door zijn helpers tijdelijk in de cel gestopt op het
Steenakker (Oosthove).

Het was bijna middag toen Titelmans zelf het touw in handen
nam en persoonlijk op zoek ging naar een vervoermiddel.
Een toevallige winkelier met paard en kar werd aangemaand om
zijn voertuig ten dienste te stellen van de Koning en zijn afgevaardigde.
Op het Steenakker, plaats van het gebeuren, dromden de mensen samen.
Om twee uur dacht Titelmans, eindelijk, dat hij zijn gevangenen
naar veiliger oorden kon brengen. De verdachten werden uit de
cel van Oosthove geleid en men maakte aanstalten om hen op
het vervoermiddel te plaatsen.
Uit een totaal onverwachte hoek kwam er opnieuw weerstand.
De waghenare of voerder en de cipier van Oosthove riepen
Titelmans toe dat dit zo maar niet kon verder gaan. Zij eisten
eerst en vooral om vergoed te worden. De voerder om zijn daghuer, of de verloren tijd van zijn gespan. De cipier om de
gemaakte kosten contant te vergoeden.
Het volk steunde Joos De Cat en nam een uiterst agressieve
houding aan.
Joos De Cat had aandachtig de evenementen zitten volgen in de
herberg de Gouden Leu. Hij moet in zijn vuist gelachen hebben,
om die openlijke opstand tegen de gevestigde waarden.
Nadat de notaris die Titelmans vergezelde een koninklijke aanstellingsbrief voorgelezen had, werden de gevangenen op de kar
gezet. Nu pas liet de massa haar woede de vrije loop. In de procesbundel staat vermeld dat het meestal upgezetenen ende
inwonders vanden Oosthove waren die zich onder gepuepele
roerden.
"Ghy diefleeders, meschante verraeders, alaerme, alaerme ! ! !
De toeschouwers namen duidelijk partij tegen Titelmans en zijn
gezellen. Men hield het paard tegen en er werden agressieve liederen gezongen. Men moedigde de gevangenen aan: broeders,
houdt ulieden vulstandich, het es omme gheen diefterie ofte
roof
Voor Titelmans scheen de zaak in het honderd te lopen. In een
benauwende sfeer moest hij het hoofd koel houden. Er kwam
echter hulp uit een onverwachte hoek!
Ne hadde gheweest tgoet debvoir van eenen Frederick
de Buule, balliu van Wervicke, metsgaders Jan de
Visch, stedehouder van den souvereyn balliu van
Vlaendere, die tghemeene volck afhielden...
Voor de klerk in Gent die het proces noteerde, moet het een
klein mirakel geweest zijn dat Titelmans uit de klauwen van de
opgehitste menigte kon ontsnappen.
Wie echter op de hoogte is van de toestand in Wervik, zal niet
verbaasd opkijken dat de verantwoordelijken van de heerlijkheid Wervik in feite al van vroeg in de morgen voorbereidselen
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getroffen hadden om die van Oosthove een loer te draaien.
Gezien de feiten zich echter afspeelden op het grondgebied van
hun aartsrivalen, hadden zij wijselijk de souverein-baljuw van
Vlaanderen (die resideerde in Moeskroen) met een ijlbode verwittigd van de toestand. Samen met deze verantwoordelijke
konden die van Wervik optreden buiten de grenzen van hun
heerlijkheid en 'belangeloos' het vel van de groot-inquisiteur
redden!
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Titelmans kon samen met zijn gevangenen Wervik ontvluchten
en ze begaven zich naar Kortrijk. Daar liet hij de Tieltenaren
over aan het plaatselijk gerecht.
De gerechtsprocedure liep verder. Om recht te spreken maanden
de Kortrijkse ambtenaren enige tijd later Joos De Cat aan om de
gevangen af te halen, teneinde ze op de heerlijkheid Oosthove
te laten berechten, zoals wettelijk voorgeschreven. Decat stuurde ontwijkende antwoorden.
Hierna werden de grote middelen gebruikt.
Op last van de Raad van Vlaanderen kwamen daarop de procureur-generaal en de souverein-baljuw met een grote gewapende
macht naar Wervik. Ze brachten de gevangenen mee om zelf het
vonnis te bepalen en uit te voeren. Daarbij werd geordonneerd
dat de heer van Oosthove, Philips van Liedekercke, persoonlijk
verwacht werd!
Drie Tieltenaren werden er tot de vuurdood veroordeeld, en op
17 november 1562 was iedereen present om de straf te zien uitvoeren 17 •
Iedereen??
Behalve Joos De Cat. Weer liet hij op zich wachten.
Temidden van een hevige regenbui stonden de veroordeelden op
de brandstapel te wachten op de uitvoering van hun vreselijke
straf.
Toen de beul kwam melden dat het stro en het hout doornat
waren door de aanhoudende regen, verloren de magistraten alle
geduld.
Inderhaast werd een schavot getimmerd. Gillis en Pieter
Potvliet, samen met Gillis Strincq, ontsnapten aan de vuurdood,
maar werden onthoofd.
Het gerecht liet deze zaak niet zomaar over zich heen gaan.
Joos De Cat werd in Gent ter verantwoording geroepen en opgesloten.
In de rekening van Oosthove over de jaren 1561-62, gepresenteerd door een zoon van Joos, Jeroon De Cat, wordt vermeld dat
de dootcoopen gevallen binnen Oosthove, nog niet ontvangen
zijn mits de persoonlicke detentie vanden ontfanghere 18 •
Bij het proces stelde men vast dat men Joos in feite niet om
godsdienstredenen kon straffen (hoewel er veel andere mensen
met een belangrijke functie om pietluttige feiten tot de zwaarste

"Kortrijk, Rijksarchief,
FE. nr. 1697. Rekening
Oosthove 1561-1562,
f" ll.
"Kortrijk, Rijksarchief
FE. 1697 f"6.

straf waren veroordeeld). De procureur eiste evenwel toch de
doodstraf tegen Joos, omdat hij uit lankmoedigheid alles zover
had laten komen.
En weer werd de doodstraf niet uitgesproken!!
Nu werd zijn leeftijd (circa zeventig jaar) aangehaald. Dit is in
wezen een lachertje, en het is duidelijk dat De Cat nog steeds
beschermd werd door machtige personen.
De sfeer in de Raad van Vlaanderen moet vergiftigd geweest
zijn bij de besluitvorming om Joos De Cat niet tot de hoogste
straf te veroordelen. Schrijft de klerk immers niet de volgende
zure opmerking over de inwoners van de heerlijkheid Oosthove:
"Dat so wie te Wervicke omme zyn quaetleven als van
drincke, tuuschen, zweeren ende vechtene binnen den
dienst Gods nijet blyven en moghen, dat die ghaen
moghen naer Oosthove vry ende vranc "! !
In ieder geval zou het doen en laten van de ingezetenen van de
heerlijkheid Oosthove nu aandachtig gevolgd worden".
Joos De Cat werd voor eeuwig uit zijn ambt ontslagen en hij
moest een fikse boete van 400 f parisis betalen. Met hem werd
ook de cipier van Oosthove, Pieter vanden Berghe, uit zijn functie ontzet en kreeg een boete van 20 gulden.

"Samen met vader en
moeder Dezwarte werden
ook vier zonen verbrand:
Cristiaan, "smallekenswever"; Hansken idem;
Mathieu, hoedenmaker"
en Niklaas, timmermanmandenmaker.
"'Brussel, Algemeen
Rijksarchief,
Rekenkamer nr. 14.532.
Rekening Wervik 15611564 f"3v
0

•

Na de euforie sloeg de gemoedstoestand in de heerlijkheid om
na het verdwijnen van Joos de Cat. De meeste vreemdelingen(=
herdopers) vertrokken met have en goed naar veiliger oorden.
Bij de vreemdelingen die zich in Oosthove opgehouden hadden
was de familie Dezwarte van Nieppe (Niepkerke). Het vertrek
naar een andere leefbare plaats zou echter falikant aflopen. De
familie werd in het naburige Halewijn (Halluin-F) aangehouden
(hier blijkt duidelijk dat het gerecht met argusogen de toestand
in Oosthove gevolgd had). Op 27 april 1563 werd het voltallig
gezin te Rijsel (Lille-F) naar de brandstapel verwezen en levend
verbrand 19 •
Andere doopsgezinden die omstreeks 1560 in Wervik verbleven
waren: Pauwels Debackere, die vanuit Wervik in de streek opereerde en een bekende herdoper zou worden voor de Westhoek.
Pieter Debacker, Menaert Debacker, Synckin Sanghers, Gillis
Stryncx, Gillis Potvliet, Pieter Potvliet (deze laatste onthoofd te
Wervik), Dejaeghere Gillis, Calewaert Daneel (levend verbrand
in Armentières 1565), Calewaert X, dochter van Daneel,
Maercx Jaqueline, Nemegheer Pieter.
Joos De Cat heeft na zijn terechtwijzing in Gent niet lang meer
geleefd. In 1564 spreekt men van wylen Joos de Cat 20 • Hij liet
zijn nakomelingen vele eigendommen na. Zijn zoon Jeroon zou
het ambt van baljuw van Oosthove tijdelijk waarnemen.
Met Joos De Cat verdwenen de ketters ook voor een tijdje uit
Wervik. Voor de Bloedraadperiode zou nog slecht één proces
gevoerd worden om godsdienstredenen: Hector Vander
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Marliere, opsteller van Oosthove, kwam in 1565 in aanraking
met het gerecht.
In Wervik zou enkele jaren later een nieuwe godsdienstige richting aanhangers tellen. De Calvinisten bleken een grote groep
personen gerecruteerd te hebben, voornamelijk onder de bewoners van Oosthove. Maar ook de heerlijkheid Wervik zou met
lede ogen moeten toezien hoe hun rechtvaardige burgers zich
inlieten met de nieuwe religie.
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Nicolas Bazelius, de Nostradamus
van het Westkwartier
Enkele aanvullingen

MATTIAS PATTYN

Met veel belangstelling las ik de bijdrage van G. SCHOONAERT
over Nicolas Bazelius in dit tijdschrift 1• Tijdens opzoekingen in
het Bisschoppelijk Archief te Brugge ontdekte ik enkele aanvullingen over de Nieuwkerkse familie Bazelius.
In 1588 werd het landboek van de proosdij van Voormezele vernieuwd. In Nieuwkerke bezat die proosdij enkele percelen land
en een hoeve. Die goederen waren allen onder de leenheerlijkheid Nieuwkerke gelegen. De proosdij bezat ook enkele losrenten die ten voordele van de proosdij op Nieuwkerkse gronden
bezet waren. Tenslotte strekte een deel van de Grote
Vierschaere van de proosdij van Voormezele zich te Nieuwkerke uit. Te Nieuwkerke werd die heerlijkheid kortweg
Voormezele genoemd.

1
G. SCHOONAERT,
Nicolas Bazelius, de
Nostradamus van het
Westkwartier, - in
Westhoek - Tijdschrift
voor geschiedenis en
familiekunde in de
Vlaamse en Franse
Westhoek, 12 (1996), nr.
2/3, p. 43-97.
' Brugge, Bisschoppelijk
Archief, C 135, f" 224v
e.v.
1
Brugge, Bisschoppelijk
Archief, C 130, f"25 l v.
' Brugge, Bisschoppelijk
Archief, C 130, f" 2 l 8v.
' Brugge, Bisschoppelijk
Archief, C 171, f" 119r.
6
Brugge, Bisschoppelijk
Archief C 135, f"224v
e.v.

In de Noordhoek van de gemeente werd een van Voormezele
afhankelijk perceel cijnsland van 11 honderts 22 roeden zaailand door Walrave Godtschalck in 1588 in eigendom gehouden.
Walrave Godtschalck had het perceel zaailand gekocht aan het
sterfhuis van Clays Bazelis 2 • In het landboek van 1553 kunnen
we afleiden dat het perceel op dat moment aan de weese van
François Bazelis toebehoorde. Nadien erfde Michiel Bazelis het
zaailand. In 1564 kocht Clays Bazelis het perceel 3 •
Clays Bazelis pachtte vanaf 1551 een perceel zaailand van 15
honderts 32 roeden aan de proosdij van Voormezele. In 1586
werd voor de laatste maal de pacht ( 12 f) aan de ontvanger
betaald (rekening van 1 oktober 1585 t.e.m. 30 september
1586) 4 • Op 26 juli 1584 had de proost, Matheus Moerman, een
pachtcontract ten voordele van Jacob Baelde voor een termijn
van negen jaar opgesteld. De pacht ging in op 1 oktober 1585 5 •
Waarschijnlijk is de vorige pachter Clays Bazelis overleden.
Waarschijnlijk mogen we hem identificeren met Clays Bazelis
uit de andere bron want die is zeker voor 1588 overleden 6 •
Niettegenstaande we hier met een Clays Bazelis te maken hebben, denk ik dat we hem niet met onze stadschirurgijn - astroloog mogen vereenzelvigen. Ik denk dat hij eerder te identifice-
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ren is met die Clays Bazelis die in 1563 (32 jaar) op de lijst van
de Nieuwkerkse drapeniers voorkomt 7 • Immers een naam- en
tijdgenoot van de astroloog huwde op 18 juni 1555 te Nieuwkerke met Peronne Liebaert. Die Nicolas was een zoon van een
zekere Louis Bazelis 8 • Mogelijks is Jacquemine Bazelis die op
31 januari 1581 met de Nieuwkerkse drapenier Jan De
Keersghietere huwde een dochter van hem 9 • Die Jacquemine
Bazelis overleed op 30 maart 1630 te Nieuwkerke. Zij had vier
zonen (François, Pieter, Jacob en Claeis) en drie dochters
(Maeiken x Maillaert Jeumaere, Jacquemijne x Jan De
Waghemaker en Catherijne x Pieter De Busschop) 10 • Mijns
inziens zal een stadschirurgijn wel geen perceel zaailand voor
zo'n lange periode (ruim 30 jaar) te Nieuwkerke pachten. Zijn
drukke beroepsactiviteiten zullen dat niet toegelaten hebben.
Een diepgaander genealogisch onderzoek in de zestiende-eeuwse archivalia kan misschien een verband tussen beiden leggen !

'G. SCHOONAERT,
op.cit., p. 44.
8
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, 18, dl. 12.
' Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, 18. dl. 22.
10
Brugge, Rijksarchief
Kasselrij leper IV. 106, f'
17r.

Het Godshuis van de Heilige
Geest te Ieper
Arme Weduwen (1727-1794)
JEF POLLÉE
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Volgens Jules Emile CORNILLIE 1 was het Godshuis van de H.
Geest een liefdadige, Ieperse instelling die zich tot doel stelde
de arme weduwen te helpen die zelf niet konden instaan voor
hun levensonderhoud. Iedere week kregen ze in het gebouw
naast de H. Geestkapel brood, vlees en soms ook klederen. Deze
uitdeling vond plaats nadat ze eerst de H. Mis in de kapel hadden bijgewoond. De H. Geestkapel was de zetel van het
Godshuis en bevond zich tussen de Sint - Maartenskathedraal
en de Lakenhalle.
Twaalf bestuurders, meestal priesters, beslisten wie kon genieten van de bijstand. Deze bestuurders droegen een speciale kledij zodat men ze gewoonlijk Bonte Caproenen 2 heette. De
stichting leefde van de giften die haar door welgestelde burgers
- onder de vorm van renten en eigendommen - menigvuldig
werden toegekend.
Tijdens de 1gde eeuw kregen deze arme weduwen een wekelijkse geldelijke bijdrage, prove genaamd. Vandaar dat zij die
een prove genoten, provenier of provengiereghe werden
genoemd. Om van deze stichting te kunnen genieten, moest de
weduwe minstens 50 jaar oud en Ieperse poorteres of dochter
van een poorter zijn. De wekelijkse prove varieerde van periode tot periode.

Voorwaarden
Er waren nog heel wat meer voorwaarden om tot provenier in
het Godshuis van de H. Geest te worden opgenomen, waarvan
ik vermoed dat J .E. Comillie er geen weet van had. Die bijkomende condities zijn beschreven in een tekst die zich bevindt in
het OCMW- archief van Ieper onder het nummer 28 3 •
'J.E.Comillie, Ieper door
de eeuwen heen, leper,
1950, p. 151-153.
2
Een kaproen was een
muts of een kap met een
op de schouders afhangend deel, dikwijls in
verschillende kleuren.
'Tekst : zie bijlage.

Vooreerst moest de kandidaat-provenier zweren dat de bijstand
voor haar levensnoodzakelijk was.
Er werd de weduwen verboden te bedelen of aan de kerkdeur te
gaan zitten. Een aalmoes aannemen mocht wel in hun huis,
maar niet aan de kerkdeur.

Zij mochten geen testament maken, want het godshuis van de H.
Geest was van rechtswege erfgenaam.
Zij mochten tijdens hun leven als provenier geen geld, goed of
bezittingen weggeven noch aan hun kinderen, noch aan vrienden want alles moest het godshuis toekomen.
Het was hen wel toegelaten goed of bezittingen te verkopen om
in hun levensonderhoud te voorzien. Maar zij mochten niet
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spaeren om te vergaeren, maar tgonne sy hebben eerlicken verteeren. Bovendien moesten zij beloven vreedzaam samen te
leven met de andere weduwen en alle ruzies te vermijden.
Elke zondag moesten zij mis bijwonen en bidden voor de stichters en de weldoeners. Kwamen zij niet dan kon hun bijstand
verbeurd worden verklaard. Zij mochten de kerk niet verlaten
vooraleer de preek beëindigd was.
Tenslotte moesten zij in de kerk aanwezig zijn bij begrafenissen
en plechtige jaargetijden waarvoor zij vooraf werden opgeroepen. Telkens kregen zij dan een prove. Kwamen ze niet, dan
werd hun prove verbeurd verklaard. Bij ziekte mochten zij wel
iemand anders sturen die in hun plaats ging bidden en de prove
ging afhalen.

Archiefstukken
In het Ieperse OCMW-archief bevindt zich omtrent de proveniers nog het volgend onontgonnen genealogisch materiaal.
27. Beslissingen van de voogden van het Godshuis in verband

met steungelden uit te keren aan arme weduwen, 1664 1701.
29. Nominatieve lijst van de proveniers van het Godshuis, 20

mei 1573 - 1647.
30. Opname van proveniers in het Godshuis en aanstelling

van "vlieghers", 1633 - 1661 (met enkele notities tot 1719)
31. Nominatieve lijst van de wekelijkse uitdelingen aan arme

weduwen, 1727 - 1794.
Hoeft het gezegd dat het excerperen van deze archiefbronnen
voor heel wat vorsers een belangrijke meerwaarde kan betekenen bij het opstellen van hun stamboom of familiegeschiedenis?
Vooral voor Ieper dat het moet stellen zonder parochieregisters
vormen de geciteerde nummers een belangrijke genealogische
bron.

Arme weduwen (1727-1794)
Het voornoemde nummer 31 van het Iepers OCMW-archief 4
bevat 64 nominatieve jaarlijkse lijsten die - op enkele uitzonderingen na - het begin van de maand januari als aanvangsdatum
hebben. Op ieder van deze 64 lijsten staan een aantal namen
vermeld van arme weduwen (proveniers) die een wekelijkse uitbetaling kregen van het Godtshuijs van de H.Geest teneinde in
hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
De proveniers worden op de lijsten onderverdeeld in vier groepen naargelang de grootte van hun wekelijkse prove. Wij nummerden deze groepen met Romeinse cijfers van I tot IV. Groep
I is de grootste in aantal. Groep II en III tellen bijna steeds drie
proveniers en groep IV slechts één.
In onderstaande tabel merkt u dat de grootte van de proven
gedurende de beschouwde periode ( 1727 - 1794) zeer stabiel is.
De periode 16 februari 1749 tot 3 januari 1756 vormt hierop een
uitzondering. De toegekende bedragen zijn dan onderhevig aan
een zeer sterke daling (ongeveer 27% voor groep I). We stellen
vast dat ze vanaf 7 januari 1753 stelselmatig opgetrokken worden om drie jaar later terug het oorspronkelijke peil te bereiken.
Die vijf onderscheiden periodes hebben wij de letters A tot E
meegegeven.
IV

1
1ste groep

II
2<le groep

III
3de groep

4de groep

12 stuijvers

10 stuijvers

6 stuijvers

7 stuijvers

A

05.01.1727 - 15.02.1749

B

16.02.1749 - 06.01.1753 8 3/4 stuijvers' 7 1/2 stuijvers

80 weduwen

3 weduwen

3 weduwe

1 weduwe

c

07.01.1753 - 04.01.1755

10 stuijvers

8 1/2 stuijvers

5 stuijvers

6 stuijvers

D

05.01.1755 - 03.01.1756

11 stuijvers

9 stuijvers

E

04.01.1756 - 1794

12 stuijvers

10 stuijvers

4 1/2 stuijvers 5 1/4 stuijvers'

5 1/2 stuijvers 6 1/2 stuijvers

6 stuijvers

7 stuijvers

Alle arme weduwen kregen een nummer toegewezen (van 1 tot
550) en werden nadien alfabetisch op de familienaam geklapperd teneinde een nuttig werkinstrument te worden voor de in
Ieper geïnteresseerde genealoog.
'Nominatieve lijst van de
wekelijkse uitdelingen
aan arme weduwen 17271794.
'Op de rol staat 9 stuijvers min één oortie. Een
oortje is een kwart van
een stuiver of drie denieren.
''Op de rol staat 5 stuijvers plus één oortie.

De vier kolommen bevatten volgende gegevens:
kolom 1 : nummer, voornaam en familienaam van de arme
weduwe.
kolom 2 : de rol en het jaartal waarop hun naam voor het eerst
voorkomt. Soms komt de datum van de eerste prove hierbij
voor. Door die datum of het jaartal weten we dus zeker dat hun
echtgenoot toen reeds overleden was.
Kolom 3 : de overlijdensdatum van de arme weduwe.

149

St.-Maartenskerk met Kapel van de Hl. Geest in de rechter benedenhoek.
Gravure van P. Devel, uitgegeven in Délices des Pays-Bas, I, blz. 275 ( 1711 ).

Kolom 4 : verwijst naar bovenstaande tabel nl. in welke groep
(l,11,III,IV) en gedurende welke tijdsperiode (A,B,C,D,E) de
weduwe op de lijsten voorkomt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Catharina PIETERSOONE
R.1727
Isabelle CASTEELE
id.
Marie-Catherine VANDER STRAETE id.
Clara WOUTERS
id.
Jacuemijncken BOUDELLE
id.
Marie LANTSWEERT
id.
Marie Magdalena BELSIER
id.
Anna VERBRUGGHE
id.
Catharina PLEU
id.
Marie Catharine WUNCKE
id.
Française DAMMAN
id.
Catharine VAN WERVICKEN
id.
Livina RIJCKEGHEM
id.
Josijne VAN DAELE
id.
Therese OVIJN
id.
Jacquemijncken VANDEN BROUCKE id.
Anna NEEKKER
id.
Marie GRUIJTTERS
id.
Joanna FLORISONE
id.
Paschasia COUTEAU
id.
Catharina Trese VERDOENE
id.
Marie Magdalene CALOEN
id
Jacquemijncken RUFFELET
id.
Marij Anne RIJCASEIJS
id.
Joanna BURGGRAVE
id.
Catarina Therese DE ZOUTTER id.
Francoise Pietronelle PEIREBOOM id.
Marianne PUISSEN
id.
Elisabeth Clara DE ZOMERE
id.
Catharina SWAELS
id.
Jacoba Margarite BERTEN
id.
Joanna FONTEIJNE
id.
Marie Catherine VERBEKE
id.
Joanna Isabelle LEPOIRE
id.
Pietemelle DU TILLU
id.
Joanna Pietronelle DECLERCQ
id.
Marie Magdalene TASSEEL
id.
Francoise Therese DOMICENT
id.
Janneken MASSEAU
id.
Jacquemijncken DEPOORTER
id.
Joanna DE WAELE
id.
Marie Catherine CARDINAEL
id.
Marie GROUVENDONCK
id.
Marie Catherine DE VELTER
id.
Marie Anne LE FEBVRE
id.
Pietronelle Trese DE WEE
id.
Marie Anne VAN BECELAERE id.
Catharine WOESTUN
id.
Joanna Catharine DE SWAERTE id.
Pietronelle VERBRUGGHE
id.
Jacoba VAN ENDE
id.
Anna MAERTEN
id.
Catharina RUFFELET
id.
Marij DE BEIJ
id.

06.05.1734
01.01.1733
27.10.1737
03.10.1731
16.03.1728
17.04.1729
01.09.1728
19.10.1743
07.10.1728
28. 10.1730
13.01.1731
08.09.1730
08.03.1742
20.08.1727
06.05.1732
14.10.1730
14.01.1729
. .. 03.1733
31.08.1728
30.09.1729
16.10.1738
.22.03.1730
14.02.1728
31.05.1731
22.02.1748
13.01.1739
15.01.1730
14.08.1738
04.04.1748
26.03.1742
02.09.1732
18.09.1733
24.05.1729
18.09.1741
02.01.1730
16.12.1728
13.08.1740
16.10.1731
08.05.1729
28.12.1730
07.04.1730
11.08.1731
10.11.1739
15.12.1737
12.01.1731
20.05.1746
10.05.1740
11.04.1738
24.09.1751
09.01.1739
07.08.1745
14.04.1741
01.04.1743
02.04.1728

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
I.A
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
I.A
I.A
LA
LA
LA
LA
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55. Adriaene FONTEUNE
id.
07.09.1743
56. Marie Catherine CALOEN
id.
13.03.1736
57. Marie Comelie DENUS
id.
14.01.1749
58. Marie Joanna DE ZOUTTER
id.
25.11.1727
59. Antonette DU BOIS
id.
07.10.1728
60. Janneken DE CLERCK
id.
29.09.1740
61. Dorothea FLORISONE
id.
03.10.1736
62. Joanna Therese GHERAERT
id.
06.05.1746
63. Angeline ALLAERT
id.
07.10.1736
64. Marie ZEGHERS
id.
28.07.1737
65. Catharine MAERTEN
id.
16.02.1733
66. Pietemelle AMELOOT
id.
06.12.1744
67. Anna Francoise DE PUPER
id.
29.10.1740
68. Joanna FORTRU
id.
25.02.1733
69. Catharina Marg(ari)te SWAENE
id.
01.03.1731
70. Marij Catharine RUCKEBOER
id.
01.10.1728
71. Isabelle RUCKASEUS
id.
09.02.1742
72. Catharine ALLAERT
id.
20.02.1728
73. Jossijnken DE KEERSGHIETER id.
30.07.1743
74. Marie Magdalene DE LA HAIJE id.
22.02.1753
75. Clara Francoise DELAURIE
id.
09.09.1732
76. Joanna Catharina BOLLAERT
id.
06. 10.1738
77. Petronilla VANDENBERGHE
id. 22.02.1728 08.05.1741
78. Marie Anne MAERTEN
id.
11.03.1755
79. Pietemelle Therese VANBECELAEREid.
14.04.1750
80. Anna BHENTINS (BENTEN)
id.
03.02.1730
81. Marij Catherine DUTHOIS
id.
01.03.1735
82. Paschasie VENANT
id.
14.11.1740
83. Lievine VANDENKERCKHOVE id.
17.09.1740
84. Marij Pietemelle BILLIAU
id.
01.07.1732
85. Marie Cecilia VERMARKE
id.
06.03.1736
86. Isabelle LA FRANCQ
id.
18.09.1751
87. Anne Marie DE NOL
id.
26.08.1746
88. Anne OREEL
id.
02.03.1740
89. Susanne DE GROOTE
id.
11.03.1730
90. Marie Jaequeline DE MEYERE
id.
28.09.1728
91. Cathrine MAERTEN(S)
id.
25.12.1735
92. Florence DE BUUS (DEBUUS)
id.
13.01.1731
93. Cathrine NECKER
R.1727-1728
08.02.1742
94. Judoca WOSTUN
id.
01.02.1744
95. Marij DE BOOS
id.
21.11.1740
96. Isabelle VERHAEGHE
id.
04.03.1736
97. Isabelle DE CLERCQ
id.
03.04.1741
98. Jacoba PROVILLE
id. 08.01.1730
.12.1732
99. Anna LEINIER
id.
23.11.1739
IDO.Jacoba PAUWELS
id.
25.05.17.51
id.
12.04.1759
101.Judoca DE GROOTE
102. '.vlarij AE~NOUT(SJ
id.
17.04.1736
103. Therese (Jacoba) DE CUUPER
id.
26.10.1758
104. '.vlarij DE COSTER
id. 17.09.1730 99 ''09.04.1753
105.GoddelieYe HUNDRUCK
id.
06.09.1736
R.1727-1728 7.09.1727
106. Pietemelle BRUNEEL
107. Anne MESSIAEN
08.06.1740
id.
108. Pieternelle HUUGHEBAERT
R.1730 15.10.173002.09.1749
109. Anna DE WITTE
id.
14.10.1755
09.07.1733
110. Anthonette CORDON
id.
28.05.1761
111. Anne Therese FLORISONE
R.1731
id.
08.10.1739
112. Catherine Therese TERLANT

I.A
LA
I.A
LA
LA
LA
I.A
LA
LA
LA
I.A
LA
LA
LA
I.A
I.A
LA
LA
LA
!.ABC
l.A
LA
LA
LABCD
!.AB
I.A
I.A
I.A
LA
LA
II.A
II.AB
II.A
III.A
III.A
III.A
III.A
IV.A
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LAB
I.ABCDE
LA
LABCDE
!.ABC
I.A
I.A ..
III.A
LAB
LAB CD
LA
I.ABCDE
LA
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113. Catarine VERHILLE
id.
21.07.1743
114. Marie SALEIN
id.
23.01.1750
115. Margarite TAVERNE
id.
05.04.1760
116. Joanna Jacoba BROUTEIN
id. 04.03.1731 26.02.1741
id.
16.09.1760
117. Marie FERTINEL
118. Pieternelle (DE) TURCK
R.1727-1728 30.04.17301.01.1758
R.1731
12.08.1733
119. Marie MORMENTIN
120. Marie RAMAUT
id.
26.01.1733
19.09.1752
121. Francoise DE VOS
id.
21.04.1744
id.
122.Francoise DU RIE
123. Angeline WALLA(E)US
id. 25.11.1731 03.03.1732
124.Laurence DE SMET
id.
11.10.1747
125. Louise DE WAELE
R.1732
17.09.1733
id.
17.03.1738
126.Anne TACK
127.Marie HENDRICKX
id.
14.05.1733
128.Jacoba MORMENTIN
id.
30.01.1733
129.Jacoba DELBA(E)RE
id.
12.01.1733
130. Joanna GALLANT
id.
08.11.1742
R.1733
26.11.1755
131. Barbara GILLES
id.
21.04.1736
132. Cathrina REYNIER
133. Luduina FREMENT
id.
22.04.1744
134. Thomasia VERSLUP(P)E
id.
30.06.1751
135. Marie Francoise MALBUSEINE id.
21.11.1751
136. Dorothea DUCQ
id.
10.02.1740
137. Marie DE LANGHE
id.
25.03.1742
138.Marie HACKE
id.
17.04.1760
139. Marie PARMENTIER
id.
22.01.1760
140. Pieternelle BOSSAERT
id.
30.03.1751
141.Anna Therese LAMMEN
id.
23.11.1745
142.Joanna DE CUUP(P)ER(EN)
id.
10.06.1767
143.Marie DE MA(D)TS
id.
19.06.1747
R.1734
05.11.1743
144. Barbara VAN DER HEUDE
R.1735-1736
..................
145.Marij RENIER
146.Joanna DU BOIS
id. 04.12.1735 11.03.1751
147.Catherine NEVEIANS
id.
20.03.1740
id.
10.04.1741
148. Anna TOFFIN
id.
19.11.1741
149. Marie STAES
id.
19.02.1742
150.lsabelle PUISSEN
R.1735-1736
151.Joanna VAN EUNDE
07.01.1743
152.Marij WO(E)STUN
id.
06.09.1740
153. Isabelle MAERTEN
id.
20.03.1744
154. Pieternelle DOOLA(E)GHE
R.1737
25.05.1769
155. Marij Anne GALLANT
id. 14.07.1737 02.02.1745
156. Anne Therese HUBERT
id. 28.07.1737 12.05.1745
157. Philippine Monica DE WITTE
id.
16.09.1741
158.Judoca DE GRAS
id.
08.02.1758
id.
159. Elisabeth VAN DAMME
15.02.1750
160. Anne Eleonore SIX
R.1738 26.01.17312.08.1742
161.Joanna VAN DE WEERDE
id. 16.02.1738 13.12.1761
162. Cathrine MAERTEN
id.
02.03.1746
163. Elisabeth BEKE
id.
29.05.1745
164.Anne DU HAMEEUW
id.
19.02.1752
165.Catharine VALLAIS (VALLAEUS)id. 05.10.1738 21.05.1746
166. Marij Therese TUTECA(S)
id.
27.07.1747
167.Joanna VERROU(E)
id.
13.02.1740
168.Cornillie VAN ACKER
R.1739
..................
169.Joanna BEKAERT
id.
03.01.1749
170. Elisabeth WOUSSEN
id. 20.09.1739 08.01.1768

LA
LAB
LABCDE
I.A
LABCDE
LABCDE
LA
I.A
!.AB
LA
LA
IV.A
I.A
I.A
I.A
I.A
LA
I.A
I.ABCD
I.A
I.A
LAB
LAB
LA
LA
LABCDE
LABCDE
LAB
LA
I.ABCDE
I.A
I.A
I.A
!.AB
I.A
I.A
I.A
LA
LA
11.A
!LA
LA
LA
LA
LA
LABCDE
LAB
LA
I.ABCDE
LA
LA
LAB
LA
LA
LA
l.A'
I.A
I.ABCDE
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171. Marie Joanna RAVET
id.
172. Marie Pieternelle CARRE
id.
173.Joanna Clare VANDEWALLE
id.
174. Helena BOUCKENHO(V)GE)
R.1740
175. Marij Anne GOMME
id.
176. Marij Francoise COLÉ
id.
177. Marij Catherine NEVIAENS
id.
178. Francoise Therese SMITS
id.
179.Catharine Francoise PLETS
id.
180.Marij Anna DE LANGDE
id.
181.Jacoba STEE(N)MARCK
id.
182.Rosa DE VOS
id.
183.Marij DEPUPPER
id.
184.Marij VANDERSTEENE
id.
185. Francoise TAVERNE
id.
186.Marie GODDELIERE
id.
id.
187.Marij SEGHERS
188.Marij COUSSA(E)RT
id.
189.Marij Margarite DE SOUTTER
id.
190.Joanna VAN BERCKELAERE
R.1741
id.
191. Helena ROBAEUS
id.
192. Anne Marie CLARISSE
193. Marie DE PLANCKE
id. 02.07.1741
194.Catarine VANDEWALLE
id. 09.07.1741
195. Marij Therese ODENT
id.
id.
196. Marij Magdalene GHEEMS
197.Marij NEVIAENS
id.
id.
198.Marij TOFFIN
199.Marij Dorothea DOBBELAERE R.1742
200. Christine DEMAN
id.
201.Anne WETS
R.1742
202. Margriete PAUWELS
id.
203. Joanna BROUT(T)IN
id.
204. Clare VANDEN BILCKE
id.
205. Marij PILGRIM
id.
206. Catherine LELEU
id.
id.
207.Joanna FLORISONE
208. Marie Petronille FORET
id.
209.Isabelle Therese BAVÉ
id.
210. Anne Margeriete BAERE
id. 08.07.1742
211. Corneille VAN (H)NECKE
id. 29.07.1742
id.
212.Margriete DE WEE
213. Catherine SALUN
id.
214.Marie VAN DEN PEEREBOOM R.1743
215.Joanna OUSSAERT
id.
216. Pieternelle MARTEEL
id. 14.07.1743
217. Marie Catherine VAN DEN BERGHEid.
218.Anne SIX
id.
219.Anne Therese MATTHUS
id.
id.
220. Cathrine WOUSSEN
221.Marie Elisabeth DU BOUS (DE BOO)id.
222. Marie CAPPERSAET (CAPASAET)id.
223. Godelieve DU PONT
R.1744
224. Marie VERSTRAETE
id.
225. Isabelle DE COSTER
id.
id.
226. Cathrine RAMOEN
id.
227.Marij Francoise DU TOIS
id.
228. Marij CALOONE

22.11.1770
06.10.1755

I.ABCDE
I.ABCD
I.ABCD'
06.08.1758
I.ABCDE
12.03.1742
LA
30.06.1740
I.A
29.10.1741
I.A
04.04.1746
l.A
16.12.1760
l.ABCDE
14.11.1761
I.ABCDE
11.12.1754
!.ABC
10.06.1756
I.ABCDE
26.12.1755
I.ABCD
16.11.1767
l.ABCDE
30.05.1748
l.A
08.04.1762
I.ABCDE
...... " ..........
11.A"'
.. " ..............
III.A"
07.04.1745
III.A
04.01.1762
I.A
13.01.1753
l.A
31.04.1742 (sic') LA
17.07.1741
I.A
19.04.1764
I.ABCDE
10.04.1754
!.ABC
07.05.1757
I.ABCDE
04.01.1769
I.ABCDE
26.07.1756
I.ABCDE
17.05.1767
I.ABCDE
09.04.1748
LA
16.06.1753
!.ABC
01.12.1791
I.ABCDE
09.02.1747
LA
20.10.1743
LA
29.06.1767
I.ABCDE
18.04.1755
I.ABCD
22.05.1748
LA
15.11.1745
LA
12.05.1744
LA
22.09.1746
I.A
11.03.1748
I.A
10.07.1761
I.ABCDE
03.05.1755
l.ABCD
28.12.1744
I.A
05.04.1746
I.A
09.07.1751
!.AB
27.08.1744
I.A
02.06.1745
I.A
09.02.1746
LA
04.09.1763
l.ABCDE
02.07.1774
I.ABCDE
24.05.1750
LAB
20.05.1760
I.ABCDE
23.05.1774
I.ABCDE
18.09.1767
l.ABCDE
08.07.1744
I.A
11.05.1757
l.ABCDE
29.05.1745
I.A

'heeft de heeren
bedanckt op 09-03-1755
10
Naam doorstreept Rolle 1745
11
Naam doorstreept Rolle 1744

"Overleden in 't Belle
Godshuijs
"Naam doorstreept Rolle 1746

"De de se heeft bedanckt
en haere beurse verlaeten den 8 9bre 1751
15
Gestelt door Mijnheere
Vandermeersch

"Is gegaen in 't Belle
Godshuijs - Rolle 1769
17
Fundatie van Marie
Neveiaens

"Beurse van Jofvrouwen
Vandenkerckhove
"Naam doorstreept -

Rolle 1753
20

21

Fundatie Sieur Poot
Nieuwe fundatie

229. Anne Francoise DEKEERLE
id.
230. Anne Therese WETS
id.
id.
231. Joanna BRULOOT
232. Joanna Dorothea DU TOIS
R.1745
233. Anne Therese BRUNEEL
id.
234. Marie Therese SEGELIN
id.
235. marij Therese LAMOTTE
id.
id.
236. Margariete HACKE
23 7. Catharine PETIT
id.
238.Jacoba VAN BRABANT
id.
239. Marij therese DU MOLIN
id.
240. Constantia PAUWELS
id.
R.1746-47
241.Jacoba TOFFIN
242. Marie Francoise DE KEERLE
id.
243.Joanna BRULOOT (= n° 231?) id.
244. Marie Anne PIERENS
id.
id.
245. Therese VANDENCASTEELE
id.
246. Pietemelle NEVEJANS
247. Marie GILLES
id.
248. Margariete Anne WALWEIN
id.
249.Marij DE MAN
id.
250. Marij BEG HEIN
id.
251. Adriane GILLES
id.
252. Marie DEMEIJ
id.
R.1748-50
253. Marie COUSIN (COUSIJN)
254. Marij DEGOMME
id.
255. Francoise BEG(HE)IN (BAGIN) id.
256.Joanna Rosa VAN DEN BILCKE id.
257. Martinne VAN DEN KERCKHOVEid.
258. Marij VAN ACKER
id. 11.01.1750
259. Marie Christine RIJCKEBUSCH id.
260. Anne HA(E)LEWIJN
id.
id.
261.Jacoba MAERTEN
R.1750-51
262. Marie GHERAERDT
263. Isabelle Clare VAN ROBAEIJS
id.
id.
264. Isabelle VAN DER MEERSCH
265. Marie Magdaleine PIERENS
id.
266.Catharine VERWANTE
R.1752
267. Marie VAN OOST
R.1753
268. Catharine GERREIN
id.
269. Agnes DE VOS
id.
270. Marie NEVEIANS
id.
271. Susanne DE GROOTE
R.1754
272. Anne FIVET
id.
id.
273. Anne CHARON
274. Anne SALIN
id.
275. Francoise STEENMARCK
R. 1755
276. Brigitte BAERT
id.
277. Marie Catherine SOIJEZ
id. 04.05.1755
278. Marie BRAEIJE
id. 25.05.1755
279. Joanna DE JONG HE
id.
280. Marie BAERT
R. 1751_
281. Isabelle VAN ACKER
id.
282. Marie TOUPU
id.
283. Joanna DE MELJ
id.
284. Josephine VAN TOURS
R.1758
285. Marie HOLLEVOET
id.
286. Marie FRELEU
id.

01.07.1764
05.01.1774
..................
06.01.1749

.•................
30.10.1747
28.03.1771
03.01.1752
28.01.1767
16.01.1763
.....•••..........
11.11.1754
12.09.1757
24.09.1763
16.06.1767
01.08.1754
26.03.1748
22.08.1750
17.10.1767
07.01.1749
23.10.1749
13.07.1762
08.04.1756
20.04.1768
04.12.1757
05.02.1762
17.09.1763
12.04.1779
10.01.1775
26.05.1757
01.05.1775
18.03.1765
21.03.1753
21.02.1754
14.02.1776
15.05.1775
10.04.1763
."

..............

14.04.1769
23.01.1763
13.12.1756
28.02.1771
14.08.1759
26.01.1764
04.04.1771
26.09.1759
19.03.1763
10.06.1757
26.01.1782
14.10.1771
15.06.1765
19.05.1759
01.05.1784
02.04.1777
05.08.1765
11.05.1777
07.06.1768
03.10.1780

l.ABCDE"
III.ABCDE
IIl.A"
l.A
!.AB"
LA"
l.ABCDE
!.AB
l.ABCDE
l.ABCDE
11.A"
IIl.ABC
l.ABCDE
l.ABCDE
l.ABCDE
!.ABC
l.A
!.AB"
l.ABCDE
l.A
!.AB
11.A
III.ABCDE
IV.ABCDE
l.A 1 BCDE
l.A?BCDE
l.A?BCDE
l.A?BCDE
l.A?BCDE
l.BCDE' 8
I.BCDE
l.BCDE
LBC
LBC
I.BCDE
l.BCDE
II.B
l.B"
I.CDE
l.CDE
l.CDE
I.CDE
l.CDE
l.CDE
l.CDE
111.CDE
!.DE
!.DE
!.DE'°
!.DE"
!.DE
l.E
l.E
l.E

1.E
l.E
l.E
I.E
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287. Therese WALWEIN
id.
25.05.1769
288. Marie BAELDE
id.
13.12.1759
289.Isabelle DE CORTE
id.
17.06.1773
290. Marij TUTECA
id.
03.12.1776
291. Marie Joanna BEUN
id.
15.12.1777
292. Marie VANDERHEUDE
R.1759
14.12.1762
293.Jacoba SCHOCKEEL
id.
18.07.1772
294. Francoise WATHEEUW
id.
15.11.1769
295. Marie BRIO
id.
22.12.1775
296. Isabelle SA(E)LEN
id.
21.07.1794
297.Jacoba DE VOS
id.
06.09.1768
298. Rosalia MAERTEN
R.1760
22.12.1771
299. Dorothea BYSERS
id. 09.03.176018.02.1782
300. Marie DE ZEURE
id.
20.08.1760
301.Joanna THIBAULT
id.
11.05.1762
302. Marie SIX
id.
··················
303. Marie PLETS
id.
10.11.1760
304. Marie VERPOOT
id.
08.01.1766
305. Louise HEBBE
id.
19.02.1777
306. Joanna CATRU
id.
22.06.1767
307.Marie Jacoba WETS
R.1761
17.09.1783
308. Marie MA(E)RTEN(S)
id.
18.05.1765
309.Pietemelle COORTEEL
id.
01.06.1778
310.Marie DE LE HAUE
id.
04.04.1764
311. Marie MOREL
R.1762
16.03.1785
312.Marie VER SCHAEVE
id.
14.04.1778
313.Marie MORTIER
id.
07.03.1770
314.Marie PUPE
id.
04.07.1788
315. Marie DE LANGHE
id.
01.04.1768
316. Joanna OVIJN (HOVIJN)
R.1763
14.03.1776
317.AnneVANTORRE
id.
02.05.1775
318.Joanna BOUCOUT
id.
01.04.1770
319.Marie NOTAERT
id.
30.03.1779
320. Marie DU MOLIN
id.
23.07.1771
321.Isabelle OVUN (HOVIJN)
id.
30.05.1778
322. Marie AMELOOT
id. 13.11.1763 06.08.1794
323. Marie PARET
id.
28.08.1764
324.Marie VANDERMEERSCH
id. 11.12.1763 08.03.1773
325. Pietemelle CAMERLUNCK
id.
19.09.1784
326. Marie ROGATS
R.1764
09.08.1780
327.Marie DEVARVER
id.
28.04.1781
328. Joanna KESTEMAN
id.
12.12.1771
329. Aldegonde JANSSENS
id.
04.01.1776
330. Pietronella AERNOUT
R.1765
najan.1794
id.
11.07.1776
331. Jacoba VOSTERE
332.Joanna DE CLERCQ
id.
02.02.1785
id.
01.11.1793
333. Anna BRATSAERT
19.10.1784
334. Josephine DU HAMEEUW
id.
R. 1761_
335. Isabelle RYCKEBUS
22.05.1780
id.
13.01.1787
336. Marie Anne LA GRANGE
33 7. Catherine JANSSEN
id.
13.11.1769
338. Marie DE GRAVE
id.
04.11.1787
339. Isabelle BA(E)LDE
id.
04.11.1783
340. Anne (DE) MATS
id.
09.01.1786
341. Anna DE SMET
id.
06.03.1773
342.Joanna VAN STEENKISTE
id. 06.09.1767 13.06.1787
343. Anne VAN STEENKISTE
id.
10.01.1789
344. Marie Therese SPELLEMAECKERid. 27.09.1767 13.02.1771

LE
LE
LE
LE
LE
l.E
l.E
LE
l.E
l.E
Ill.E
LE
I.E
LE
l.E
LE"
l.E
LE
LE
l.E
LE
l.E
l.E
l.E
LE
LE
LE
l.E
II.E
LE
l.E
LE
l.E
LE
LE
LE
I.E
LE
ILE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
l.E
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
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"Naam doorstreept
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345. Anne MOMBIN(N)OS
23.11.1794
id.
id. 15.11.1767 najan.1794
346. Marie PATTIJN
09.04.1784
347.Joanna SLOTMAN
id.
19.04.1790
348. Marie WIJLLIAERT (WILLAERT)R. 1768
id.
13.12.1771
349. Elisabeth DAUCHIJ
21.04.1770
350. Catharine BRAEM
id.
11.05.1769
351. Anne BAELDE
id.
12.08.1784
id.
352. Pietronelle LAMPSEN
R. 1769
13.02.1779
353.Catharine SINAVE
354.Marie VAN SCHAECKBROUCK id. 05.03.1769 13.09.1789
08.12.1774
355. Marie DESME(D)T
id.
356. Marie HAMMER
id.
27.07.1770
357. Isabelle WAL(LE)WEIN
id.
05.01.1776
id.
06.01.1788
358. Anne ACENT (AS(S)ENT)
359.Marie DOBBELAERE
id.
18.12.1777
01.10.1780
360. Dorothea DEMEIJ (= N°367)
id.
15.01.1776
361. Marij DUCQ
id.
26.12.1775
R. 1770
362. Agnes PAUWELS
01.01.1771
363. Marie DE SWARTE
id.
364.Marie VAN EECKE
id.
21.12.1772
id.
14.01.1779
365. Isabelle TASSE(E)LS
id.
16.01.1776
366.Anna VAN DER HEIJDE
367.Dorothea DE MEIJ (= N°360)
id. 12.02.1769 01.10.1780
R. 1771 06.01.177123.05.1782
368. Marie LANDERWIJN
id.
10.06.1797
369. Marie DE TURCK
id.
21.11.1778
370. Marie DE BEIJ
id.
30.03.1787
371.Marie MAHIEU
id.
..................
372. Marie CAPELLE
373.Josephine LAMMEN
id.
najan.1794
374. Marie DE BRUIJNE
id.
14.07.1787
id.
01.11.1795
375. Marie DU MOLIN
02.03.1775
376. Jacoba PERREBOOM (PEEREBOOM)id.
id.
16.12.1787
377. Marie CLAIJS
id.
15.10.1777
378. Anne MILLECAMP
15.08.1794
379.Anne BOSSAERT
R.1772
id. 30.08.1772 30.12.1773
380.Joanna BRATS
id.
19.02.1791
381. Anne DE VOS
382. Anne LAMBRECHT
R. 1773
30.08.1797
id.
13.01.1778
383. Joanna DAMAST
384. Marie DE BRIER
id.
13.11.1796
385. Joanna VERMOTE
R. 1774
najan.1794
386. Joasephina PAUWELS
id.
najan.1794
387.Josephina VAN DE(N) KELDER(E)id.
08.03.1784
388. Marie DE GRUIJTTERE
id.
28.03.1782
389. Catharine DESMET
id.
19.02.1780
390. Isabelle DE FIVE
R. 1775
22.07.1794
391. Josephine VERQUAILLERIE
id.
20.08.1783
id.
392. Anne DE WINTER
15.05.1780
id.
05.11.1780
393. Marie DE BAENST
394. Marie DE CLERCQ
id. 05.11.1775 onleesbaar
395. Isabelle DELVER
id.
10.08.1792
396.Jacoba VAN STEENKISTE
R. 1776
07.12.1794
397.Pietronelle DU THOIT
id.
14.05.1777
398. Pietronelle DU MOLIN
id.
14.05.1779
399.Anne MAERTEN
id.
najan.1794
400. Joanna WENIS
id.
03.02.1790
401.Rosa VAN BECELAERE
id.
13.12.1795
402. Joanna BATAILLIE
id.
14.12.1776

LE
LE
LE
LE
l.E
ILE
III.E
IV.E
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
ILE
III.E
LE
LE
LE
LE
Il.E
LE"
LE
LE
LE
LE
LE"
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
III.E
LE
l.E
l.E
l.E
l.E
l.E
l.E
LE
l.E
LE
LE
LE
ILE

157

158

403. Isabelle DE VULDER
id.
31.03.1779
404. Isabelle LAUWERS
id.
24.09.1776
405. Marie TALLON
id.
26.02.1791
406. Rosa VERMEERSCH
R.1777 09.02.1777na jan.1794
407.Comelia RAMSKINT
id.
najan.1794
408. Dorothea JANSSEN
id.
17.02.1790
409. Joanna (DE) LA RUWIERE
id
24.01.1784
410. Marie CARPENTIER
id.
19.02.1786
411. Marie VERCRUUSSE
id.
01.02.1797
id.
412.lsabelle SAN(C)TORUM
najan.1794
413. Marie ROSSEEL
R. 1778
06.06.1788
414.Anna ROBA(E)IJS
id.
20.05.1785
415. Isabelle DE GRUUTTERE
id.
22.12.1780
416.Anne REUVAERT
id.
10.12.1780
417.Geneveva DE WINTER
id.
na jan.1794
id. 15.11.1778 najan.1794
418. Theresia RUFF(E)!N
419.Marie MORTIER
id.
16.01.1784
420. Anne CANCAN (CANKAN)
R. 1779
najan.1794
421.Jacoba MOTE
id.
03.11.1785
422. Anne MINNE
id.
27.021797
id.
14.01.1789
423. Marie DE MATS
id.
17.07.1794
424. Marie MAHIEU
425.Jacoba TASSEELS
id.
04.07.1785
426. Anne SIMON
R. 1780
06.01. 1793
427. Brigitte ROUSEEL
id.
najan.1794
428.Josephine LANDERWUN (LANDREWUN)id.
na jan.1794
id.
12.10.1780
429.Marie CARDOEN
430. Marie VAN STEENE
id.
najan.1794
id.
najan.1794
431. Joanna BEKE
28.03.1791
432. Pietronelle VERMEERSCH
id.
433. Marie GRANDJEAN
id.
13.11.1788
id.
02.02.1791
434. Isabelle VIL(L)ERS (VILES)
435. Catharine ANT(H)ONI
id.
najan.1794
436. Isabelle FONTEUNE
R. 1781
27.12.1782
437.Josephine DE VARVER
31.01.1790
id.
01.12.1792
438. Marie KEINJAERT
R. 1782
najan.1794
439.Joanna DE CLERCQ
id.
04.04.1791
440. Marie FLORENTIN
id.
id.
23.05.1791
441. Marie COMUN
442. Anne DUTOIS (DUTHOIT)
id. 02.06.1782 na jan.1794
443. Elisabeth OSSIEUR
R. 1783
najan.1794
id.
21.01.1787
444. Marie VERCRUUCE
445. Francisca VERMEERSCH
id.
najan.1794
najan.1794
446. Marie LA CROIX
id.
06.01.1797
id.
447.Marie ODENT
id.
31.03. 1789
448.Catherine VALENCOUR(T)
16.04.1783
449.Marie BINEZ
id.
najan.1794
id.
450.Anne SAVAT(T)E
id.
najan.1794
451. Marie LAMBRECHT
id.
09.01.1789
452. Catharine DE PREZ
id.
22.06.1793
453. Anne HACKE
najan.1794
id.
454. Joanna DE BU(E)
id.
najan.1794
455. Catharine DAUCHU
najan.1794
456. Joanna PARMENTIER (PARMANTIER)id.
najan.1794
R. 1784
457. Marie VER SCHEURE
id.
najan.1794
458. Marie VERNÉ (VERNEZ)
id.
04.02.1792
459.Joanna DELVER
18.05.1786
460.Jacoba VAN DOORNE
id.

II.E
III.E
Ill.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
LE
LE
I.E
LE
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
11.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
IIl.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
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461. Marie VAN HECKE
id.
462. Isabelle VAN STEENE
R. 1785
id.
463. Anne BRADECHAL
id.
464. Jacoba DE WITTE
465. Marie CARPENTIER
id.
R. 1786
466. Constantia PAUCHÉ
id.
467. Marie LA PIRE
468. Marie TITECA
id.
469. Joanna NUIT(T)EN
id.
470. Martine VAN DEN BERG HE
id.
471.Isabelle LAUWYCK
id.
R. 1787
472.Marie PAESSCHESOONE
473.Joanna WILKENS
id.
474. Marie DE CONINCK
id.
475. Agatha WATTEEU(W)
id.
476. Francisca WAELEG(H)EM
id.
477. Marie VER(H)AER
id.
id.
478. Genoveve DEFEYER
479. Marie VERNEZ
id.
480. Pietronelle VAN MOERKERCKE id.
id.
481. Anne VAN OUTRUVE
482. Marie MERGHELYNCK
id.
483. Joanna TREM(M)ERIJ
id.
484. Joanna DE BACK
id.
485. Marie BECQUAERT
id.
486. Josephine GASTON
id.
487.Joanna BLOMMAERT
id.
488. Theresia RASQUIN
id.
489. Anne DE VEAUX
id.
490. Pietronelle VAN DEN KERCKHOVEid.
id.
491. Josephine VERLOIGNE
id.
492. Francisca PETILLION
id.
493. Pietronelle VAN HECKE
494. Marie LE GRAND
id.
495. Joanna DE BRÉ
id.
496. Marie LA(E)VERICK
id.
id.
497. Anne BOUDEN
498. Eugenia MAHIEU
id.
499.Jacoba BILCKE
id.
500. Marie MEYNAERT
id.
501. Margariete BOUCKILIOEN
id.
502.Marie VAN UXEM
id.
503. Marie WULLEM
id.
504. Francisca HAMILTON
id.
505. Anne CNEUVEL
id.
506. Marie VERMEERSCH
id.
507.Joanna PONFORT
R. 1788
508. Marie DIDIER (DEDIER)
id.
509. Isabelle BOUCKENHOVE
id.
510. Helena LARUWIERE
id.
511. Clara BAELDE
id.
512. Elisabeth DEG(H)ELS
R. 1789
513.Catharina BOCKENHOVE
id.
514. Marie DU BOIS
id.
515. Theresia VAN OUTRIJVE
id.
516. Isabelle DU HAMEEUW
id. 26.07.1789
517. Marie RAMSKINT
id.
518. Josephine (DE)ROULÉ
id.

najan.1794
najan.1794
najan.1794
30.03.1787
05.02.1789
15.06.1793
najan.1794
najan.1794
11.04.1797
najan.1794
najan.1794
28.11.1787
27.02.1791
25.06.1791
najan.1794
04.11.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
21.04.1790
14.02.1794
01.03.1792
19.03.1792
najan.1794
10.05.1787
27.07.1792
najan.1794
14.01.1795
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
najan.1794
19.07.1791
najan.1794
04.09.1795
22.03.1797
27.12.1788
najan.1794
najan.1794
23.09.1792
najan.1794
najan.1794
najan.1794
26.05.1796
na jan.1794
18.01.1793
najan.1794
18.01.1795
12.02.1794
02.03.1797
.......... 1797
02.11.1793

11.E
I.E
I.E
I.E
11.E
I.E
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I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
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I.E
I.E
I.E
I.E
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I.E
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I.E
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519. Marie VERBEKE
520. Marie VAN DER HEUDE
52 l. Marie LA HOUSSE
522. Marie VAN ROBAEYS
523. Marie OTTON
524. Joanna VOS
525.Joanna LA CONTE
526. Isabelle DE MEY
527. Jacoba LA PIRE
528. Marie COPMAN
529.Marie DE WAELE
530. Marie GROOTERS
53 l. Marie MAERTEN
532. Isabelle VAN DE PITTE
533. Marie FERLEIN
534.Josephine LOUAGIE
535. Marie GALLET
536. Isabelle VANDERMEERSCH
537.Anne DU GAUQUIE
538. Marie FEVEZ
539. Isabelle VAN DAMME
540.Jacoba DE GRAVE
541.Isabelle LA RUWIERE
542.Marie GRIFFON
543. Marie DE BEURE
544. Marie BAES
545. Anne WANNE IN
546. Theresia GALLET
547.Anne VERBEKE
548. Marie VERBRUGGHE
549. Anne ELLEBOO
550.Marie VERBEKE

R. 1790
id.
id.
id.
id.
R. 1791
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
R. 1792
id.
id.
id.
id.
id.
id.
R. 1793
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

13.10.1794
na jan. l 794
29. l 1.l 794
najan.l 794
10.01.1797
najan.1794
26.06.1791
najan.1794
na jan. l 794
na jan. l 794
najan.l 794
07.10.1794
najan.l 794
najan.l 794
najan.l 794
najan.1794
najan.l 794
najan.l 794
16.l l.1796
najan.l 794
na jan.1794
na jan. l 794
najan.1794
najan.l 794
16.01.1795
09.12.1793
najan.1794
22.11.1795
..................

najan.1794
najan.1794
najan.1794

LE
I.E
I.E
l.E
I.E
I.E
LE
I.E
I.E
I.E
l.E
l.E
1.E
l.E
LE
111.E
LE
LE
LE
LE
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LE
I.E
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I.E
l.E
LE"
LE
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BULAGE
Voorwaarden tot opname van een provenier in het
godshuis van de H. Geest 26
Conditien om voor te houden de gonne die ontfangen worden tot
provengiereghe in den Godtshuuse van den H. Geest.
Alvooren moeten zij sweeren dat de prove heurlieden van noode
is.
Dat sy niet bedelen en sullen noch sitten aen de kerckedeuren
nemaer soa verre dat iemant int passeren een aelmoesse gave
ofte in synen huuse dat moghen sy wel ontfangen.
Sy en moghen geen testament maecken, maer de H. Geest moet
hunlieden testamenteur syn.
Eer sy commen te sterfven en dat sy heurlieden ghoet, ghelt ofte
catheelen niet wech gheven aen heurlieden huusgesin ofte
vrienden maer tgodtshuus heurlieden overschot proffiteren.
Geduerende heurlieden leven moghen sy heurlieden catheelen
ende ander goet wel vercoopen om daer bij te leven ende mog-

"Naam doorstreeptRalle 1793
"leper, 0.C.M. WArchief. Voorwaarden tot
opname van een provenier in het Godshuis
l 8de eeuw. register 28

hen niet spaeren om te vergaeren maer tgonne sy hebben eerlicken verteeren, sy sijn ghehouden paysibelicken te leven met
heurlieden medeprovengiereghen ende te schuywen alle scyvagien.
Zijn gehouden alle sondaeghe presys de misse te commen hooren ende aldaer bidden voor de fondateurs en de weldoenders op
verbeurte van hemlieden provene, vandaer sullen sy gaen na het
sermoen.
In uutvaerden en jaerghetyden daer sy toe vermaent werden
proven te haelen, sullen sy present syn op verbeurte van hemlieden provene ten waere door sieckten niet en casten commen
als wanneer sy yemandt in hemlieden plaetse zullen zenden om
te bidden ende de provene te ontfangen.
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A.
ACENT 358 - AERNOUT(S) 102. 330 - ALLAERT 63, 72 - AMELOOT
66, 322 - ANT(H)ONI 435 - AS(S)ENT 358

!!
BAELDE 288, 339, 351, 511 - BAERE 210 - BAERT 276, 280 - BAES
544 - BAGHEIN 255 - BAGIN 255 - BATAILLIE 402 - BAVÉ 209 BECQUAERT 485 - BEGEIN 255 - BEGHEIN 250 - BEKAERT 169 BEKE 163, 431 - BELSIER 7 - BENTEN 80 - BERTEN 31 - BEUN 291
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- BHENTIN 80 - HIJSERS 299 - BILCKE 499 - BILLIAU 84 - BINEZ
449 - BLOM(M)AERT 487 - BOLLAERT 76 - BOSSAERT 140, 379 BOUCKENHOGE 174 - BO(U)CKENHOVE 174, 509, 513 - BOUCKENOGHE 174- BOUCKILIOEN 501 - BOUCOUT 318 - BOUDELLE 5 BOUDEN 497 - BRADECHAL 463 - BRAEM 350 - BRAIJE 278 BRATS 380 - BRATSAERT 333 - BRIO 295 - BROUTEIN 116 BROUT(T)IN 116, 203 - BRULOOT 231, 243 - BRUNEEL 106, 233 BURGHGRAVE 25 - BURGRAVE 25 - BYSERS 299

!:.
162

CALOEN 22, 56 - CALOONE 228 - CAMERLYNCK 325 - CANCAN
420 - CAPASAET 222 - CAPELLE 372 - CAPPERSAET 222 - CARDINAEL 42 - CARDOEN 429 - CARPENTIER 410, 465 - CARRE 172 CASTEELE 2 - CATRIJ 306 - CHARON 273 - CLAUS 377 - CLARIJSSE 192 - CLARISSE 192 - CNEUVEL 505 - COIJSIJN 253 - COLÉ 176
- COMIJN 441 - COORTEEL 309 - COPMAN 528 - CORDON 110 COUSIN 253 - COUSSA(E)RT 188 - COUT(T)EAU 20

!!
DAMAST 383 - DAMMAN 11 - DAUCHIJ 349, 455 - DE BACK 484 DE BAENST 393 - DE BEU 54, 370 - DE BEURE 543 - DE BOIS 95 DE BOO 221 - DE BOOS 95 - DE BRÉ 495 - DE BRIER 384 - DE
BRUYNE 374 - DE BUIJS 92 - DE BUUS 92 - DE CLERCK 36, 60, 97
- DE CLERCQ 36. 60, 97, 332, 394, 439 - DE CONINCK 474 - DE
CORTE 289 - DE COSTER 104, 225 - DE CUIJP(P)ER(EN) 103, 142 DEDIER 508 - DE FEIJER 479 - DE FIVE 390 - DEG(H)ELS 512 - DE
GOMME 254 - DE GRAS 158 - DE GRAVE 338, 540 - DE GRUIJTTERE 388, 415 - DE GROOTE 89, 101, 271 - DE JONG HE 279 - DE KEERLE 229, 242 - DE KEERSGHIETER 73 - DE LA HAIJE 74 - DE LANGHE 137. 180, 315 - DE LA RUWIERE 409 - DELAURIE 75 - DELAURIJE 75 - DELBA(E)RE 129 - DE LE HAIJE 310 - DELVER 395, 459 DE MADTS 143 - DE MAN 200. 249 - DE MATS 143, 340, 423 - DE
MEIJ 252, 283, 360, 367, 526 - DE MEIJERE 90 - DENIJS 57 - DE NOL
87 - DE PIJP(P)ER 67 .183 - DE PLANCKE 193 - DE POORTER 40 - DE
PREZ 452 - DE PUIJPER 183 - DE ROULÉ 518 - DE SME(D)T 124, 341,
355, 389 - DE SOMER 29 - DE SOUTTER 189 - DE SWA(E)RTE 49, 363
- DE TURCK 118, 369 - DE VARVER 327, 437 - DE VEAUX 489 - DE
VELTER 44 - DE VOS 121. 182, 269, 297, 381 - DE VULDER 403 - DE
WAELE 41. 125, 529 - DE WEE 46, 212 - DE WINTER 392. 417 - DE
WITTE 109. 157. 464 - DE ZEURE 300 - DE ZOMER(E) 29 - DE ZOUTTER 26, 58 - DIDIER 508 - DOBBELAERE 199, 359 - DOMICENT 38
- DOOLA(E)GHE 154- DU BOIS 59, 146, 514 - DU BOUS 221 - DUCQ
136. 361 - DU GAUQUIE 537 - DU HAMEEUW 164, 334, 516 - DU
MOLIN 239, 320, 375. 398 - DU PONT 223 - DURIE 122 - DU THOIT
81. 227. 232. 397, 442 - DU TILLIJ 35 - DU TOIS 227, 232, 442 .

.E
ELLEBOO 549

.E
FERLEIN 533 - FERTINEL l l 7 - FEVEZ 538 - FLORENTIN 440 - FLORISO(O)NE 19, 61, l 11, 207 - FIVET 272 - FONTEIJNE 32, 55, 436 FORET 208 - FORTRIJ 68 - FRELEU 286 - FREMENT 133

.G.
GALLANT 130. 155 - GALLET 535, 546 - GASTON 486 - GERREIN
268 - GHEEMS 196 - GHE(E)RAERT 62 - GHERAER(D)T 262 - GILLES 131, 247, 251 - GODDELIERE 186- GOMME 175 - GRANDJEAN

433 - GRIFFON 542 - GROOTERS 530 - GROUVENDONCK 43 GRUIJTTERS 18.

!!
HACKE 138, 236, 453 - HA(E)LEWIJN 260 - HAMILTON 504 - HAMMER 356 - HEBBE 305 - HENDRICKX 127 - HEUGHEBAERT 108 HIJNDRl(J)CK 105 - HINDRIJCK 105 - HOLLEVOET 285 - HOVYN
316, 321 - HUBERT 156 - HUIJGHEBAERT 108

.I
JANSSEN 337, 408 - JANSSENS 329

K
KEINJAERT 438 - KESTEMAN 328

L
LA CONTE 525 - LA CROIX 446 - LA(E)VERICK 496 - LA FRANCQ
86 - LA GRANGE 336 - LA HOUSSE 521 - LAMBRECHT 382, 451 LAMMEN 141, 373 - LAMOTTE 235 - LAMPSEN 352 - LANDERWIJN
368, 428 - LAN(D)TSWEERT 6 - LA PIRE 467, 527 - LA RUWIERE
409, 510, 541 - LAUWERS 404- LAUWYCK471 - LE FEBVRE 45 - LE
GRAND 494 - LEINIER 99 - LE LEU 206 - LE POIRE 34 - LOUAGIE
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MAERTEN 52, 65, 78, 91, 153, 162, 261, 298, 308, 399, 531 - MAERTENS 91 - MAHIEU 371, 424, 498 - MALBUSEI(J)NE 135 - MARTEEL
216 - MARTENS 308 - MASS(E)AU 39 - MATS 340 - MATTHIJS 219 MERGHELYNCK 482 - MESSIAEN 107 - MEYNAERT 500 - MILLECAMP 378 - MINNE 422 - MOMBIN(N)OS 345 - MOREL 311 - MORMENTI(J)N 119, 128-MORTIER 313, 419-MOTE421.

N
NEEK(K)ER 17, 93 - NEVEIANS 147, 197, 270 - NEVEJANS 246 NEVIA(E)NS 177, 197, 246 - NOTAERT 319 - NUIT(T)EN 469 .

.Q
ODENT 195, 447 - OREEL 88 - OSSIEUR 443 - OTTON 523 - OUSSAERT 215 - OVIJN 15, 316, 321

:f
PAESSCHSOONE 472 - PARET 323 - PARMANTIER 456 - PARMENTIER 139, 456 - PATTIJN 346 - PAUCHÉ 466 - PAUWELS 100, 202,
240, 362, 386 - PEERBOOM 27 - PEIREBOOM 27 - PERREBOOM 376
- PETILLION 492 - PETIT 237 - PIERENS 244, 265 - PIETERSO(O)NE
1 - PIJPE 314 - PILGRIM 205 - PLETS 179, 303 - PLEU 9 - PONFORT
507 - PROVILLE 98 - PUISSEN 28, 150

R
RAMAUT 120 - RAM OEN 226 - RAMSKINT 407, 517 - RASQUIN 488
- RAVET 171 - REIJNIER 132 - REIJVAERT 416 - RENIER 145 - REYNIER 145 - RIJC(K)ASEIJS 24, 71 - RIJCKEBOER 70- RIJCKEBUSCH
259 - RIJCKEGHEM 13 - ROBA(E)IJS 191, 414 - ROGATS 326 - ROSSEEL 413 - ROULÉ 518 - ROUSEEL 427 - RUFF(E)IN 418 RUFFELET 23, 53 - RYCKEBUS 335

s

SA(E)LEN 296 - SAL(E)IN 114, 274 - SALIJN 213 - SAN(C)TORUM
412 - SAVAT(T)E 450 - SCHOCKEEL 293 - SEGELIN 234 - SEGHERS
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64,187 - SIMON 426 - SINAVE 353 - SIX 160, 218, 302 - SLOTMAN
347 - SMITS 178 - SOIJEZ 277 - SPELLEMAE(C)KER 344 - STAES 149
- STEE(N)MARCK 181, 275 - SWAELS 30 - SWAENE 69

I
TACK 126 - TALLON 405 - TASSEEL 37 - TASSE(E)LS 365, 425 TAVERNE 115. 185 - TER(DE)LANT 112 - THIBAULT 301 - TIJTECA(S) 166, 290 - TITECA 468 - TOFFI(J)N 148, 198, 241 - TOUPIJ 282
- TREM(M)ERIJ 483 - TURCK 118

y
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VALENCOUR(T) 448 - VALLAI(J)S 165 - VAN ACKER 168. 258, 281 VAN BECELAERE 47. 79, 401 - VAN BERCKELAERE 190 - VAN
BRABANT 238 - VAN DAELE 14 - VAN DAMME 159, 539 - VAN DEN
BERGHE 77. 217, 470 - VAN DEN BILCKE 204, 256 - VAN DEN
BROUCKE 16 - VAN DEN CASTEELE 245 - VAN DE(N) KELDER(E)
387 - VAN DEN KERCKHOVE 83, 257, 490 - VAN DEN PEEREBOOM
214- VAN DE PITTE 532 - VAN DER HEIJDE 144, 292, 366, 520- VAN
DER MEERSCH 264, 324, 536 - VAN DER STEENE 184 - VAN DER
STRAETE 3 - VANDEWALLE 173. 194- VAN DE WEERDE 161 - VAN
DOORNE 460 - VAN EECKE 364 - VAN E(I)NDE 51, 151 - VAN EIJNDE 151 - VAN HECKE 211, 461, 493 - VAN MOERKERCKE 480- VAN
NECKE 211 -VAN OOST 267 - VAN OUTRIJVE481, 515 - VAN ROBAEIJS 263, 522 - VAN SCHAECKBROUCK 354 - VAN STEENE 430, 462
- VAN STEENKISTE 342. 343, 396 - VAN TORRE 317 - VAN TOURS
284 - VAN UXEM 502 - VAN WERVEKEN 12 - VAN WERVICKEN 12
- VENANT 82 - VERBEKE 33, 519. 547, 550 - VERBRUGG(H)E 8, 50,
548 - VERCRUIJCE 444 - VERCRUIJSSE 411 - VERDOENE 21 - VERHAEGHE 96 - VER(H)AER 477 - VERHILLE 113 - VERLOIGNE 491 VERMARCKE 85 - VERMEERSCH 406, 432, 445, 506 - VERMOTE
385 - VERNÉ 458 - VERNEZ 458, 479 - VERPOOT 304 - VERQUAILLERIE 391 - VERROIJ(E) 167 - VERSCHAEVE 312 - VERSCHEURE
457 - VERSLIJP(P)E 134 - VERSTRAETE 224 - VERWANTE 266 VILERS 434 - VOS 524 - VOSTERE 331

w
WAELEG(H)EM 476 - WALLA(E)IJS 123 - WALWEIN 248. 287, 357 WANNEIN 545 - WATHEEUW 294- WATTEEU(W) 475 - WENIS 400WETS 201, 230, 307 - WEUTERS 4 - WIJLLIAERT 348 - WIJNCKE 10
- WILKENS 473 - WILLAERT 348 - WO(E)STIJN 48. 94, 152 - WOUSSEN 170. 220 - WOUTERS 4 - WULLEMS 503.
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Archief voor de Westhoek
in St.-Omer
De heerlijkheid van het Vrije van
St.-Omaars
PIETER DONCHE
' Van de tijdens de Franse
revolutionaire tijd afgeschafte religieuze instellingen in West-VI. werd
het archief overgebracht
naar de abdij van Ter
Doest in Brugge, thans
het Groot-Seminarie,
Potterielei, waar het
nog steeds bewaard is,
zij het dat de inventarisatie dikwijls summier of
van voorlopige aard is.
Een uitstekend overzicht
van de abdijen en kloosters in de provincie WestVlaanderen, hun geschiedenis, maar ook de
beschrijving van hun
archief vindt men in:
Centre National de
Recherche d'Histoire
Religieuse, Monasticon
Beige, Tome III,
Province de Flandre
Occidentale, (Liège,
1960, 1966, 1974, 1978)
vier volumes. Voor een
totaaloverzicht van alle
kloosters en abdijen in
West-Vlaanderen uit alle
tijden, met bibliografie,
gerangschikt volgens
plaatsnaam van vestiging, zie: M. NUYTTENS, Repertorium van
kloosters en abdijen in
West-Vlaanderen
(Algemeen Rijksarchief,
publicatie 2613, 1997).
Om wegwijs te geraken
uit de vele ordes in abdijen en kloosters is een uitstekend overzicht: R. DE
CLERCQ, De seculiere
geestelijken, mannelijke
en vrouwelijke religieuzen te lande, in: Flandria
Nostra, ons land en ons
volk, zijn standen en
beroepen door de tij den
heen, (Antwerpen, 19571960) 5 delen, dl. IV, pp.
9-212.
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Wie zijn genealogie méér wil stofferen dan alleen met gegevens
uit de parochieregisters en de voorouders ook tot leven wil laten
komen door biografische gegevens over hen te verstrekken,
dient hiervoor een brede waaier van bronnen te raadplegen.
Staten van goed, wettelijke passeringen leren ons een en ander
over het onroerend (soms ook roerend) bezit. Situering van
woonplaatsen kan aan de hand van straat- en beekschouwingen,
landboeken, renteboeken, leenregisters, denombrementen enz".
Ook uit rekeningen allerhande (bv. parochie, stad, kasselrij) is
vaak bruikbare informatie te halen. Belastingsdocumenten (van
velerlei aard) kunnen ook bruikbare informatie opleveren. En
uiteraard ook het archief van kerkfabrieken. Maar veel van deze
archiefstukken behoren tot het lokaal georienteerd archief en dit
kan nogal fragmentarisch of op den dool zijn. Zeker wanneer
het grondgebied van het dorp waar die voorouders verbleven,
behoorde tot één of meer heerlijkheden.
Archief van heerlijkheden dient men in principe te zoeken bij de
eigenaar(s) van de heerlijkheid. Heerlijkheden in bezit van particulieren werden overgeërfd (soms verkocht) en met de heerlijkheid ging ook het archief naar de nieuwe eigenaars, die soms
op geografisch verafgelegen plaatsen verbleven. Wat bijgevolg
het raadplegen van dit archief moeilijk maakt, als het al niet verloren gegaan is. Archieven van adellijke families (die gelukkig
meer en meer overgedragen worden aan onze rijksarchiefdepots) bevatten dikwijls massa's stukken betreffende het beheer
van allerlei heerlijkheden.
Indien de eigenaar van de heerlijkheid een kerkelijke instelling
was (bv. een kapittel, een abdij), heeft men iets meer geluk, daar
deze instellingen heel wat 'honkvaster' waren en geen geografische bokkesprongen maakten. Bovendien zijn archieven van
kerkelijke instellingen meestal op zichzelf al beter aangelegd,
beheerd en bewaard geworden 1 •
Maar ook hier geldt dat de eigenaar van de heerlijkheid geografisch soms erg veraf van zijn heerlijke bezittingen te situeren
valt. Maar het kan wel de moeite lonen om op onderzoek uit te
gaan, zelfs wanneer het archief zich nu in het buitenland
bevindt.

Dit deden we bv. voor het archief van de heerlijkheid het Vrije
van St.-Omaars dat zich in diverse parochies in de kasselrij
Veurne uitstrekte.
In zijn "Annalen van Veurne, beschrijving der prochien en leenhoven of Beschrijvinghe van de prochien binnen de casselrye
van Veurne", vermeldt de Veurnse kroniekschrijver Pauwel
Hendrickx ( 1633-1683) onder Alveringem:
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Een groot deel van deze prochie heeft altydts een heerelyckhede
geweest toebehoorende aen 't capittel van Sinte Omaers by
ghefte van Aldalphridus ende is genaemt het Vrye van Sinte
Omars. Sy deden hooge middel en nader justitie. Is een splete
ende brancke contribuerende met de achte prochien. Maer ten
jaere 1604 heeft het voornoemde capittel deze jurisdictie verkocht aen het magistraet van de stad ende casselrie van Veuren,
alleenlyk behoudende tytel van heere ende jurisdictie fonsiere
van hun lieden heerelykhede mitsgaeders t' inkommen van de
grontrenten, relieven, huysrenten, landen ende thienden daer
mede gaende 2•

De bezittingen van dit kapittel waren hoofdzakelijk gelegen in
Alveringem 3 , Lampernisse, Oostkerke en Adinkerke, naast
kleinere bezittingen in Oudekapelle, St.-Katharinakapelle,
Pervijze, Zoutenaaie en Lo. Het geheel werd het leenhof 't Vrije
van Sint-Omaars genoemd. Een groot deel van de parochie
Alveringem, zelf de grootste parochie in Veurne-Ambacht,
behoorde tot dit leenhof (de grote tienden werden geheven in
niet minder dan 42 'hoeken'). De kanunnikken van het kapittel
hadden dan ook te Alveringem een dubbel cirkelvormig
omwald kasteel nabij de dorpskern 4 • Naast bezittingen in andere delen van Vlaanderen, had dit kapittel nog zeer uitgestrekte
bezittingen in tal van plaatsen in Artesië.
Het archief van de Sint-Bertijnsabdij van St.-Omaars bevindt
zich thans in de stedelijke bibliotheek, Rue Gambetta 40 te St.Omer (France, dépt. Pas-de-Calais). In 1997 werd dit gebouw
volledig gerenoveerd met financiële steun van het Département
Pas-de-Calais, zodat thans in de voormalige kloostergang een
stemmige leeszaal ingericht is. Het archief wordt bewaard op
het gelijkvloers daarnaast (naar horen zeggen ooit op de zolder
boven de bibliotheek onder een lek dak ... ) en is ter plaatse raadpleegbaar 5 • Het wordt toch nog steeds stiefmoederlijk behandeld: een eigen historicus-archivaris is er niet, het beheer valt
mede onder de taken van de bibliothecaris ... Op de eerste verdieping is de zeer rijke bibliotheek op superbe manier gerestaureerd: naar onze geschatte telling zo'n 25.000 oude banden zijn
in de grote zaal, alle wanden rondomrond tot zo'n 13 planken
hoog, in hun historische oude rekken tot tegen het plafond
gerangeerd. Lijkt de materiële toestand van bibliotheek en
archief er erg op vooruit gegaan te zijn, dan kan dit niet gezegd

'Zie de uitgave van deze
Annalen door Heemkring
Bachten de Kupe.
Documenten Nr. 3N.-1.
oktober l 964
'Zie ook: G. DECUYPER. De abdij- en herenhuizen te Alveringem. in:
Bachten de Kupe. 7de
jrg. nr. 6 (dec. 1965). pp.
145-159.
'F. BECUWE. Het buitengoed van het kapittel
van Sint-Omaars te
Alveringem, in: Biekorf,
1987, pp. 273-280.
'In tegenstelling tot wat
dhr M. NUYTIENS erover schrijft in zijn artikel: Historisch en genealogisch onderzoek in en
over de Franse
Nederlanden. in:
Vlaamse Stam, jrg. 34,
nr. 5 (mei 1988) pp. 169178 op p. 175: in de
praktijk onbeheerd en
dus in feite niet raadpleegbaar, konden we
wel zonder probleem
stukken aanvragen en
raadplegen. Misschien
schetst hij zijn ervaringen
van enkele jaren geleden.
Uit het verhaal van een
andere landgenoot-bezoeker van dit archief, die
we ter plaatse ontmoetten. konden we opmaken
dat er in de voorbije
jaren toch nogal wat
moeilijkheden voor de
raadpleging geweest
waren, die nu althans tot
het verleden behoren.

worden van de 'geestelijke' toestand, waarmee we bedoelen, de
inventaris van het archief van het kapittel van St.-Omaars.
Een handschriftelijke inventaris, samengesteld door A. Giry
0
( 1807, + 1869) telde 1.566 pagina's, maar was onvoltooid
gebleven: van de 3.690 items die moesten worden beschreven,
werden er slechts 2.230 opgenomen 6 . Daarvan werd in 1967
een getypte kopie gemaakt in 8 volumes, met aanvullingen door
Alain Derville 7 •Toen die het archief bestudeerde vond hij het in
wanordelijke toestand, die hij weet aan de veelvuldige verhuizingen, een begin van plundering tijdens Wereldoorlog II en aan
het feit dat het een geheel betrof, waarin nog lang niet alle stukken reeds een inventarisnummer hadden gekregen.
Ook het laconisme van de handschriftelijke inventaris heeft de
herintegratie van stukken zeer moeilijk, vaak onmogelijk
gemaakt. Dat dit laconisme geen overdreven term is, mag blijken uit een volgende bloemlezing van beschrijvingen van enkele nummers: Saint-Bertin?, procès, 103 fragments sans date,
documents en anglais, en natuurlijk ook voor de Vlaamsonkundigen: documents en jlamand, of non inventorié (il peut
s'y trouver des épaves du fond de la ville). Maar het nietszeggende kan ook veel korter en krachtiger zoals in: "XXV ???" tot
zelfs: """"" .
Alain Derville gebruikte voor deze voor hem niet herintegreerbaar gebleken stukken dan ook de 'voorlopige' inventarisnummers 3.070 tot 3.700. Dertig jaar later is deze voorlopige toestand nog steeds de actuele.
Volgens aanduidingen in potlood in de getypte inventaris werd
op 18 juli 1985 blijkbaar eens een recollement uitgevoerd waarbij na afloop 172 nummers bleken te ontbreken". Maar wellicht
heeft men zich in dit recollement beperkt tot het puur nakijken
of met elk nummer in de getypte inventaris ook wel een fysiek
pak of stuk in het depot correspondeerde. Zonder erbij te denken dat fysiek ontbrekende stukken misschien wel eens onder
de 'niet-geherintegreerde' stukken met inventarisnummers
3.070 tot 3.700 konden verscholen zitten.

Ms 932 van de bibliotheek: A. GIRY, Evêché,
officialité et r.
'Deze copie dactylographiée met aanvullingen
werd samengesteld door
Alain Derville, professeur d'histoire médiévale
de l'U ni versité Lille III.
6

Alvast van enkele stukken die met potlood bij dit recollement in
de getypte inventaris gebrandmerkt werden met manque, bleek
de beschrijving wel degelijk overeen te stemmen met de inhoud
van enkele pakken die in de aanvullingen van Alain Derville uit
1967 beschreven werden.
In de inventaris interesseert ons natuurlijk vooral de possessions
en Flandre, We vinden er inderdaad archief over de hele periode van het Ancien Régime. (inventarisnummers 11.G. 3.408 tot
3.506 uit de inventaris Giry, met ook nog aanvullingen in de
inventaris Derville) En het archief gaat ook heel ver in de tijd
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terug: zelfs voor de tweede helft van de 15de eeuw is heel wat
bewaard, niet alleen in losse stukken, maar ook in grote semiaaneensluitende reeksen. Zij het dat deze bijna-aaneensluitende
reeksen soms voor een ene helft (op verschillende plaatsen)
onder de inventaris Giry te vinden zijn en voor de andere helft
onder de aanvullende inventaris van Derville.
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Zo bv. voor de rekeningen van deze heerlijkheid: de nummers
II.G.3409 en 3410 bevatten onder de omschrijving Comptes
Furnambacht de jaarrekeningen (beginnend in) 1453, 1457-63,
1465-66, 1468, 1471, 1474, 1476, 1503, 1517, 1521-23, 1525,
1528-29, 1531-32, 1534-35, 1545, 1553, 1555-57, 1560, 1565,
1567, 1573-1575, 1582-84, 1598-99 terwijl nummer II.G.3576
en II.G.3577 onder de omschrijving Comptes de Foranités
(c.à.d. comptes d' Alveringem) enkele hiaten worden opgevuld
doordat deze bundels de rekeningen bevatten van 1446, 1464,
1467, 1470, 1472-1473, 1475, 1485 en 1488. 1501-02, 1505,
1508-09, 1512 en 1530. Terwijl onder de omschrijving 'renten'
we onder nr. II.G.2511 en 2512 dan weer rekeningen vinden van
1514, 1516, 1518-20, 1526-27, 1537-38, 1546-47,1552, 155859, 1561-64, 1566, 1568-70, 1572 en 1577.
Deze rekeningen zijn in de Franse taal gesteld. Toch zijn we
ervan overtuigd dat het vertalingen betreft van rekeningen
opgesteld in het Vlaams: voor het jaar 1471 vindt men alleen
een rekening onder de vorm van een (stuk van een) rolrekening
in het Vlaams! Terwijl de driejaarsrekening over de periode
Bamis 1582-Bamis 1585 ook in het Vlaams is. Maar dat men
graag vertaalde, blijkt wellicht ook uit het feit dat sommige
rekeningen zelfs in het Latijn zijn (1446, 1508-09, 1512), sommige voor de eerste helft in het Frans en de tweede helft in het
Latijn (1467) en voor hetjaar 1464 hebben we zowel een Franse
als een Latijnse versie. Aan scribenten had men in de abdij
blijkbaar geen gebrek ...
Van de bewaarde rekeningen uit de 15de eeuw (op de vroegstbewaarde van 1446 na) is de ontvanger steeds Loys Donche
(1457 tot 1489). Van de 1490'er jaren zijn er geen bewaard,
maar voor het eerste decennium van de 16de eeuw is de ontvanger Regnault Donche (1501-1508). Daarna vinden de ontvangers Anthonis de Luxemburg, Joos Ternynx (in 1520 zijn
hoirs en weduwe), Achilles van der Burch, Adriaan van der
Burch, Charles Peussin, Robeert de Ie Bourg (=van der Burch),
Gillis de Zot, Richard of Rijckaert Clayssone, Marcx de
Crauwelaere, Jan van Wijckhuis en Rijckaert Reyphins voor de
rest van de l 6de eeuw.
Over de eerste ontvanger Lodewijk Donche zijn volgende genealogische gegevens bekend:

8

Volgens een l 9de-eeuwse handgeschreven genealogie in het archief der
Jezuïeten te Heverlee. De
tekst van dit grafschrift
hebben we evenwel nog
niet kunnen terugvinden
in de nochtans talrijke
geraadpleegde grafschriftenverzamelingen in
diverse depots.
'Een hernesse is een
gemeenschappelijke
weide en graasland, waar
een aantal personen recht
hadden om - mits betaling van een rente - hun
vee, maar vooral schapen
te laten grazen. Het
bestuur werd waargenomen door een baljuw bijgestaan door 5 heerders
of gezworenen.
"'Brugge, Rijksarchief,
Verzameling Charters
met blauw nr., 2708. Het
charter betreft de verkoop van 37 gemeten
grond gelegen in
Oostkerke aan Robert Ie
Gaugeur, verkoop welke
geschiedde voor de baljuw Lodewijk Donche en
de heerden Pieter
Quaionc, Niklaas
Delboud en Pieter de
Scovere.
II Brugge, Archief Groot
Seminarie, St.Pietersabdij Lo, charterverzameling, jaar 1472.
I' Brugge, Rijksarchief,
Leenhof Burg van
Veurne, 65. Het betreft
een recipisse van een
denombrement, ingediend door Jozef
Paeldinck, die 2 achterlenen houdt van Dame
Jacquemine vander
Capelle.
13
Zie bv. de rekening
1467-68:
fo 12 : A Loys Donche
pour sa pension destre
ho(m)me a loy du
chap(itre) - vj Lb.
Aud(it) Loys pour son
salaire davoir fait la
rechepte dud(it)
Alverg(em) et des autres
quatres p(a)ro(i)ches et
de Adinkerke Lxxij Lb
dont on applique ycy xxxij Lb.

Lodewijk Donche, huwde Maria Heyndrickx en overleed in
1491 te Alveringem, waar hij in de kerk begraven werd met
grafschrift 8 •
In een charter van 27 april 1476 wordt hij vermeld als baljuw
van de deken en het kapittel van St.-Omaars en van hun 'hernesse' Oostscure, gelegen in Walravenkinderkerke (=Oostkerke
bij Veurne) 9 • Aan het charter hangen nog vier zegels, waarvan
het eerste (volledig gaaf bewaarde) zijn zegel is 10 • Zijn zegel
vinden we ook terug in een charter uit 1472 11 • Een ander charter van 21 mei 1479, vermeldt hem als baljuw van de heerlijkheid Nieuwkapelle, optredend in naam van Dame Jacquemine
vande Capelle, vrouwe van Halewijn en vander Capelle 12 •
20 gedetailleerde jaarrekeningen, door hem opgemaakt, over
het beheer van de bezittingen van het kapittel van St.-Omaars in
Veurne-Ambacht zijn nog bewaard. Tot en met de rekening
beginnend in 1464 ontving Lodewijk deze tienden gezamenlijk
met Christiaan Bampoele, daarna alleen. Naast de eigenlijke
inning van de tienden, vereffende hij ook alle kosten die hiermee gepaard gingen en stelde hij, telkenjare tegen Sint-Remi,
d.i. 1 october (in Vlaanderen Baefmis, Bamis (Sint-Bavo)
genoemd) de jaarrekening op.
Op eigen risico en kosten maakte hij daarna de reis naar de stad
Sint-Omaars in Artesië om de rekening en het kapitaal te bezorgen. Hiervoor kreeg hij een salaris van 72 pond groten Vlaams
en nog eens 6 pond om wettelijck man geweest te zijn van het
kapittel ll.
Van 1457 tot 1476 zijn de jaarrekeningen, op 1469 na, aaneensluitend bewaard, daarna enkel nog voor de 15de eeuw, de rekeningen beginnend 1485 en 1488. Maar de precieze periode
waarover hij ontvanger was, kennen we aan de hand van de
stadsrekeningen van Lo die voor de periode 1425-1500 quasi
compleet bewaard zijn 14 • Hier staat hij immers ook vermeld als
ontvanger van het kapittel van St.-Omaars van hun erfelijke
rente op enkele huizen gelegen in Lo. We vinden hem in de

fo 13 : (Lampernisse) Au
recepveur Loys Donze
pour son salaire davoir
faicte eest rechepte et
livré largent a SaintAumer Lxxij Lb dont on
applique ycy - xx Lb.
fo 15 : (Adinkerke) A
Loy Donze recepv(eu)r

pour ses gaigez de recepveur toute les rentes et
dismes des six
p(a)ro(i)ches et livrer largent a Saint-Aumer a ses
perilz et despenses Lxxij
Lb flamans dont on
applique ycy - xx Lb.

14
Brussel, Algemeen
Rijksarchief
Rekenkamer, nrs. 35911
tot 35974. met enkel de
ontbrekende
(aanvangs)jaren (nieuwe
stijl) 1437, 1442, 1486,
1498 en 1499.
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rekeningen (beginnend in) 1457 tot 1488, met andere woorden,
gedurende een ononderbroken periode van niet minder dan 31
jaar 15 •
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Lodewijk had drie zonen: Roeland, Jacob en Renault. Roeland
en Renault waren schepen-keurheer van de kasselrij Veurne. In
het schepenjaar 1495-96 vinden we in de stadsrekeningen van
Lo een Roelandt Donche, ontfangher van de cappitle van StOmaers van een rente voor hun bezittingen in Lo 16 • In dat schepenjaar inde deze de achterstallige rente vervallen over de hele
voorbije periode van 1489 tot en met 1495, wat naadloos aansluit bij de renten, ononderbroken door zijn vader Lodewijk
geïnd, in de 31 jaar daaraan voorafgaand. Roeland overleed in
de loop der 1490'er jaren.
Hij werd zeer waarschijnlijk opgevolgd door zijn broer
Regnault, die we in de stadsrekeningen van Lo terugvinden als
ontvanger van het kapittel van St-Omaars, ononderbroken in de
schepenjaren 1500-01 tot 1506-07 1'. Gezien de stadsrekeningen
van Lo ontbreken voor 1498 en 1499 kunnen we niet precies
weten in welk jaar hij dit van zijn broer Roeland overnam. Uit
de cahiers bewaard gebleven te Saint-Omer blijkt dat na 1508
een andere ontvanger optrad 18 • Vader Lodewijk en zijn twee
zoons hebben dus samen een halve eeuw het beheer van de
bezittingen van de abdij van St.-Omaars in Veurne-Ambacht
waargenomen.

Wat bevat nu een dergelijke rekening?
Als voorbeeld namen we een van de oudste rekeningen nml. die
beginnend in 1458. Zij omvat 10 dichtbeschreven folio's. De
aanhef luidt als volgt:

In nomine domini amen. Compte que font et rendent Loys
Donche et Cristien Bampoel recepveurs et fremiers des rentes et
revenues appartenant aux fruis des dix prebendes a
Alverinchem, Lampernisse etc. commenchant l'an mil iiij.c Lviij
et finissant audit jour !'an Lix et se fera Ze dyt compte tant en

15
Brussel, Algemeen
Rijksarchief.
Rekenkamer, stadsrekeningen Lo, de vervaldag
van de rente is steeds
Baefmesse (St-Bavo = 1
okt.), nrs. :
-35938 (1457-58) fo 11 :
hij int de renten vervallen
op Baefmesse 1456,7,8.

In de rek. 35940 (145960) waar we normaal de
inning over de jaren
1459.60 zouden verwachten. vinden we geen
dergelijke post. Een foutje in de rekening of vergat Lodewijk Donche die
twee jaren toen hij zich
in 1468 opnieuw presenteerde?

-35946 (1467-68) fo 8v:
hij int de renten vervallen
op Baefmesse
1461,2,3.4,5,6,7
-35951(1472-73)fo9:
hij int de renten vervallen
op Baefmesse
1468,9,70,1,2,
-35955 (1476-77) fo 12:
hij int de renten vervallen
op Baefmesse
1473,4,5,6,

-35959 (1481-82) fo !Ov:
hij int de renten vervallen
op Baefmesse
1477,8,9,80,
35962 (1484-85) fo !Ov:
hij int de renten vervallen
op Baefmesse
1481,2,3.4,
(de rekening 1485-86
ontbreekt)
-35964 (1487-88) fo llv:
hij int de rente vervallen
op Baefmesse 1487
-35965 (1488-89) fo 9:
hij int de rente vervallen
op Baefmesse 1488.
In de oudste rekeningen
vinden we waaruit deze
rente bestaat: een cappoen ende een penninc
sjaers: wellicht werd die
kapoen (gecastreerde
haan) al lang niet meer in
nature betaald, maar hiervoor de waarde van 4
schellingen gegeven, de
penninc is gelijk aan 1
denier parisis: voor de
rekening van 1458 dus
(over drie jaren): 12
schellingen 3 denieren.
We vinden geen vermeldingen van die rente in
de stadsrekeningen van
Lo vóór het schepenjaar
1458-58.
16
Brussel, Algemeen
Rijksarchief.
Rekenkamer, stadsrekenigen Lo, 35970 (schepenjaar 1495-96) fo !Ov.
17
Brussel, Algemeen
Rijksarchief.
Rekenkamer, stadsrekeningen Lo, nrs. 35973
tot/met 35979 resp. fa's
7v, 9v, !Ov, 10, 9v, 9 en
8.
18
nr. II.G.3577, een
cahier uit 1508 (in het
latijn, zonder kaftblad)
vermeld op fo 25:
Reginaldus Donche
r(e)c(ep)tor. In latere
cahiers komt een
Anthonis de Luxemburg
voor als opmaker van de
rekeningen. In de stadsrekeningen van Lo kunnen we hiervan geen
bevestiging vinden
omdat in de schepenjaren
na 1506-07 helaas geen
naam meer van de ontvanger vermeld wordt,
enkel de ontvangst wordt
geboekt.

recevpte comme en mises a le monnaie de Flandres compte pour
chaqune livre xx escalins monnaie detours (sic)

De rekening bevat talrijke namen van renteplichtigen, soms met
een aanduiding van verwantschap.
Een genealogie reconstrueren in de 15de eeuw is als het samenstellen van een puzzel met erg kleine stukjes, die zelf nog eerst
moeten opgespoord worden en daarna, uit hun veelheid en hun
voortdurende confrontatie met elkaar, heel langzaam in elkaar
kunnen geschoven worden. Het vergt onvermijdelijk het maken
van vele kleine hypothesen, die naarmate nieuwe puzzelstukjes
aangebracht worden, telkens opnieuw weer aan de hypotheses
moeten getoetst worden om na te gaan of zij die consolideren
dan wel op losse schroeven zetten.
Dergelijke rekeningen, die zeer veel namen bevatten van inwoners en af en toe genealogische verbanden geven (door vader,
broer of echtgenoot te vermelden) kunnen hiertoe bijdragen.
Het zijn zeker niet bronnen die het meest direct bruikbaar zijn
(dit is wel meer het geval met leenverheffingen, demonbrementenverzamelingen, leenregisters, wettelijke passeringen en wezerijdokumenten (hoewel deze laatste twee voor de 15de eeuw
schaars zijn)) maar zij kunnen als toetssteen en voor het vinden
van bevestigingen, aanvullend best nog enige diensten bewijzen.
De rekening opent zonder verdere titel met een opsomming van
degenen die belast worden op het bezit van een manoir (vermoedelijk moet hiermee niet een kasteel, maar gewoon een stenen huis begrepen worden, anders zouden er wel erg veel kastelen in Alveringem gestaan hebben".): Volgende personen worden vermeld:
Ydrop Bladelin le filz Franchois, Maroye de le Bourch fille de
Zeghelin dele Bourch (=van der Burch), de weduwe van Jehan
Scadarts (sur la plache d'Alver(ingem)), Maroye Meaux, de
kinderen van Aumer (=Omaar) le Wachtere, Jehan Suerlins,
Wallewain Knibbe le filz Clay, de kinderen van Cornille Maes,
(in de straat van de kerk van Alveringem die leidt naar St.Rijkers), Jehan Reynbout, Richard Reynboud, Casin en Amand
Alvisch, frères, bourgeois de Furnes, Obrecht Colin, Franchois
de Crane, Jeorge de le Bourch, Jehan Volle, Lamin Pau en
Aumer Heyeneman p(res)b(it)re, Winoc Knibbe, de kinderen
Aumer Spind, Machart Ie Raet p(res)b(it)re, Ydier van den
Walle bourgeois de Furnes, de hoirs (eifgenamen) van Luc
Hancque, Cristien Bampoel, de eifgenamen van Willa(m)e
Jorijs, de eifgenamen van Jehan de le Rue, Pietre Stasin van
Pollinchove, de weduwe en hoirs van Regnault Knibbe,

Zoals men bemerkt heeft de vertaler nogal de neiging om voorzetsels in de familienamen mee te vertalen in het Frans, zoals Ie
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Raet voor de Raet, le Cuppre voor De Cuppre, als de hele naam
al niet vertaald is, zoals in de le Bourg (van der Burch). Ook
voornamen worden vertaald: Jeorge of Georges voor Joris, maar
soms vergeet hij het wel eens, zoals in Pietre, waar er meestal
Pierre van gemaakt wordt. Er was toen blijkbaar nog geen
onderscheid tussen het vrouwelijk en het mannelijk genus van
het lidwoord, zodat de dochter van Y drop Badelins, (de 'l' in de
familienaam Bladelin wordt ook vaak vergeten ... ) als le fille
geciteerd wordt en ook bij de vermelding van haar man, als ledit
fille espeuse a Regnault van Utenbrouke.
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fo 2v: Recevpte du four..
Hier vinden we: Gregoire Knibbe, Gadifer Knibbe, de weduwe
en hoirs Jehan Heynerijcx

Recevpte de l'avaine de hoirs van Jehan David, Ydrop Bladelin
Ie filz Franchois, Jehan de Pollinchove, de hoirs Regnault
Knibbe, Obrecht Co/in, Ze fille de Ydrop Badelins, (de 'l' in
Bladelin wordt vergeten. .. ) !edit fille espeuse a Regnault van
Utenbrouke, de weduwe en hoirs van George Diemaere,
Wallewain Knibbe, Katheline vefve de Clay Ie Cuppre, de
weduwe en hoirs van Clay Le Cuppre, Clay Cappoen, Gille
Jorijs, sire Mackart le Raet, Baud( ouin) de Le Peene, de hoirs
Luc Hancque, de weduwe en hoirs van Jehan Heynerycx,
Gregoire Knibbe, Gadifer Knibbe, Le vefve (weduwe) Cornelis
Maes, Pierre Colin, Elizabeth van den Walle, Margriete
fe(m)me de Jehan de Pollincove, Georges de Ze Bourc, Jaque
Butsijn, Pietre Stasin.
fo 3v: Recevpte des dismes d' Alveri(ngem)
(een verzamelpost, er worden geen individuele rentebetalers
vermeld)
fo 4 : Recevpte de petites dismes
Martin Riel bouchier et bourgeois de St.Aum(er).
fo 4v: Recevpte de l' A(m)prenesse (sic) et des aultres proches
est ascavoir Oestkercke, Oudecapelle et Zoutenay
Hier wordt het klooster van Cambron en Haynau vermeld en de
pastoors van Oudecapelle, Zoutenaaie en Oostkerke, maar verder geen individuele rentebetalers.
fo 5 : Recevpte de le hemesse gesant en le proche de Oostkerke
Franchois Robard, table des povres de Stuvenkerke, Pierre le
Pelgher, Hustin Belle, Therry de Ie Tour, het kind van Clay de
Jonckheere, Pierre Colin, de kinderen van Pieter van Ezene,
Jehan Pallinc, Cristien Donterclocq, Katheline femme Brixe
Paux, Jehan Rauleder, Willaeme van den Walle, Lencheval
Loetin, Willame Rikewarts, Jehan de Larke, Franchois

Quationc, Isabelle Bels, de weduwe en hoirs van Jehan
Wauters, de dame de Ze Veere, Pietre Ze Pelgher, Jehan
Scelewaert, Philipp Donterclocq, Gille Ze Messere, Willame van
den Walle, Philippe Veyse, de vrouw van losse de Caloene,
Cornille Goessin, Willame Rikewaert, Ha.. Ze Brune, Jehan
Rauleders, Jaque Laem... Jehan Bampoel, Richard Jorijs,
Willame Rikewarts, Mahieu Ze Dromere
fo 6 : Recevpte des dismes de l 'Ampernesse et des autres iij pro-

ches qontenant xxviij angles vendus a sr. Jaque Crepin cure de
Oestkerke Ze tamps et espace de iij ans dont l'an de ce compte
est Ze seconde anée
Hier vinden we vooral topografische gegevens betreffende
Lampernisse en de drie ermeegaande parochies:
Jaque Crepin
- pour l'angle nomme den Badelinshouc.
- pour l'angle nomme den Crushouc
- pour v angles l'un nomme Shazenhouc, Ze second den
Baudinshouc, Ze tierch den Ravenaere, t'Ymene ende tKaeslant,
Ze quart den Poerterschouc, Ze quint nomme den
Heynerijcxhouc
- pour vij angles nomme den Knoestelhouc, den Kercojhouc, de
Cleene Cripshouc, de Groete Cripshouc, de Quatjongheshouc,
de Oesthouc, de Ymeenehouc
- pour deux angles l'un nomme de Colaertshouc, l'aultre,
tBeershouxkin
quatre angles de Groete Bien Acquishouc, de Cleene Bien
Acquishouc, de Scildershouc, de Lantmetershouc
- pour l'angle nomme de Goudin houc,
- pour v angles nommés de Rolantshouc, de Kercojhouc, den
Scoifhouc, de Sanekinshouc, den Planthouc.
Veel van deze hoeken zijn nog terug te vinden op de kaart van
Lampernisse in: Dit is West-Vlaanderen (Brugge, 1960, 3
delen): daar zien we volgende hoeken vermeld: Bladdelijnse
hoek, Knoeselhoek, Poortershoek, Planthoek, Kwade
Jongershoek, Kleine en Grote Kripshoek, de Bien Acquithoek,
Gouden hoek, Vlahoek, Zanekinshoek, Landmetershoek,
Schildershoek, Schewege, Raverinske hoek en Lettenburg.
fo 6v: Recevpte des petites dismes
(verzamelpost)
fo 7 : Mises faites sur Ze recevpte precedente
uitgaven, onkosten voor deze rekening: aan de pastoor, de schepenen van Alveringem, de ontvangers en aan Jehan Franchois
o.a. pour faire les comptes en double et livrer le papier en nog

aan Loys Donche pour le pension de l 'omme a toy.
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fo 7v: Aultres mises sur le recevpte
idem, voornamelijk i.v.m. Lampernisse
fo 8 : Recevpte appartenant au re man.. en ledite ville
d'Alveringhem de weduwe en hoirs van George Diemaere en de
hoirs van Jaque Ie Bourch Ze vieZg
fo 8v: Recevpte de reliefs et d'aultres droitures pour Z'an de ce
compte de weduwe en hoirs van RegnauZt Knibbe, de hoirs van
Jehan de Pollinchove
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fo 9 : Recevpte en Adinkerke appartenant a Ie bourse ...
Hoste Wentin, Jaque Tac en Lamprenesse

Recepte des dismes qontenant douze angZes
verzamelpost, de hoeken worden niet vermeld
fo 9v: Recevpte de petites dimes
Lauwere de Kerel

Mises sur che recevptes
uitgaven: salaris van ontvangers
fo 10: Recevpte appartenant aux a .. muss ..
Maroye fille a Ydrop Bladelins, Clay Cappoen Ze filx Jacques,
de hoirs Luc Hancque, de hoirs CZay Ze Cuppre, Haspart de
Brune filz bastard de losse Ie Brune, Franchois Quaetjonc,

De leenheerlijkheid Massiet te
Belle

MATTIAS PATTYN
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Onze oorspronkelijke bedoeling was een bijdrage te schrijven
over het landboek van de leenheerlijkheid Massiet, dat in 1551
vernieuwd werd. De inleiding op de transcriptie was eigenlijk al
een bijdrage op zich. Daarom besloten we in deze bijdrage de
leenheerlijkheid te presenteren en in bijlage de transcriptie van
het landboek op te nemen. De basis van onze bijdrage is de
vondst van enkele archiefstukken m.b.t. die leenheerlijkheid in
het Rijksarchief te Gent. Nogmaals een bewijs dat veel FransVlaamse archiefstukken in Belgische archiefbewaarplaatsen op
een gemotiveerde familie- of heemkundige wachten.

1. De leenbodem van de leenheerlijkheid Massiet
De leenheerlijkheid bestaat uit een renteleen ter waarde van 5
ponden 15 ( 16) pari sis, gevestigd op gronden in de zuidhoek
van Belle. Bij het leen hoort het recht tot het aanstellen van een
baljuw en een amman. Bovendien heeft de leenhouder het dode
hand-, tol-, bastaardgoed- en vondrecht. Op 1 oktober dienen de
cijnsplichtigen voor ieder gemet land te Belle zeven schellingen
parisis te betalen. In 1763 bedraagt de oppervlakte van de cijnslanden die onder de leenheerlijkheid ressorteren, achttien gemeten drie vierendeel en 4 roeden. De heer heeft het straatschouwingsrecht. Het onveranderlijke verhefgeld bedraagt bij iedere
verandering van leenhouder door erfenis, schenking of verkoop
voor Massiet 10 ponden pari sis. Bij verkoop dient de verkoper
bovendien de 1Oe penning te betalen. Het verhefgeld komt dus
aan de heer van Dranouter toe '.

2. De leenhouders van de leenheerlijkheid Massiet
Willem, heer van den Houte, schildknaap, wordt vermeld als
leenhouder van een renteleen van 5 ponden 15 schellingen parisis per jaar, gevestigd op gronden in Belle.

, Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 94.

Op 10 december 1494 wordt Willem, heer van den Houte,
schildknaap, voor de baljuw en leenmannen van het leenhof van
de leenheerlijkheid Dranouter onterfd van een achterleen. Het
betreft een renteleen van 5 ponden 15 schellingen parisis per

jaar, gevestigd op gronden in Belle. Gautier Massiet wordt in
naam van zijn echtgenote Anastasia, dochter van Willem, heer
van den Houte, ingeërfd. Gautier komt in naam van zijn echtgenote de feodale verplichtingen van feauteitscap na.
Vervolgens wordt Willem in de vruchtopbrengsten van het leen
heringeërfd. Willem had het leen tevoren aan zijn dochter
geschonken, maar zelf de vruchtopbrengsten behouden zolang
hij leefde 2•
176

Gauthier Massiet ter cause van Annastachie zijne gheselnede(=
Anastasia, dochter van Willem, heer van den Houte) vermeld op
18 november 1504 3 •
François de Massiet, vermeld op 9 april 1551 4 •
Jacques de Massiet, heer van den Bussche, wordt vermeld in
een uittreksel uit het leenboek van het leenhof van Dranouter.

Op 9 november 1630 komt Adriaen Godtschalck de verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen
van Dranouter. Hij had daarvoor een schriftelijke procuratie van
mijnheer Pieter de Massiet, heer van den Bussche en
Oosthove 5 •
Op 25 juni 1679 komt Pieter de Dours de verplichtingen van
verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Dranouter. Hij had daarvoor de toelating verkregen van jonkheer Jacques de_Massiet, heer van Oosthove. Jonkheer Jacques
de Massiet had de leenheerlijkheid geërfd na de dood van jonkheer Pieter de Massiet, zijn vader 6 •
Op 16 december 1681 komt Jacques de Dours de verplichtingen
van verhef en manschap na voor de baljuw en leenmannen van
Dranouter. Hij had daarvoor de toelating van jonkheer Jacques
de Massiet, heer van Oosthove, verkregen. Jonkheer Jacques
de Massiet had de leenheerlijkheid na de dood van jonkheer
Jacques de Massiet, zijn vader, geërfd 7 •
Op 18 juni 1703 komt Pieter Guise, baljuw van Niepkerke, de
verplichtingen van verhef en manschap na voor de baljuw en
leenmannen van Dranouter. Hij had daarvoor de toelating verkregen van jonkheer Philippe lgnatius Joseph de Massiet.
Jonkheer Philippe lgnatius Joseph de Massiet had de leenheerlijkheid geërfd na de dood van Jonkheer Jacques de Massiet,
zijn vader 8 •
Op 24 mei 1743 komt Pieter Bouchillioen, baljuw van
Westouter, de verplichtingen na van verhef en manschap voor
de baljuw en leenmannen van Dranouter. Hij had daarvoor een
schriftelijke procuratie ontvangen jonkheer Pieter François de
Massiet, heer van den Bussche, jonkheer Pieter Franchois de
Massiet had de leenheerlijkheid geërfd na de dood van Jonkheer
Philippe lgnatius Joseph de Massiet, zijn vader 9 •

Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 90.
Met dank aan Dr. R.
Opsommer, stadsarchivaris.
3
Lille, Archives
Départementales du
Nord, J 431.
'Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 95.
'Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 95.
6
Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 95.
'Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 95.
"Brugge, Rijksarchief,
Kasselrij Waasten,
Dranouter, !, f' 24v/25r Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 95.
9
Brugge, Rijksarchief,
Kasselrij Waasten,
Dranouter, 2, f' 48r-49r.
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Op 13 januari 1763 komt Jean Bril, schepen van Dranouter, de
verplichtingen na van verhef en manschap voor de baljuw en
leenmannen van Dranouter. Hij had daarvoor de toelating verkregen van mevrouw Marie Claire de Massiet. Mevrouw
Marie Claire de Massiet had de leenheerlijkheid geërfd 10 na de
dood van mijnheer Pierre François de Massiet, haar vader. Op
18 maart 1763 dient François Joseph Grosseny, procureur van
de nieuwe leenhoudster, het denombrement in van de leenheerlijkheid Massiet bij de baljuw van Dranouter. Op dezelfde dag
ontvangt de procureur van de leenhoudster van Massiet de akte
van recepisse van Charles Louis Hans, baljuw van het leenhof
van Dranouter 11 •

§1. Het achterleen van de leenheerlijkheid Massiet
Het achterleen heeft een vol verhef van 10 lb. parisis en de tiende penning bij verkoop. Bovendien dient de leenhouder ieder
jaar een fles wijn aan te bieden of het bedrag van 4 ponden parisis te betalen aan de leenhouder van Massiet.

Jan Bubbe, vermeld op 18 november 1504 12 •
Hendrick Bubbe, vermeld op 9 april 1551
Mathijs Stroprock, vermeld in 1581

14

13

•

•

Op 30 april 1664 dient François Pluickein, zoon van Pieter, het
denombrement van zijn leen in bij Jan Van Merris, baljuw van
Massiet. Hij had het leen gekocht op 14 februari van hetzelfde
jaar aan Jan Gaeduut, zoon van Charles 15 •

"Brugge, Rijksarchief,
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Op 1december1676 komt de weduwe van François Pluickein,
in naam van Cathelinne haar dochter, de verplichtingen na van
verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van
Massiet 16 •
Op 7 augustus 1696 komt Marcus Anthoine Desmulier, zoon
van Jan en van Cathelinne Pluickein, de verplichtingen na van
verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van
Massiet 17 •
Op 3 augustus 1741 komt Jacques Desmulier, zoon van Jean,
pachter, wonende te Niepkerke de verplichtingen na van verhef
en manschap voor de baljuw en leenmannen van Massiet. Hij
had het leen verkregen na de dood van Jean Desmulier, zijn
vader 18 •
Op 8 juni 1786 komt Jacques Ferdinand Cortyl de verplichtingen na van verhef en manschap voor de baljuw en leenman-
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nen van Massiet. Hij had het leen verkregen na de dood van
Ferdinand Cortyl, zijn vader 19 •

§2. Bijlagen

1. Inervings- en ontervingsprocedure voor het leenhof van
Dranouter, 10 december 1494 (n.s.) 20
178

Kenlic zij allen denghonen die dese presente lettren zullen zien
of hooren lesen, dat voor my Cornelis de Keuwere, in desen tijden bailliu van edelen ende moghende Charles van
Sintthomaers, heere van Morbeque ende van ziinder heerlicheide van Dranoutere, ende voor Collart de Keuwere, Pieter
Lettin, Gillis de Langhe, Andries van den Hecke ende Hannekin
de Keuwere, mannen van leene van den voors. have ende heerlicheide van Dranoutere, upten tiensten dach van decembre int
jaer IJIJC IJIJXX ende XII/Je, so compareirden wel ende wette/ic
in behouvelicker plecken voor ons, edele ende weerde schiltcnape Wullem heere van den Haute, over een zijde, ende
Goutiers Massiet, als kerke/ic man ende vooght van joncvrauwe
Anastacie van den Haute dochtere svoors. Wullems, zijnder
ghetrauder gheselneide, over ander. Alwaer de voors. Wullem
heere van den Haute te kennen gaf hoe dat hij hebbende meer
andere kinderen ende meer andere diversche leenen meerder
van incommene ende proffijte ende omme de zelve joncvrauwe
Anastacie zijnder dochter te partagieren portie ende andeel van
zijnen goede in handen te stellene te dien hende dat zoe in state
ende in eeren naer haren doene becommen machte, so hadde hij
ende was in willen onder meer ander parcheelkins van zijnen
goede, haer tervene tharen eweghen proffijtte ende tharen naercommeren in een lende ende mansceip, rente zijnde van vijf
ponden vichtien scelle parisis, ligghende up zekere landen voor
ende ontrent den Hondschotenwal, ghehouden van den voors.
heerlicheide ende have van Dranoutere, gheleghen in de
prochie van Belle. Verzouckende de voomomden Wullem heere
van den Haute hem daeraf te ontervene ende den voomomden
Goutier tzijnder voors. dochtere behouf daerin te ervene,
behouden tblat tzijnen proffijtte zijn levene lanc. Ende den voornomden Goutier in de name ende als vooght als boven, accepterende den wille, gheliefte, presentatie ende begheerte van den
voors. Wullem, verzochte ende begheerde deifachticheide ten
proffijte ende in der manieren ende name als boven te ontfane.
Ende verzochten dies beede wet. Ende ten neerensteghen verzoucke van beede partien, naerdat den have ghebleken was dat
de voors. Wullem hem onterven wilde ter waeromme als boven
ende de waeromme den have redelic dochte, so ghediedde van
den zelven zo vele te wetten als dat de voomomden Wullem
heere van den Haute bij maninghen ende vonnessen van ons
bailliu ende mannen voomomt wel ende wette/ic met handslaghe an de roede ende overdraghe, onteift was, behouden der
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Brugge, Rijksarchief,
Kasselrij Waasten,
Dranouter, 2, f' 238r/v.
20
Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 90.
Met dank aan Dr. R.
Opsommer, stadsarchivaris Ieper.

wederkeeringhe van den blade tzijnen live zijn leven lanc gheduerende, ende de voors. Goutier in de name ende ten proffijte
als boven wel ende wette/ic int voors. leen gheerft metten voors.
laste. Ende naerdat de voors. Goutier in de name als boven
ende als vooght voors. debvoir ende fyautheit ghedaen hadde
naer costumen shoofs, so gaf hij over ende transpoorteirde
weder omme tblat van den voors. leene in den handen van den
voornomden Wullem heere van den Haute, omme hem Wullem
voors. van dien de baten ende proffijten theffene ende ghebruukene van jare te jare in goeder ghetrauwer lijfnoten zijn
levene lanc gheduerende. Van al den welcken beede partien verzachten acte, lettren ende brieven. Ende omme dat alle dese
voorscreven zaken van ervenesse ende ontervenesse, wederkeeringhe, transpoorte ende ravestacie voor ons bailliu ende mannen al wel ende wette/ic voor ons leden zijn met alle den
maninghen, vonnessen ende sollemnitheiden van wettelicheiden
daertoe dienende ende behoorende, naer onser costumen in
ghelijken zaken onderhouden, Zo hebben wij elc van den voornomden partien acte ende brieven van den zelven anghewijst
naer onser costumen, ende dese presente lettren in approbatien
van dien bij ons bailliu ende mannen voornomt ghezeghelt met
elc onser zeghele uuthanghende als ghedaen te date ende daghe
als boven.
2. Landboek van de leenheerlijkheid Massiet, 9 april 1551
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Het landboek van de (naamloze) leenheerlijkheid werd op 9
april 1551 in opdracht van de toenmalige leenhouder Jonkheer
François Massiet opgesteld. Het werd vernieuwd door
Franchois Reingheer, ontvanger. Hij kreeg voor die opdracht
hulp van Jaeques De Bevre, Franchois Vanden Crockette en
Gillis De Brune. Het landboek bevat aanvullingen (ca. 1581) in
de marge van het register. Die aanvullingen werden tussen
haakjes na de oorspronkelijke cijnshouder geplaatst.

egistre vanden leene ende heerlichede toebehoorende
Edelen ende werden Joncheere Fransois Massiet
schiltnape, twelcke es eene penninck rente groot v lb.
x s. parisis tsiaers erfvelycke ghehouden vanden have
van Dranoultre gheleghen binden zuuthouck vander prochie
van belle upde oostzyde vander straete die strect voor tgoedt ter
niepe, waerof elc ghemet landts gheleghen onder de zelve heerlichede tsiaers gheldende es telcker baefmesse vij s. par. ende
zyn daeronder schuldich de rentiers ende de persoonen hier
naer volghende

Gent, Rijksarchief,
Schenking de Breyne, 95.
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Eerst ten straetkin dat loopt vander beicke ofte straete voor
tgoedt ter niepe te Jans vander muelne waert langhes der beicke zuutwaert totter heerlichede van Roozimbois
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Landboek van de Leenheerlijkheid Massiet, 9 april 1551.
Gent, Rijksarchief, schenking de Breyne, 95.

Heindryc Bubbe ende Meester Ghilein Bubbe zynen wne tzaemen xxjc ende xxvij roen zailants ghenaempt tmaroyen hof
aboutterende van zuudenjeghens de heerlichede van Rozimbois
ende tlandt van Jaspaert Depippere, van noorden jeghen,
tstraetkin dat loopt uuyter straete voor tgoedt ter niepe te Jans
vander muelne waert, van westen jeghen tleen vanden zelven
Heindric Bubbe ende jeghen thof ooc hem Heindryc toebehoorende ghenaempt tlindehof of thof ter niepe ende van oosten (verdere beschrijving ontbreekt) (ende ghelt by jaere (xxx s. pa ris is)
Heindryc Bubbe voorseijt noch vijc iiij roen hofsteden ghenaempt tlindehof of thof ter niepe aboutterende van zuuden jeghens tzelfs Heindricx leen van westen jeghen de beicke ende
straete voor tgoedt ter niepe van oosten tzelfs Heindrycx zailant
ende van noorden jeghen tvoornoemde straetkin dat loopt uuter
straete voor tgoedt ter niepe te Jans vander muelne waert ende
ghelt by jaere ix s. x d. parisis
Heindryc Bubbe voorseyt (nu Mathys Stroprock, modo
Maillaert De Castekere) zyn leen dat hy houdende es van deser
heerlichede groot onder half ghemet ende xx roen landts luttel
min noch meer aboutterende van noorden jeghens tzelfs
Heindrycx linde hof ghenaempt, van oosten jeghen tzelfs
Heindrycx ende meester Ghilein Bubbe ghenaempt tmaroyen
hof, van zuuden ooc jeghen den grondt van hem Heindryc ende
van westen jeghen de beicke ende straete voornomd, welck leen
sculdich es alle jaere een boutaille van iiij s. parisis
Heindryc Bubbe voorseyt zuut an zyn voornomde leen een veldekin groot iijc xxxiiij roeden aboutterende van westen jeghen
de beicke ende tgroen straetkin dat loopt vander linde ter niepe
waert, naer steghere, van zuuden den gront van Heindric
Bubbe, van noorden jeghen tleen van hem Heindric ende van
oostenjeghen den grondt van meester Ghelein Bubbe ende ghelt
by jaere v s. parisis
Heindryc Bubbe voorseyt bezuuden tvoornomde veldekin al an
teen andere ixc xxxiiij roen in twee parceelen aboutterende van
noorden tvoornomde veldeken van westen jeghen de beicke
ende tzelve groen straetkin van zuuden jeghen den grondt vanden zelven Heindric onder de heerlichede van Roozimbois ende
van oosten jeghen den gront van meester Ghilein Bubbe onder
dezelve heerlichede ende ooc jeghen tgoedt vanden heere van
Rozimbois ende ghelt tzaemen by jaere xiij s. iiij d. parisis
Een ander leigher ende streicke vander zelver heerlichede beghinnende ter brugghe voor Jan Squidts upde oostzyde vander
straete loopende zuutwaert naer tgoedt ter niepe totten leene
van Gillis Tibault dat hy houdt vander zoeterstede daer Jaex De
Bevre woont
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De weduwe van Joos De Cuupere in een stick landts groot xijc
iiijxx roen landts al in een scabbe aboutterende van zuuden jeghen den gront van Pieter De Turck van oosten Pieter De Turck
Pieter Vander Merschs ende de weduwe Gillis De Roo van
noordenjeghen de cleene leenstraete ende van westenjeghen de
beicke die compt van tgoedt ter niepe naer belle ende ghelt by
jaere xviij s. ix d. parisis
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Pieter De Turck (modo Cornelis De Codt (xijc xxx roen landts)
aboutterende van zuuden jeghen tleen van Gillis Tibault ghehouden vanden have van Dranoultre gehnaempt tperts hof of
perdebeilcq van oosten jeghen den grondt vanden zelven Pieter
onder de heerlichede van Rozimbois van noorden jeghen de
voornomde weduwe van Joos De Cuuper ende van westen up de
voornomde beicke ende straete loopende naer tgoedt ter niepe
ende ghelt by jaere xvij s. vj d. parisis
Daeldinghen Jaequemyne Maes ( Bodewijn Debevere modo
Pieter Pecku) een hovekin groot xijc en half aboutterende van
noorden jeghen tleen van Gillis Tibault ghehouden van
Dranoultre ghenaempt tpertshof van oosten den zelven Gillis
ende de weduwe Jooris Vanden Walle van zuudenjeghen derfve
van hem Gillis ende zyn leen ghehouden vanden zelven
Zoeterstede ende van westen jeghen de voomomde beicke ende
straete loopende naer tgoedt ter niepe ende ghelt by jaere xvij
s. vj d. parisis
Gillis Tibault over Maroye Maes (modo Olivier Thibaut) in de
hofstede daer Jaex De Bevre woont daer de kueken up staet
groot ijc en half ende lvj roen aboutterende van zuuden jeghen
tleen van hem Gillis daer twoonhuus up staet ghehouden vanden have vander Zoeterstede van noorden jeghen thovekin vanden aeldinghen Jaequemyne Maes van oosten jeghen de zelve
aeldinghen ende van westen jeghen de voomomde beicke ende
straete ende ghelt by jaere iiij s. vj d. parisis
Aldus vemieut ende onderzocht den voornomde legher ende
aboutten by Fransois Reingheer te desen tyden ontfanghere met
assistentie van Jaeques De Bevre, Franchois Vanden Crockette
ende Gillis De Brune als ghebueren ende circonvoisinen der
voornomde heerlichede up den ixen in april int Jaer onsheeren
xvc eenenvijftich.

Berichten en aankondigingen
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Leden die van deze rubriek gebruik willen maken, kunnen
terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950
Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw bericht of aankondiging wordt opgenomen.
Genealogie Paesschesoone - Pasquesoone - Paesschezoone

De auteurs, Freddy Courtens en Léon Bouilliez, publiceren in
dit werk de lijvige genealogie van de familie Paesschesoone en
varianten. De eerst gekende voorouder - Jacques Paesschesoone
- was herbergier in het wethuis van de heerlijkheid Voormezele
en eveneens schepen van die heerlijkheid in de periode 16901721. De stamvader won zeven kinderen met Maria Roet, zijn
echtgenote. In de volgende hoofdstukken bespreken de auteurs
de afstammelingen van hun kinderen. De verschillende takken
vestigen zich o.a. te Merkem, Waasten, Quesnoy-sur-Deûle, ....
De genealogie is echter niet louter een opsomming van namen
en data. De auteurs raadpleegden diverse secundaire bronnen
zoals notariaat (o.a. Tabellion van de kasselrij Rijsel), volkstellingen, parochierekeningen, poorterijregisters, kasselrijarchief
(leper en Waasten), militieregisters, ... Bovendien dienen wij als
Westhoekers de grensoverschrijdende samenwerking tussen
beide auteurs enkel maar aan te moedigen. Dergelijke waardevolle genealogieën worden te weinig gepubliceerd! Een wederwoord op de negatieve ingesteldheid van sommige zoekers die
beweren dat er over de plattelandsgemeenten in het Ieperse toch
niets te vinden valt.
Het werk is voorzien van een uitgebreide namenindex (8 blzn.)
voor de aanverwante families, uiteraard ook voor de
Paesschesoone's (7 blzn.). Een lijst met de bronvermeldingen
en bibliografie, talrijke illustraties (familiefoto's en kaartjes) en
de inhoudstafel besluiten het bijzonder verdienstelijk werk
(M.P.).

Auteurs: Freddy Courtens en Léon Bouilliez
Kostprijs: 800 BEF (+ 100 BEF verzendingskosten)
Inlichtingen bij Freddy Courtens, Gerststraat 66, 8400 Oostende
(rekeningnummer 061-8036280-04)

Historische atlas van Frans- Vlaanderen
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Met zijn Historische atlas van Frans-Vlaanderen brengt auteur
Philippe Despriet een naslagwerk van grote betekenis, dermate
samengesteld dat de lezer inzicht krijgt in de complexe geschiedenis van de Nederlanden-in-Frankrijk.
Alle diplomatische verdragen, wapenstanden en territoriale wijzigingen, ontstaan tussen 800 en 1914 worden in chronologische volgorde bestudeerd. We ervaren hoe Vlaanderen als
grootmacht en als vorstendom in botsing kwam met de Franse
koningen, overging naar de Bourgondische Nederlanden en deel
werd van een der rijkste staten van Europa, nl. de XVII
Provinciën. Een gebied dat in 1579 uiteenspatte en in 1677 bij
Frankrijk ingelijfd werd. Een verloren land, waar onze taal, cultuur, kunst en economie ooit hoog opbloeide ...
Opgevat als een handleiding en een leerboek bevat deze studie
een iconografische atlas van alle Frans-Vlaamse steden en vestingen met hun topografische ontwikkeling. Een cartografisch
gedeelte situeert de staatskundige evolutie van de Noord-Franse
regio. Een register van de plaatsnamen, de opeenvolgende vorsten, de feodale en aardrijkskundige begrippen zal leiden tot een
grondige kennis van ons eigen verleden.
Binnenland: 1295BEF (+180 BEF portkosten) op rekeningnummer 462-7252791-02 of 000-0295683-27 van P. Despriet, Filips
van den Elzaslaan 4, 8500 Kortrijk
Buitenland: 1295 BEF (+300 BEF portkosten), enkel met eurocheque te betalen
Het notariaat in België van de Middeleeuwen tot heden
Een gids over de geschiedenis en de evolutie van het notariaat
werd onlangs gepubliceerd door het Gemeentekrediet. Voor de
gewone sterveling blijft het notariskantoor een plaats doordrenkt van mysterie. Het boek wil een bijdrage leveren om dit
mysterie voor alle geïnteresseerden op te lossen. Voor de genealoog eveneens een verantwoorde en goed onderbouwde inleiding op het notariaat. Een aanrader.
Redactie: Claude Bruneel, Philippe Godding en Fred Stevens
Bestellen bij de Dienst Verkoop van het Gemeentekrediet
(02/2224112) of bij de lokale agentschappen van het
Gemeentekrediet van België. Kostprijs: 1950 BEF

Haghepoorters van Ieper (1380-1400)

Het stadsarchief van leper pakt uit met een reeks uitgaven over
de poorters, buitenpoorters, haghepoorters en inwoners van
leper, over de periode 1380-1816, samengesteld door archiefmedewerker Freddy Bauwen .
Het eerste deel verschijnt op 15 november 1998 en handelt over
de haghepoorters van leper voor de periode 1380-1400. Een
haghepoorter is geen buitenpoorter, maar een effectieve poorter
die extra-muros woonde, terwijl een poorter intra-muros moest
wonen. De haghepoorters moesten een verblijfplaats hebben bij
een inwoner van de stad. Zij verwierven het poortersrecht door
één jaar en één dag te verblijven in de stad.
De prijs van deze eerste uitgave bedraagt 120 fr. (eventuele verzendingskosten 70 fr. ). Men kan het boek komen afhalen vanaf
16 november in het stadsarchief van leper, Lange Meersstraat 9
te leper. Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer 0001673822-87 van Rik Opsommer, Lange Meersstraat 9, 8900
leper, met vermelding Haghepoorters leper.
Het tweede deel van deze reeks uitgaven handelt over de volkstelling 1815-1816 ) van leper ( Kanton 1 ) en verschijnt op 15
februari 1999. Het betreft hier 4720 inwoners van leper met
woonplaats, leeftijd, beroep en geboorteplaats.
In mei 1999 verschijnt het derde deel. Het handelt over 8339
inwoners van Ieper (Volkstelling 1815-1816, kanton 2 )
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Vragen en antwoorden
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De rubriek Vragen en Antwoorden staat open voor alle genealogisch-historische vragen van onze leden. De vragen - liefst op
diskette - worden in de mate van het mogelijke zo vlug mogelijk in het tijdschrift opgenomen. Vragen en antwoorden kunnen
eveneens aan ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4,
8950 Nieuwkerke gericht worden. Gelieve bij elke vraag 3
postzegels van 17 BEF te voegen (of een internationaal antwoordcoupon). Gezien de talrijke vragen die wij voor die
rubriek ontvangen, kunnen wij onmogelijk enig zoekwerk in de
verschillende archieven verrichten.
VRAGEN

199812
N,J. Oreel, Braamhof 16, 4371 CK Koudekerke (NL)

Graag alle informatie over de familie Oreel in Vlaanderen, in
het bijzonder uit de kasselrij Belle (Niepkerke en Nieuwkerke).
Mijn stamvader is Claes Oreel, geboren circa 1560.
199813
H. de Kleer, Victoriberg 158, 2211 DK Noordwijkerhout,(NL)

Graag alle informatie over de familie de Kleer in Vlaanderen, in
het bijzonder uit de kasselrijen Belle, Ieper en Brugge. Zijn
gegevens dateren van rond 1589. De familie de Kleer is tijdens
de troebele tijden uitgeweken naar Leiden.
199814
Piet Sloven, Brielsedreef 58, NL 4841 KS Prinsenbeek (NL)

Graag alle informatie over de familie Sloven in Vlaanderen. In
het bijzonder uit de streek rond Brugge. Andere schrijfwijzen
zoals Deslover of Desloovere zijn ook welkom. De naam komt
al in de middeleeuwen in de poortersboeken van WestVlaanderen voor.
ANTWOORDEN

Antwoord op vraag 199812

N,J. Oreel, Braamhof 16, 4371 CK Koudekerke (NL)
Pierre Oreel (woonplaats: Ieper): eigenaar van een leen gehouden van het leenhof van Oosthove van 17 honderts zaailand te
Nieuwkerke (nu geconfisqueerd); verpacht voor 4 f 10 schellingen toumois aan George Oreel, zijn broer (Lille, Archives
Départementales du Nord, B 7054, f' 36r).
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Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, leper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicatie van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden
gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels
wordt zo nodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
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Met deze editie zijn we toe aan de vijfde jaargang van Westhoek
'nieuwe stijl', zijnde de vijftiende jaargang sinds de eerste uitgave.
Het ruime aantal abonnees met een uitgesproken belangstelling
voor de Westhoek en het Westkwartier in het algemeen, dienen
het oorspronkelijke pessimisme van weerwoord. Dit eerste lustrum van de nieuwe reeks was natuurlijk niet mogelijk zonder
de talrijke en interessante kopijen die wij mochten ontvangen
van de diverse auteurs. Waarvoor onze oprechte dank. Wij blijven alvast uitkijken naar de boeiende bijdragen in het kader dat
Westhoek biedt.
Tenslotte zijn wij ook onze talrijke leden dankbaar, in het bijzonder voor de extra steun bij de hernieuwing van hun abonnement.
De redactie.

NE PEIUS ADVENIAT
Sociale politiek en bevolkingsmigraties
in de stad Ieper (1571-1575)

KRISTOF PAPIN & ARNOLD PRENEEL

4
Inleiding
De hierna volgende transcriptie van een lijst migranten van de
stad Ieper is in meerdere opzichten merkwaardig. We kunnen
immers de in- en uitwijkingen van en naar de stad Ieper, in de
periode van 3 juli 1571 tot 19 november 1575, op de voet volgen. Bovendien bevat de lijst niet enkel personen die het poorterschap aanvroegen of van het poorterschap afstand deden,
maar tevens de andere inwijkelingen die we a fortiori in de
poortersboeken nooit aantreffen. Dat we precies zo'n uitgebreide informatie krijgen omtrent de bevolking in deze periode is
natuurlijk niet vreemd. In 1566 hadden externe personen de
beeldenstorm binnen de stad gebracht. Het stedelijk patriarchaat
wilde de situatie onder controle krijgen en/of houden, hetgeen
enkel kon als men een duidelijk beeld had van de immigratie.
De infiltratie van geusgezinde elementen was overigens al langer aan de gang. Waar men decennia voordien slechts summiere informatie bijhield over inwoners van de stad, krijgen we nu
zeer uitgebreide gegevens.
De lijst werd opgemaakt in uitvoering van een schepenbeslissing (een gebod) van 31 juli 1571, die terugwerkende kracht had
tot 3 juli. Jammer genoeg vonden we nergens de tekst van het
gebod terug en moeten we dus uit de tekst en uit andere bronnen pogen de exacte beweegredenen van de schepenen te af te
leiden'.
De context
De activiteiten van de watergeuzen, die vanaf mei 1568 actief
waren 2, vertoonden sinds mei 1571 een heropleving. Adinkerke
en Oostduinkerke waren overvallen en te Veurne nam men
onder leiding van de baljuw striktere veiligheidsmaatregelen in
acht. Vanaf de zomer van 1571 zien we dat de bosgeuzen een
grotere activiteit in het Ieperse ontplooiden. Dat ze daarbij niet
terugschrokken om in ware guerrillastijl tewerk te gaan, is
genoegzaam bekend. De streek was in de greep van een burgeroorlog. Het valt dus te begrijpen dat de stedelijke elite er alles
aan deed om ongewenste individuen buiten de stadsmuren te
houden. Het gebod zal hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van

' Ph. Kervyn de
Volkaersbeke en J.
Diegerik, Documents historiques inédits concernant les Troubles des
Pays-Bas, 1577-1584,
Gent, 1848-1849, 2 dln ..
'G. Parker, The Dutch
Revolt, 1977, p. 121.

deze problematiek uitgevaardigd zijn. Men kon er de toestand
binnen de stadsmuren dan wel rustig mee houden, maar in het
omliggende platteland was dat alleszins niet het geval. Op 10
oktober 1571 werd een massale aanval georganiseerd door de
bosgeuzen op het klooster van de Nonnebossen. Misschien wel
70 à 80 man maakten met breekijzer en stormram een bres in de
westelijke omheiningsmuur. Het vervolg laat zich raden: een
geplunderd klooster, een mishandelde abdis en weggevluchte
kloosterzusters 3 • Priesters en religieuzen waren het favoriete
doelwit van de bosgeuzen, alhoewel ze ook de gewone bevolking niet ontzagen. Op 24 mei 1573 beroofde de bende een boerenmeisje van enkele emmers melk, waarna ze werd opgeknoopt. Dat de inderhaast uit Ieper toegesnelde burgerwacht
enkele geuzen bij de lurven kon vatten was slechts een Pyrrusoverwinning. De geuzen haalden versterking en bij een tweede
gevecht werden de 12 leden van de Ieperse burgerwacht gedood. Toch werd de bosgeuzen soms met succes een slag toe
gebracht. In Beselare bijvoorbeeld werd op 22 maart 1575 een
groepje geuzen verrast in een herberg. Slechts één ervan kon
worden gevat en na foltering ging hij over tot bekentenissen. Hij
was teruggekeerd uit Sandwich en had deelgenomen aan verschillende moorden op geestelijken •. Niettegenstaande enkele
magere successen kregen de bosgeuzen langzamerhand de
overmacht. De activiteit van de overheid stond in deze periode
immers op een laag pitje. Filips II had andere prioriteiten.
Om de situatie te begrijpen dienen we de geo-politieke toestand
van de Spaanse Nederlanden en van het Spaanse rijk in het algemeen te overschouwen.
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Zie voor een verslag
van deze gebeurtenissen
de Kroniek van Ieper:
Petrus Martinus Ramaut,
Historie ofte beschrijvinge der vermaerde stadt
van !pre, hoofdstad van
Westvlaender, 1768.
' R.A. Blondeau, Geuzen
in de Westhoek : het epicentrum van de beeldenstorm, 1988, p. 171-173.

Filips II is er nooit in geslaagd het door zijn vader (Karel V)
opgevatte plan te voltooien om een christelijk koninkrijk te
creëren. Het Spanje van de Habsburgers was in de 16de eeuw
nochtans de machtigste mogendheid van West-Europa, door
zijn hoge schatkistinkomsten en zijn omvangrijk leger. Oorlogen op drie fronten deden het rijk echter militair en uiteindelijk ook financieel de das om. Filips II was in een conflict
gewikkeld met Frankrijk, Engeland en het Ottomaanse Rijk. Hij
zou nochtans in staat geweest zijn de opstand in de Nederlanden
de baas te kunnen ware het niet dat de oorlog op andere fronten
meer inzet vereiste. Op het ogenblik van het uitbreken van de
burgeroorlog in de Nederlanden in 1566 zonnen de Turken op
wraak voor de vernedering die ze bij Malta opgelopen hadden
tegen de Spanjaarden. De Spaanse vloot en troepen werden
rondom de Middellandse Zee samengetrokken en het is dus
geen wonder dat de toestand in de Nederlanden escaleerde bij
gebrek aan een militaire bezettingsmacht. Pas toen de Turken
omwille van politieke binnenlandse problemen in 1568 thuisbleven, werd er militaire en financiële hulp gestuurd naar Alva
in de Nederlanden. Een juxtapositie van de toestand rondom de
Middellandse Zee en die in de Nederlanden toont aan hoe sterk
de aanpak van de rebellie in de Nederlanden onderhevig was
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aan de toestand rond de Middellandse Zee. Dat wisten de edelen alhier ook. Toen de Turken korte tijd daarna weer van zich
lieten horen, werden de militaire activiteiten in de Nederlanden
weer op een laag pitje gezet. Dit is duidelijk vanaf 1570. De
overwinning van de Spaanse vloot in Lepanto op 7 oktober
1571 betekende nog minder geld voor de hertog van Alva. Alle
prioriteit werd gegeven aan de oorlog tegen de Turken 5 • Deze
vijf jaar durende oorlog -van 1572 tot 1576- plunderde de
Spaanse schatkist. Filips II spendeerde het dubbele van zijn
inkomsten. Een akkoord met de Turken in 1576 om een soort
staakt-het-vuren uit te roepen, zorgde voor toevloed van financiële middelen om de uitzichtloze situatie in de Nederlanden
aan te pakken. Vanaf 1576-77 zien we inderdaad een hernieuwde militaire repressie in de Nederlanden °.
Het is duidelijk dat de Nederlanden vanaf 1571 aan hun lot werden overgelaten. De ontstaansreden van de Ieperse lijst is dus
naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan een zuiver stedelijk initiatief waarbij de stadsschepenen via registratie van de
migrerende burgers betere controle poogden te krijgen op de
bevolking. Ongetwijfeld waren ze beducht voor een infiltratie
van bosgeuzen en ander gespuis, dat van het platteland kwam
afgezakt en de sociale orde binnen de stad zou kunnen verstoren.
Het lijkt erop dat het stuk niet volledig is, daar de lijst op 19
november 1575 abrupt afbreekt. Na 22 folio's eindigt de tekst.
Toch is het tekstverlies wellicht miniem. Ons inziens is deze
lijst stopgezet toen een andere lijst werd aangelegd, waarin de
naar leper teruggekeerde vluchtelingen na de Gentse Pacificatie
werden genoteerd 7• In dit tijdschrift werd ook deze belangrijke
lijst reeds uitgegeven. Deze lijst vangt al aan op 10 januari
1576, zodat het hiaat tot enkele weken beperkt is. Waar onze
teksteditie van de lijsten van 1576-1578 steunde op 19de eeuwse afschriften door Arthur Merghelynck en Jules Cordonnier,
hebben we nu het 16de-eeuwse origineel voorhanden 8 • Vermoedelijk is het document afkomstig uit het Ieperse stadsarchief van
voor Wereldoorlog 1.
Zoals in de inleiding al gemeld, bevat deze lijst, naast diegenen
die het poorterschap verwierven, ook vele andere migranten.
Behalve een ingekleefd folio van latere datum, bevat de lijst 202
inschrijvingen, goed voor heel wat meer personen, die al dan
niet met hun gezin in de stad kwamen wonen of die er verlieten.
Wanneer we die inschrijvingen ontleden komen we tot volgend
overzicht:

' G. Parker. The Dutch
Re\'olt. 1977. p. 129.
'G. Parker. Spain and
the Netherlands 15591659. Ten Studies. 1990.
·K. Papin.
Teruggekeerde l'/uchtelingen na de Gentse
Pacificatie. in:
Westhoek-Info. jg. lO.
1994. p. 85-108.
' Ieper, Stadsarchief
Fonds Aanwinsten. nr.
33.

immigranten
jaar
1571
1572
1573

' Dit wordt bevestigd
door het klein aantal
Ieperlingen die genoteerd
staan in de registers van
de gereformeerde kerk
van Frankenthal. Deze
zijn terug te vinden in de
zeldzame uitgave van
Adolf van den Velden,
Registres de /'Eglise
Réformée Néerlandaise
de Frankenthal au
Palatinat 1565-1689,
Société d'Histoire du
Protestantisme Beige,
Brussel, l9ll-l9l3, 2
dln .. Een zeer boeiende
uiteenzetting over de
emigranten naar
Duitsland vindt men bij
Heinz Schilling,
Confessional migration
and socio/ change : the
case of the dutch refugees of the sixteenth century, in: Entrepreneurship
and the transformation of
the economy (l0th-20th
centuries). Essays in
honour of Herman Van
der Wee, Leuven, 1994,
p. 321-333.
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Zie o.a. J. Desreumaux,
Leidens weg op,
Roeselare, l 992: Poorters
vanaf 1576. N.W.
Posthumus, Geschiedenis
van de Leidse
Lakenindustrie, 's
Gravenhage, 1939. Id"
Bronnen tot de Leidsche
Textielnijverheid, 's
Gravenhage, 1912.
" Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, 21. Het
register dat deze periode
voorafgaat, nl. van 13
juli l 560 tot 22 juli l 567
was reeds voor het einde
van vorige eeuw verloren
gegaan.

emigranten
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Er kunnen een aantal voorlopige conclusies getrokken worden

uit bovenstaande tabel. Deze bron van migratie geeft een klaar
beeld van wat er in deze periode gebeurde. Ze toont vooral aan
dat er duidelijk minder emigraties waren. Vrijwel alle emigranten blijven in de buurt van of in het Iepers Kwartier wonen en
geen één vertrekt bv. naar Engeland, Duitsland 9 of Holland 10 •
Slechts één gezin werd op last van de schepenen de stad uitgezet (nr. 194). Loyck de Roo werd namelijk met vrouw en kinderen de stad uitgezet omdat ze er zonder consent van de schepenen sinds drie maanden verbleven en omdat hij zijn kinderen
had laten bedelen. Op deze melding van bedelarij komen we
verder nog terug.

In het licht van het Ieperse poorterschap
Wat is nu het belang van deze bron met het oog op de poorterij?
Voor het einde van de l 6de eeuw beschikken we daarover
immers over een redelijk goede bron van deze laatste. Inderdaad, Arthur Merghelynck heeft nota's genomen uit het register
van 22 juli 1567 tot 10 mei 1573 en het register van 13 mei 1573
tot 6 augustus 1579 11 •
Voor de eerste periode (1567-1573) treffen we 222 inschrijvingen aan van personen en hun familie die poorter of ontpoorterd
werden. Voor de tweede periode (1573-1579) zijn er dat 344,
maar met een aanzienlijk percentage ontpoorteringen. In de eerste periode zijn er 74 inschrijvingen van binnenkomende poorters, en precies het dubbele, nl. 148 ontpoorteringen. In de tweede periode vinden we evenwel slechts 33 inschrijvingen van
binnenkomende poorters tegenover 311 ontpoorteringen. Bijna
90% van de inschrijvingen betreft dus ontpoorteringen! Het
aantal inkomende poorters kon dus geenszins de leegloop van
de stadsbevolking opvangen. Zoals we vroeger reeds stelden
geven poorterijregisters slechts een zeer fragmentarisch beeld
van een stedelijke bevolking. De lijst die hierna wordt gepubliceerd, kan het beeld dat de poortersboeken geven voor deze
periode zeker aanvullen.
Is er trouwens wel een relatie tussen het aantal ontpoorteringen
en het aantal personen dat de stad verliet? Zou het niet kunnen
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dat het poorterschap voor veel mensen geen voordelen meer
bood, vooral op economisch vlak dan, en dat men daarom het
poorterschap verliet, zonder evenwel de stad te verlaten? Voor
het behoud van het poorterschap diende er immers jaarlijks
betaald te worden. De economische achteruitgang van de stad
Ieper zal de atractiviteit van haar poorterschap wel geen goed
gedaan hebben. We durven stellen dat de poorterijregisters eerder indicatief zijn voor de economische attractiviteit van het
Iepers poorterschap, dan dat ze een statistisch beeld geven van
de schommeling van de Ieperse bevolking. Exemplarisch is het
voorbeeld van Pieter de Massiet (nr. 66). Op 26 juli 1571 komt
hij bij de greffier om het vertrek uit de stad aan te geven van zijn
zuster, Agnees de Massiet, douairière van Ebblinghem. Hijzelf
zal enkele maanden later, op 20 april 1572, ook de stad verlaten
(nr. 80). Pieter de Massiet was wel reeds ontpoorterd op 27
augustus 1567, vier jaar voor zijn effectief vertrek uit de stad 12 •
Jammer genoeg stellen de afschriften gemaakt door Arthur
Merghelynck ons niet in staat de emigratie- en immigratiecijfers
snel en efficiënt te verfijnen, daar de exacte data van de poorterij-inschrijvingen meestal ontbreken 13 • Wanneer we de poorters
uit de onderstaande lijst vergelijken met die uit de lijsten van
Merghelynck, vinden we vele poorters niet terug. Waarom?
Misschien zijn de zogenaamde afschriften van de poortersboeken door Merghelynck inderdaad maar uittreksels en geen volledige afschriften. Als dit waar zou zijn, zijn de afschriften van
Merghelynck nogal waardeloos en statistisch zeker niet te gebruiken 14 •
Analyse van de lijst

In de retroactieve lijst (het gebod kwam er op 31 juli, met terugwerkende kracht tot het begin van de maand) telden we van 3
juli tot en met 12 juli 1571, reeds 51 inschrijvingen, goed voor
118 inkomende personen. De toevloed is in de latere weken en
maanden veel minder en valt zelfs bijna stil in vergelijking met
de eerste dagen. Dit moet een reden hebben. Heeft de invoering
van het gebod en de er allicht mee samengaande strengere controle gezorgd voor een verminderde immigratie? Neen, want in
de tweede helft van juli zijn er maar vier inschrijvingen, goed
voor acht binnenkomende personen. Het gebod kan geen
invloed hebben gehad voor zijn publicatie en uitvoering. De
ware reden is ons nog onduidelijk. Tot eind 1571 betreffen de 74
inschrijvingen in totaal 151 personen: 88 mannen, 30 vrouwen
en 33 kinderen, waarvan slechts twee emigrerende mannen en
één emigrerende vrouw. Waarom situeerde zich de toevloed
naar de stad Ieper tijdens de eerste dagen van juli 1571? Het is
hierbij nuttig op te merken dat de eerste dagen nogal wat mensen werden aangegeven die al langer in de stad verbleven, maar
die er hun verblijf niet hadden laten registreren. Het is als het
ware een regularisatie van een bestaande toestand. Nogal wat
inwoners van de stad geven zelf aan dat één of meerdere inwij-

" Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, 22, reg 10,
f" 205.
13
Globaal zou dit wel
mogelijk zijn, doch dit
zou een intensieve
bewerking vereisen van
de poorterslijsten die in
de context van deze studie niet aan de orde is.
" Omtrent dit thema zal
K. Papin het uitgebreid
hebben in de inleiding op
de door hem voorbereide
uitgave over de poorters
van Ieper. Zie voor deze
problematiek: E. Thoen,
Verhuizen naar Brugge in
de late middeleeuwen: de
rol van immigratie van
de poorters in de aanpassing van de stad Brugge
aan de gewijzigde ekonomische omstandigheden
( 14e_16e eeuw), in:
Beleid en bestuur in de
oude Nederlanden. Liber
Amicorum prof. Dr. M.
Baelde, Gent, 1993,
p. 329-349.

kelingen bij hen inwoonden. Steeds is er sprake van een attest
van de plaats van herkomst verleend door de parochiepastoor.
Zocht men de gereformeerden in het gezelschap?
In periodes van crisis en onrust werd het platteland zwaarder
getroffen en probeerde de rurale bevolking beschutting te zoeken binnen de stad. Dat de inwoners van de stad leper bij hun
eigen schepenen deze mensen aangaven, toont aan dat er op het
verborgen houden van inwijkelingen wellicht zware straffen
stonden. De sociale controle binnen de stad was natuurlijk groot
en na het uitvaardigen van dergelijk gebod werd het moeilijk
om zich daaraan te onttrekken.
Wanneer we de geografische herkomst van de inwijkelingen
natrekkken, merken we dat de lakencentra uit die tijd een groot
aantal immigranten leverden: Dowaai, Nieuwkerke, Menen,
Belle, Hondschote, Wervik en Brugge. Daarnaast zijn er enige
uit de Noordelijke Nederlanden, het Land vari Luik en Frans- en
Waals-Vlaanderen. Weer valt het op hoe mobiel de 16de eeuwse mens was. Ene de Bie (nr. 12) die poorter was van Ieper, had
bij zijn binnenkomen in de stad in 1571 er een verblijf van vier
jaar in Spanje op zitten.
Een derde van die mensen oefende een beroep uit dat rechtstreeks te maken had met de laken- of saainijverheid. Daarnaast
springen een aantal beroepen in het oog, zoals een boucprinter
uit Antwerpen (nr. 32), een tasschemakere en een spoormaeker
(nr. 28), een koopman uit Vlissingen (nr. 83) en een uit
Antwerpen (nr. 106), pillenmakers uit Valencijn en St.-Pol (nrs.
88, 157, 172), een orgelbouwer (nr. 122), een chirurgijn uit
Schiedam (nr. 128) en één uit Bondues (nr. 146), een brouwer
uit Ariën (nr. 149), een coopman van oliesyrope ende andere
spanysche waere uit Antwerpen (nr. 169). Het toont aan dat de
stad Ieper zeker nog een economische aantrekkingskracht uitoefende, zelfs in periodes van economische recessie. Zo moeten
we misschien het beeld verfijnen van een stad, die vanaf de
beeldenstorm aan leegloop en verval ten onder dreigde te gaan.
Alhoewel. Het opduiken van beroepen die zich richten op de
luxe-industrie (boekdrukkers, wapenmakers, ... ) wijst op de
aanwezigheid van een kapitaalkrachtig patriarchaat in de stad,
maar zeker niet op een globaal welstellende bevolking. Voor
enkele van deze ambachten geeft deze lijst zeer interessante
informatie.

" P. Verheyden, Over
Ieperse boekdrukkers, in:
Tijdschrift voor Boek- en
Bibliotheekwezen, VII
(1909), p. 37-39 en
p. 69-76.

Het Ieperse drukbedrijf is onlosmakelijk verbonden met
Antwerpen 15 • Zo was bijvoorbeeld François Bellet drukker te
Ieper van 1609 tot 1624. Hij was gehuwd met een nicht van Jan
Moretus 1, en uit Antwerpen afkomstig. Na een tijdlang werkzaam te zijn geweest in St.-Omaars, kwam hij in Ieper zijn
geluk beproeven. Bellet was overigens sinds 1578 de eerste
drukker die actief was in Ieper.
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Anthonis van Volden (nr. 32), boucprinter, woonde in de
Zuudstraat (nu Rijselstraat) in het huis de Pelicaen en bij hem
woonde in 1570 Hans Verwithaghen, ghebooren van Antwerpen
en oock printer van zijn style. Deze laatste kwam uit Spanje.
Diegerick 16 kende maar drie werken van van Volden, gedrukt in
1570, 1571 en 1572. Is deze van Volden ook in dit jaar in Ieper
beland? Best mogelijk. Naar zijn afkomst hebben we voorlopig
het raden, maar de connectie met Antwerpen kan weer worden
gelegd. Dat er een drukker uit Antwerpen bij hem komt wonen
en werken is toch significant. Reeds in 1573 hadden de twee de
stad verlaten. Verder onderzoek zou hier moeten aantonen waar
beiden naartoe trokken.
Dat er te Ieper werk was voor een drukker is duidelijk. De aanwezigheid van een stadsbestuur, een kasselrijbestuur en een bisschop met seminarie voor priesteropleidingen moesten een
drukker het nodige werk kunnen geven. Daarom dat ook de aanwezigheid van een boekbinder op het einde van de 16de eeuw
hieraan niet vreemd is 17 •
Ook voor het orgelbedrijf heeft Ieper in de 15de, l 6de, 17de
eeuw heel wat betekend. In 1572 was ene Jan vanden Driessche
(nr. 122), orghelmakere bij Pieter van Wees in Ieper komen
wonen. Geen van beide namen is mij bekend uit de orgelliteratuur, maar wellicht kan grondiger studie van beide personages
organologen beter inzicht verlenen rond de merkwaardige dynamiek die stak in de Ieperse orgelbouwersgeslachten. Rond deze
periode kennen we in Ieper Michiel Langhedul en zijn zoon Jan
als orgelbouwers, die tot ver buiten de landsgrenzen bekend
waren. Deze orgelbouwersfamilie, die sinds 1480 werkzaam
was, zou één van zijn afstammelingen naar Parijs zien vertrekken om aldaar de Vlaamse orgelbouwkunst te introduceren.
Deze familie bleef tot 1636 actief. Ook een Jacob Stoop was
actief, maar in veel mindere mate en enkel voor herstellings- en
onderhoudswerken aan orgels. Van hem is geen nieuw instrument bekend 18 •
Ook heel wat minder verwachte personages zoals meester
Maerten Van Rijssele (nr. 150), presbiter, pastoor van Wulvergem en Christine, zijn joncwijf, kregen toestemming om in de
stad te komen wonen. Daarnaast ook meester Joos van
Hooghenhuus (nr. 174) uit Rozendale, die in Ieper schole mocht
komen houden van lesen ende scrijven, alsook Nicasius de
Buckere (nr. 161) uit Poperinge, die inwoonde bij meester Jacob
de Crane.
Een aantal meldingen komen met de regelmaat van een klok
terug in de tekst. De immigranten moesten zich regulieren naer
de placcaete. Bovendien moest er een attestatie zijn van de pastoor van de parochie van herkomst en in sommige gevallen
moest men eerst nog te biechte gaen bij de parochiepriester. De
immigranten vermeldden bijna allemaal hun beroep en de per-
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soon bij wie ze gingen inwonen. Opvallend is dat dezen veelal
hetzelfde beroep hadden.
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Doch de meest voorkomende vermelding heeft te maken met
armoede. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat men de aermen
niet en mag belasten, 19 zoniet moet men de stad rummen. Men
laat zelfs uitdrukkelijk vermelden dat men kinderen de stad zal
uitzetten wanneer ze om Gode worden gezanden en dus de kost
niet winnen.
Was er in het gebod sprake van een verbod op bedelarij?
Meerdere factoren wijzen in die richting. Bedelarij of de aermen belasten was alleszins verboden.Men wilde daarom weten
of men én hoe men de kost kon verdienen. Dat zelfs voor kinderen deze eis werd gesteld, lijkt voor ons heden ten dage
absurd, maar dat was het niet in de 16de eeuw. En waarom dan
die attestatie van de pastoor? Natuurlijk wilde men in eerste
instantie weten of het goede katholieken waren, die de stad binnenkwamen. Wanneer men evenwel weet dat de pastoors hun
parochianen goed kenden en dat diezelfde pastoors de dis van
hun parochie beheerden, kan dat alles uit een ander perspectief
bekeken worden. Wilden de stadsschepenen de intocht van
armoezaaiers niet afremmen, die de al zwaar deficitaire Ghemene Beurze en andere sociale initiatieven nog verder zouden
belasten? Al deze liefdadigheidsinitiatieven verkeerden sinds
het begin van de 16de eeuw in financiële ademnood 20 • Ieper
maakte in 1516 bekend dat er van de 10.000 zielen tellende
bevolking meer dan een kwart tot de bedelstaf gedoemd waren,
2.800 om precies te zijn 21 • Ieper richtte als eerste stad in WestEuropa een Ghemeene Beurze op, een soort voorloper van het
O.C.M.W. 22 • In 1545 was de toestand geheel onhoudbaar geworden en kwam er een nieuw gebod om binnen de drie mijlen
draperie te verbieden 23 • Ieper, dat in groeiperiodes een aantrekkingskracht uitoefende op de plattelandsbevolking, moest deze
in periodes van recessie weren. Veel volk op het platteland had
zijn repercussie op de grond- en pachtprijzen. De grondbezitters
verhuisden naar de stad om te ontkomen aan de drukkende fiscaliteit in de kasselrij, doch zij rentenierden van hun grondbezit
en investeerden niets in de saainijverheid. Een poging om deze
industrie van de grond te krijgen in Ieper mislukte 24 • De lonen
bleven achter en men creëerde een structurele armoede, die de
ideale voedingsbodem werd voor het Wonder- of Hongerjaar
1566. Deze steeds groter wordende groep baarde het patriarchaat in de stad zorgen. Hoe schrijnender de situatie op het
omliggende platteland werd door de burgeroorlog, hoe groter de
druk werd op de stad om de situatie te verhelpen. Het ronddolend gepeupel binnenhalen en laten teren op de bestaande liefdadigheidsinstellingen was financieel onhaalbaar en het zomaar
in de stad laten zwerven zou zorgen voor een verhoogde criminaliteit en onveiligheid. J. Nolf schreef reeds dat niettegenstaande alle verbod op bedelarij en de inspanningen om vagebonden uit de stad te weren, de Ghemene Beurze steeds zwaar-
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Fragment uit : De zeven werken van barmhartigheid, P. Breughel.

der belast werd door de opvang van deze groep minderbedeelden. Waar men aanvankelijk nog een uitzondering maakte en
bedelaars van goede moraliteit toeliet in de stad 25 , merken we
dat in 1571 hieraan een eind werd gemaakt en er een algemeen
verbod kwam op bedelarij. De instellingen voor armenzorg en
de ganse hervorming van 1525, waar Ieper in gans West-Europa
het voortouw had genomen, faalden in hun opdracht. We denken hier onwillekeurig aan taferelen van Breughel. Ze konden
net zo geplukt zijn uit de Ieperse binnenstad, waar armoede en
rijkdom soms naast elkaar woonden.
13
Met de vereiste attestatie van de parochiepriester voor migranten die de stad wilden inkomen, oefende men een grote controle uit over de bevolking: men detecteerde er de armen uit, die
leefden van de dis en pikte er tevens de hervormden uit, die
geen attestatie kregen. Twee vliegen in één klap, want had het
protestantisme geen voedingsbodem gevonden in de verpauperde middens van het textielproletariaat in Hondschote, Belle,
Nieuwkerke,".?

Transcriptie van het document 26
(f'° lr 0 :)

Verclaers, overghebrocht an mijne heeren vooght ende scepenen, vanden persoonen die binnen desen stede zouden zijn commende wonen, binnen jaere ende daghe voor de publicatie ende
ghebodt van mijne voomomden heeren weghe, dien ghedaen
den laetsten july xvc Lxxj.

Den iijen july 1571, present C. Cabillau ende Fransois Veile,
scepenen:

"J. Nolf, o.c., p. LXV.
"Alle punctuaties zijn
van onze hand. Wij danken oprecht John
Desreumeaux en Wilfried
Beele voor het nalezen
van onze teksten en
transcriptie.
"J.E. Comillie. o.c.,
p. 107: uiteinde van de
huidige St.-Jacobsstraat.

( 1) Gillis Haeck filius Mailliart, ghebooren van Meenene, oudt
Lix jaeren ofte daerontrent, seght van de voorseide stede van
Meenene hier zijnde ghecommen woonen voor de wynter laestleden zonder zijn wijf ende heeft ghewoondt vp een camere tot
Wullem Bommar, is knaepe vande draperie in St.-Pietersprochie, van daer seght ghecommen zijnde woonen, met zijnen
wijfve ende dochtere, ghenaempt Jaquemynken, oudt xvij jaeren, ontrent Paesschen laestleden ende heeft drie weken ghewoont vp eenen camere ten huuze van Pieter Acquyt ghenaempt de Scelpe, in de Clierstraete 27 , seght te zijne wullewevere van zijn style ende daermede zijn cost te winnen, zo(?) ende
gheen consent vanden wet vercreghen thebbene als hij hier es
commen woonen. Exhibeerde zeker attestatie vanden pastor van
Meenene, gheteeckent Gherart Hallins, attesterende bij dien in
generalis den zelven Gillis ende zijn wijf te wesen catholycq.
(2) Peroone Sconyncx, wedewe van Jacob Haghedoorne,
vremde, seght over één maendt ofte daerontrent binnen deser
stede te zijne commen woonen, van Nieukercke, aldaer zij
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altijts ghewoont heeft, met twee kynderen, deen ghenaempt
Mayken, oudt xvj jaeren ende Heynken, oudt xvij jaeren ende
woondt int huuze van Jan Kynderzoone, staende inde Corte
Teghelstraete 28 , zonder dat zij nochtans heure compste der wet
ten kennen ghegheven heeft ende consent omme hier te woonen
vercreghen heeft. Es een spinneghe van baijwevele ende heur
dochterken camt ende het knechtken bay weeft. Exhibeerde
attestatie vanden pastoor aldaer vande jaere Lxxj dat zij heur
debvoir ghedaen heeft. De voorseiden Jan Kynderzoone, comparerende, kendt tvoorscreven warachtich te zijne, allegierende
voor zijn excusie dat hij twee ofte driemael hier vooren gheweest heeft omme tconsent te crijghen, nemaer en ghaf tzelve te
gheene screven pas, daer bij tzelve achterghelaeten es.
(f" lv 0 : )

(3) Jhaneken Terrier, oudt xxmJ Jaeren, huysvrauwe van
Andries Bul, wullewever van zijnen style, seght met den voorseiden heuren man van Meenene, leden ontrent ix maenden hier
ghecommen zijnde woonen ende heeft zeven maenden ghewoont int thuus van Cornelis Mailliart, achtere St.-Pieterskerchof, met hueren broeder Pieter Terrier, van daer es vertrocken int thuus vande wedewe van Pieter vanden Bogaerde
daer zij jeghenwoordich noch woonen. Seght gheen kynderen
thebbene ende gheen consent vercreghen thebbene vanden wet
deser stede ende heeft Paesschen laestleden te biechte ende
sacramente gheweest tSinte Pieters voor den visiteerder, dies zij
presenteert inkennen te doene, twelck oock heur ghelast es.
Exhibeert 4e julij 1571.
Maykin de wedewe van Pieter vanden Bogaerde, verclaerst
warachtich zijnde tvoorseide Jhanekin ende heuren man in heur
huus staende achter doude stove ' 9 , verhuert thebbene zonder
dat zij weet wanneer dat zij thuus quamen al tzelve niet onthouden thebben bij dat zij betaelen moeten alle weke.
Excuserende heur van dat zij gheen consent vercreghen heeft,
vuyt causen dat zij dochte tzelve van gheene noode ten wesen,
mits dat zij in (de) stede elders ghewoont hadden.
(4) De voorseide wedewe van Pieter vanden Bogaerde verclaerst noch een camere van zeker heuren huuze, staende achter
de voorseide oude stouve, verheurt thebben (aan) Jhaneken
vander Meersch, jonghedochter, hebbende alvooren vanden
wet consent ghecreghen, twelck ter Camere gheteekendt was
ontrent Paesschen laestleden.
Jhaenekin vander Meersch filia Thomas, jonghedochter, onghehuwet, ghebooren van Hondtschote, oudt xxv jaeren, saeyspinneghe, verclaerst van Dixmude binnen desen stede ghecommen tzijne met eenen jonghen kynde, oudt iiij maenden
ende woondt vp een camere vanden huuze vande wedewe van
Pieter vanden Bogaerde in St.-Pietre prochie ende heeft hier
consent vanden wet vercreghen omme te moghen woonen,
bracht huer attestatie vanden pastoor van Dixmude vanden

'"J.E. Comillie, o.c.,
p. 83: de huidige
Tegelstraat was opgedeeld in twee delen,
waarbij het deel ten westen van de voormalige
Steghelbrigghe, die over
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Severen, Coutumes des
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ville d'Ypres, Brussel,
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" Stove: badhuis (bordeel).

jaere 1570 ende heeft hier te Paesschen te biechte gheweest,
danof zij presenteert te doen blyckene.
(5) Jaques de Forterie filius Pieters, oudt xxj jaeren ofte daerontrent, poorter deser stede, seght van Wervicken met zijne
wijfve
(t'° 2r0 :)

Martyne, dies binnen desen stede zijnde ghecommen woonen
zonder zijne compste te kennen ghegheven ende consent vercreghen als hij zijn poorterie besliep 30 in ougst laestleden ofte
daerontrent ende heeft sichtent altijts ghewoont int thuus vande
wedewe van Willem vander Haeghe in den Groenen Wycke 31 •
Exhibeert attestatie van den pastoor van Werviken vanden jaere
1570 ende presenteert oock te exhiberen vanden pastoor van Ste
Nicolaes tallen tijden vanden jaere 1571.
(6) Pauwels vander Biest filius Willem, oudt xxxij jaeren, ghehuwet man ende belast met drie kynderen, toudste oudt ix jaeren, ije kyndt, oudt vj jaeren ende het 3e bet dan vier jaeren,
lynewever van zijne style, es van Desselghem commen woonen
int thuus van Jacob Rauwels, staende vp St.-Jansackerken,
leden xiiij (daghen) ofte daerontrent, sonder nochtans vanden
wet eenich consent van aldaer te moghen woonen vercreghen
thebbene, seght te Paesschen laestleden met zijne wijfve (te) St.
Jans te biechte ende te sacramente gheweest thebbene, presenterende dannof mijn heeren te informeren ende men hout eenighe thuusligghers.

De poorters hadden de
verplichting om de eerste
nacht na huwelijk in de
stad te slapen.
"J.E. Cornillie, o.c.,
p. 212: tot 1711 een
straat tussen de huidige
Beluik- en Eigen
Heerdstraat.
Jo J.E. Cornillie, o.c.,
p. 194: huidige St.Niklaasstraat. Zo geheten
daar deze eertijds geen
uitweg had langs het
noorden. Een beluik?
JJ J.E. Cornillie, o.c.,
p. 212: sedert ca. 1900
Eigen Heerdstraat.
Jo

(7) Marie Cardon twijf van Jan Bertholomez, wonende te
Rijssele, oudt Lv jaeren ofte daerontrent, verclaerst van
Rijssele hier ghecommen zijnde, laetende aldaer den voorseyden hueren man vuyt causen dat hij vul cattuuchen (?) es ende
beur bedorfven heeft, es een sayspinneghe ende heeft in de
stede ghewoont neghen maenden ten wel weten van beuren
man, te wetene eerst vp een camer ten huuze van Olivier van
Tourcoing, staende int straetken ghenoompt Saxkin 32 bij St.
Nicolaskerchof, sichtent Alderheilichmesse tot halfmaerte
laestleden ende van dien tijde voort tot Jansmesse laestleden vp
een camer ten huuze van Thomas Boudo, saydrapier, ghebooren van Dornijc, in de Calverstraete 33 ende heeft sichtent
Jansmesse ghewoont int thuus van Jan Bailly, staende inde
Beuterstraete neffens de Cruysstraete, alleene zonder yement
hebbende thuus ligghende ende ne heeft oyt consent vercreghen
vanden wet, heeft ten Kersmesse ende Paesschen laestleden te
biechte gheweest voor den pastoor, dannof zij mijne heren presenteert te informeren.
(f° 2v 0 :)

(8) Louys Bariseel filius Gillis, oudt xxnJ Jaeren, ghehuwet
man, ghebooren van Belle, belast met twee zijner kynderen
ende noch twee behuwede kynderen, dannof toudste oudt es xij
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jaeren, es van de voorseide stede van Belle hier commen
woonen in de Goede Weke laetsleden, hem ghenerende met
slypsteenen te draeyen ende de metsers te dienen ende wesende
oock een speelman met een coomemusele 34 ende woondt in
thuus van Mahieu de Keeuwer met zijne wijfve ende drie kynderen (sic), staende int St.-Christophelsstraetken 35 deser
stede, zonder nochtans daertoe consent vercreghen thebben,
hebbende daer te vooren over twee jaeren hier anderwarf bij
consent vanden wet ghewoont daer duere hij presumeerde van
gheen nieuwen consente van noode te wesen, heeft te Paesschen
met zijn wijfve te Meteren, daer zij laest ghewoont hebben, te
biechte ende sacramente gheweest, presenterende dannof te
doen blycken ende ne heeft yemandt anders tzijnen woonende.
(9) Alexander Jehan filius de Jaques, oudt xxij jaeren, joncman,
onghehuwet, ghebooren van Ariën, scoemaeker van zijnen
style, werkende in knaepscepe met Steven vander Haeghe ende
Anthonne Boulengier filius de Charles, oudt xx jaeren of daerontrent, joncman, oock onghehuwet, ghebooren Barnauzon bij
Béthunne, oock scoenmaeker, wonende met Godefroy ". (sic)
int Gulden Leeukin bij Sweerdeken, verclaerende dat zij ghewoont hebben binnen desen stede vp een camer ten huuze van
Gabriël van Daele bij St.-Jacobskerchof xiiij daeghen, hebbende den voorseiden Anthonne, noch ghewoont met eene
wedewe Calleken ghenompt, achter de begheynen 36 , den tijt van
twee maenden, zonder kynderen, hebbende consent vercreghen
vander wet van hier te moghen woonen, heeft te Paesschen te
biechte ende sacramente (gheweest) te voorseiden Barnauzon,
dannof hij mijn heeren zal informeren. Den voomomden
Alexander exhibeerde attestatie van den pastor van Ariën, in
generalis attesterende den zelven catholycq te wesen, van daete
vanden xvjen junij 1571.
(f" 3r0 :)

(10) Francoys Pael filius de Francoys, oudt xviij jaer, gheboren
van Ariën, scrynewercker, heeft binnen dezer stede ghewoont
zijdert de Asiënsiefeeste 37 laestleden, met ". (sic), scrynewercker, wonende jeghens overe het huus van Guillaume vanden
Kerchove, voorscepen ende ne heeft daertoe consent vercreghen vande wet. Seght te biechte gheweest thebbene te Ariën te
Paesschen laestleden, dannof hij gheen attestatie en heeft.

Present G. Leroy, meester Olivers Ymmelot ende C. Cabillau,
scepenen, den iiijen july 1571:
(11) Cornelis Maillairt heeft verclaert dat tzinen huuze es commen woonen, zo hij eerst zeide ontrent één maendt ende daer
naer, zo hij kende, ontrent twee maenden leden eenen Charles
Coulon, die mede comparerende, zeide ghebooren ende poortre zijnde van Douay ende van daer ghecommen zijnde bij faulte van wercke, ledende ontrent vier maenden. Zegghende oock

·" Doedelzak (F.: cornemuse ).
"J.E. Cornillie, o.c"
p. 82: omtrent den zuidwesthoek van St.Pieterskerkhof.
"J.E. Cornillie, o.c"
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nabij de Diksmuidestraat,
dicht bij de
Diksmuide poort.
n J.J. Lambin,
Nalezingen of vervolg
van Tijdsrekeningen ". ,
leper, 1829: p 25 : ". de
assencioens (25 mei
1526), p. 17 : ". de driedaegsche assencioensfeest of jaermarkt gehouden worde niettegenstaende de heligdagen (8
mei 1427),
Hemelvaartsdag (F.: jour
de l' Ascension).

den zelven Charles dat hij hier eerst ghecommen es (mach leden
zijnde de voorseide vier maenden) alleene ende dat hij daer naer
hier oock ghehaelt heeft zijne huusvrauwe alsnu met hem
woonende ten huuze van de voorseiden Cornelis ende oock met
twee kynderen, knechtkens, teene van ontrent xiij jaren ende
tandere ontrent drie jaeren oudt. Zeght saywerker zijnde van
zinen style ende hem daermede onderhoudende, stellende tnaeste knechtken te wercke om spoelen, zonder zijne huusvrauwe
ofte kynderen om Gode te zendenen, zo oock tzelve verclaert
warachtich zijnde den voorseiden Cornelis.
Ghevraght waer hij ghewoont heeft eer hij quam ten huuze vanden voorseiden Cornelis, zeght in tSterrestraetken 38 , ten huuze
van eenen die nu saycampt, zonder hem te connen denommeren
(in margine: den zelven es ghenaempt Pieter Hespel), zeght
oock gheen consent ghehadt thebbene van hier te woonen,
nemaer den voorseiden Cornelis zeght
(In margine:) Den iiijen july 1571 es ghelast den voornomden Charles met
zijn huusvrauwe ende kynderen te vertrecken onthier ende achte daeghen
vp peyne van ghegheselt te zijne ofte anderssins arbitrairlycke gheximiert
te zijne zoo verre hij naer de voorseide viij daeghen binnen den stede
bevonden waeren wonende.
Mijne heeren vooght ende scepenen ghesien dattestatie vanden wet van
Douay ende van dheer Jan de la Thieuloye, pastor van St.-Jacobs aldaer,
hebben den voornomden Charles alhier noch gheconsenteert te woonen tot
anderstont, dat anderssins bij mijne voornomde heeren gheordonneert
wierdt. Actum ter Camere, den xen van hoymaent xvc Lxxj.

(f"° 3v 0 : )

dat hij den greffier, overleden onlancx, voor zijne doot alhier
eens gheëxhibeert heeft in ghescrifte de naeme vanden voornomden Charles, present Jan vander Meersch ende Gillis
Annoot, zonder nochtanne dat dies notitie ghehouden was ofte
dat den zelven Charles gheadrnitteert wierdt om hier te woonen
ter cause dat den voorseiden Cornelis gheen certificatie en
brochte vanden voorseiden Charles.
Den zelven Charles exhibeert alsnu certificatie van heer Jacob
Senescale, wijlent pasteur van St.-Jacobs te Douay, in daten
vanden xjen marty 1530, onderscreven loco pastore Dominus
Jacobi Duacensis ende onderteekent Senescale.

'"J.E. Comillie, o.c.,
p. 167: sedert 1890 De
Haemestraat.

(12) ... (sic) de Bie filius Jooris, poorter deser stede, ghecommen wezende vuyt Spaingne, leden xiiij daeghen ofte daerontrent aldaer hij coutumelyck heeft ghewoont den tijt van vier
jaeren, joncman vanden oude van xxiiij jaeren, es gheadrnitteert
binnen deser stede te moghen wonen, mits alhier brynghende
attestatie binnen xiiij daeghen vanden pastoor vande prochie
daeronder hij wonende es, van dat hij te biechte gheweest zoude
hebben zijnde.
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(13) Pieter Hespel, woonende int thuus van Clays Houtekien
neffens tRoot Leeukin 39 , vp de houck vande Cramynckstraete 40 , gheeft te kennen dat hij heeft tzijnen huuze slaepende Anthoine ende Maurice Rolaere, ghebroeders, ghebooren
van Soir Ie Chasteau 4 1, zoo hij verstaen heeft ende eenen Jan
Ie Peer, niet wetende zijn toenaam (sic 42 ), ghebooren van
Mouvaux, wezende ghenouch roste van haire, die hij seyde hier
ghewoont thebben iiij ofte vijf jaeren. De voorseide persoonen
seyden tzelve warachtich te zijne, twee ghebroeders hebben te
voorseide Soir Ie Chasteau ten onrechte gheweest desen jaeren
ende den voorseiden Jan tSt.-Jacobs, dannof zij ghelast zijn
mijn heeren te informeren. Actum vt supra.
(14) Jan Diericx, woon ende inde Beuterstraete, in thuus van
Maillart vanden Verde, jeghens over de Swane, gheeft te kennen dat tzijnen huuze, leden drie weken, es commen wonen
Clays Thevelin filius Clays, oudt xx jaeren, ghebooren van
Govaertsvelde, joncman, onghehuwet, temmerman van zijn
style, werckende in knaepscepe met Adriaen de Pau, den voorseiden Clays
(f'° 4r 0 : )

maer comparerende verclaerste tvoorscreven waerachtich te
zijne ende oock gheen consent vercreghen thebben vanden wet
omme hier te moghen woonen. Seght te Paesschen laestleden te
biechte gheweest thebbene voor den pastor van Govaersvelde,
wel hij dies gheen attestatie en heeft, preterende niet dannof
mijn heeren te doen blycken. Actum vt supra.

"'J.E Cornillie, o.c.,
p. 181: in de
Schuttelaarstraat
(zijstraat van de
Wateringstraat).
"' J.E. Cornillie, o.c.,
p. 74 : naam van Ieperse
familie Craminc
" Eerst stond hier Auxi Ie
Chasteau (Pas-de-Calais,
F.), maar dit werd doorgehaald.
42
Zijn familienaam werd
er achteraf bijgevoegd.
"J.E. Cornillie, o.c.,
p. 165: Korte
Meersstraat.

(15) Jan vanden Casteele, oudt xxxij jaeren of daerontrent,
ghebooren van Meteren, saijwercker van zijnen style, es van
Werviken in de Goede Weecke laestleden commen woonen met
zijn wijfve ende kynde, oudt xxxj maenden, vp St -Jansackerken, int thuus van Jacob Raeuwele, sonder nochtans daertoe
vanden wet alvooren gheadmitteert zijnde. Exhibeert attestatie
vanden jaere 1570 vanden pastor van Werviken, gheteeckendt
P. de Grave ende heeft te Paesschen Lxxj te biechte gheweest
voor den voorseiden pastor, zonder dies thebbene eenighe attestatie. Actum vt supra.
(16) Jan Steyt, oudt xLiij jaeren, broeder van Christophels
Steyt droochsceerder van zijnen style, es van Meenene Plaetse,
zijn laeste residencie, hier commen wonen inden Corten
Mersch 43 , int thuus van Tanneken Tryoens, met wijfve ende
drie kynderen, toudste van xx jaeren ende heeft te Paesschen te
biechte ende sacramente gheweest (te) St.-Martins binnen desen
stede, danof hij ghelast es mijn heeren attestatie texhiberen onthier ende teynde dese weke ende ne es hier gheadmitteert gheweest bij der wet omme te moghen woonen, seght over x ofte xx
jaeren hier ghewoont thebben. Exhibeerde attestatie vanden
pastor van Menene vander date vanden xxvijen meye laestleden, sprekende in terminis generalibus. Actum vt supra.
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( 17) Jan Acket, poorter deser stede, wonende in de Beuterstraete, jeghens over Ste.-Nicolaskerchof, gheeft te kennen dat
tzijnen huuze slaept Jacob van Vlienderbeke, poorter van
Brugghe ende cupere van sijnen style, met Tanneken
Lackaerts, zijn wijf ende es ontrent twee maenden leden hier
wonende voornomde van de voorseide stede van Brugghe ende
werckt ten huuze van Jan van Damme, te desen mede comparerende die zeyde hem ghehuert thebben tot vuytganck ougst
ende ne exhiberende eenighe attestatie vanden pastor,
20
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noch en hebben gheadmitteert gheweest bijder wet omme alhier
te moghen woonen. Actum vt supra.
(18) Hubert Crepe, oudt xxxiiij jaeren, saycammer van sijnen
style, ghehuwet man, belast met drie kynderen, wonende soo hij
seyde in Ste Pietre prochie, achter de Blende Lieden 44 bij
tSaelhof, int thuus van de Man in de Plume in de Suudstraete 45 ende hier ghewoont hebbende zes ofte vj jaeren (sic)
zonder nochtans daertoe consent vercreghen thebben, gheeft te
kennen dat tzijnen huuse slaepen Jan de Comble ende Jaques
Dien, beede ghebooren van Douay, te desen medecomparerende, beede saywerckers, wezende den voornomden Jan ghehuwet
ende woondt zijn wijf te Douay ende den voornomden Jaques,
joncman, ende hebben hier ghewoont sichtent Paesschen laestleden. Exhiberende den voornomden Jan attestatie van dher Jan
de la Thieuloye, pastor van Ste Jacobs te Douay, in daten den
xxen aprilis 1571, in generalis sprekende ende ne hebben bij
mijn heeren gheadmitteert gheweest te moghen woonen. Den
voornomden Jaques seyde dat ghesien zijn attestatie van ghelycke inhouden als dandere, zoo hij verstaen heeft, verlooren
thebben. Actum vt supra.
(19) Balthasar Rychaert, saywercker, ghehuwet man van
Douay, daer zijn wijf noch wonende es, es van daer hier (ghe)commen één maendt naer Paesschen laestleden ende woonde
eerst drie weken met Hubert Crepe voorseit, daernaer es gaen
wonen met Fransoyse de wedewe van Pieter Lanceele, wonende ten huuze van Jan Verdonck ter Blende Liedenplaetse,
aldaer hij noch woondt ende ne heeft eenighe attestatie vanden
pastor van Douay, noch es bijder wet gheadmitteert gheweest
omme alhier te moghen wonen. De voorseide wedewe seyde
tvoorscreven warachtich ende ghevraecht of zij consent heeft
ghehadt. Seght dat zij hier ghewoont heeft den tijdt van vj ofte
vij jaeren ende dat den voornomden heuren man voor zijn overlijden heur verclaert hadde daertoe consent vercreghen thebben
vanden wet, als zij eerst van Douay binnen dese stede quamen
woonen. Actum vt supra.
(f° 5r 0 : )

Den ven july 1571, present Cabillau ende Veile, scepenen.

J.E. Comillie, o.c.,
p. 187: Blinde
Liedenstraat ten noordoosten van het Zaalhof.
45
J.E. Comillie, o.c.,
p. 69: huidige
Rij selstraat.
44

(20) Marie, de wedewe van Jaques de Baey d'oude, gheeft te
kennen dat zij verhuert heeft een camer vanden huuze ghenaempt de Blaeuwe Varwerie, staende benden de Vullersbrugghe 46 , eenen Guillaume du Gardin, te desen comparerende, ghehuwet man, commende van Werviken geleden xiiij
daeghen, es gheboren van Moscron, saywerckere binnen desen
stede ende heeft met hem wonende zijn zuster Maykin du
Gardin, vanden oude van xviij jaeren, die beuren coste wyndt
met het gaerne te spinnen ende seyde den voomomde wedewe
hem den voorseiden camer verbeurt thebbene met conditie dat
hij consent zoude impetreren 47 vanden wet, daerover zij beede
supplierden 48 • Exhibeert attestatie van dher de Grave, pastor
van Wervike, dat hij (te) biechte es gheweest (te) Paesschen
laestleden. Actum vt supra.
(21) Philips de Grave, poorter deser stede, wonende int thuus
van Jan de Haerne, staende in de Vullersstraete deser stede,
saycammer van zijnen style, heeft tzijnen huuze wonende twee
joncmans, oock saycammers, ghenaempt de(e)n Bastiaen du
Bois, van Tourcoing, die hier maer één weke ghewoont (heeft)
ende ne heeft gheen attestatie ende <lander es ghenaempt Jan
Trotsyen, ghebooren van Noortpene in Casselambacht ende
heeft metten voomomde Philips oock ghewoont achte daeghen,
zonder nochtans daertoe bij mijn heeren gheadmitteert te
wesen, de voorseide Jan leyde over zeker attestatie van dher
Nicolas Jorys, pastor van Peene, in daten den 17 aprilis 1570.
Actum vt supra.
(22) Jaquemyne Melis, wedewe van Adrian Tyte, wonende int
thuus van Jacob Hughe, in de Clierstraete bij de Paddepoelemuelen 49 in Ste Pietersprochie, heeft thueren huuze slaepende
Mahieu Denys, ten desen present, ghebooren van Falempyn,
scheerder van zijn ambochte, werckende in knaepscepe met Jan
Letten, die leden xiiij daghen ofte drie weken hier es commen
wonen van Rijssele ende ne es bij der wet ontfanghen omme
hier te moghen wonen. Exhibeert attestatie van dheer Jacobz
Caulier, pastoor van Ste Maurice te Rijssele, van daten den ijen
desen maent. Faict vt supra.
(f° 5v 0 : )
"J.E. Comillie, o.c.,
p. 77: Vulderstrate, huidige Lombaardstraat.
Eertijds stond daar een
stove. De Vullersbrug is
hem onbekend.
" Verwerven, verkrijgen
(F.: impétrer).
" Smeken, bidden (F.:
supplier).
"J.E. Comillie, o.c.,
p. 223: ten noorden van
de Komenpoorte.

(23) Jan Longuespeye, baywercker, wonende in de Neerstraete
van de Wulle Sak bij Ste Pieterskerchof, int thuus van Jacob
Kyndt verhuert een camer an Stevin de Block ende Catherine,
zijn wijf, hebbende een kyndt die medecomparerende seyde van
Hondscote hier ghecommen te zijne ontrent de Asiënsiefeeste
laestleden ende exhibeerde attestatie vanden pastor aldaer vanden xxven aprilis 1571 ende ne es bij mijn heeren daertoe
gheadmitteert, excuserende den voomomden Jan hem vp dat hij
daer te vooren zoude ghewoont (hebben) met Gillis ... (sic),
weerdt in Jheruselem. Faict als boven.

(24) Gheraerdt de Ghelke, slotemaeker, wonende in de
Dixmudstraet, gheeft te kennen dat hij een knaepe heeft, ghenaempt Conrad Lau, ghebooren van Liere, absent, die met hem
wel achtien maenden ghewrocht heeft, hebbende daer te voorn
ghevrocht met Andries Vaillant, niet wetende of hij alsdoe consent vercreghen heeft vanden wet ofte niet. Faict vt supra.
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(25) Nicasius van Waelscapple, procureur postulant deser
stede, heeft (ten) zijnen huuse wonende eenen Jan Barvoet filius Martin, wonende te Strasele, joncman, die met hem ghewoont heeft vij maenden, den wekken hij attesteert te zijne van
goede leven ende conversatie ende heeft te Paesschen te biechte gheweest gheweest (sic), dannof hij mijne heren presenteert
te informeren ende ne heeft consent daertoe vercreghen, als niet
gheweten hebbende dat zulcx van noode was. Faict vt supra.

Den vjen julij xvc Lxxj, present J. Lancsame, scepene:
(26) Joos de Backe, saydrapier, wonende in de Plateelstraete 50
in Ste Pietersprochie, heeft tzijnen huuze wonende Mahieu ende
Pieter Ryckewaerdt, broeders, poorters deser stede, ghebooren
van Noortberquyn 51 ende den voornomden Mahieu met hem
ghewoont sydert den ven van meye laestleden ende den voornomden Pieter xiij daeghen, zoo zij beede verclaersden ende ne
zijn syder oyt ontfanghen omme hier te moghen woonen ende ne
hebben attestatie van heere Leenert Pieterwone, nietmin dannof onthier ende viij daeghen mijne heeren te informeren.
([° 6r 0 :)

(27) Willem Hellynck, saydrapier, wonende in dElverdingstraete gheeft te kennen dat Caerle Weecksteen, joncman, ghebooren van Meteren, met hem es commen wonen ende wercken
ontrent de viij daeghen voor de Asiënsiefeeste laestleden ende
voornomde Caerle medecomparerende seyde te Paesschen laestleden te biechte ende sacramente in de voorseide prochie van
Meteren gheweest thebben ende es ghelast dannof attestatie te
bringhen ontrent (sic, onthier) ende viij daeghen. Seyde gheen
consent van der wet vercreghen thebben omme alhier te moghen
woonen.
(28) Joos de Grave, wonende int Roo Leeukin jeghens over
thuus van Waestene 52 heeft tzijnen thuus ligghende ende slaepende vier ghesellen, joncmans, dannof den eersten ghenaempt
Cornelis van Gryspere, scoemaeker, ghebooren es van
Curtrycke ende seyde van Rijssele hier ghecommen zijnde
ende met den voornomden Joos ghewoont thebben een half jaer,
ne heeft gheen attestatie, zal niet min binnen xiiij daeghen debvoir (doen) omme eene te crijghen ende van zijn levene te docerene. Den tweeden Mailliart Baert, cousemaeker, ghebooren
van Berghe Ste Winnocx, heeft met hem ghewoont drie maenden ende ne heeft insghelycx attestatie, nemaer presenteert van

'° J.E. Comillie, o.c.,
p. 89: huidige
Pateelstraat.
" Vieux-Berquin
(Nord, F.)
" De refuge van de abdij
van Waasten?

zijnen levene te doen blycken bij den visiteerder van St
Pietersprochie alhier. Den iijen, ghenaempt Pieter Sec, tasschemaeker, van Antwerpen, heeft met den voornomden Joos ghewoont sydert den Tryendach 53 laestleden ende heeft te
Paesschen te biechte gheweest voor den visiteerder van St
Pieters, dannof hij ghelast es attestatie te bringhen ontrent ende
maendaeghe eerstcommende. Den iiijen, ghenaempt ". (sic),
spoormaeker van zijnen ambochte, te desen absent, es met hem
commen (wonen) over xiiij daeghen, ende ne heeft voor tlogieren van desen persoon consent gheimpetreert vanden wet omme
de zelve te moghen ontfanghen ende herberghen. Den voorseide Joos seght noch met hem te woonen twee jonghe ghesellen,
dannof deen es een scoemaeker ende <lander een saycammer, die
met hem ghewoont hebben, te wetene Nicolas Veresse ende Jan
". (sic) twee jaeren sonder dat de zelve oyt zijn gheadmitteert
omme te wonen. (In margine:) Memorie.
(29) Jan de Swarte, ghehuwet man, belast met eenen kynde,
saywerckere, ghebooren van Hondscote, beurt een camer ten
huuze van Caerle van Staen, wonende in d'Elverdynghestraete, alwaer hij ghewoont heeft ses weken (sydert) St.Jansmesse laestleden, hebbende te Paesschen te biechte gheweest (te) Ste Pieters aldaer, hij
(f0 6v 0 :)

doen woonde int thuus van Cornelis Mailliart, staende jeghens
over Ste Pieters ende es ghelast dannof attestatie texhiberen onthier ende maendaghe eerstcomende. Exhibeerde oock attestatie
van dheer Vincentius, clericus, pastor van Hondscote, in terminis generalibus, sprekende vanden daete vanden iiijen deser
maendt, ne heeft consent vanden wet vercreghen.

" H. Drievuldigheidsdag
(F.: jour de la Trinité),
eerste zondag na
Pinksteren.
" Hier stond eerst: 011trent vastenavont laestleden, maar werd doorgehaald.

(30) Thomas de Meustre, ghebooren van Hondscote, saijwerker van zijn style, heeft ghewoont aldereerst te Lichtmesse
laestleden in de prochie van Ste Pieters, aldaer zijn huysvrauwe
overleden es ende es van daer vertrocken in Ste Nicolaesprochie den viij daghen 54, daer hij andwoort ghehuwet es ende
woont vp een camer in de Vleesschauwerstraete ten huuze van
Christiaen de Groote, ne heeft oyt bij den wet daertoe
gheadvytsert gheweest. Heeft te Paesschen te biechte ende
sacramente gheweest (te) St Pieters, danof hij ghelast over te
bringhen attestatie vanden pastor onthier ende maendaghe eerstcommende. Exhibeerde attestatie vanden pastor van Hondscote
vanden jaere 1570. Sydert heeft gheëxhibeert attestatie vanden
pastor van St. Pieterskercke deser stede vanden jaere Lxxj.
Faict den xen hoymaent xvc Lxxj, present Fransois Veile, scepene.
(31) Pierre Mote, ghehuwet ende belast met vier kyndren, dannof (de) oudste es van xiij ofte xiiij jaeren, ghecommen wezen-

23

24

de van Tourcoing over xv maenden met zijn mesnaige, wonende in de Cattestraete, prochie van Ste Pieters, int thuus van
meestre Clays Merdeyn, wonende in de Beuterstraete, sonder
hem andersins te connen denommeren. Hebbende meteen daer
te vooren hier ghewoont ende ghewerckt als saijcammer, over
iiij jaeren zonder zijn mesnaige ende zonder consent vanden
wet. Gheeft te kennen dat leden xiiij daghen met hem es commen woonen eenen Joos Warot ende Margriet Despersin, sijn
wijf, ghebooren van Marken bij Doornyke, saijwerker ende
saijcammer van zijn style, vanden oude van achtenvyftich
(jaer), hebbende een jonghe dochter van vij jaeren, zonder nochtans daertoe vanden wet consent vercreghen thebben. Exhibeert
attestatie van dheer Thomas Ie Cocq, pastor aldaer, vanden jaere
1570.
(32) Anthonis van Volden, boucprinter, wonende in de
Suudtstraete, heeft met hem wonende Hans Verwithaghen,
ghebooren van Antwerpen, oock printer van zijn style, wezende hier ghecommen van Spaengnen ende segghende hem bij
faulte vanden ghelde ghecolloquiert thebben over den voornomden Anthonis, leden ontrent xiij daghen omme te drucken,
sonder nochtans consent daertoe thebben vanden wet.
Segghende dat hij hier maer suckt (sic, souckt) te wesen xiiij
daeghen oft alzoo, ne heeft attestatie van zijn leven ende bij
dien es ghelast onthier ende xiiij daeghen te biechte te gaene
voor zijn pastor ende dannof mijn heeren inkennen te doen.
(f° 7r 0 :)
(33) Jaques Pycke, joncman, ghebooren van Brugghe, vachteplocker van zijnen ambocht, es hier commen wonen over achte
ofte x daeghen, omme tvooseyde ambocht hier te <loene in knaepscepen ende daer hij gheen meester vond, zal (hij) van hier
vertrecken. Licht thuus ten huuze van Machiel de Keeuwere in
de Hondtstraete ende ne heeft daertoe consent ende ne heeft
oock eenighe attestatie, hoe wel hij seght te Paesschen te biechte gheweest thebben te Brugghe, ghereedt wezende dannof te
doceren zoo verre hij hier in stede blijft wonen ende werck
vyndt.

(34) Pieter vanden Walle, hoeymaeker, wonende in de
Bueterstraete, seght dat hij met hem heeft wonende ende werckende Gheraerdt Lepot, ghehuwet man, vuyt landt van
Luyck, daer zijn wijf noch jeghenwordelick woondt ende
Steven Gillis, prunud (?), oock ghecomen van Luyck, te desen
medecomparerende. Segghende den voomomden Gheraerdt met
den voorseyden Pieter ghewoont thebben te Bamesse dat compt
in jaere ende den anderen sichtent Paesschen laestleden, sonder
nochtans consent daertoe vercreghen thebben. Den voorseyden
Gheeraerdt heeft te biechte gheweest te Paesschen voor den pastor van Ste Maertens, danof hij ghelast es te doen onthier ende
maendaghe laestleden (sic), den voomomden Steven zal attesta-

tie over te bringhen vanden pastor van zijne residencie onthier
ende eender maendt.
Den vijen van hoymaent xvc Lxxj, present Cauwe, Cabillau,
scepenen.
(35) Joos de Cupere, weerdt in de Duve, seght met hem te
woonen Jan Nicqez filius Jans, onghehuwet man, ghebooren
van Rocklenge in tlandt van Luyck, sceerehoeymaeker (?) ende
zijn broeder Reynier, vanden oude van xiiij jaeren, die hier eerst
commen es wonen ten Assensiëfeeste laestleden, sonder nochtans daertoe ontfanghen te wesen bij der wet. Segghende den
voornomden Joos tzelve ghelaeten thebbene vuyt causen dat hij
den voornomden Jan gheene camere en verbeurt, nemaer alleene een bedde verleent, ghelyc andere passerende lieden. Den
voorseyden Jan comparerende exhibeert attestatie vanden pastor
van Rocklenge, in daten den 25en maerty 1571, sprekende in
terminis generalibus.
(f° 7v 0 :)

(36) Francoys Bottiere, poortre deser stede, hoeymaeker,
wonende bij de Drie Sweerden int beghinsel vande Auwerstraete 55 , gheeft te kennen dat met hem woondt ende werckt
Anthoine Bottiere, zijn broeder, onghehuwet, ghebooren van
Slyne int landt van Luycke, die sychtent Hazensfeeste (?) met
hem ghewoondt heeft ende Jan Hisque van Glaye, oock landt
van Luyck, sonder nochtans vanden wet daertoe gheadmitteert
te wesen. Den voorseiden Anthoine ende Jan zijn ghelast onthier ende zes weeken alhier attestatie over te bringhen vanden
pastor van heurleden residencie.
(37) (In margine: Twijf van) Jans vanden Burgh, wonende in
de Calverstraete, secht dat thueren thuus light Pierre
Marckette, joncman, ghebooren van Douay, saywercker, werckende te Michiel de Cocq te desen medecomparerende. Segghende aldaer ontrent twee maenden ghewoont thebben ende
nerghens elders, ne heeft daertoe gheen consent vanden wet
deser stede vercreghen. Exhibeert attestatie vanden wet van
Douay voorseit vanden xxjen van meye 1571, gheteekendt
Cordouan. Es ghelast attestatie te brynghen vanden pastor van
aldaer onthier ende xiiij daeghen.

J.E. Cornillie, o.c"
p. 115: huidige
Menenstraat.
55

(38) Michiel de Keeuwere, wonende in de Hondtstraete jeghens over Fransois de Keerle, heeft drie thuusligghers te desen
medecomparerende, die met hem onthier zes weken ghewoont
hebben, joncmans, ghebooren alle gheleycke van Brugghe ende
vachteplockers van heurleder style, hoewel hij (sic) daertoe
gheen consent vanden wet ghehadt hebben ende zijn ghenaempt
Hans Dorneel, Andries Michiels ende Philips Verreecke, die
gheen attestatie exhiberen, nemaer zijn ghelast onthier ende xiiij
daeghen alhier attestatie vanden hemleder pastor over te bringhen.
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(39) Jacob vander Meersch, meulenaere, wonende vp de Curtryckstraete 56 , heeft met hem een knaepe wonende ghenaempt
Hans de Gheselle, ghebooren van Kerchove, twee mylen van
Audenaerde, die met hem ghewoont heeft, sydert Alderhelichmesse laestleden, ne hebbende nochtans daertoe consent
gheimpetreert, heeft te Paesschen te biechte gheweest voor den
pastor van St Jacobs binnen deser stede, dannof hij ghelast
attestatie over te bringhen onthier ende maendaghe eerstcommende.
26
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( 40) Anthonne Rousel, joncman, vanden oude van xxj jaeren,

parmentier van zijn ambocht, werckende met Jaques Smalbeen,
seght hier ghecommen wesende van Ariën, stadt van zynder
gheboorte, ontrent leden de xiiij daeghen ende licht thuus ten
huuze vander wedewe Anthoine Le Coincte in de Suudtstraete, sonder daertoe gheadmitteert te wesen, heeft te Paesschen te biechte gheweest te Dadizeele, mits dat hij alsdan den
heere aldaer diende, danof hij ghelast es attestatie te bringhen
onthier ende viij daeghen.
(41) Christian Schacht, joncman, oudt wezende xv jaeren, ghebooren van Brugghe, messemaeker, wonende met Jooris
Bontamps, heeft ontrent de drie weken hier ghewoont, sonder
thebben attestatie ende oock consent vercreghen thebben, heeft
te Paesschen te biechte gheweest te Brugghe voor den pastor
van Ste Annekercke, die hem seyde dat hij alsnoch tonnen (?)
zoude van te Sacramente te gaen.
(42) Gillis Marchant, ghehuwet man, zonder kyndt, heeft sichtent Paesschen hier in de stede ghewoont ende es ghebooren van
Monstreul, wezende hier ghecommen van Cassel, daer hij ghehuwet es ende woondt vp een camer ten huuze van Nicasis
Godscalck, wonende in de Dixmudestraete, te desen present.
Es een hudevetter van zijn ambochte, ne heeft daertoe consent
vercreghen. Exhibeert attestatie.

(43) Jan van Scartz, joncman, ghebooren van Gheelrandt
onder Geilenkercke in tlandt van Gulick, heeft sichtent de couden perdemaerct 57 laestleden dat hij hier ghecommen es, als
scoemaeker in knaepscepe, ghewrocht ten huuze van Stevin
vander Haeghe ende licht thuus ten huuze van Marcx vanden
Bare, achter de Salomon neffens de Rebbe, sonder daertoe
consent vercreghen thebben. Exhibeert attestatie vanden wet
ende pastor vanden voorseiden Geilenkercke, sonder dat wij
nochtans die vanden wet consten lesen. Heeft te Paesschen (te)
Ste Pieters te biechte gheweest, dannof hij zal attestatie bringhen onthier ende maendagh laestleden (sic).
(f° 8v 0 :)

(44) Jan Escalbat, joncman, ghebooren van Ariën, wezende
scrynewercker, seght dat hij sichtent de Sinxenmesdaghen 58 dat

"J.E. Comillie, o.c.,
p. 328: weg buiten de
stadsgrachten via
Beselare naar Kortrijk,
gedegradeerd tot veldweg
door de aanleg in 1756
van de Menensteenweg.
Is de huidige
Bellewaerde- of
Nonnenbosstraat.
,- De paardenmarkt in de
winter.
58
Pinksteren en de drie
volgende dagen.

hij hier ghecommen es, altijts ghewoont ende ghewrocht heeft
met Paesschier Perre de jonghe, sonder nochtans alvooren daertoe gheadmiteert te wesen ende thebben attestatie, hoewel hij
seght aldaer te Paesschen laestleden te biechte gheweest thebben ende es ghelast dannof attestatie vanden pastor over te
bringhen ontrent hier ende xiiij daeghen.
(45) Philips de Hulstere, oudt xxij jaeren, onghehuwet, ghebooren van Coolscamp, wezende lynewevere van zijn ambochte ende werckende in knaepscepe met Pieter de Burggrave inde
Rentsomme, heeft hier ghewoont sichtent Halfvasten ende licht
thuus ten huuze van Marcx vanden Barre neffens de Rebbe, ne
hebbende daertoe consent ghecreghen vanden wet. Exhibeert
attestatie vanden jaere 1570 vanden pastoor van Coolscamp
ende es ghelast texhiberen ghelycke attestatie vanden pastor van
Ste Pieters, daer hij seght te biechte gheweest thebben te
Paesschen laestleden onthier ende maendagh eerscommende.
(46) Pierre Assent, waeghemaeker, wonende bij de Meessenstraete 59 , heeft twee ghesellen als knaepe met hem wonende, te
desen present, dannof deene ghenaempt Gillis Pael, oudt xxiiij
jaeren, onghehuwet, ghebooren van Blendeken bij St. Omaers,
hier ghewoont heeft drie maenden ende Jan Desprez, oudt xxj
jaeren, oock onghehuwet, ghebooren van Deuvlein 60 , Casselrie
van Rijssele, thien maenden, ende ne hebben daertoe bij der wet
gheadmitteert gheweest, den vorenomden Gillis seght te
Paesschen te biechte gheweest thebben te Nieukercke ende Jan
te voorseide Deeferin, danof zij ghelast zijn attestatie te bringhen onthier ende xiiij daeghen.
(47) Jan de Ghelcke, pertbeslaghere, wonende bij de Meessenpoorte deser stede, heeft twee knaepen met hem wonende,
beede onghehuwet, wezende deen Cornelis Janssone, ghebooren van Tielt 61 in Ghelderlandt, die hier zeyde ghewoont thebben maer viij daeghen, heeft te Halewyn ghewoondt ende daer
te Paesschen te biechte gheweest, dannof hij ghelast es te doceren onthier ende viij daeghen. (In margine: Exhibeert sydert
attestatie, faict den xxen van hoymaent xvc Lxxj.) Den tweeden
es ghenaempt Claude Hausere, ghebooren van Huy in tlandt
van Luyck, die hier seght vj weken ghewoont thebben, sonder
nochtans daertoe ontfaenghen te wesen,
(f° 9r 0 :)
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heeft te Paesschen laestleden te biechte gheweest te Poperynghe ende es ghelast onthier ende viij daeghen te exhiberen,
daerof attestatie. Faict vt supra.
(48) Twijf van Claeys Paeuwaert, wonende in de Bueterstraete, gheeft te kennen dat Pierre Mote, dannof hier vooren
mentie ghemaekt es, sichten drie maenden haerewaerts es
comende woonen in huer huus staende in de Cattestraetken,
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hebbende daer te vooren noch in(der) stede ghewoont daeromme zij docht van noode niet te wesen consent te vraeghen. Faict
ter siège, ten daeghe als boven.
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(49) Lievin Pitman, ghehuwet man, ghebooren van Ghendt,
wezende olyestamper van zijn style, woonende vp de perdemuelene 62 van Ghylen Lammoot, heeft ghehuert 63 thuus van
Pieter Catry, parmentier, staende vp de Curtryckstraete, daer
hij morghen thuus gaet ende tot noch toe gheslaepen heeft in de
voorseide perdemuelen, zonder nochtans daertoe hier gheadmiteert te wesen. Exhibeert attestatie van dheer Joannes van
Daele, pastor van Hulst, daer hij laest ghewoont ende te biechte gheweest heeft ende dat vanden jaere Lxxj. Faict vt supra.
Den xijen van hoymaent xvc Lxxj ter Camere:

(50) Jaques Fatrissart, joncman, ghebooren van Aet in
Henegauwe, es gheconsenteert alhier te moghen woonen,
behoudens dat hij onthier ende viij daeghen bringht alhier attestatie vanden pastor daer hij laest ghewoont heeft.
(51) Jan de Deckere ende Maerten van Venne, joncmans te
huwene, ghebooren van Wervicke, saywerckers van heurleden
style, hebben consent omme hier te moghen wonen met Philips
vanden Coutere in de Elverdingstraete, beede werckende met
Pieter de Forterie, naer dien dat zij trespectivelick attestatie
hadden gheëxhibeert van dheer Pieter de Grave, pastor van
Wervick vanden jaere ende Paesschen Lxxj.
(f' 9v 0 :)

Den xiijen july xvc Lxxj, present Caerle Cabillau:

(52) Tanneken, de dochtere van Jans de Blomme, oudt xL jaeren, ghebooren van Elverdinghe, es over vijf weken hier commen wonen ten huuze van Margaretha Pladys in de
Elverdingstraete, sonder nochtans daertoe bij der wet alhier
gheadrnitteert te zijne. Ende heeft gheen goet ende windt heur
costen met spinnen ende naeyen. Exhibeert attestatie vanden
pastor aldaer vanden jaere Lxxj. De voorseide dochtere gaet vp
stilte 6-1.
Den xvijen july 1571, ter Camere:

(53) Jan Jolyt, ghehuwet man, ghebooren van Brugghe, scipper
van zijn style, es ghesien dattestatie van dheer Franciscus
Daelis, pastor van Ste Salvator te Brugghe, ghedatert vanden
xven deser maendt, metgaders dattestatie vanden pastor St
Maertens alhier vanden jaere 1569, gheconsentert hier te moghen woonen met zijnen wijfve. Actum als boven.
Den xxjen july anno 1571:
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(54) Gillis Resen, ghebooren van Maestricht, es gheconsenteert binnen dezer stede te moghen woonen, naerdien den voornomden Gillis bij behoorlicke certificatie zoo van den stede van
Maestricht, als vanden pastoor aldaer, inkennen ghedaen hadde
dat hij Gillis catholicq was ende van goeder fame ende name.
(55) Medaerdt Renault, van Nieukercke, wesende ghecommen
wonen binnen desen stede, met wijfve ende twee kynderen, binnen den jare heerwaerdt, saeywever van zijnen ambachte. Es
gheconsenteert binnen deser stede te blijfven wonen, behoudens
dat den disch van hem, zijn wijf ende kynderen, niet en zal ghelast wesen, andersins zouden moeten vertrecken. Actum den
xxijen in hoymaent 1571.
(f' 10r0 : )

(56) Martin Ie Mire, van Hondschote, ghehuwet man, belast
met eenen kynde, es gheconsenteert hier te moghen woonen vp
een camere ten huuse van Adriaen vander Haeghe, in de
Vulderstraete, behoudens dat hij zijn wijf ende kyndt den aermen deser stede niet en belast. Heeft gheëxhibeert attestatie
vanden pastor aldaer vanden jaere Lxxj. Faict ter Camere, den
vijen septembre 1571.
(57) Jan Pollet, jonck, knecht van xxj jaeren, ghebooren van
Roubaix, ghevanghen (?), heeft verclaert hier ghecommen zijnde woonen binnen deser stede, met Jehan Burbette, zinen
meestre, cammere van zijnen style, die hier zoude ghecommen
zijn woonen van Haveskerke, met wijf ende twee kynderen.
Waerbij tonderzoucken of den zelven Barbette consent ghehadt
heeft. Actum iiije novembris Lxxj.
(58) Janes Houckaert, wonende inde Teghelstraete, heeft te
kennen ghegheven dat hij thalfmaerte eerstcommende begheert
vuter stede te vertreckene ende te gaen wonen tHollebeke.
Actum ter Camere, den jen van lauwe xvc Lxxj.
(59) Pieter de Grave filius Obrechts, heeft te kennen ghegheven
dat hij van zinne es te gaen woonen te Brugghe. Actum ter
Camere, den xen julij xvc Lxxiij.
(f' 10v 0 : blanco)

(f° llr 0 :)

Registre vanden persoonen ghecommen woonen binnen der
stede van Ypre, van buuten, onderhouden bij den greffier der
zelver stede ende oock vanden ghenen willende vertrecken.
Den vijen july xvc Lxxj:
(60) Morandt Ie Febure filius Jans, saywerker, ghebooren van
Douay, es gheconsenteert gheweest te woonen ten huuze van-
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der wedewe Pieter vanden Boomgaerde, naer dat hij gheëxhibeert hadde certificatie van scepenen, metgaders van heer Jan
de Thieuloye, pasteur van Ste Jacobs van Douay, van zijne
conversatie ende oock daervp ghehoort was Pieter de Grave,
die hem zeide ghekent thebbene over onderhalf jaer, met conditie nochtanne van binnen xiiij daghen te bringhen attestatie vanden pasteur van St. Jacobs deser stede dat hij te Paesschen laestleden was te biechte ende ten Heilighen Sacramente. Actum den
vijen july xvc Lxxj, ter Camere. (In margine:) Gheëxhibeert
certificatie vanden jaere Lxix.
30
(61) Jan Assez filius Clements, ghebooren van Douay, vander
prochie van Ste Nicolaes, es gheconsenteert xiiij daghen hem te
houden binnen desen stede, omme binnen desen te vermueghene behoorlicke certificatie. Actum, den xen july xvc Lxxj, ter
Camere. (In margine:) Ghezien de lettren van certificatie onder
den zeghel van Douay, gheteeckent Corduan, ende oic vanden
pasteur van Ste Niclaus, gheteeckent Cretau. Es gheconsenteert
desen Assez hier te wonen zonder nochtans den aermen te verlasten.
(62) Guilliaume Lore filius Thomaes, van Fromelles, joncman
te huwene, lynewever, oudt xxiiij jaeren ofte daerontrent, ghezien de certificatie van zinen pasteur ende ghehoort dattestatie
van Jan van Steenkiste, daermede hij woont. Es gheconsenteert
metten zelven Jan te woonene. Actum, den xen july xvc Lxxj.
(f' 11 v 0 :)

(63) Loys Ie Ducq filius Symoens, ghebooren van
Valenchienne, saycammer van zinen style, oudt xLvij jaren,
comparerende met Jacob Houckaert ende exhiberende certificatie van dheer Pierre Ie Maire, hem zegghende pasteur van St
Saulveur nevens Valenchienne, van zinen voorgaende goeden
ende catholycken levene. Verzochte te moghen woonen ten
huuze vanden voorseiden Jacob, voor een tydt als hier ghecommen zijnde omme dese zomere een penninck te winnene ende
vorts hem te vertreckene bij zijnder wijfve ende kynderen, alsnoch wesende te Valenchienne. Actum, den xiijen july xvc
Lxxj.
(64) Pauwels Rooze filius Franchois ende Catherine, zijne
huusvrauwe, es gheconsenteert te commen residerene binnen
deser stede, ten huuze van Jan de Hane, baydrapier, naer dat hij
gheëxhibeert hadde certificatie van heer Jan Verdonck, pasteur
van Belle, van zijne voorgaende catholycke conversatie, die
hem gherestitueert es gheweest. Actum ter Camere, den xxvjen
july xvc Lxxj.
(65) Martine ofte Tyne Maertens, wedewe van Jan Boone, van
Nieukercke, es gheconsenteert met Perooneken huere dochtere,
oudt xvij jaeren ofte daerontrent, te commen woonen binnen

deser stede, ten huuze van Jan Huenebuuck de jonghe, in
dElverdingstraete, naer dat zou gheëxhibeert attestatie vanden
pasteur van Nieukercke, van huere voorgaende catholicken
levene. Actum ter Camere, den xxiijen augustus Lxxj.
(66) Ten zelven daghe es ghecompareert Pieter Massiet, te kennen ghevende over ende vuter naeme van joncvrauwe Agnees
de Massiet, vrauwe douagière van Ebblinghem, zijne zustere,
dat dezelve joncvrauwe in willen was buuten deser stede te
gaen residerene tEbblingem ofte elders, verzouckende, daertoe
consent ende oorlof, twelck hem gheconsenteert was ende ghelast te teekenen. Actum ten daghe als boven.
(f° 12r 0 : )

(67) Antheunis van(den) Bulcke es gheconsenteert te commen
woonen binnen deser stede, ten huuze van Ignaes Staesen, in
tZacxken achter Ste Niclaes. Actum, den xixen octobris Lxxj.
Naer dat hij ghetught hadde certificatie van zinen pasteur.
(68) Antheunis de Knuevele, onghehuwet, van Brugghe, ghezien de certificatie van zinen pasteur. Es gheconsenteert te
woonen binnen deser stede te Jheremias Croes. Actum, ten
daghe als boven.
(69) Jan de Puudt, landtsman vanden Brielen, es gheconsenteert te commen woonen binnen deser stede, ghezien dattestatie
bij hem gheëxhibeert van de voorseide prochie. Actum ter
Camere, den 27 octobre xvc Lxxj.
(70) Maerten Steyt [ghezien dattestatie van dheer Gheraert
Hallins, pasteur te Meenene, dat hij es van goeden catholiquen
levene], es gheadmitteert omme te commen woonen binnen
deser stede, behoudens dat hij de Burze vanden aermen niet travellieren 65 en zal ende voordere niet. Actum, den xxixen van
octobre xvc Lxxj.
(71) Niclaes Reynaert, van Ghendt, ghehuwet persoon, zonder
kynderen, schoemaker, es gheconsenteert hier te commen
woonen, ten huuze van Pieter Wemare, behoudens dat hij zal
bringhen attestatie van die van Ghendt, van zinen voorgaende
levene. Ghezien attestatie bij hem alsnu gheëxhibeert van heer
Niclaes Reynaert. Es tghescreven vanden zelven heer Niclaes,
pasteur van Ste Niclaeskercke binnen Ghendt, twelck hij
beloofde te vulcommen. Actum ter Camere, den xxxen octobre
xvc Lxxj.
(f° 12v 0 : )
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Belasten.

(72) Maerten du Croix, ghebooren van Brugghe, cleermakere,
ghehuwet man, es gheconsenteert te commen woonen ten huuze
van Samuel Bossaert, inde Hondtstraete, met conditie ende
laste van binnen achte daghen te bringhen certificatie vanden
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pasteur van Rousselare, van zijne vergaende conversatie, midts
dat hij zeght aldaer zekeren jaeren ghewoont hebbende ende dit
tot ander stondt, anderssins gheordonneert werdt. Actum ter
Camere, den xxen novembris (sic) xvc Lxxj.
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(73) Mathias Ameloot, van Dranoultre, ghelast met wijf ende
een kyndt, saywerker, es gheconsenteert te commen woonen ten
huuze van Jacob de Croix, totte wederroupenen naer dat hij
gheëxhib~ert hadde certificatie vanden pasteur van Hondtschote van desen jaere gheweest te hebbene ten Heilighen
Sacramente. Actum, den xxijen octobris Lxxj.
(74) Anthuenis du Reu in dElverdingstraete, commende van
Valenchienne.
(In margine:) hem tinformeren van zijne ghebueren.

(75) Antheunis vander Elst, brauwer, inwonende der stede,
heeft verclaert dat hij in willen es te verhuuzen ende te gaen
woonen te Boesinghe, verzouckende daertoe consent dat mijne
heeren alsnoch hem niet ende hebben willen consenteren.
Actum ter Camere, den xxiiijen van lauwe xvc Lxxj.
(76) Hendric de Sery verclaert te begheren te vertrecken metter
woonste van deser stede ende te gaen woonen te Lombardiere
bij Nieupoort, verzouckende tzelve gheteekent thebbene dat hij
gheconsenteert was. Actum ter Camere, den xxxen january xvc
Lxxj.
(f' 13r0 : )

(77) Pieter Lanczwert filius Pieters, ghebooren van Peene,
ghewoont hebbende te Zegherscapple, es gheconsenteert te
commen woonen binnen deser stede, ten huuze van Jan
Macquyt in de Weininckstraete 66 , ghezien hebbende dattestatie van zinen pasteur van Zegherscapple. Actum ter Camere,
den lasten january Lxxj.
(78) Claeis Chrienen, ghehuwet man, wonende inde
Thoroutstraete, heeft oorlof ghevraght omme vuter stede te
verhuusene thalfmaerte eerstcommende, midts dat hij woonste
ghehuert heeft jeghens den zelven tydt te Bulscamp. Actum ter
Camere, den xiijen februari Lxxj.
(79) Mahieu Ie Febure gheeft te kennen dat hij ghedelibereert
es gaen woonen buiten deser stede, te wetene vp tgoet Ten
Drien Torren inden Brielen, jeghens Paesschen eerstcommende. Verzouckende tzelve gheteekent thebbene. Actum ter Camere, den xjen marte Lxxj.
(80) Joncheer Pieter de Massiet heeft te kennen ghegheven ghedelibereert te zijne te vertrecken vuter stede metter woonste,
verzouckende tzelve gheteeckendt thebbene dat hem ghecon-
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senteert was. Actum ter Camere, den xxjen van april xvc Lxxij.
Meester Olivier Immelot heeft ghelyck verclaers ghedaen ten
daghe als boven.
(81) Claijs Ghijs ghecornmen wezende binnen viijen zo xen
daghen herwaerts 67 wonen binnen deser stede, met wijf ende
zijn kindt, in intende (?) zo hij secht van alhier fixe domicilie
(f° 13v 0 :)

domicilie (sic) thoudene ende te gheneerene met visch vercoopen. Es gheordonneert de stede hem rummende binnen acht
daeghen vp correctie, etc"
(82) Pieter Frutier heeft verclaert hoe hij ende zijne joncvrauwe moedere, in willen zijn vuter stede te vertreckene metter
woonste. Verzouckende tzelve gheteeckent thebbene dat hem
gheconsenteert was. Actum, den xiijen may xvc Lxxij.
(83) Quinten Jansseune, coopman van Vlissinghe, es gheconsenteert te commen resideren binnen deser stede, naer dat hij bij
certificatie van mijn heere den bisscop van Middelburch in
Zeelandt, in daten vanden xxjen april xvc Lxxij, onderteekent
Pietre Baten, notaris ende van dheer Niclaes Maertens
Outbloets, pasteur der voorseiden stede van Vlissinghe, zo hij
zeide in daten vanden xven april Lxxij, ghedoceert hadde te
wesene van goede catholicque conversatie ende van gheenen
troublen ofte rebellie culpable. Actum ter Camere, den xxvijen
may xvc Lxxij.
(84) Renaut Mazureel, poortre, ghewoont hebbende te Belle, es
gheconsenteert weder te keeren ende te commen woonen binnen deser stede. Actum als boven.
(85) Jan Breyle, joncman, van Curtrycke, ghevende de certificatie van zinen pasteur van deene Portie van Ste Maertens aldaer dheer Gaspar Symons es gheconsenteert hier te moghen commen woonen met Jacob Coniez (?). Actum, den xijen juny xvc
Lxxij.
(f° 14r0 :)

Persoonen in stede commende woonen sydert tcomitteren vanden controlleur Maillaert:
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(86) Philips vander Velde, hoemakere, ghebooren van
Brugghe, hebbende wijf ende een kyndt, ghezien zijne certificatie van dheer Jan Metz, capellaen van St Salvators te
Brugghe, es gheconsenteert te commen woonen binnen deser
stede ten huuze van Lambert Ie Febure, naer dat den zelven
Philips oock kende ghedaen hadde met Pieter Michiel, oock
hoemakere, woonende binnen desen stede, behoudens dat den
zelven ghehouden werdt certificatie te Brugghe van zinen pasteur binnen eender maendt.
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(87) Hector Beert, poortere van Curtericke, naerdien hij exhibeerde behoorlicke certificatie vanden pasteur van Curtericke
den heer Jacob Tsantele, in date vanden ixen juny anno 1572,
dat hij Hector catholicq is, zoo is den zelven Hector gheadmitteert gheweest binnen dezen stede te moghen woonen ten huuse
van Jacob Ogiers inde Teghelstraete. Actum, den xxjen juny
1572.
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(88) Philippe Rober van Valenchienes, pillemaeker, naerdien
hij certificatie ghetoocht hadde vanden cappelaen van St
Jaeques te Valenchienes, gheonderteekent Albert Caulier,
daerbij hij cappelaen attesteerde dat den voomomden Philippe
catholicq was, in daten dezelve certificatie vanden viijen juny
anno 1572. Zoo was den zelven Philippe gheconsenteert te
moghen woonen ende wercken ten huuze van Jooris van
Heede, pillemaekere binnen dezer stede. Actum vt supra.
(89) Wouter vander Batert ende Hans van den Batert, ghebroeders, beede ghebooren van Zevenen in tlandt van Geldre
onder Kesselt vp de Maye, respectivelick messemaeker ende
wapenschuerder, ghezien zelven certificatie bij hemlieden alsnv
gheëxhibeert van scepenen van Zevenen, es (sic) gheconsenteert te moghen woonen binnen deser stede, ten huuze van
J aeques Bertin ande Tempelpoorte, met laste van binnen xiiij
daghen te bringhen certificatie vanden pasteur van Ste Steven te
Rijsele, daer zij last ghewoont hebben ontrent drie jaeren
(f" 14v 0 : )

van heurleden voorgaende conversatie aldaer ende hoe zij te
biechten gheweest hebbende zo dat behoort, vp peine van vutghesent te zijne. Actum ter Camere, den iijen july Lxxij. (In
margine:) Debet iiij s. parisis, min iiij d. parisis.
_ (90) Claeis Vramoudt, van Belle, verzouckende hier te commen woonen ten huuse van wijlen Pieter de Hane. Es gheordonneert alvooren certificatie te bringhen van zijne voorgaende
conversatie, sydert ghebrocht ende bij dien gheconsenteert hier
te commen woonen bij Ghilain Amares. Actum, den iiijen
novembris Lxxij (sic).
(91) Jacob Willemsseune de Bie ende Michiel Passchiersseune
Dryvere, beede jongh(ghe)zellen, schoemakers, van Delft in
Holland, ghezien de certificatie vanden voorseiden Jacob vander wet van Delft, in daten vanden xxijen april lastleden ende
ghehoort trapport ende affirmatie vanden zelven annegaende.
Den voomomden Michiel es gheconsenteert hier te moghen
woonen in tSterreken ten huuze van Pieter Cognereel dict
Cloyeren tot anderssins gheordonneert werdt. Actum, den iiijen july Lxxij. (In margine:) pro deo.
(92) Jan Soenin den ouden heeft te kennen ghegheven te willen
vertrecken metter woonste naer Meenene, twelck hem ghecon-

senteert was, midts doende tghene daertoe staende volghens
den placaten. Actum, den xijen july Lxxij.
(93) Claeis van Thune es gheconsenteert te commen woonen
binnen deser stede met zijne huusvrauwe ten huuze van Pieter
van Thune, zinen broeder. Actum, den xven july xvc Lxxij.
(94) Maerten Rogiers, schildere, ghehuwet man, hebbende ghewoont ende wesende ghebooren van St Gillisprochie binnen
Brugghe, es gheconsenteert te commen woonen ten huuze van
Franchois Clays, schilder, behoudens ende met conditie dat hij
binnen achte daghen bringhe certificatie van zinen pasteur van
zijne voorgaende certificatie, vp peine van te rummene. Actum,
den xvijen july xvc Lxxij.
(F 15r0 :)
(95) Dieric vander Halle, van Hondtschote, es gheordonneert
certificatie te bringhen binnen achte daghen van zijne voorgaende conversatie. In thuus Jan de Grave.

(96) Andries Janssone, schailledecker, van Ardenburch es
gheconsenteert te woonen binnen der stede, metgaders Hans ...
(sic) ende Pieter Jordaen, zijne cnaepen, voor den tijdt dat zij
hier wercken zullen tSte Maertens. (In margine: Emmers tot
anders gheordonneert wordt.) Actum, den xxiijen july Lxxij.
(97) Jacques van Lensele filius Willems, joncman van xv jaeren, schoemaeker, van Meessen, ghezien zijne certificatie vanden pasteur van Meessene, dies anderssins es gheconsenteert te
wercken ende woonen binnen deser stede, ten huuze vande
wedewe van Maerten Everaert. Actum ter Camere, den xxiijen
july xvc Lxxij. (In margine:) Debet ij s. parisis.
(98) Gillis vanden Bossche, lieutenant vanden hoochbailliu der
stede van Werveken, es gheconsenteert binnen deser stede te
commen woonen ten huuze van Pieter vanden Moortgate, messemakere, inde Zuudstraete, naer dat hij gheëxhibeert hadde
certificatie van zinen pasteur van Werveken, van zijne conversatie catholicque, ende dat met zinen kynde. Actum, den xxiiijen july 72.
(99) Elizabeth de Royeres, wedewe van wijlent Passchier
Pareyt, es gheconsenteert te moghen commen woonen binnen
deser stede, (in margine: ten huuze vander wedewe Antheunis
vanden Quellerie) met twee huere dochterkens, tot anderssins
gheordonneert wordt, naer dat dezelve gheëxhibeert hadde certificatie van dheer Pieter de Grave, pasteur van Werveken, van
huere voorgaende catholycke conversatie. Actum, den xxixen
july xvc Lxxij.
(100) Jan Coolen ende Anne Plouvier, zijne huusvrauwe, es
gheconsenteert te commen woonen binnen deser stede, ghezien
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de certificatie bij hem gheëxhibert vanden pastor van Werveken, van zijne voorgaende catholycke conversatie. Actum, den
jen augustus 72.
(f° 15v 0 : )

( 101) Calleken Pluums, als ghisteren ghecommen woonen van
Comene binnen deser stede, met Heinderick vander Mersch.
Heeft huer verobligiert binnen achte daghen te bringhen certificatie, etc .. Actum, den 12 augustus 72. Heeft ten desen saterdaechs daemaer ghefurniert. (In margine:) Debet ij s. parisis.
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(102) Pieter de Rouck, hem houdende ten huuze van Lambrecht
vander Mersch, es gheordonneert attestatie te bringhen van
zijne voorgaende conversatie onthier ende xiiij daeghen, sydert
ghebrocht ende dien weghens gheconsenteert hier te moghen
woonen. Actum, den iijen septembris (sic) Lxxij. (In margine:)
debet ij s. parisis.
(103) Margriete Fyve, dochtere van Jacques Fyve, van
Waestene, es gheconsenteert hier te commen woonen met
Christiaen de Lansheere, ghezien dattestatie van hueren pasteur van Waestene, van huere catholycke conversatie. Actum,
den xxxen augustus Lxxij. (In margine:) debet ij s. parisis.
(104) Calleken, de dochtere van Joos Formaillier, ghebooren
van Halewijn ende aldaer aldaer (sic) ghewoont hebbende, es
gheconsenteert te commen woonen als dienstbode, ten huuze
van Andries Lysensoone, midts bringhende binnen xiiij daghen
certificatie vanden pasteur van Halewijn, van huere voorgaende catholycke conversatie. Actum, den iijen septembris Lxxij.
(In margine:) debet ij s. parisis, sydert de notificatie gheëxhibert.
(105) Jan Gillis de jonghe es gheconsenteert daghelicx te commen slaepen ten huuze van Claeis Bommare, lakensnijder, zonder hem ten byzante 68 over te doen draghen. Actum ter Camere,
den ixen septembri:; xvc Lxxij.
(106) Pieter Behaghele filius Pieters, coopman van
Andwerpen, poortre deser stede, es gheconsenteert te commen
resideren ende woonen binnen deser stede, ten huuze van
Nicolaes Bommare, zijnen schoonbroeder, met zijn mesnaige 69 , midts binnen xiiij daghen bringhende certificatie van
zinen pasteur van Andwerpen, van zijne voorgaende conversatie. Actum, den xixen septembris 72.
(f° 16r0 :)

( 107) Zeghers van Slenhaghe, commende van Rumbeke, ghebooren van Rousselare, es gheconsenteert met zijne huusvrauwe ende twee kynderen te commen woonen binnen deser stede,
ten huuze van Jan Pardieu inde Dixmuudtstraete, jeghen de
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Drie Burzen, met conditie dat hij zal moeten de stede rummen
zo verre als hij bevonden weeze gheen middele thebbene van
leven, naer dat hij ghedoceert hadde van zijne voorgaende
catholycke conversatie, bij attestatie vanden pasteur van Zunebeke. Actum, den xxvijen septembris 72.
(108) Pauwels Liebaert, ghebooren van Isenberghe ende
Bouden Bateman filius Maertens, van Steenbeke, beede
schoemaekers van huerleder style, es (sic)gheconsenteert te
commen woonen ende wercken binnen deser stede, in
tSterreken. Ghezien certificatie vanden pastor van Ste Bertens
te Poperinghe, vanden voorseiden Pauwels ende over den voorseiden Bouden ghehoort trappoort van Jacob Beyaert, behoudens dat zij ghelast zijn binnen achte daghen te bringhen beede
certificatie van huerleden voorgaende certificatie, den jen van
Pop(e)ringhe, daer hij vijf jaeren zeght ghewoont thebben ende
den andren van Hondtschote, daer zijne vrauwe woont. Actum
ter Camere, den lesten septembris Lxxij. (In margine:) debet iiij
s. parisis.

( 109) Guy Priem filius Pieters, ghebooren van desen stede, es
gheconsenteert alhier te commen woonen inden Groenwyck.
Ghezien zijne certificatie vanden pasteur van Armentiers van
te Paesschen te biechte gheweest thebbene. Actum 2 octobris
72.
(110) Nicollaes Ie Perry filius Jans, ghebooren van Haveskercke, joncman. Es gheconsenteert te commen woonen binnen
desen stede, ten huuze van Jan Colaert inde Clierstraete, om te
leeren zijn ambachte van saywerkere, naer dat (hij) gheëxhibeert hadde certificatie van dheer Willem Lambert, capelaen
van Haveskercke van zijne voorgaende catholycke conversatie.
Actum vt supra.
(f° 16v 0 :)
(111) Willem van Reninghe ghewoont hebbende te Reninghelst, es gheconsenteert te commen werken binnen deser
stede, in thuus van Jan van Nieuwenhuus bij den Paddepoelmuelene, naer dat hij bij notificatie vanden pastor van Reninghelst ende vanden wet aldaer ghedoceert hadde van zijne
voorgaende catholycke conversatie. Actum, den iiijen octobris
xvc Lxxij.

(112) Joryne Swaelen, wedewe van Pieter Clyncket ende
Jakemyne Sroon, beeden wonende in tRoozenstraetken, zijn
gheordonneert te rummene binden derden daghe als hier ghecommen zijnde zonder oorlof. Actum, xen octobris Lxxij.
(113) Vincent du Prez, van Armentiers, saywercker, commende van Werveken, es gheconsenteert hier te commen woonen
zo langhe als hij hem wel draghende zal ende middel zal hebben
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van hem ende zijne familie tonderhouden ofte emmers tot
anderssins gheordonneert werdt. Ghezien zijne certificatie vanden pasteur van Werveken van zijne vorgaende catholycke conversatie. Actum, xen octobris Lxxij.
( 114) Maria van Mongy es gheconsenteert te commen woonen
met Pieter de Forterie, haren zone,ghezien certificatie zulck als
vooren. Actum, vt supra.
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(115) Jan Bekaert, ghewoont hebbende inder Brielenprochie,
es gheconsenteert te commen woonen binnen desen stede, inde
Thoroutstraete, ten huuze vande ghedivorceerde huus-vrauwe
van meester Jooris Ghemare. Actumter Camere, den xjen octobris Lxxij.
(116) Daneel vanden Kerckhove filius Daneels, van
Curtrycke, dwaelwever, oudt xx jaeren ofte daerontrent, es
gheconsenteert te commen woonen ende wercken ten huuze van
Jacob Ogier, lynewever, ghezien de certificatie van dher Jaspar
Symoens, pasteur van Ste Maertens te Curtrycke. Actum, 13
octobris 72.
(f" 17r0 :)

(117) Antheunis Boy, van Kemmele, fi/ius Jooris, es gheconsenteert te commen woonen te Jan van Steenkistes en te leeren
tambacht van lynewevere, ghezien zijn certificatie vanden pastor van Kemmele. Actum, 14 octobris 72.
( 118) Willem de Keysere, ghecommen van Dixmuude, es gheconsenteert hier te commen woonen met zijne huusvrauwe, ghezien zijn lycteeken 10 vanden pastor van Ste Pieters. Actum, den
xven octobris xvc Lxxij.
(120) Willem ende Jacob Ie Rouge, ghebroeders, ghebooren van
Tourcoinge, saywerckers, ghewoont hebbende te Wervicken,
naer dat (zij) gheëxhibeert hadde certificatie vanden pasteur
aldaer, van huerleden voorgaende catholycke conversatie. Es
toeghelaeten te commen woonen binnen deser stede, met conditie als andere voorgaende, indien bevonden ware dat zij ofte
die van huerleden huuze zouden moeten gheholpen zijn vanden
aermen, (in margine: als insuffisant om den cost te winnen) ofte
dat zij om Gode ghinghe, dat in zulcken ghevalle zij de stede
zullen moeten rummen. Actum ter Camere, den xven octobris
72.
( 121) Guilliaeme Deremeulx, ghebooren van Tourcoing, ghewoont hebbende lestmael te Werveken, saycammer van zinen
style, ende hebbende twee kynderen, naer dat hij gheëxhibeert
hadde certificatie vanden pasteur van Werveken, van zijne
voorgaende catholycke conversatie. Es gheconsenteert hier te
commen woonen ten huuze van vrau(w) Bays, ende dit zo lang-
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he als hij suffisant bevonden werdt omme bij hem ende zijne
kinderen de cost te winnen, zonder te bedelen ofte den aermen
te belastene. Actum ter Camere, den xvjen octobris xvc Lxxij.
Tot hier voor Maillaert 29 stuyvers parisis.
(f° 17v 0 :)

(122) Jan vanden Driessche, orghelmakere, es gheconsenteert
te commen woonen te Pieter de Wees, naer dat hij ghedoceert
hadde van zijne voorgaende catholycke conversatie bij attestatie van dher Kaerle Gaentelinx, pastor van Pittem. Actum, den
xxjen octobris 72.
(123) Gillis Couvreur filius Jans, van Werveken, saywercker,
zonder kynderen, es gheconsenteert te commen woonen binnen
desen stede, met zijne huusvrauwe, inde Vulderstraete, met ...
(sic), wullewever, naer dat hij ghedoceert hadde van zijne voorgaende catholycke conversatie bij attestatie vanden pasteur van
Werveken ende dit vp conditie als vooren. Actum, 23 octobris
72.
(124) Amand Braem, van Werveken, schoemakere, onghehuwet, es gheconsenteert als vooren vp ghelicke attestatie. Actum,
ten voorscreven daghen.
(125) Pierre Gars es gheadmitteert te commen woonen binnen
deser stede, ten huuze van Maerten Coolzaet, naer dat hij ghedoceert hadde van behoorlicke attestatie van zine voorgaende
catholycke conversatie vanden pasteur van Onsen Vrauwen te
Brugghe. Es schoemaker, van Doornycke ghebooren, zonder
wijf of kinderen. Actum, den xxven octobris xvc Lxxij. (In margine:) met conditie als vooren.
(126) Lodewyck Rensy (?), ghebooren van Steenwercke,
poortre zo hij zeght deser stede, ghewoont hebbende te
Wervicken. Es gheconsenteert hier te commen woonen achter
Ste Pieters, in thuus van Jan Plets, met conditie als vooren. Es
saydrapier. Certificatie vanden pasteur van Werveken ghezien.
Actum, den iijen novembris Lxxij.
(127) Charles Senchal filius Jehan, ghebooren van Berghen in
Hen(e)gauwe, hem ghenerende met saydraperie ende coopmanschap van gaeme, hebbende twee kinderen. Es gheconsenteert
hier te commen woonen in dElverdingstraete, met zijne familie, vp de conditie als vooren. Ghezien zijne certificatie ende
trapport van twee poorters van zijne voorgaende conversatie.
Actum ter Camere, den ven novembris 72.
(f° 18r 0 :)

(128) Christiaen Gillysseune, van Schiedam vut Hollandt, chirurgien, joncman, es gheconsenteert hier te commen woonen,
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ten huuze van Herman van Volden ende ghelast te bringhen certificatie vanden pasteur alhier van zijne conversatie onthier
ende Sinsten (?). Actum ter Camere, 10 novembris 72.
(129) Jan vander Linde, saywerkere, ghebooren van Cassel,
ghewoont hebbende te Werveken, gheen kyndereren hebbende.
Es gheconsenteert hier te commen, met conditie als vooren,
naer inspectie van zijne certificatie vanden pasteur van
Werveken. Actum, ten daghe als boven, zoude woonen ten
huuze van Olivier Vrombout inde Bueterstraete.
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( 130) Gillis de Clerck, van Paesschendale, es gheconsenteert
hier te commen woonen, naer dat hij gheëxhibert hadde certificatie van zinen pasteur. Actum, den xvijen novembris xvc Lxxij.
Compt woon en inde Thoroutstraete.
( 131) Christiaen van Ackere, saywercker, van Werveken, es
gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze van Claes
vanden Muelene in de Vulderstraete, zo langhe als hij suffisant bevonden werdt om wijf ende kinderen de cost te winnen.
Actum, 20 novembris 72. Ghezien zijne certificatie vanden pasteur van Werveken.
(132) Jheroon de Lansheere filius Joos, poortre, van Kemmele,
wevere, ghehuwet man met eenen kynde. Es gheconsenteert
hier te commen woonen zo langhe als hij suffisant werdt den
cost te winnen. Zijne certificatie vanden pasteur van Kemmele
ghezien. Actum, den xxvjen novembris xvc Lxxij.
(133) Wouter de Mey, saywerker, van Werveken, ghezien certificatie vanden pasteur aldaer. Es gheconsenteert als vooren
ende vp dezelve conditie als de voorgaende. Heeft wijf ende een
kyndt. Actum, ten voorseiden daghe.
(f" 18v 0 :)

(134) Jooris van Kemmele is gheconsenteert te moghen commen wonen binnen dezer stede, naerdien dat hij betoocht hadde
behoorlicke certificatie van zijnen pasteur. Actum in Camere,
den ix decembre anno 1572.
(135) Andries Ouzeel, van Belle, commende van Andwerpen,
es gheconsenteert hier te commen woonen. Ghezien zijne certificatie van zinen pasteur tAndwerpen. xxxen decembre xvc
Lxxij.
( 136) Hendric vanden Bulcke, saywercker, commende van
Werveken, wedeware, hebbende maer een kyndt, zijn costen
weerdich. Es gheconsenteert hier te commen woonen totten
wederroupene ende zo verre hij suffisant zij om zijne costen te
winnen zonder den aermen te belastene. Actum als voomomt.
Ghezien zijne certificatie vanden pasteur van Werveken.

(137) Antheune Tournaut, met zijne huusvrauwe, huer zegghende poortresse, commende van Langhemarck, staet
ghezien zijne certificatie vanden pasteur Liebaert. Es gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze vande wedewe Pieter
vanden Boomgaarde, vp conditie als vooren. Actum, iije januari Lxxij.
(138) Jaspar Carne gheconsenteert als vooren, met laste van
hier te biechte te gaene jeghens zinen pasteur onthier ende half
vastene. Actum, den viijen january Lxxij.
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(139) Jan Moerman, lij(n)waetvarwere, commende van tKiel
tAndwerpen, als vooren behalen certificatie van zinen pasteur
binder maendt. Actum als vooren. (In margine:) debet ij s..
(140) Hendric ende Mathijs Begge filii Heindrycx, van Glons
in tlandt van Ludiek, hoemakers, jonghghezellen. Ghezien de
certificatie van Jan Hene, pasteur der zelver plaetse. Es gheconsenteert hier te commen woonen. Actum, den xxiiijen january xvc Lxxij.
(f° 19r 0 :)

(141) Jehan Brazier filius Jans, van Rijssele, messemakere.
Ghezien zijne certificatie van scepenen van Rijssele, es gheconsenteert te commen woonen ende wercken met Jooris
Bontemps. Actum den iiijen marty Lxxij.
(142) Gillis filius Fransois Tassin, de Wonck 71 en Liège, es
gheadmitteert hier te commen woonen met zijne huusvrauwe,
ten huuze van Fransois Bottier, hoemakere, midts den aermen
niet belastende. Actum, den xxjen marty xvc Lxxij. Ghezien
zijne certificatie vanden wet van Wonck.
(143) Germain de Langhe filius Charles, saywerker, es ghe~
consenteert te commen woonen ten huuze van Antheunis
Tournaut, zinen schoonbroeder, ghezien zijne lycteekenen.
Actum, den xxvjen marty xvc Lxxij.
(144) Jheremias Walraves, van Bogaerden bij Halle, ghezien
zijne certificatie van aldaer, es gheconsenteert hier te commen
woonen, ten huuze van Jan van Damme azylbrauwere, als
cnaepe, midts binnen xiiij daghen bringhende lycteeken dat hij
te Paesschen Lxxiij lestleden te biechte was te Meenen. Actum,
den xxvijen marty Lxxij.
(145) Insghelicx Thomaes de Walle, van Brussele, zonder last
van certificatie, midts dat hij die exhibeert.
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(146) Guilliaeme Herman filius Rolland, van Bondue, chirurgien, onghehuwet, es gheconsenteert te commen woonen
binnen desen stede, ten huuze van meester Jacob de Francke.

Ghezien zijne certificatie vanden pasteur van Bondue. Actum,
den eersten april Lxxiij.
(147) Mailliaert de Puudt, van Kemmele, es gheconsenteert
hier te commen woonen, in thuus van Nicolays de Croix, in
dElverdingstraete. Actum, iiije april Lxxiij.
(f" 19v 0 : )
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(148) Jacques de la Roye filius Jacques, van Rousselare, onghehuwet, lynewever. Es gheconsenteert als cnaepe te moghen
commen woonen ten huuze vander wedewe Jan Lieven, inde
Vleeschauwerstraete. Den ixen april Lxxiij naer Paesschen.
(In margine:) debet ij s. parisis at pauperum.
( 149) Robert Morannel filus Jans, van Arië(n), joncman, brauwer, es gheconsenteert te commen woonen in St Jacob binnen
deser stede, ghezien zijn certificatie vander stede van Arië(n).
Actum, den xvjen april xvc Lxxiij.
(150) Meester Maerten van Rijssele, presbitre, pasteur van
Wulverghem, ende Christine ". (sic), zijn joncwijf 72 , zijn gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze vander wedewe
Antheunis vanden Quellerie. Actum, den xxen april xvc Lxxiij.
(151) Anthone de Ponchel es gheconsenteert te commen
woonen binnen deser stede, ten huuze van Jacob vander
Mersch, schoemaker. Es cort (?) joncman, onghehuwet, van
Armentiers, van waer hij certificatie ghe(ë)xhibeert heeft.
Actum, den xxen aprilis xvc Lxxiij.
(152) Hubrecht Willemsseune, pannemakere, vander Goes, es
gheconsenteert te commen woonen te Gabriel van Dales, tot
behouve vanden zoutziederie van Olivier de Keewere. Actum,
den xxiijen aprilis xvc Lxxiij.
(153) Jacob Rooze, van Keyhem, es gheconsenteert te commen
woonen met Fransois Danquet, als cnaepe tot vanden voorscreven. Ghezien attestatie van zinen pasteur. Actum, den ven mey
Lxxiij.
(154) Winnock Ghiselin, van Hondschote, ghehuwet, saywerker, zonder kynderen, ghewoont hebbende te Brugghe in Ste
Cathelinen, es gheconsenteert te commen woonen ten huuze
vander wedewe Jan Lieven, inde Vleeschauwerstaete, totten
wederroupene. Zijne attestatie ghezien. Actum, den xxen mey
Lxxiij.
(f" 20r 0 :)

(155) Jan Denys, van Rickelins 73 in tlandt van Ludiek,
hoemaeker, es gheconsenteert te woonen binnen deser stede, ten
huuze van Gillis Baeye. Ghezien zijn certificatie. Claeis
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Steven, oock hoemaeker, van Maestricht, ten huuze vander
wedewe Andries Werelen. Jan Michiels, van Glons, insghelick.x hoemakere, ten zelven huuze. Ghezien huerlieden certificatiën. Actum ter Camere, den iijen juny Lxxiij. (In margine:)
Daer zijn noch andere vremde hoemakers die men zal doen
compareren.

(156) Lieven de Bock, van Ghendt, joncman, saijwerckere, es
gheconsenteert hier te commen woonen, ten huuze van Passchier Penne doude, behoudens dat hij bringhen (moet) binnen
xiiij daghen attestatie vanden pasteur van Lillers, daer hij ghewoont heeft. Actum, den ven juny xvc Lxxiij.
(157) Jacques du Flo ende Nicolaes du Floo, vremde pylemakers, van St Pol, es gheconsenteert hier te logieren ten huuze
van Jooris van Hee, pyllemaker, zonder over te bringhen ten
bezante xiiij daghen. Actum, den ixen juny xvc Lxxiij. (In margine:) debet ij s. parisis.
(158) Christiaen de Zwarte filius Christiaens, van Dickebusch,
oudt xxviij jaer, laboureerder, es gheconsenteert met zijne moedere hier te commen woonen, in thuus van Jaspar Bart, met
conditie vanden aermen niet te belasten ofte rummene. Actum,
ixe juny 73.
(160) Robert Varbrigghe filius ... (sic), schrijnwercker, oudt
xxiiij jaeren, van Bel(l)e, es gheconsenteert te woonen ten
huuze van Jacob van Bouloigne. Ghezien zijne certificatie vanden pastor van Hazebrouck. Actum, den xxvijen juny xvc
Lxxiij.
(161) Nicasius de Buckere, van Pop(e)ringhe, es gheconsenteert hier te commen woonen in thuus van meester Jacob de
Crane. Ghezien de certificatie van zinen pastor. Actum, x
augustus 73.
(162) Cornelis van Eecke filius Jans ende zijne huusvrauwe,
van Langhemarck, es gheconsenteert hier te commen woonen
in thuus van Jan Ackere. Ghezien zijne certificatie, den viijen
augustus Lxxiij.
(f° 20v 0 :)

(163) Jacques Ruflet es gheconsenteert te logieren ten huuze
van Franchois Yweins doude. Den xxjen augusti xvc Lxxiij.
(164) Jehan Domisent, bonnetier, ghebooren van Armentiers,
lestmael ghewoont hebbende te Comene, ghezien zijne certificatiën, es gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze van
Andries Herman. Actum, den xviijen septembris xvc Lxxiij.
(165) Jan van Laeren, ghewoont hebbende buuten in St Jansprochie, landsman, es gheconsenteert hier te commen woonen
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ten huuze van Robrecht de Grave, inde Plateelstraete. Ghezien
de certificatie van zinen pasteur. Actum, den xiiijen octobre xvc
Lxxiij.
(166) Hans Corteure, van Curtricke, onghehuwet, schoemaker, es gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze van
Fransois Plets, zijn lycteecken ghezien. Den iiijen januari 73.
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(167) Catherine de Piercau wedewe van wijlent Pauwels Ie
Febure, van Doornicke, es gheconsenteert hier te moghen
commen woonen met huere drie kynderen. Ghezien huere certificatie vanden pasteur van Ste Jacobs ende van meyer ende ghezwoorenen van Doornycke, met conditie indien zou ofte thuere
kynderen niet suffisant bevonden en waren om den cost te winnen, dat mijne heeren huer ende dezelve huere kynderen zullen
moghen doen vertrecken ofte oock anderssins thuerleder gheliefte. Actum ter Camere, den xxiijen january xvc Lxxiij.
(168) Jan Andriessen, vander Goes, joncman van xvij jaren,
onghehuwet, schoemaker, es gheadmitteert te woonen in tSterreken, midts morghen te biechte gaene voor zinen pastere.
Ghezien zijn pasport vanden capitain ter Goes. Actum, den jen
februari Lxxiij.
Maerten Herewyn, schoemaker, vanden Nieupoort, oudt xviij
jaeren. Als vooren.
Pierre Jehan, van Douay, onghehuwet, parmentier, oudt xxj
jaeren. Als vooren.
(In margine:) ij s. parisis elck.
(f' 2 lr 0 : )

(169) Gillis de Merchy, coopman van oliesyrope ende andere
spanysche waere, van Andwerpen, es gheconsenteert te
woonen ten huuze van Mahieu van Ackere, met laste van te
bringhen certificatie van zinen pasteur ter maendt. Actum, den
xxen februari 1573.
(170) Jaspar Varlinde, cuupere, van Armentiers, zijne attestatie ghezien, es gheconsenteert te commen woonen ten huuze
van Jan van Damme, azijlziedere. Actum, den vien marty xvc
Lxxiij.
( 171) Perine Scorten, wedewe van Jan van Eecke, van
Beselare, es gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze
van Cornelis van Eecke, hueren zone, sydefoeremmelare (?).
Actum, den xen marty xvc Lxxiij.
(172) Jacques du Flos, pyllemakere, van St Pol, es gheconsenteert den tijdt van drie of vier maenden hier te moghen logieren
ende wercken, ten huuze van Jooris van Hee, oock pyllemakere. Ghezien zijne certificatie vanden pastor van St Pol. Actum,
den xijen marty xvc Lxxiij.

(173) Michiel de Vynck, onghehuwet, van Hontschote, es gheconsenteert te commen woonen als cnaepe, met Jan vanden
Eecke, brauwer. Ghezien zijne certificatie. Actum, den xvjen
marty 1573.
(174) Meester Joos van Hooghenhuus, van Rozendale, es gheconsenteert hier te commen woonen ende schoole te houden van
lesen ende scrijven, zonder briefven, totten wederroupene, behoudens dat hij hem allesins zal reguleren naer de placaten ghemaect (?) ende ordonnantiën vp tfaict vande schoolmeesters,
naer dat hij gheëxhibeert hadde consent van mijnen heere den
bisschop, met diversche andere certificatiën. Actum, den xvjen
marty xvc Lxxiij.
(175) Cornelis van Eecke filius Jans heeft verclaert ghedelibereert te zijne, hem vuter stede te vertrecken naer Langhemarck.
Verzouckende tzelve gheteeckent thebbene ende hem gheconsenteert was om hem te valideren als naer redenen. Actum, den
xxiiijen marty xvc Lxxiij.
(f°2lv
(176) Willem vanden Walle, van Nieukerke, landsman ende
drapier, gehuwet, es gheconsenteert te commen woonen binnen
desen stede, ten huuze van Jacob Beert, achter St Pieters. Zijne
certificatie ghezien. Actum, den xxven marty xvc Lxxiij.
0
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( 177) Thomaes Tisen filius Roberts, jonck knecht, van Douay,
spellemaker, es gheconsenteert hier te commen woonen te
Cornelis de Spellemakere. (In margine:) Ghezien zijne certificatie. Actum, den xiiijen may xvc Lxxiiij.
(178) Cornelis van Dichele, van Brugghe, saydrapier, ghehuwet, zonder kynderen, es gheconsenteert hier te commen
woonen in thuus van Osten Darmon, inden Groenwyck.
Actum, den xxvjen may xvc Lxxiiij.
( 179) Christiaen Charle, parmentier, oudt xviij jaeren, gheconsenteert te woonen ten huuze vander wedewe Jan Lievens, inde
Vleeschauwerstraete. Actum, den vijen july Lxxiiij.
( 180) Joos Pinchon, parmentier, oudt xvj jaren, van Bevry bij
Bethune, ten zelven huuze. Actum als vooren.
(181) Joos Schatielis (?), lynewever, van Popringhe, gheconcedeert,
(in margine:) rummen.
(182) Roelandt Lammen, saywercker, van Hondtschote, es
gheconsenteert hier te moghen commen woonen tot een maendt
of zes weken, omme te wetene wat dat van hem es. Actum ter
Camere, den xijen augusti xvc Lxxiiij.
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(183) Jacques Seroutes, van Werveken, saydrapier, ghehuwet,
es gheconsenteert hier te commen woonen ten huuze van
Willem van Reyninghe, bachten Nazarette. Actum, den xiiijen augustus 74.
(184) Jooris Muenickerade filius Victors, plotere 74 , van
Brugghe, oudt xxj jaren of daerontrent, es gheconsenteert te
woonen binnen desen stede, hebbende ghehuert ten huuze van
Jan Bossaert, speleman, inde Meersch. Actum, den lesten
augusti xvc Lxxiiij.
46
(185) Tram Nolet, varwere ende waroyer (?),es gheconsenteert
van Werveken hier te commen woonen ten huuze van
Christiaen de Vos, bezantere, zo langhe als hij den aermen niet
en verlasten. Actum, den lesten augusti Lxxiiij.
(f' 22r 0 :)

(186) Gheraert Drael de jonghe, van Brugghe, vachtploter,
onghehuwet, es gheconsenteert te commen woonen binnen
deser stede, ten huuze van Victor Bossaert, speleman. Actum,
den 29 octobris 74.
(187) Pieter Veile filius Pieters, van Elverdinghe, es gheconsenteert hier te commen woonen met zijne huusvrauwe, zijne
attestatie vanden pasteur ghezien. Actum, den vjen novembris
xvc Lxxiiij.
(188) Pieter Ogier es gheconsenteert vuter stede te vertreckene
naer Waestene, midts hem regulierende naer den placate.
Actum, den xxen novembris xvc Lxxiiij.
(189) Jacob de Smytere, van Dickebusch, landsman, es gheconsenteert hier te commen woonen. Zijne certificatie ghezien.
Actum, den xxiiijen decembris 74.
( 190) Fransois Ryckeman, landsman van Elverdinghe, ghezien
zijne certificatie van zinen pasteur. Es gheadmitteert hier te
woonen ten huuze hem toebehoorende, in Ste Niclaesstraetken. Actum, den viijen january Lxxiiij.
(191) Willem vanden Cruuce, van Morseele, 1ynewever, met
wijf ende vijf kinderen, ghezien zijne attestatiën vanden wet
ende pasteur van Morseele. Es gheadmitteert hier te woonen zo
langhe als hij middele zal hebben van leven, zonder den aermen
te belasten. Actum, den viijen april xvc Lxxv naer Paesschen.
( 192) Christiaen de Conynck, van Nipkerke, es gheconsenteert
te commen woonen binnen deser stede, naer dat hij gheëxhibeert hadde certificatie van zinen pasteur van zijn voorgaende
leven ende conversatie. Actum ter Camere, den xxven juny xvc
Lxxv.

"Ploten: ontharen, plukken, hier vachtplukker.

(f'° 22v 0 :)
(193) Daneel Vlamynck, van Ouckene, lynewever, ghewoont
hebbende tlseghem, hebbende wijf ende zes kinderen, es gheconsenteert te woonen binnen deser stede, ten huuze van
Maerten de Carreman, tot huerleder wederroupene ende vp
conditie vanden aermen niet te belastene vp peine van te moeten rummene. Actum, den xijen july 1575.

( 194) Loyck de Roo, zaghere, van Belle, es ghelast de stede te
rummene met wijf ende kinderen, onthier ende achte daghen,
naer dat hij verkent hier ghewoont thebbene drie maenden zonder consent, in jeghens tverbodt van mijnen heeren ende oock
zijne kinderen thebben laeten bedelen. Actum, den xiijen july
Lxxv.
( 195) Perone du Presster, vuefve de Anthoine du Purs, de
Bapalmes, met ij kinderen ende huere moedere, es gheconsenteert hier te woonen tot anderssins gheordonneert werdt, vp
conditie indien eenighe van hemleden om Gode gaet, sanderdaghs vutghesent te zijne. Woont in Sinte Christophelsstraetken. Actum, den ijen septembris xvc Lxxv.
( 196) Pieter de Mol filius Heindrycx, van Meenene, hoemaker,
es gheconsenteert te woonen ten huuze van Pieter vanden
Berghe, naer dat hij gheëxhibeert hadde certificatie. Actum, den
xvijen septembris 75.
( 197) Quinten Camot woont in thuus van Gillis Jus, zonder
consent.
(198) Maerten de Walle ende zijne huusvrauwe, landslieden
van Provene, es gheconsenteert hier te commen woonen ten
huuze van Fransois de Quicke, inde Cauwelynstraete. Actum,
den vijen octobris Lxxv.
(199) Passchier Godderis, lynewever ende groogreinwerker 75 ,
van Rumbeke, ghezien zijne certificatie, es gheconsenteert hier
te woonen, zonder den aermen lastich te vallen ofte anders te
moeten rummen. Actum, den xen octobris Lxxv.
(200) Hans de Wever filius Cornelis, joncman, van Hondtschote, es gheconsenteert te commen woonen met Claeis
Commere filius Jans. Actum, den xxvjen octobris Lxxv.
(201) Jan de Carpentier, met zijne huusvrauwe, es gheconsenteert te commen woonen in thuus van La Dorme. Den xixen
novembris Lxxv.
(folio ingekleefd tussen f 12v en 13r
(202) Universis et singulis has literas visuris pariter et audituris
S. in domino.
0
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Notum facimus Mariam, relictam Pauli de Capmakere (vidua
cum Catharina de Capmakere) esse filiam Sanctae Ecclesiae
Romanae, nulius excommunicationis aut alterius censure ecclesiasticae sententia innodatam quae quotannis circa festa paschalia vsque ad presentem annum videlicet 1576 nobis humiliter
confessa est, etiam sacrosanctam adiens synaxim. In quorum
fidem presentes literas scripsimus nostroque signo manuali consueto subsignanimus. Actum Steenwerci anno domini 1576,
decima quarta mensis julij. Sic asserit Jacobus Brognart, pastor
Steenwercanus 1576.
(In margine:) Gheconsenteerdt dese vrauwe binnen deser stede te wonen
met Marten van Ryssele. Actum, den xviijen in hoymaent 1576. Mij present C. Vutendale. Registratum
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vanden Bossche, 35
vanden Casteele, 19
vanden Coutere, 28
vanden Cruuce,46
vanden Driessche, 39
vanden Eecke, 45
vanden Kerchove, 16
vanden Kerckhove, 38
vanden Moortgate, 35
vanden Muelene, 40
vanden Quellerie, 35; 42
vanden Verde, 19
vanden Walle, 24; 45
vander Batert, 34
vander Biest, 15
vander Elst, 32
vander Haeghe, 15; 16; 26; 29
vander Halle, 35
vander Linde, 40
vander Meersch, 14; 17; 26
vander Mersch, 36; 42
vander Velde, 33
Varbrigghe, 43
Veile, 13; 20; 23; 46
Verdonck,20: 30
Veresse, 23
Verlinde,44
Verreecke, 25
Verwithaghen, 24
Vlamynck, 47
Vleedt,
Vlissinghe, 33
Vramoudt, 34
Vrombout, 40
Vutendale, 48
Waestene, 36; 46
Walraves, 41
Warot, 24
Weecksteen, 22
Wemare, 31
Werelen, 43
Werveken,35; 36: 37;38; 39;40;46
Wervick, 28
Wervicke, 28
Wervicken, 15; 38; 39
Wervike, 21
Werviken, 15; 19; 21
Willemsseune, 42
Wonck, 41
Wonck en Liège, 41
Wulverghem, 42
Ymmelot, 16
Yweins, 43
Zegherscapple, 32
Zevenen,34
Zevenen in tlandt van Geldre onder
Kesselt vp de Maye, 34
Zunebeke, 37

Gevluchte Franse priesters in de
Franse Periode (1792-1794) :
twee gelegenheidsvondsten
( 1) 350 Franse priesters gevlucht naar Poperinge

(1792)
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PAULHUYS
Hierbij een toevallige archiefvondst 1 betreffende Poperinge.
Het gaat om een Liste individuelle des prêtres émfgrés françois
demeurant dans cette ville et jurisdiction, in september 1792
opgestuurd naar de Raad van Vlaanderen (Bureau der Fiscalen).

1
Gent, Rijksarchief, Raad
van Vlaanderen,
Correspondentie der
Fiscalen, nr. 30.940 Dossier 16 september
1792.
' De Convention
Nationale(= de Franse
regering van 21.9. 1792
tot 26.10.1795) riep de
Republiek uit en veroordeelde de koning ter
dood. Lodewijk XVI was
op 10 augustus 1792 ten
val gebracht en zou op
21 jan. 1793 onthoofd
worden. In juni 1793
begon het regime van La
Terreur, dat in juli 1794
eindigde met de val van
Robespierre. Vele Franse
priesters zijn pas dan
naar hun parochies teruggekeerd.

Maar vooraf een kleine situering in het tijdskader. Op 21 september 1792 werd in Frankrijk de republiek uitgeroepen 2 •
Talloze priesters, beducht voor de eed van trouw aan de
Republiek, vluchtten uit Frankrijk weg. Velen van hen kwamen
- als tijdelijke émigrés- in de Zuidelijke Nederlanden terecht. En
ze waren zo talrijk dat de Procureur-generaal van Vlaanderen
daarvan een overzicht op lijst wou krijgen. Hij stuurde de stadsbesturen een omzendbrief ( 24 sept. 1792) met het verzoek hem
de lijst van de geëmigreerde priesters mee te delen (bevattende
hun naam, het diocees van herkomst, hun functie aldaar, én hun
verblijfadres in ons land). De antwoorden van een aantal steden
(hoofdplaats van een kasselrij en/of een roede) steken in een
dossier, dat bewaard is in de Correspondentie der Fiscalen.
In sommige steden was het aantal geëmigreerde priesters vrij
gering: b.v. drie in Deinze, twee in Nevele, negen in Oudenaarde. We kennen ook de lijsten van Gent, Ninove, Geraardsbergen, Brugge, Oostende, Kortrijk, Torhout, Diksmuide,
Komen en nog andere meer. Algemeen geldt: hoe groter de stad,
hoe meer émigrés er verbleven. Maar er is ook een tweede (en
eigenlijk vrij normale) vaststelling. Hoe dichter bij de Franse
grens, hoe talrijker de vluchtelingen waren: in Wervik b.v. verbleven vierentwintig émigrés, in Poperinge niet minder dan
driehonderdvijftig Daaronder waren 120 priesters uit het bisdom Boulogne, 86 uit het bisdom Sint Omaars, 45 uit het bisdom Amiens, 28 uit het bisdom Beauvais, 19 uit het bisdom
Arras, 41 uit het Bisdom Ieper en nog 11 priesters kwamen uit
andere diocesen. Wat de eenenveertig émigrés uit het bisdom
Ieper betreft, ging het onder meer om geestelijken (meestal
parochiepriesters) uit Abele, Boeschepe, Kassel, Eke,

Godewaarsvelde, Hazebroek, Merris, Okselare, Rekspoede,
Sint-Winoksbergen, Strazele, Terdegem en Vleteren (Flêtre).

54

Die grote aantallen émigrés geven tegelijk een idee van de grondige ontwrichting die dit moet veroorzaakt hebben in de zielzorg in de Franse parochies tijdens die eerste jaren na de Revolutie. Anderzijds kan ook de vraag gesteld worden hoe zo een
stad als Poperinge het met een dergelijk hoog emigrantenaantal
organisatorisch en logistiek voor elkaar kreeg. Gastvrijheid
moet (in kloosters en bij de burgerbevolking) geen ijdel woord
geweest zijn.

(2) Gevluchte Franse priesters te Temse (1794)

CYRIEL MOEYAERT
In het Rijksarchief te Beveren-Waas vond ik in het Oud
Gemeentelijk Archief van Temse. nr. 25, het afschrift van een
brief dd.14 januari 1794 die door baljuw, burgemeester en schepenen van Temse naar een (onbekende) hogere autoriteit werd
gezonden.
Mijne edele Heeren!
Voldoende aen Ued. brief van den 3en deser, hebben wij d'eere
van Ued. te melden dat binnen dese prochie woonen de volgende vremdelingen :
Den heere

Romanus Francies Bernardus Quertier, pastor
van Beautot, diocese van Rouanen, voorsien van
eene certificatie verleent bij den minister van sijne
Maj. den Keyser, bij sijne Maj. den Koning van
Engeland in date van 6 octobre 1793. Ondertekend
Starhemberg.

Den heere

Clementinus Cirotte, priester der diocese van
Evereux, voorsien van gelijke certificatie, verleent
bij den Keyserlijken minister Starhemberg, den 9
juni l 793.

Den heere

Petrus Laurentius Ignon, pastor van Escultot,
diocese van Rouanen, voorsien van eene certifica-

tie verleent bij den minister van sijne Maj. den
Keyser den 10 october 1793. Ondert. Starhemberg.
Den heere

Louis Gauthier, franschen priester der diocese
van Rouanen ( ... enz. als bij Cirotte), den 22sten
augustfj 1793.

Den heere

Mr Le Francois, franschen priester wesende
voorsien van (zoals bij Quertier), den 9 april 1793.
Ondertekend le comte de Stadion.

Den heere

Nicolaes Thomas Aimé Carruette, onderpastoor
van Gournay, diocese van Rouanen, voorsien van
eene certificatie verleent bij den minister Starhemberg, den 11 juillij 1793.

Den heere

Michael Adrianus Philippes, pastor van
Gouville, diocese van Evereux, sijnde voorsien
(enz. zoals bij Escultot), den 3 augustij 1793.

Den heere

Jacobus Thomas Du Tac, professor van de philosophie in de diocese van Evereux, (etc. zoals bij
Escultot), den 16 sept. 1793.

Den heere

Macquet, pastor ende deken der stad Duinkerke,
voorsien van eene certificatie van den franschen
edeldom van den 23 mey 1792. Ondertekend le
duc d'Uzé (?), verantwoord door den marquis de
la Quenille, commissaris van den franschen edeldom.

Den heere

Jacobus Westelinck, priester van Duinkerke.
wesende voorsien van eene certificatie, verantwoord door den Vicomte d'Hautefeuille, commissaris van den franschen edeldom.

Den Heere

Petrus Hallemans, priester gebortig van de stad
Duinkerke voorsien van eene certificatie van
Burgemeester en schepenen van Poperinge, van
den 31 mey 1793. Ondertekend Cadois (?).

Den heere

Joannes Van Costen (Coster?), priester gebortig
van Duinkerke, voorsien van een certificatie van
den franschen edeldom. Ondertekend le duc
d' Uzé (? ).

Den heer

Calziers, onderpastor in de dioces van Arras,
voorsien van eene certificatie gegeven tot
Doornick, den 18 7bre 1792.

Den heere

Alexander De Mersseman, segt gebooren te sijn
tot Ekelsbeke, tusschen Hernen St.-Winnox ende
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Cassel in Vlaenderen, gedeporteert den 13en 7bre
1793 ende aengekomen tot Poperinge den 14en
7bre daer naer, ende canoninck te sijn der collegiale van St.-Pieters tot Cassel, diocese van
Iperen. (in een aparte nota staat dat hij gedeporteert was uit Vranckerijck en dat hij 53 jaar oud
was).
Den heere

Louis Etienne Cesson, franschen priester, voorsien van eene certificatie van burgemeester en
schepenen der stad, Corterijk van den 7en 7bre
1793. Ondertekend De Leenheer.

Den heere

Joannes Bapt. Yvolin, pastor van Gonray, voorsien van eene certificatie van Burgemeester en
schepenen van de stad Corterijk van den 7 7bre
1793. Ondertekend De Leenheer.
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Wfj hebben d'eere van te sijn met respect, Mijne Edele Heere.
ende ondertekend dienaeren Bailliu, Burgemeester ende
Schepenen der Burcht ende Heerlijkheyt van Themsche.
Ondertekend J. Boodts.
Uyt onse Vergaderinge 14 januarij 1794.

Opstand in het Westkwartier.
Een rekening van geconfisqueerde
geestelijke goederen uit de stad en
kasselrij Sint-Winoksbergen
(1580-1581)
57

LUDO VANDAMME
Op het einde van de l 6de eeuw trok Vlaanderen de kaart van de
Opstand tegen Spanje. Spaansgezinde bestuurders werden weggezuiverd, eigen troepen werden gefinancierd, de katholieke
kerk werd ontbonden en een calvinistische kerkorganisatie
kwam in de plaats. Deze revolutionaire politiek was in de eerste
plaats een stedelijk fenomeen; nieuwe, burgerlijke elites grepen
er in 1577 en 1578 de macht. Radicale leiders in Gent zorgden
ervoor dat deze stad het voortouw nam in de Opstand. Maar ook
in andere Vlaamse steden werden, niet zelden op instigatie van
Gent, calvinistische republieken geïnstalleerd. 1 Het platteland
kon moeilijker worden gemobiliseerd. Het werd daarentegen
het toneel van militaire confrontaties van Staatsgezinde milities
in dienst van de Opstand en Spaansgezinde troepen die
Vlaanderen opnieuw voor Spanje wilden veroveren. Deze laatsten trokken uiteindelijk het laken naar zich toe. Einde 1584
was Vlaanderen, op Oostende en Sluis na, opnieuw verzoend
met de Spaanse koning en werd de katholieke kerk gerestaureerd.

' J. Deca vele, Het herstel
van het calvinisme in
Vlaanderen in de eerste
jaren na de Pacificatie
van Gent (1577-1578),
in : Brugge in de geuzentijd: bijdragen tot de
geschiedenis van de hervorming te Brugge en in
het Brugse Vrije tijdens
de 16de eeuw, Brugge
1982, p. 9-33.

In de korte periode dat Vlaanderen meeging in de Opstand
maakten de nieuwe bestuurders tabula rasa met de bestaande
kerkelijke structuren. Kerken, kloosters, abdijen en kapellen
werden genaast; het patrimonium werd verkocht of verpacht en
met de opbrengst werd een protestantse kerk uitgebouwd. Er
werden ontvangers aangesteld om het confisqueren, beheren en
verkopen van kerkeklijke goederen in goede banen te leiden. In
westelijk Vlaanderen werd de volledige operatie gedirigeerd
vanuit Brugge. De verenigde besturen van Brugge en de Brugse
kasselrij (Brugse Vrije) oefenden tijdens de calvinistische republiek toezicht uit op alle lagere besturen (steden en kasselrijen)
in westelijk Vlaanderen. Dit territorium reikte zuidwaarts tot
aan de kasselrijen Sint-Winoksbergen en Broekburg. Ook Gent
en Ieper, de andere leden van de Staten van Vlaanderen, fungeerden als hoofdplaats van een kwartier.
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De Brugse commissarissen voor de gheestelicke ende ghesaisierde goedinghen vaardigden commisiebrieven uit voor lokale
ontvangers. Deze dienden via rekeningen hun beheer in Brugge
te verantwoorden. Dit verklaart waarom vandaag in het Brugse
stadsarchief een aantal rekeningen van ontvangers uit het Westkwartier van Vlaanderen worden bewaard. 2 Het betreft met
name een rekening van Jacob de Paeu voor Sint-Winoksbergen,
een rekening van Jan Speelman voor Lo en de abdij van Roesbrugge, en vier rekeningen (1579-1582) van Pieter Marivael
voor Poperinge. 3 In deze bijdrage wordt de eerstgenoemde
rekening doorgelicht. Op deze manier vragen wij aandacht voor
interessante, ongekende bronnen uit een cruciale periode in de
geschiedenis van het Westkwartier. Gelijkaardige rekeningen
met betrekking tot het kwartier Ieper werden reeds in 1913 uitgegeven door kanunnik A.C. De Schrevel. Het betreft rekeningen van de geestelijke goederen voor de periode 1579-1581 die
door ontvanger Franchois De Vos werden aangeboden aan het
stadsbestuur en de Ieperse Kamer van het Geestelijk Goed. Het
Ieperse kwartier omvatte in de periode van de calvinistische
republiek de kasselrijen Ieper, Belle, Kassel en Waasten. 4
Het register bestaat uit 120 papieren bladen, gebonden in een
registerband van perkament. Op het voorplaat staat in inkt :
Rekenynghe van Jacob de Paeu vande jaeren XVC LXXX ende
LXXXI vande goedinghe van Winnoxberghe abdie. Daaronder,
in het midden van het voorplaat, is een gedrukt etiket gekleefd
met de volgende tekst; I Ghesaysierde Geestelijcke Goederen
1580.1581. De rekening werd opgesteld door Jacob de Paeu.
Als ontvanger van de geestelijke goederen in het kwartier van
Sint-Winoksbergen (stad en kasselrij) brengt hij verslag uit van
de ontvangsten en de daarop aansluitende uitgaven over de
jaren 1580-81, en van achterstallen uit de voorgaande jaren. 5
Ook de kerkelijke bezittingen in de kasselrij Broekburg vallen
onder zijn bevoegdheid maar de ontvanger slaagde hier slechts
zeer gedeeltelijk in zijn opdracht. De commissiebrief die Jacob
de Paeu met deze opdracht belastte werd op 7 april 1581 uitgevaardigd door de Commissarissen van het Geestelijk Goed van
Brugge en het Brugse Vrije. 6 Regelmatig reisde hij naar Brugge
met tussentijdse rapporten en rekeningen en met de vraag voor
verdere instructies. Twee jaar later, op 25 april 1583, legde hij
persoonlijk de nu nog bewaarde rekening van inkomsten en uitgaven neer bij het magistraat van Brugge en het Brugse Vrije.
De pakken bewijsstukken werden bewaard in de Kamer van het
Geestelijk Goed in Brugge, gevestigd in de voormalige proosdij
op de Burg. De reis naar Brugge was niet zonder risico's. Op het
traject Duinkerke-Nieuwpoort liet hij zich begeleiden door vijf
soldaten, te bewaerenesse van zynen persone ende vande voerscreven penninghen. Vanuit Nieuwpoort ging het dan richting
Brugge. De Paeu opereerde in deze jaren wellicht vanuit SintWinoksbergen. In zijn eigen rekening brengt hij de verkoop van
een door hem aangekocht huis in, dat eerder aan Jan Willaert

' Brugge, Stadsarchief,
Oud archief, reeks 501 :
Confiscatie geestelijkheid (drie portefeuilles)
' Over Jan Speelman en
zijn perikelen als ontvanger: A. Bauwens, Anno
1584, een gevangene
schrijft: de brieven van
Jan Speelman, voormalig
ontvanger van de geestelijke goederen in Veurne
en Veurne-ambacht, in
Westhoek, 11 (1995) p.
128-136, en een korte
aanvulling: Jan
Speelman nog niet uitgeteld ... , in Westhoek, 12
(1996) p. 36.
'A. C. De Schrevel, Le
protestantisme à Ypres et
dans les environs de
1578 à 1584 d'après des
compies contemporains,
in : Analectes pour servir
à l'histoire ecclésiastique
de la Belgique, derde
reeks, 9 (1913), p. 55255, ook afzonderlijk uitgegeven (Leuven, 1913).
Beide rekeningen (l 5791580, 1581) werden
aldaar uitgegeven (p. 74205). Deze bronneneditie
bevat daarenboven twee
rekeningen van de calvinistische kerk van Ieper
(1581-1584).
Gelijkaardige rekeningen
zijn ook bewaard voor
Brugge en Gent.
5
In ponden, schellingen
en penningen parisis.
' De commissarissen
waren Capelle, Thomas
de Schotis, Houtvelde en
Beyts.

7

Rekening De Paeu,
f. 72 v (voor 316 pond
18 sch. en !Od.)
8
Rekening De Paeu,
f. 72 r. Bazelis had het
huis gekocht van joncvrouwe vander Hoymille;
het kwam nu in het bezit
van Michiel Roggeman.
Over Bazelis: G.
Schoonaert, Nicolas
Bazelis, de Nostradamus
van het Westkwartier, in :
Westhoek, 12 (1996),
p. 43-97.(overleden
1579-1580?). Michiel
Roggeman behoorde tot
een vooraanstaande schepenfamilie in SintWinoksbergen en huwde
de dochter van de calvinistische poortmeester
Jacob Martens: L.
Vandamme, Een protestantse familie tijdens de
Opstand: brieven aan
Jacob Martens, koopman
en burgemeester van
Sint-Winnoksbergen (ca.
1572-1583), in: H. Soly
en R. Vermeir, Beleid en
bestuur in de oude
Nederlanden: Liber
Amicorum prof.dr. M.
Baelde, Gent 1993, 365.
9
Rekening De Paeu, f. 2
r.(in de marge schreef de
Brugse greffier De
Groote bijden rekenynghe van Mr Andries van
clytte hier ghesien. Het
betreft de pacht in 1580
van een tiendenhoek in
Hondschote en Ghyvelde
gebruikt door Steven
Andries), f 109r-v: vereffening van zijn rekening . Van der Clytte had
de bewysen vande
clooster van St.
Winnocx op zijn beurt
verkregen van Pieter
Pigouche, wellicht de
ontvanger van de abdij
voor de alteratie. Willem
de Vos was in elk geval
ook ontvanger van het
nieuwe klooster, net buiten de stadsomwalling
van Sint-Winoksbergen:
Rekening De Paeu,
f. 115 r..
10
Rekening De Paeu,
f. 117r.
11
Rekening De Paeu,
f. l 15r

toebehoorde. 1 Voor belangrijke beheersdaden werd toestemming van de hoge heren in Brugge gevraagd, zoals voor de verkoop van een huis dat toebehoorde aan Nicolaas Bazelis. 8
De rekeningen die aan deze voorafgaan, werden wellicht opgesteld door particuliere ontvangers. Een particuliere ontvanger
was verantwoordelijk voor de ontvangsten en uitgaven van een
bepaalde kerkelijke instelling. In enkele gevallen zette de ontvanger die in dienst was voor de machtswisseling, gewoon zijn
werk verder. Jacob de Paeu verwijst enkele malen naar deze
voorafgaande rekeningen. Een rekening van meester Andries
vander Clytte voor de benedictijnenabdij was ook in Brugge
ingediend. Wellicht was Vander Clytte zelfs De Paeus voorganger als algemeen ontvanger voor de stad en de kasselrij. Ook is
er sprake van de calvinistisch gezinde burgemeester Willem de
Vos als ontvanger van de confiscaties. 9 Jacob de Paeu en de
genoemde Andries vander Clytte maakten overigens deel uit
van een vierkoppige commissie van commissarissen, die door
de magistraat van Brugge en het Brugse Vrije was aangesteld
om de overdracht van de kerkelijke goederen in de stad en kasselrij Sint-Winoksbergen te begeleiden. De koopman en poortmeester Jacob Martens en Antoon Vierendeel waren de andere
leden. Deze commissie werkte vanzelfsprekend in nauw overleg
met de ontvanger. Zo reisden ze gezamenlijk naar de hoeve de
Maere in Gijvelde om een vervallen schuur te inspecteren.
Gezien de permanente onveiligheid op het platteland lieten ze
zich daarbij begeleiden door drie ruiters uit de compagnie van
kapitein Colbau. 10
Op basis van de overdracht en van zijn onderzoek in de kohieren van de vijfde penning (1578-1579) was De Paeu erin
geslaagd de kerkelijke goederen in zijn ressort in kaart te brengen en te beschrijven. Met dit resultaat en met een kohier van
de door hem verpachte landerijen en tienden in zijn district trok
hij op 15 november 1581 naar Brugge om het aan de commissarissen van de geestelijke goederen aldaar voor te leggen. 11
De rekening brengt in eerste instantie verslag uit van de verpachting van de verschillende kloostergoederen in het territorium van de stad en de kasselrij: de benedictijnenabdij SintWinoks in de stad, het nieuwe klooster net buiten de stadswallen en het Heilig-Drievuldigheidsklooster nabij Hondschote.
Verder werd beslag gelegd op goederen in deze regio, die toebehoorden aan verderaf gelegen instellingen zoals de abdijen
Nonnenbos (Zonnebeke), Roesbrugge en Eversham, alsook het
Sint-Maartenskapittel en het Sint-Claraklooster in Ieper.
In tweede instantie werden de inkomsten van kerken, kapellen,
kosterijen en gilden in rekening gebracht. De beluiken van de
Winoksabdij met de aanpalende boomgaard in de stad zelf
waren door het calvinsitische stadsbestuur toegewezen aan het
garnizoen dat in de stad was ingekwartierd. De boomgaard was
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Fragment uit: Het portret van Pieter Dominicle, Pieter Pourbus, 1558.

" Rekening De Paeu,
f. 20 r. Over de plunderingen van de abdij en
het vertrekken van de
monniken: J. Robert,
L'abbaye de Saint-Winoc
à Bergues particulièrement pendant les troubles
de Flandre à la fin du seizième siècle, in : Bulletin
de la Société Historique
et Archéologique de
Dunkerque et de la
Flandre Maritime, 22
(1925) p. 369-431.
13
Rekening De Paeu,
f. 2lv. Zie B. De
Laroière en A. Bonvarlet,
Notice sur Ie couvent des
Dominicains à Bergues
(St.-Winoc), in: Bulletin
du Comité Flamand de
France, 4 ( 1866-68), 348371. Zie ook W. Simons,
Bedelordekloosters in het
graafschap Vlaanderen,
Brugge 1987, p. 78-79.
De toenmalige burgemeester (poortmeester)
Jacob Martens ontvreemdde kerkschatten
uit het
Predikherenklooster voor
eigen profijt: L.
Vandamme, art. cit" 368369.
" Rekening De Paeu,
f. 116
" Wannneer de ontvanger
nader lokaliseert levert
dit soms interessante toponiemen op (de
Morullieweede in
Hooimille, f. 6r; de
Postaernemolen in SintWinoksbergen, f. 20r))
16
Het zou tot een flink
stuk in de 17de eeuw
duren vooraleer de bevolking zich op het platteland had hersteld. Dit
gebeurde ondermeer via
migratie vanuit Holland:
P. Vandewalle, Hollandse
migratie naar de kasselrij
Sint-Winoksbergen tijdens de zeventiende
eeuw: een status quaestionis, in Jaarboek van
het Centraal Bure au van
Genealogie, 77 (1993)
p. 169-177.
17
Rekening De Paeu,
f. 72v.
" Rekening De Paeu,
f. 73v-74r.

overigens volledig gerooid; met het hout werd een droogveld
voor de lokale saainijverheid aangelegd. 12 Van de andere kloosters in de stad is er nauwelijks sprake; enkel waren er inkomsten
uit de verkoop van (inboedel uit) de predikherenkerk. 11 Alles
werd trouwens in het werk gesteld om verduisterde bezittingen
te recupereren. Informatie van binnenuit kon daarbij helpen. Zo
werd ontvanger De Paeu door Pieter de Weert, eertijds religieus
van het Triniteitsklooster buiten Hondschote, getipt over goederen die door de laatste kloosterontvanger waren verstopt in de
herberg 'De Sterre' in Sint-Winoksbergen. De commissarissen
van het geestelijk goed werden opgetrommeld maar er werd
niets gevonden. 1'
De verpachte tienden en landerijen worden per dorp opgesomd. 15 De ontvanger werd evenwel geconfronteerd met een
ontwricht platteland dat er door de oorlogsomstandigheden verlaten bijlag. 16 De weduwe van Karel Bekaert, die een hoeve van
de benedictijnenabdij pachtte, was door de oorlog goedloos
geworden en had haar toevlucht genomen tot de dienst vande
goede lieden om den cost te winnen. Boeren in Gijvelde waren
eveneens geruïneerd daar Staatse troepen er tot driemaal toe
neergestreken waren. De pacht van de groentiende in Stene
(twee derde van de abdij van Sint-Winoksbergen; één derde
van de abdij in Waten) bracht niets op daar het gheheele quartier daeromtrent byden vyant bedorven es gheweest ende den
pachters bystier ghestorven syn. 17 Opmerkelijk is de opsomming van 22 pachters die als hoveniers de hovinghen in
Hooimille pachtten van de erfgenamen van meester Cornelis
vanden Coornhuse. 18 Andere plattelandsbewoners hadden
eieren voor hun geld gekozen en waren naar de koningsgetrouwe, katholieke Nederlanden uitgeweken. Zuidelijke steden als
Rijsel, Sint-Omaars en Dowaai herbergden in die jaren aanzienlijke kolonies katholieke vluchtelingen. Zo iemand was Jan
Ingelevert, ontvanger van de pacht van de tiendenhoeken in de
parochies Gijvelde, Tetegem en Leffrinkhoeke. Zijn pachters
waren ofwel overleden ofwel eveneens by vyand ghevloden
ende uten lande ghevlucht. 19 Tijdens de vlucht van Inghelvert
slaagden soldaten van Sint-Winoksbergen en Duinkerke erin
heel wat van zijn bezit buit te maken. Ook van negen personen
die zich in de Spaanse gebieden (inde ghedesunierde steden
ende landen) ophielden, werden de bezittingen aangeslagen.
Daartoe behoorde een groot huis in Sint-Winoksbergen, eigendom van de naar Sint-Omaars gevluchte Jan Maertens.
Soms werden ontvangsten niet in rekening gebracht omdat ze
nu voor andere doeleinden werden bestemd. De haringtiende in
Duinkerke werd normaal verdeeld tussen enerzijds de abdij en
anderzijds de kerk en de armendis van Duinkerke; in deze jaren
kwam ze volledig aan laatstgenoemde toe.
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Deze inkomsten kregen verschillende bestemmingen. Zo werd
er alimentatie uitbetaald aan religieuzen die in de stad verbleven; ze waren werelds gekleed en woonden in particuliere huizen. Monniken van de Sint-Winoksabdij zoals Arthur de
Lonchamp, Matheus Boudeloot en Franchois Borluut ontvingen
een alimentatie van jaarlijks 360 f tot 680 f. 20 De jaarlijkse alimenatie van de reeds hoger genoemde Pieter de Weert, monnik
van het klooster van de H. Triniteit, net buiten Hondschote,
beliep slechts 100 f. De Weert verongelukte in augustus 1582
op de molen van Sint-Winoksbergen tijdens een belegering van
62 de stad."
Daarnaast werden de inkomsten aangewend om protestantse
bedienaars te vergoeden. Zowel in 1580 als in 1581 werd 2400
f uitgetrokken voor tonderhoudt vande dienaeren des Godlicken Worts metghaeders dandere dienaers der ghereformeerde kercke. In het bijzonder worden vermeld: Matheus Platevoet,
gewezen predikant van Hondschote, en Karel vanden Broucke,
predikant in Pitgam. Hondschote was midden 1582 zo goed als
onbewoonbaar geworden na een stadsbrand. 22 Wellicht werden
er afzonderlijke rekeningen aangelegd voor de financiering van
de calvinistische kerk.
Het meeste geld kwam evenwel de fortificatiewerken ten goede.
Dit maakte de eindbalans negatief. De totale uitgaven beliepen
52833 f 33 sch. 8 d. en dit leverde een tekort op van 190lf
l 7sch. 2 d .. De rekening werd aldus onderzocht en goedgekeurd
op 30 april 1583 in Brugge door de beide burgemeesters van
Brugge (Nicolaas Casembroot en Pieter Dominicle) en het
Brugse Vrije (Noël Caron en Francois Nans) en door de respectievelijke greffiers Francois de Groote en Laureyns de Aula.

19
Rekening De Paeu,
f. 2r. Pachters die nog ter
plaatse bleven waren
Christian Herduyn,
Omaer van Oye, Louys
de Block en Louys
Nollent.
20
Rekening De Paeu,
107r. Lonchamp werd
uitbetaald van 11 november 1579 tot 1 januari
1583.
21
Rekening De Paeu, 107

V.
22

E. Coornaert, La draperie-sayetterie d'
Hondschoote (X/VeXVll/e sècles). Paris
1930, p. 42.

Berichten en Aankondigingen
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Leden die van deze rubriek gebruik willen maken, kunnen
terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950
Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw bericht of aankondiging wordt opgenomen.

Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen.
Een nieuwe prisma van de geschiedenis van Ieper.
In 1974 werden 22 onuitgegeven en uitgegeven wetenschappelijke bijdragen over Ieper gebundeld. Het succes van die eerste
Prisma van de Geschiedenis van leper leidde ertoe dat de plannen voor een herhaling van dit initiatief meermaals geuit werden. Effectief verschenen in de daaropvolgende jaren enkele
themabundels zoals leper Tuindag. Zesde eeuwfeest (1983), De
Sint-Maartenskathedraal te leper (1990) en Wevend aan het
Verleden (1992), maar een tweede Prisma bleef tot op heden
achterwege.
Sinds 1974 hebben zich in Ieper belangrijke culturele wijzigingen voorgedaan. Beschikte de stad toen enkel over een archivaris-bibliothecaris-conservator, dan zijn het Stadsarchief, de
Stadsbibliotheek en de Stedelijke Musea nu uitgegroeid tot
aparte diensten met eigen gekwalificeerd personeel. Vooral het
in augustus 1992 met het Algemeen Rijksarchief en het
Rijksarchief in de Provinciën afgesloten samenwerkingscontract zorgde voor een belangrijke archivalische stimulans. Om
deze samenwerking extra in de verf te zetten heeft het
Stadsarchief het opportuun geacht na vijfentwintig jaar een
tweede Prisma uit te geven, zij het dit keer onder de verzameltitel Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen,
uit velerlei eeuwen. Twaalf verschillende artikels, waarvan er
tot op heden liefst negen onuitgegeven zijn, informeren over
verschillende aspecten van de stads- en regionale geschiedenis.
Volgende bijdragen zijn opgenomen :
Johan BEUN: Het kapittel van de collegiale kerk van OnzeLieve-Vrouw van Mesen, 1060-1797.
Stefaan BONTE: Eugène de Pruyssenaere de la Woestyne,
1826-1864. Het levensverhaal van een Belgische reiziger naar
de bronnen van de Nijl.

Jan DEWILDE: Louise De Hem in Zwitserland: een hersenschim?
Jos MONBALLYU: Discussie omtrent een schenking door de
heer van Moorslede aan zijn bastaarden: de zaak Philips Despieres, alias van der Poorte, contra Jan de Grendele, 15801587.
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Jos MONBALLYU: Vergiftiging, tortuur en beroep tot nietigverklaring in de kasselrij Ieper: het proces Pieter Geloen, 17851786.
Octaaf MUS: Het beleg van Ieper in 1383: de vernietiging van
de buitenwijken en de gevolgen voor de binnenstad en de bewoners ervan.
Rik OPSOMMER: De lenen onder de Ieperse Zale in de Ieperse
Sint-Jacobsparochie, 14de-15de eeuw.
Irmgard SIMON: Der Tod von Ypem.
Paul TRIO - Marc CARNIER: La confrérie nommée kalande:
réminiscence d'une organisation à base décanale, dans Ie comté
de Flandre au Moyen Age.
Norman VANOVERBEKE: De mythologisering van de fricadellenslag of de avant-première van de schoolstrijd in de Lamotteschool.
Adriaan VERHULST: Ieper in del lde-12de eeuw.
Regina WESCHE: Ferdinand Pauwels' Wandmalereien in der
Ypemer Tuchhalle, 1870-1881: das Ideale im Realistischen.
Het nieuwe verzamelwerk Van Ieperse scholen en lenen,
schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen onder redactie
van Rik Opsommer kan vanaf zaterdag 22 mei in het
Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van 800 BEF of
door overschrijving (+ 150 BEF verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 Ieper.

De sodaliteit der huwbare jongmans van de SintMaartensparochie te Ieper (1679-1735)
Publicatie van R.L.C. Verheye met de medewerking van V.V.F.Westhoek. Het betreft een bewerking van het nog bewaarde
gedeelte van de ledenlijst met namen, leeftijden, herkomst en
aanvullingen omtrent lidmaatschap, huwelijk en overlijden.
Verkrijgbaar d.m.v. overschrijving van 150 BEF (+100 BEF
verzendingskosten) op rekening 738-3293440-21 ten name van
V.V.F.-Westhoek, Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper met vermelding 'Sodaliteit'.

De poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper voor
de periode 1509-1527 (deel 2)
Het is een lijst geworden van 7786 verschillende personen ( die
poorter werden) met hun afkomst, herkomst en eventueel hun
gezin
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
900 BEF of door overschrijving (+ 150 BEF verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 Ieper met vermelding "15091527".

Volkstelling van Ieper (1•1• kanton) 1815-1816 (deel 3)
Het betreft 4720 namen van inwoners van Ieper voor het kanton
Ieper met gegevens over hun woonplaats, burgerlijke stand,
leeftijd, beroep en geboorteplaats.
Uitgave van de hand van archiefmedewerker Freddy Bauwen.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
600 BEF of door overschrijving (+ 150 BEF verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 te name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9, 8900 leper met vermelding "1815-1816
Kanton l".

De poorters van Ieper 1325-126 (deel 4)
De poorters van Ieper ingedeeld per straat met vermelding van
het poortersgeld per persoon. Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van 120 BEF of door overschrijving
(+ 100 BEF verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 te
name van het Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 Ieper met
vermelding "1325-1326".

Poorter te Ieper 1350-1418 (deel 5)
Registre van den slapene van poorter ende ooc heur poortersceip te vercrighene
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van 50
BEF of door overschrijving(+ 100 BEF verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 te name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9, 8900 Ieper met vermelding "1350-1418".

Volkstelling van Ieper 1815-1816 - 2de Kanton (deel
6).
Het 2de Kanton, met vermelding van meer dan 8700 personen
per straat, burgelijke stand, beroep en geboorteplaats.
Uitgave van de hand van archiefmedewerker Freddy Bauwen.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
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800 BEF of door overschrijving (+ 150 BEF verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 te name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9, 8900 leper met vermelding "1815-1816
Kanton 2".

R. FERMEY, Le Baillage royal et Siège présidial de
Flandres: composition et activités (1693-1789),
Revue du Nord, 80 (1998), nr. 326-327, p. 619-635.
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In 1996 werd Raphaël Fermey licentiaat moderne geschiedenis
aan de Universiteit te Rijsel met zijn licentiaatsverhandeling
handelend over een belangrijke achttiende-eeuwse instelling uit
onze regio nl. Le Baillage royal et Siège présidial de Flandres.
Die instelling werd opgericht in 1693 en was tot 1704 te leper
werkzaam. In 1704 verhuisde ze naar Belle om er in 1789 net
zoals vele instellingen uit het Ancien Regime een stille dood te
sterven. De auteur vatte zijn licentiaatsverhandeling in een
twintigtal bladzijden samen en het resultaat werd in dit artikel
in de Revue du Nord gepubliceerd. Voor de lezer van Westhoek
is het artikel een bruikbaar hulpinstrument voor de reeds gepubliceerde Nederlandstalige bijdrage van de hand van K. Papin
over die instelling. (M.P.)

Vragen en Antwoorden

De rubriek Vragen en Antwoorden staat open voor alle genealogisch-historische vragen van onze leden. De vragen - liefst op
diskette - worden in de mate van het mogelijke zo vlug mogelijk in het tijdschrift opgenomen. Vragen en antwoorden kunnen
eveneens aan ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4,
8950 Nieuwkerke gericht worden. Gelieve bij elke vraag 3 postzegels van 17 BEF te voegen (of een internationaal antwoordcoupon). Gezien de talrijke vragen die wij voor die rubriek ontvangen, kunnen wij onmogelijk enig zoekwerk in de verschillende archieven verrichten.
VRAGEN

1999/l
Wilfried Erard, Mettewielelaan 54/23, 1080 Brussel.
Hij zoekt naar geboorteplaats en -datum van :
Nicolaus Jan Erar gehuwd te leper op 30 oktober 1710 met
Isabelle Therese Smalbeen.
Nicolaus komt uit Santerre (Picardie). Was chirurgien te
Merkem en te Vladslo. Hij is overleden te Vladslo op 04-031744.
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Steunlijst 1998
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De redactie houdt eraan allen die de werking van Westhoek
extra steunden oprecht te danken.
H. DEDULLEN, leper (1400 fr.) - N. BOUSSEMAERE,
Boezinge (1000 fr.) - J. CAPOEN, Ieper (1000 fr.) - M.
DEPOORTER, Westende (1000 fr.) - M. FACHE, KnokkeHeist (1000 fr.)-A. PRENEEL, Winksele (1000 fr.)- K. VERWAERDE, Oostende (1000 fr.) - G.R.C. DERAEDT,
Leidschendam (NL) (900 fr.) - A. BOUTEN, Kortrijk (600 fr.)
- St. RIEM, Komen (600 fr.) - J.F. VAN GEMUND,
Amersfoort (550 fr.) - St. BEUN, Ieper ( 500 fr.) - W. BORIES,
Assebroek (500 fr.) - CARRE, Kontich ( 500 fr.) - D. DECONYNCK, Brussel (500 fr.) - DEJEAGHER, Brugge (500 fr.) J. DELEYE, Binic (500 fr.) - W. DESODT, Voormezele (500
fr.) - J. DEWILDE, Ieper (500 fr.) -A. DUFLOU, Vlamertinge
(500 fr.) - L. GHESQUIERE, Ieper (500 fr.) - GLORIE, StAndries (500 fr.) - W. GOUSSEY, Lo (500 fr.) - A. KEIRSEBILCK, Meulebeke (500 fr.) - B. KERRINKX, Wijchmaal (500
fr.) - A. LAGROU, Izegem (500 fr.) - St. LAZOORE, Ieper
(500 fr.) - E. LIBBRECHT, Roeselare (500 fr.) - P. METSU,
Borgerhout (500 fr.) - J.OOGHE, Gent (500 fr.) - M. PATTYN,Heuvelland (500 fr.) - J. POLLEE, Ieper (500 fr.) RYDE, Dikkebus (500 fr.) - E. SAMIJN, Koksijde (500 fr.) G. SCHOONAERT, Poperinge (500 fr.)- G. SPYCKERELLE,
Roeselare (500 fr.)-R. VANOORENBERGHE, CouderkerckeBranche (FR) (500 fr.) - G. VERDRUYNE, Dilbeek (500 fr.) J. VERHAEGHE, Brussel (500 fr.)-L. VERWARDE, Vleteren
(500 fr.) - F. WATERBLE, Waarschoot (500 fr.) - J.P. BAUDEN, Diksmuide (450 fr.) - G. DESMYTTER, Dendermonde
(450 fr.) - R. VERHEYE, Ieper (450 fr.) - P. VERMEERSCH,
Poperinge (450 fr.) -

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassel, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160 pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers van
dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. ll (1995),
jg. 12 (1996) en jg. 13 (1997) en jg. 14 (1998) beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden voor 1999 zijn:

België:

450,- BEF overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.

Westhoek v.z.w., Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
28 NLG overschrijven op Rabobank-rek 11.33.39.143, t.n.v.
Ludo Vandarnme, Doomhut 28, 83 lO Brugge.
France:
85 FRF par virement au compte, au nom LA POSTE nr. 12 258 06 T Lille
de Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Heuvelland-Nieuwkerke
Andere landen: 600,- BEF op rek. 000-1692845-01, t.n.v.
Stefaan Lazoore, Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
Nederland:

Druk en opmaak : Drukkerij Vonksteen, Langemark
Vormgeving omslag : Diederik Vandenbilcke, Ieper
ISSN 0773-5766
Verantwoordelijke uitgever: Ludo Vandamme, Doomhut 28, 8310 Brugge.

Onze gezinnen ... ze bouwen aan een huis, aan de toekomst van

hun kinderen, aan later. Wij van KBC Bank & Verzekering staan altijd
klaar om hen met raad en daad bij te staan in hun plannen. Want onze
gezinnen, daar hebben we het nu eenmaal voor. http://www.kbc.be
KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT
DE KREDIETBANK, ABS-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KBC

We hebben het voor u.

Bank & Verzekering

alle hanc;fe/s- en gelegenheic;fsc;frukwerk

drukkerij
marktplein 33
057 /48 80 92

n.v. vonksteen
8920 langemark
fax 057 / 48 62 37

Verantwoordelijke uitgever
Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge

WESTHOEK

Tijdschrift voor
geschiedenis & familiekunde
in de Vlaamse & Frans·e Westhoek

Driemaandelijks tijdschrift, Jaargang 15, 1999, nr. 3
Afgiftekantoor B-8310 Brugge St.-Kruis

VVF-Westkus~

6g

Volgnr :_A--1
Jaar:
~_.:i

WESTHOEK
Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek.
Westhoek is de voortzetting van: Westhoek-Info: mededelingen van Westhoek, kring voor
geschied- en familiekundig onderzoek in de Westhoek.
Westhoek is een publicatie van: Westhoek, kring voor geschiedenis en familiekunde,
v.z.w..

Raad van bestuur
Wilfried Beele, Noël Boussemaere, John Desreumaux, Stefaan Lazoore (secretaris-penningmeester), Kristof Papin, Mattias Pattyn, Arnold Preneel (voorzitter), Ludo Vandamme.
Redactie
Wilfried Beele, Noë! Boussemaere, John Desreumaux, Pieter Donche, Stefaan Lazoore,
KristoÎ Papin, Mattias Pattyn, Jef Pollée, Ludo Vandamme (voorzitter).
Kernredactie
Wilfried Beele, Noël Boussemaere, John Desreumaux, Stefaan Lazoore, Kristof Papin,
Mattias Pattyn, Ludo Vandamme.
Penningmeester
Stefaan Lazoore.
Adressen:
Redactie:
Administratie:
Bestuur:

Ludo Vandamme, Doornhut 28, B-8310 Brugge
Tel : 050/370386
Stefaan Lazoore, Oude Veumestraat 37, B-8900 Ieper
Tel: 057/218779
E-mail adres: westhoek@yahoo.com
Arnold Preneel, Termereboslaan 16, B-3020 Winksele
Tel: 016/480853

Op de omslag :
Boven: Zegel in rood was met wapen van Jan de Meyere, baljuw van Isabelle de Noyelles, vrouwe van Poelkapelle
1550 (leper, Stadsarchief).
Midden, Figuratieve kaart (Sebastien de Beaulieu) van Ieper en omgeving ten tijde van het beleg van 1648 (leper,
Stadsarchief).
Onder : De schenking van een kapel aan de Vlaamse vluchtelingen in Colchester, anoniem schilderij (Colchester,
Raadkamer van het Stadhuis)

Inhoud

Paul De/salie
Les relations entre Leyde et Tourcoing au 16e, 17e et
18e siècles

71

Maurits Vandecasteele
Een kohier van de tiende penning geïnd op inkomsten
van onroerende goederen te Woesten in 1557-1558

86

Germain Schoonaert
Geloofstwijfels of geloofsafval? (1559-1564)

97

Voor u gelezen

107

Nieuwe uitgaven

109

Berichten en aankondigingen

115

Vragen en Antwoorden

118

Les relations entre
Leyde et Tourcoing
au 16e, 17e et 18 siècles
PAUL DELSALLE
71
Les jumelages entre villes françaises et étrangères, depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, se sont multipliés mais reposent
rarement sur des fondements historiques, tout au plus, des
affinités économiques, sociales, ou culturelles. Il en irait différemment si un jumelage entre Tourcoing et Leyde se concrétisait. En effet, on n'imagine pas à quel point ces deux villes, que
tout sépare à première vue, ont eu des relations. Seuls, pour l'instant, les généalogistes peuvent en prendre conscience: ils retrouvent fréquemment des ancêtres de l' autre cöté des frontières. Ces racines familiales traduisent l'importance des liens économiques, religieux, sociaux qu'entretenaient Leyde et
Tourcoing au 16e, 17e, l 8e siècles.
Avant d'évoquer ces liens, une rapide présentation de Leyde,
forcément subjective, impressionniste même, s'impose.

1. Leyde
Le visiteur tourquennois qui découvre Leyde, après 3 h 30 de
route (ou 4 h de rail) est frappé immédiatement par l'animation
et le charme de cette ville: des canaux, des moulins, des bicyclettes, des églises, des fleurs. Aucun doute, nous sommes bien
en Hollande. La cité recèle d'innombrables merveilles architecturales dans la vieille ville: l' église St-Pancrace oude Hoogland
(15e-16e s.), l'église St-Pierre (début du 15e s.), l' Académie
(ancienne chapelle devenue siège de l'Université), la
Bibliothèque Thysiana (1655), Ie Gravensteen (ancienne prison), l'Ecole Latine (1599), la fameuse Eglise Wallonne ou l'on
prêche encore tous les dimanches en français.
On pourrait citer encore des dizaines d'édifices: de toute évidence il faut plusieurs joumées pour voir l'essentiel à Leyde,
d'autant plus que les musées sont nombreux et admirables:
Musée d'ethnologie (Volkenkunde), Musée des antiquités
(Oudheden), ancienne Halle aux draps devenue Musée de
Lakenhal, Musée de géologie, Musée de la pipe, Musée de
!' Académie (Université), etc ... Ajoutons y de merveilleuses
maisons, des hotels particuliers, des quais ombragés. Bref, la
vieille ville est agréablement touristique, et les étudiants de la
plus ancienne université du pays lui assurent une animation en

Vue symbolique de Tourcoing en 1649. Carte de Martin DOVE. Archives municipales de Lille, 1463.

toute saison. Cette ville me fait penser un peu à Louvain, par la
jeunesse de sa population et l'animation du centre, très commerçant 1•
Bien sûr, au-delà s'étend la ville moderne et industrielle. Leyde
n'est plus du tout une ville textile. Ce sont les services qui
dominent. Leyde souffre un peu de la proximité d' Amsterdam
(40 kms) et surtout de La Haye (15 kms seulement). Les touristes pressés lui préfèrent d' ailleurs Delft, au charme passé plus
intact.

2. L'histoire textile de Leyde

1
On trouvera des notices
sur Leyde dans tous les
guides sur les Pays-Bas,
la Hollande et les
Provinces-Unies. J.
HUREAU, La Ho/lande
aujourd'hui, p. 156-158.
Pour l'histoire du pays,
voir H.A. ENNO VAN
GELOER, Histoire des
Pays-Bas du XV/ siècle
à nos jours, Paris, 1936;
M. BRAURE, Histoire
des Pays-Bas, Paris,
1974.
'N.W. POSTHUMUS,
De geschiedenis van de
Leidsche lakenindustrie,
La Haye, Nijhoff, 193336, 2 vol.; ID" De
geschiedenis van de
Leidsche lakenindustrie,
's-Gravenhage, 1908;
ID" Bronnen tot de
geschiedenis van de
Leidsche textielnijverheid, 's-Gravenhage,
6 volumes parus entre
1910 et 1922. Pour Ie
contexte général, voir la
monumentale Algemene
Geschiedenis der
Nederlanden, Haarlem;
en particulier les tomes 5
et 6.
' E. COORNAERT, Une
capita/ede la laine:
Leyde: ANNALES E.S.C"
janvier-mars 1946, pp.
169-177.

Capitale culturelle, Leyde fut aussi une énorme ville industrielle au I 6e et 17e siècles. L'histoire textile de Leyde est bien connue depuis les travaux de N.W. Posthumus. Dès 1908, il a
publié un livre sur la draperie de Leyde avant la fin du I 6e siècle et six gros volumes de documents, de pièces justificatives
sur l' activité industrielle au 16e- l 7e siècles. Enfin, en 1933, il a
fait paraître à La Haye une Histoire de !'industrie drapière de
Leyde, très copieuse, magnifique synthèse, couronnement de
!'oeuvre d'un chercheur modèle 2• Bien entendu, cette contribution importante à l'histoire économique et sociale de la puissance hollandaise serait passée inaperçue en France, si Emile
Coornaert, grand spécialiste, en particulier de la sayetterie
d'Hontschoote, ne l'avait fait connaître au lendemain de la
guerre 3.

0

Dès Ie 14e siècle, la draperie se développe à Leyde. Elle atteint
son apogée à la fin du l 5e siècle et dans Ie premier tiers du l 6e
siècle. Les guerres religieuses font affluer dans la ville des milliers de réfugiés, attirés par la possibilité d'un emploi dans le
secteur textile: de 1575 à 1619 on dénombre 3 477 nouveaux
bourgeois.
La population augmente considérablement: 12 144 en 1581, 44
750 en 1622, environ 70 000 vers 1670! C'est sans doute le premier centre textile d'Europe, employant peut-être 35 000 personnes pour les métiers de la laine. En 1644, la ville produit 144
723 pièces de draps. Le déclin fut ensuite très progressif, jusqu' au machinisme qui lui donna un regain au 19 siècle.
La draperie de Leyde est une 'petite draperie' selon Emile
Coornaert, comme celle d'Hondschoote et de Lille, employant
des laines de seconde qualité, avec un tissage läche, des apprêts
sommaires, des prix bas pour un large public. Toutefois, !'industrie drapière de Leyde présente déjà des caractères très
modernes, en associant les matières premières (laine, lin, coton,
soie). La mode n'est plus aux draperies fines (comme celle de
Bailleul) mais aux draps bon marché, fantaisie.
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Tous les producteurs sont regroupés en corporations (neringen)
et en gildes, les premières ayant des chefs nommés par les pouvoirs publics. Ces organismes contrólent toute la fabrication,
avec un régime sévère, d'inspiration encore mediévale, pour
l' admission au métier, l' approvisionnement, les dimensions des
tissus, les concurrences, etc .... Jamais Ie principe de la liberté de
conception n'est admis.
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De même qu'Hondschoote est dans la dépendance commerciale d' Anvers (ou Tourcoing de Lille) Leyde, malgré sa puissance, se développe sous Ie contróle d' Amsterdam: centre d' approvisionnement et d' exportation, lieu de transit.
La production comprend quatre types d'organisation: l'artisanat
indépendant, !'industrie à domicile, les ateliers, et les petites
fabriques avec machines (foulons).
Les drapiers dominent la fabrication de 1581à1595 principalement: beaucoup d'entre eux viennent de Flandre, ne possèdent
qu'un métier parfois, mais plus souvent quatre ou cinq au
moins, et une quinzaine d'ouvriers. Les feeders apparaissent
vers 1640, ce sont des apprêteurs, qui se chargent des finitions
et des ventes. Vers 1652 apparaissent Ie fabricant (fabrikeur) qui
produit sans se soucier du commerce, confié au marchand.
Certains de ces personnages ont édifié des fortunes considérables.
Les travailleurs vivaient souvent dans la médiocrité, entassés
dans cette ville qui a grandi trop vite, vivant parfois dans des
cités ouvrières, avec femmes et enfants qui participaient à la
production. Il y a eut cependant peu de grêves (5 entre 1619 et
1701).
L'histoire textile de Leyde aux 16e-l 8e siècles, en résumé, a
donc connu une ascension rapide et un déclin très Jent". Avant
d' aborder les relations entre nos deux villes, il convient de jeter
un coup <l'oeil sur Ie développement textile de Tourcoing à la
même époque.

3. L'histoire textile de Tourcoing
L'histoire textile de Tourcoing est, au contraire de celle de
Leyde, particulièrement méconnue, et Ie restera car les archives
anciennes de la ville ont été, pour la plupart, détruites et vendues pendant la Révolution française. En dépit de cette lacune,
divers historiens se sont penchés, avec plus ou moins de bonheur sur Ie passé industrie! de la ville.
L'idée qui a très longtemps prévalu, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, est celle d'une modeste agglomération villageoise,
devenu progressivement un bourg qui aurait lutté pendant des

" Cette partie repose sur
l'article d"E. COORNAERT paru dans les
A~~ALES. cité à la note
3. Voir aussi ce qu"en dit
F. BRAUDEL. Les jeux
de /'échange. (Tome 2 de
CIVILISATIO~ \IATÉRIELLE,
ECO~O\!IE ET CAPITALIS\IE
XV -X\III SIÈCLES),
Paris. 1979. p. 445-44 7.
U n atlas est particulièrement précieux: H.A.
VAN OERLE b.i" Leiden
bi1111e11 en buiten de
stadS\'este11. Atlas.
Leiden, 1975.
0
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siècles contre le monopole de Lille en matière de tissage, qui
aurait obtenu gain de cause, comme Roubaix, en 1762-1777 et
qui serait devenu une ville industrielle entre la fin du l 8e siècle
et le milieu du l 9e siècle. On ne peut plus aujourd'hui accepter
ce développement historique.
Depuis 1987, je m'efforce en effet de démontrer que Tourcoing
a été entre l' extrême fin du Moyen Age et la fin de l' Ancien
Régime, mais surtout entre 1560 et 1640, une véritable cité
manufacturière textile. Il importe ici d'en résumer rapidement
l'évolution 5 •
La draperie de Tourcoing, comme celle de Leyde s' affirme au
l 4e siècle 6 • Une charte accordée en 13 72 définit les normes de
fabrication. Dès la fin du 14e siècle, les draps de Tourcoing étaient exportés à Hambourg. Au 15e siècle, on les trouve mentionnés à Wroclaw, Dantzig, Riga en Livonie, Dorpat et Reval,
Novgorod, Moscou, et en Méditerranée.
Tourcoing connaît une croissance fulgurante dans la première
moitié du l 6e siècle. Maximilien d' Autriche lui accorde une
Franche-Foire en 1491. La population passe alors de 2 500 habitants (en 1498) à 6 785 (en 1549) et plus de 10 000 en 1566!
L'apogée est sans doute atteint à l'époque des archiducs (15981633) après les troubles religieux qui ont entraîné le départ de
la population calviniste, surtout vers l' Angleterre et vers Leyde;
après l'exode, la population dépasse 12 000 habitants (peut-être
14 000) entre 1620 et 1640. Puis c' est la guerre, puis l' annexion
française. Tourcoing décline 7 •

'P. DELSALLE,
Tourcoing sous /'Ancien
Rég ime ( 1987 ); La l'ie
quotidienne à Tourcoing
autrefois, tome 1 (1988),
tome 2 ( 1989).
'S. CALONNE, Un
bourg drapant du
Ferrain, dans: A. LOTTIN et coli., HlsTOIRE DE
ToeRCOir>:G, Dunkerque,
1986, pp. 39-57.
'Il y aurait lieu d' étudier
aussi l'arrivée de population catholique réfugiée à
Tourcoing à la même
époque.

Autant Leyde brillait de mille feux, autant Tourcoing croupissait. Car la spécialité locale n' est pas la draperie, simple
appoint, mais les phases préparatoires textiles: le lavage et le
peignage de la laine. Voilà qui n'est point noble! Voilà qui n'est
guère réglementé (d'ou la rareté des archives!). Pendant les siècles en effet, Tourcoing oeuvre dans l'ombre. Ses milliers d'ouvriers peigneurs travaillent à domicile. Un fossé pour laver la
laine en suint, un petit atelier pour peigner la laine à l' aide d' une
paire de peignes en fer trempés dans le beurre fondu, puis un
verger pour faire sécher les mêches de laine après les avoir dégraissées au savon. Un travail peu gratifiant, difficile, pour une
main d'oeuvre docile. Tourcoing présente l'aspect d'une concentration extraordinaire d' ateliers de peigneurs, séparés par
d'innombrables vergers. Les rues, bordées de fossés industriels,
sont encombrées de boues, résiduelles du lavage des laines,
appelées 'ébrouées'.
U n regain industrie) semble s' être manifesté vers 1715-1780.
Certains documents avancent un chiffre de population élevé: 15,
16, 18 et même 20 000 habitants. Ces estimations paraissent
exagérées. Il reste qu'on ignore encore la conjoncture réelle.
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A two men loom. After the ·Keurboek" of Ypres. 1363 (Nyberg 1975, 56).

Une chose est certaine: Tourcoing est une puissance industrielle dans l'ombre de Lille. Elle passe presque inaperçu.
4. Les liaisons economiques

L'ancienne Halle aux draps de Leyde abrite aujourd'hui Ie
musée de Lakenhal: une salie retrace l'histoire textile de la
ville, en particulier. On peut y voir de magnifiques tableaux dus
à Isaac van Swanenburgh dans la salie 15 dite le pavillon.
Depuis le 16e siècle jusqu'au l9e siècle, Tourcoing et Leyde
sont restés en contact économique. Au début du l 9e siècle encore, le négociant tourquennois Louis-Joseph Desurmont achetait
une partie de sa laine en Hollande et avait trois correspondants
à Leyde 8 : la veuve Com. van Bommel et cop., la veuve Paul
Durieu et fils, et Etienne J.I. van Langen 9 • On trouve parfois des
documents sur les rapports commerciaux dans Ie tabellion.
Toutefois, c'est encore aux Archives de Leyde que l'on mesure
Ie mieux l'importance économique de la main d'oeuvre et du
patronat d'origine tourquennoise. Posthumus nous foumit une
abondance de documents. Parmi les bourgeois textiles, on
compte 13 tourquennois entre 1580 et 1619. Les listes de marchands de laine portent des noms bien connus: Lemonnier,
Lapierre, Lecointe, Flament, Thomas, Dozy, Du Cloux, Beguin,
Clignet, Desreumaux, Charles Deltombe, Boullenger,
Bonenfant, Jacob Deramaux, Poupart, ou Bogaard 10 •

" P. DELSALLE, Un
marchand-fabricant textile de Tourcoing: LouisJoseph Desunnont
( 1768-1834):

TOURCOING

n° 9,
1987, p. 35-59.
'' ARCHIVES MUNICIPALES DE TOURCOING, 50 Zn folios 1,
2, 4, 56, 57, 113, 153,
154 et 163.
10
N.W. POSTHUMUS,
Bronnen ... , 1703-1795.
lei il s'agit de noms cités
en 1716 et 1718.
11
IDEM, 1574-1610. lei
document n° 370 (en
1596).
12
Renseignement communiqué par M. DELFORTERIE. Notons au
passage qu'on trouve
aussi l'expression
Tourcoing en Artois
(registre des orphelins,
1599).
ET LE PAYS FERRAIN,

Dès 1596, de nombreux maîtres peigneurs, d'origine wallonne
étaient installés à Leyde: Anthone Phlypo, Pierre La Porte,
Bertolomeeus Catoore, Gabriel Mote, Joos Kasier, Pieter
Tyberghen, Bausoen De Waele, Dury, De Bue, Lanoy, Mortier,
Du boos, ou encore Jan Oudous 11 •
L'importance de la communauté est telle qu'un registre évoquant !'origine d'un individu utilise l'expression: de Lille près
de Tourcoing 12 •
Une pièce datée du 26 juin 1597 nous raconte le souhait
exprimé par un fabricant de peignes (pour la laine), Pierre
Odoux. Ce peigneron s'adresse aux autorités de la ville, au nom
des au tres fabricants de peignes, afin d' obtenir une aide substantielle pour l'installation d'une forge. Ses arguments sont
susceptibles de convaincre les autorités: il ne sera plus nécessaire d'importer des peignes des pays ennemis; cela permettra Ie
développement des affaires et créera des emplois. Pour ceux
qui, comme Pierre Odoux, ont quitté leur mère patrie
(Tourcoing et sa région) une aide est nécessaire. Il sollicite d' abord un soutien financier. Au cours d'un second entretien avec
Ie bourgmestre, Pierre Odoux réclame surtout du hêtre pour
fabriquer ses peignes. Les détails qu'ils donnent sont précieux:
il veut du bois de Wallonnie, que l' on achète par cent paires (à
5 florins les cent): ce bois est bien séché dans des fours, tandis
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qu'à Leyde Ie séchage est mal fait et les peignes se déforment.
Il a besoin de 400 à 500 paires de hêtres (mais on ignore ce qu'il
appelle 'paire'). Il demande aussi 600 à 700 cornes de moutons
d'Angleterre (à 4 florins les cent), une enclume (23 florins), et
un étau (10 florins). Malgré toutes ces exigences, Ie pouvoir
local décide de lui donner satisfaction. La demande faite par
Pierre Odoux était signée aussi par Jan Wattelaer, Bartelomenne
Cathore, Pierre De La Porte, Marcus Bailleul, Gillis Houke et
Jan Stiefry 13 • Notons pour finir que Pierre Odoux sollicitait une
aide annuelle, afin de disposer d'un monopole pour la fabrication des petits peignes.
A travers ce cas, on saisit bien l'importance de !'apport tourquennois pour !'industrie textile de Leyde. L'arrivée d'une nouvelle main d'oeuvre, depuis les maîtres fabricants jusqu'aux
simples manoeuvres s'accompagnait d'enrichissements techniques.
Un document de 1611 dit qu'à Leyde il y at certaine rue appelée
la rue de Tourcoing habitée pour la plupart de personnes natives du dit lieu et y attirées à l 'occasion que des sus oû leur langaige y est maintenu en toute intégrité, avecq tous accents et
punctualité fort remarquable pour sa singularité 14 • Il semble
bi en qu' aucune me n' ait jamais porté cette appellation, officiellement, du moins pour !'instant. Malgré la fréquence des relations économiques, il faut cependant reconnaître que Tourcoing
avait des rapports aussi intenses avec beaucoup d'autres villes
d'Europe: Gand, Bruges, Anvers 15 ou Francfort 16 par exemple.
Ce qui distingue les relations avec Leyde, se sont les liens familiaux.

S. Les liens familiaux
En cherchant des précisions sur l'importance démographique et
économique de Tourcoing, je me suis dit qu' il y avait possibilité
d' exploiter les listes de gens originaires de notre région, et en
particulier de Tourcoing, qui s'étaient mariés à Leyde. C'est
donc gräce à Cornelis W. Delforterie que j'ai pris conscience de
la fréquence et de la durée des rapports sociaux entre Tourcoing
et Leyde au l 6e-l 8e siècles. Depuis 1976, il publie en effet dans
la revue française Nord-Généalogie des listes de mariages. Sa
publication, par fragments, est inachevée mais j'avais fait, en
1987, une première synthèse, en ne tenant compte que des tourquennoises et tourquennois 17 • J'avais alors compté 392 mariés
entre 1583 et 1710. Ce qui m'intéressait à ce moment là, c' était
de voir à quelle période les gens avaient quitté Tourcoing. On
dit en effet que les protestants ont émigré à la fin du l 6e siècle
(guerres de religion, crise iconoclaste, répression féroce du duc
d'Albe, crise économique, ... ;de même en 1685 (révocation de
l'Edit de Nantes).

1
' Je remercie très sincèrement M.J.M VUYLSTEKER qui a bien
voulu me traduire ce
document, publié par
N.W. POSTHUMUS
dans Bronnen .... 15741610. n° 365.
"Cité par A. LOTTIN.
o.c" p. 73.
" E. COORNAERT. Les

français et Ie commerce
international à Anvers,

Paris, 1961, pp. 169-170
(surtout de 1493 à 1571).
" ID, Un centre industrie/ d'autrefois. La draperie sayetterie
d'Hondschoote ( 14e-18e

Paris, 1930, p. 364:
il cite cinq villes de notre
région, dont Tourcoing
qui, au milieu du 16e siècle, à Francfort, faisaient

s.),

figure de puissances.
,- P. DELSALLE, Les
mariés de Leiden, dans:
TOC:RCOI:-:G soes
0

L ANCIEN RÉGME (XV

xvn0-xvm0 s.),
Tourcoing. 1987. pp.
143-147.
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A partir des listes, j'ai montré que les mariages s'étendaient sur
toute la période, c' est-à-dire jusqu 'au début du 18e siècle. La
signification semble limpide: ceux qui se sont mariés vers 16501685 avaient quitté Tourcoing au plus töt vers 1600-1650. Or,
comme il fallait être protestant pour entrer à Leyde 18 , c'est
qu'ils étaient encore protestants à Tourcoing, malgré l'interdiction, avant de partir.
Sur ces 392 mariages provisoirement recensés, on dénombre
221 hommes originaires de Tourcoing, 171 femmes originaires
de Tourcoing, et 34 couples venant de cette même ville. Ce qui
est aussi intéressant, c' est la répartition chronologique, beaucoup plus régulière qu'on aurait pu Ie croire: entre 20 et 60
mariages pour chaque décennie, de 1580 à 1670, et moins de 10
ensuite. Mais il y a plus de mariages en 1610-1619 et 16301639 qu' à la fin du l 6e siècle.
Faute de registres paroissiaux donnant la profession des gens à
Tourcoing, on apprécie de la connaître gràce à ces registres de
mariages à Leyde. Il s'agit, on s'en doute, essentiellement de
gens du textile: 28 peigneurs, 90 peigneurs de laine, 16 ouvriers
de camelot, 1 peigneur de serge, 3 fileurs, 2 ouvriers de futaine,
6 ouvriers de bourat, 1 ouvrier d'estamet, 2 ouvriers de drap, 1
ouvrier de caffart, 1 drousseur, l tailleur, 2 drapiers, 2 teinturiers, 2 passementiers, 1 teinturier de bas, 1 plameur, et un
ancien peigneur devenu soldat. Ajoutons-y un second soldat.
Les autres personnes étaient des commerçants: 1 boucher,
garçon-boucher, 2 boulangers, 1 marchand, 1 garçon-brasseur et
1 cabaretier. Au total, 95% de gens du textile.

"C'est ce que m'ont
confirmé, lors de mon
premier séjour à Leyde,
les Archives municipales
ainsi que M. C. DELFORTERIE. Est-ce un
hasard si la Bibliothèque
municipale de Tourcoing
quine possède que 162
ouvrages du l 7e siècle,
en compie 31 édités à
Leyde (soit 19.13% 1) 9
Vair Ie Catalogue des

imprimés XVI°-XV/1° siècles de la Bibliothèque
municipale de Tourcoing,
établi par Maria
DECLERCQ, Lille,
Tourcoing, 1988, non
paginé.

De cette approche partielle, on peut déduire quatre tendances:
1. l'émigration massive de la fin du 16e siècle est indéniable.
2. la conquête française n' est pas perceptible ici (rappelons en
effet que l' acte de reddition ne tolérait que la religion catholique dans la zone conquise.
3. la révocation de l'Edit de Nantes passe inaperçue: !'essentie! de la population était déjà partie, ou a émigré ailleurs
qu'à Leyde.
4. des gens originaires de Tourcoing ont quitté leur ville natale tout au long de la période 1580-1710.
Une recherche plus étendue, basée qur !'ensemble des mariés,
lorsque la publication sera achevée, permettra de vérifier tout
cela. Cornelis Delforterie estime que 30 500 personnes sont
arrivées à Leyde en provenance de notre région. Tourcoing
apparaît comme la ville la mieux représentée avec plus de 800
individus. C'est dire que notre première approche concerne la
moitié de cette population.
Les Archives de Leyde (Gemeentearchief Leiden) sont remplies
de documents mentionnant des gens d'origine tourquennoise.
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Qu'il s'agisse des registres et fichiers d'Etat Civil bien sûr, mais
aussi les cadastres du l 6e siècle, des registres du consistoire de
l'Eglise Wallonne ou qu'il s'agisse des registres aux bourgeois.
Toute cette documentation regorge de noms. De dossier en dossier on peut ainsi retrouver des families complètes, partagées
entre le pays natal et la terre d' accueil:
Une familie partagée entre Tourcoing et Leyde
80

Martin HOUSET
Escopier à Tourcoing
+avant 1681
Lucq
parti à Leyde

Martin
parti à Leyde

x

Jacquemine ...
dit Damaine

Simon
parti à Leyde

Marie
restée à Tourcoing
x

Jacques DE LE PORTE
Jean
resté à Tourcoing
x
Catherine LEDOUX
Jacques Andrieu
Martin
resté à parti en
resté à
Tourcoing Hollande Tourcoing
+avant 1681

Jean Martin DE LE PORTE
parti en
peigneur
Hollande
à Tourcoing

Voilà un document intéressant qui nous dévoile trois générations de la familie Houset. Il va de soi que Ie généalogiste peut
s'amuser à compléter les informations à l'aide des archives de
Tourcoing et de celles de Leyde 19 •

6. Religion et moralité
L' exode des tourquennois, souvent via!' Angleterre semble-t-il,
fut d' origine religieuse. Toutefois, c 'est bi en pour des raisons
économiques qu'ils sont allés à Leyde, plus facilement qu'ailleurs. La grande métropole de la laine en pleine expansion
accueillait cette main-d'oeuvre qualifiée. Toute cette communauté se retrouvait au sein de l'Eglise Wallonne de Leyde,
fondée en 1584. L'édifice existe encore: on y prêche chaque
dimanche en français 20 •
Les archives du Consistoire de l'Eglise Wallonne sont conservées aux Archives municipales de Leyde 11 • On y trouve d'innombrables traces des tourquennois, les meilleures et les pires!
Il est difficile d'estimer la communauté tourquennoise au sein
de cette église. De toute évidence, elle occupe la première place.
Notons par exemple que d'octobre 1589 àjuin 1590, on ne relève pas moins de 14 tourquennois sur 50 nouveaux membres de

"Archives municipale de
Leyde: Gemeentearchief
Leiden, Boisotkade 2A.
Cest à deux pas du centre ville, dans une véritable demeure qui ressemble un peu à un collège
britannique, érigée au
bord d · un can al. Adresse
postale: NL-2311 PZ
Leiden (tel. 071-12-0191 ). Ouverte du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 17
h. Le samedi de 9 h à 12
h 15. Pour une présentation des archives de
Leyde, voir mon article
publié dans Ie REVCE
D'HISTOIRE RÉGIONALE, n°
2, juin 1988, p. 100-105.
'° A. FOCKEMA, Uit de

geschiedenis van de
Waals-Hervonnde kerk te
Leiden, dans:
JAARBOEKJE VOOR
GESCHIEDENIS EN OCDHEIDKCNDE VA.'> LEIDEN
Di OMSTREKEN, 1985, ill.,
p. 108-130.
" Toute cette partie repose sur l'étude des registres N os 40 et 41 des
Archi ves de !' Eglise
Wallonne de Leyde, conservées aux Archi ves
municipales de Leyde.
Pour abréger les références nous indiquerons uniquement le numéro et la
page. Le n° 40 correspond aux années 15841611, et Ie n° 41 à la
période 1611-1648.

l'Eglise. En effet, entre 1585 et 1599, Ie registre de l'Eglise
Wallonne précise Ie lieu d'origine des personnes nouvellement
arrivées. Il y a souvent des noms à consonance tourquennoise.
Nous n'avons retenu ici que ceux pour lesquels Ie domicile est
inscrit, soit exactement 60 personnes ayant quitté Tourcoing peu
de temps auparavant:
Jacqueline PLANTEFEBVRE
Avant juillet 1585
Juillet 1585
Nicolas MOTTE et sa femme
Juillet 1585
Helie DE BUCQOIS
Juillet 1585
Marie COMART, femme Nicolas WEMART
Pierre MOTTE
1586
Ginette FENAR (?)
1587
1587
Pierre LE ROUGE, jeune fils
Pierre CATOIRE
Mai 1587
Mathis DE LE PLANCQ
Mai 1587
Margueritte et Jenne DESROUSSEAU, jeunes filles Mai 1587
Jacquemine LE RUTTRE
Juillet 1587
Jacquelinne DE LE PLANCQZ
Juillet 1587
Marie LE MAIRRE
Juillet 1587
Juillet 1587
Gaspar DESCAMPS
Guilleminne DESBUQUOY
Juillet 1587
Marie LE ROUGE
Juillet 1587
Guilbert DU FRETIN
Octobre 1587
Jehan REGNARD
Avril 1588
Avril 1588
Philippe DU MORTIER
Jan DESTOMBE (?)
Avril 1588
Juin 1588
Marie DESONCQURS (?)
Marie DE LE TOMBE
Décembre 1588
Marie LE FEBVRE, fille de Michel
Janvier 1589
Thomas DESROUSSEAUX
Août1589
Catarine DE LANOY, jesne fille
Octobre 1589
losse DE LE COURT
Décembre 1589
Décembre 1589
Jan MASCHLIER
Jan MARCHAN et Louise sa femme
Décembre 1589
Marie, femme de Jan ODOU Ie jesne
Décembre 1589
Jehenne MARLIERE, jeusne fille
Février 1590
Martin HALLUIN
Février 1590
JanODOU
Février 1590
Ginette LE FEBVRE, jesne fille
Avril 1590
Michelle FREMAULT, jeusne fille
Avril 1590
Marie LE PLU, jeusne fille
Avril 1590
Jenne LE PLU, aussy jeusne fille
Avril 1590
Marie CARETTE, jeusne fille
Juin 1590
Marie FAVART, femme de losse DELECOURT
Juin 1590
Pierre DE LE TOMBE, jeusne fils
Juin 1590
Loys PIART
Août 1590
JanODOU
Août 1590
Catherine CARRETTE
Avril 1591
Jacques DE LESPAU
Août 1591
Pierre TIBERGIN, jeune fils
Février 1592
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Février
Février
Février
Pàques
Février
Avril
Avril
Avril
Août
Pàques
Pàques
Pàques

Pierre MARLIER
Jean CORNILLE
Samuel DU PONCHE
Pierrone DE L'ESPAU
Pirone DE LE TOUR
Marie MARKAN
Pirone CARETTE
Franchois DU BU
Marq WONTRE (?)
Jean DE LESCLUSE, jeune homme
Philippe DU RIEU
Philippe DESBUQUOIS
Marie PLATEAU

1592
1592
1592
1592
1593
1593
1594
1594
1594
1599
1599
1599
1599

Parrni les premiers membres, au lieu d'origine imprécisé, on
relève des Flipot, Du Quesne, Deschamps, Maillard, De La
Tombe, De La Place, Desbucqois, Motte, etc ... Il y a là, de toute
évidence beaucoup de tourquennois, les actes de mariages en
témoignent. Pour en rester à cette liste des nouveaux membres
de l'Eglise Wallonne de Leyde, on distingue 26 hommes, 3 jeunes fils, 20 femmes, 9 jeunes filles et 1 fille: soit un équilibre de
30 hommes et 30 femmes venus de Tourcoing entre 1585 et
1599, parmi tant d'autres 22 , et surtout entre 1587 et 1590:

Année
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592

Nombre
5
1
13
5
8
12
2
5

Année
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599

Nombre
2
3
0
0
0
0
4

Cette Eglise Wallonne est dirigée par un consistoire, qui est à la
fois un conseil d'administration et une sorte de tribunal des
moeurs. Les pasteurs annoncent la parole de Dieu et administrent les sacrements. Les docteurs enseignent le Sainte doctrine.
Les anciens 'prennent garde sur la vie de chacun admonestent
amiablement ceux qu'ils verront faillir et mener vie désordonnée' 23 • Les diacres s'occupent plus particulièrement des malades et des pauvres. Leur activité est bien connue: Une extraordinaire image de la vie quotidienne des réfugiés, voilà ce que
nous lèguent les registres du consistoire 24 •

" Puisque 66 personnes,
au moins, se sont mariés
à Leyde, d' après le sondage évoqué à la note 17,
entre 1580 et 1599.
" R. STAUFFER, Calvin,
/'homme et ses idées,
dans: 2000 ANS DE CHRISTlfü'llSME, Société d'histoire chrétienne, 1976,
tomeV,p.113-118.
"A titre comparatif, voir
B. COTTRET, Terre
d'exil. l'Angleterre et ses
réfugiésfrançais et wal/ons, Paris, 1985.

En effet conformément à la rigueur prêchée par Calvin, l'Eglise
Wallonne contröle sévèrement la moralité de ses coréligionnaires. Les comptes rendus des assemblées sont émaillés de taches
que s' assignent les responsables pour reconquérir les ämes, rassembler les brebis égarées, aider les gens défavorisés. On signale souvent les fautes commises, en citant si nécessaire Ie nom
du coupable publiquement: L'on advertira leglise dimenche
prochain de prier Dieu pour /sabeau De La Rue en déclarant la
faute par elle comise (16 mai 1585). On charge !'Ancien du
quartier de visiter Arthus et luy remonstrer les desordres qui se
comettent a sa maison et lexorter a vivre chrestiennement 25 •
Heureusement, les mentions sont souvent moins sibyllines.
L'alcoolisme occupe une place de choix: Celui-ci a tellement bu
et taverné qu'il a oublié de mettre son manteau pour assister à
la Cêne. Celui-là est allé taverner à Leyderdorp 26 •
Les pasteurs s' efforcent de régler les différents qui surgissent
dans les ménages et les familles: ils rendent donc visite à la
vesve (veuve) Jean Le Gai pour savoir la cause du différant
quelle a avec sa voisine. Ce ne sont que querelles et débats
scandaleux se lamentent sans cesse les diacres, d'année en
année: Vie scandaleuse, disputes noufvelles ". 21 • Il est rare, en
revanche, qu'ils mentionnent Ie vol, comme celui commis par
un individu ayant emporté furtivement de la laine hors d'une
maison.

"N° 40, f. 18.
26
N° 40, f. 21 (en 1585).
Village voisin.
21
N° 41 (en 1640-1646).
Dans tous ces exemples,
il ne s' agit pas forcément
de tourquennois, le domicile d' origine n' étant pas
précisé.
28
Pour le Context, vair
B. COTTRET, Terre
d'exil ""p. 271-292.
29
Notons ici au passage
que beaucoup de gens
viennent d' Angleterre,
mais les noms sant très
souvent de notre région:
l'itinéraire est bien
connu. Vair J. DESREUMAUX, Leidens
weg op, Wervik, 1992,
505 p.; J.W. TAMMEL,
The Pilgrims and other
People from the British
Is/es in Leiden 15761640, 1989.

Le manquement au culte est préoccupant: on aimerait savoir
pourquoi Jean Petit n'a pas assisté à la Sainte Cène. Le 9 mai,
on décide qu'il devra se présenter devant ceste compagnie affin
douir les plaintes qu 'il a contre M. Jacques et de dire ses raisons. On convient aussi qu'au prochain prêche il faudra exorter
de prier Dieu pour Adrien Nis a ce qui! luy plaise le ramener a
la vraie cognoissance de la Parole, sans le nomer. Il faut également s'enquérir de ceux qui s'égarent, comme la femme de
Guilhaume Bateur qui fréquente les assemblées des
Anabaptistes en 1592 28 •
La lutte contre la mendicité n'est pas oubliée: Quentin Du Breuc
sera appelé jeudy prochain pour promettre qu 'il n 'ira plus mendier (1593), Aubert Chevalier sera assisté d'unflorin (".)à condition que ni luy ni sa femme n 'aillent plus mendier (1592).
Mais se sont surtout les déréglements des moeurs et l'attrait
excessif de la chair que poursuivent nos pasteurs avec assiduité.
Ainsi, en 1587, celui-ci sera exhorté de sabstenir de hanter
compaignie de que/que jeune fille scandaleuse. La paillardise
de Michel Roussel est notoire, bien qu'elle ait été commise en
Angleterre 29 • En 1595, Bonaventure Vane, sa femme et ses deux
filles, sont retranchez de la Cène à cause du scandale advenu
dans leur maison, en fait de la paillardise de lafille. Le 28 juillet 1646, on signale aussi que Marie Salembier a commis un
acte infame de paillardise.
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Et que dire de la vie scandaleuse de certains membres de la
famille Odoux? L'un d'eux, prénommé Jan, dit le vieux ou le
vieil est convoqué par Ie consistoire pour s' expliquer à propos
de son mauvais mesnage (19 février 1592). Une semaine plus
tard, c'est un autre Odou, Pierre, qui est retranché de la Cène.
En janvier 1593 Jan Odou est à nouveau appelé à cause de sa
vie scandaleuse.
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Au delà de la mortalité, Ie consistoire de l'Eglise Wallonne de
Leyde se préoccupe des moyens d'existence des coréligionnaires. Pour l'un, la compagnie recherche un logement: maison
propre pour mettre lafille ou son mari de Française Cordonnier
(2 mai 1585). Pour l'autre, il faut apporter des soins médicaux:
On paye au chirurgien, au pris le plus raisonnable que faire se
pourra des honoraires pour guérir la jambe de Martina. On
organise aussi des quêtes: chaque ancien portera ce qu 'il a collecté à Antoine Lemaire ( ... ) pour les nécessités de l'église. Il y
a également des collectes pour les écoliers 30 , car l' enseignement
n'est pas négligé: On advisera après Ie synode s'il sera expédient de faire Ie catéchisme en l'église et s'il sera besoin d'y
avoir un maistre d 'eschole 31 • Voilà quelques aspects de la vie
quotidienne des anciens tourquennois à Leyde.

****
Le passé sera-t-il garant de l'avenir? Nos deux villes paraissent
aujourd'hui tellement différentes qu'on les imagine mal jumellées. Il est certain en tout cas que les échanges épistolaires entre
généalogistes ne cessent de se développer. On retrouve de lointains cousins. On s'étonne de découvrir tant degens qui portent
Ie même nom que soi, avec quelques variétés dans l'orthographe.
Tourcoing-Leyde c'est un peu l'histoire d'un clair-obscur. La
cité de Descartes, de Lucas, de Boerhaave, et des Elzevirs, eut
un rayonnement culture! extraordinaire en Europe au 17e siècle.
La ville du Broutteux, ne fut qu'une puissance industrielle dans
l'ombre. Leyde ne revendique, dit-on, que Ie titre de cité du
hareng et du pain blanc. Sa proximité de La Haye la rend
modeste. Certains prétendent que Rembrandt n'est pas né à
Leyde. Peu importe, Ie maître du clair-obscur aurait pu naître à
Tourcoing!

N° 41 (période 16111648).
31
N° 40 (12 septembre
1585).

30

Samenvatting

Met deze bijdrage die het belang van de sociaal-economische en
religieuze banden onderstreept die Leiden en Tourcoing tijdens
de 16de, 17de en 18de eeuw onderhielden, doet ook de familiekundige zijn voordeel.
Eerst schetst de auteur de Leidse textielindustrie, die gekenmerkt wordt door een explosieve groei en een langzame terugloop. Aansluitend beschrijft hij die van Tourcoing, dat evolueerde van een klein dorp tot een belangrijk textielcentrum, waar
het kammen van de wol centraal stond.
Vervolgens onderzoekt hij de economische betrekkingen tussen
beide steden: talrijk waren de kooplieden en ambachtslui uit
Tourcoing die hun stempel drukten op de Leidse textielindustrie
en de economische welvaart aldaar.
De familiale banden waren hierbij van cruciaal belang: gedurende drie eeuwen hielden personen uit Leiden en Tourcoing
nauw contact met elkaar. De neerslag ervan is terug te vinden in
de doop-, trouw- en begraafboeken, notariële archieven, e.a. die
op het Leidse gemeentearchief bewaard worden.
Tenslotte behandelt de auteur het religieus wedervaren van de
naar Leiden uitgeweken Walen: zij stichtten er de levenskrachtige Waalse Kerk. Haar archief is een ware goudmijn voor de
familiekundigen.
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Een kohier van de tiende penning
geïnd op inkomsten van onroerende goederen te Woesten in 15571558
MAURITS VANDECASTEELE
86
Achtergrond
Om zijn hoge militaire uitgaven te kunnen bekostigen richtte
Filips II op 12 maart 1556 een uitzonderlijke bede tot zijn
onderdanen 1 • In het verzoekschrift wordt voorgesteld een eenmalige belasting te heffen van 1% op onroerende goederen (een
zogenaamde "honderdste penning"') en van 2% op handelsvermogens boven 300 carolusgulden (een zogenaamde "vijftigste
penning"). Andere voorstellen vanwege de aangezochte instanties zouden evenwel onderzocht worden. Reeds op 31 maart
stelden de vier leden van Vlaanderen voor een vast bedrag te
storten volgens eigen plan. Op 8 juni was dan overeengekomen
dat Vlaanderen 800.000 carolusgulden zou betalen in twee
schijven', voor het eerst in februari 1557 en voor het laatst in
februari 1558. Met het inzamelen van die bedragen zou telkens
vanaf augustus begonnen worden. Daartoe nam men zijn toevlucht tot het heffen van twee "tiende penningen":
10% op de jaarwinst van kooplui met een kapitaal van
meer dan 300 carolusgulden; daar deze winst beschouwd
werd als 6% van de omzet, bedroeg de belasting in werkelijkheid maar 0,6%:
10% op het jaarinkomen van onroerende goederen, een
belasting die ook verschuldigd was door eigenaars-bewoners of vruchtgebruikers op basis van een huurforfait.
Laatstgenoemde vorm van heffing, waaraan alleen schamele
cloosters ontsnapten, was niet meer dan een duplicaat van een
reeds eerder toegepast procédé: dergelijke belasting was voor
het eerst geïnd in 1543-1544, wat toen een nieuw fiscaal tijdperk inluidde
1

•

Het kohier
Woesten (nu een deelgemeente van Vleteren, arrondissement
leper) behoorde indertijd tot de zogenaamde Acht Parochies,
een administratief en fiscaal onafhankelijke confederatie van
acht parochies en veertien vrije heerlijkheden die nauwe banden
onderhield met de kasselrij Veurne". Het hier verder uitgegeven
kohier beperkt zich tot de bedragen geïnd op werkelijk verpachte goederen 5, dus met uitsluiting van belastingen verschuldigd door personen die alleen maar eigenaars-bewoners waren.
De lijst slaat op het tweede jaar van heffing van de toegestane

1
K. Verhofstad, De regering der Nederlanden in
de jaren 1555-1559,
Nijmegen. 1937. p. 80105. passim.
' Een aantal details putten wij uit een
Nederlandse versie van
de machtigingen tot
heffing en tenuitvoerlegging (Gent. Stadsarchief
reeks 93, nr. 15, fol.
49v 0 -64r 0 en 97v 0 100v0).
' Cf. N. Maddens, De
inl'Oering van de "nieu\\'e middelen" in hel
graafschap Vlaanderen
li}dens de regering rnn
kei~er Karel V. in:
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en
Geschiedenis. Brussel,
dl. 57. 1979. p. 342-363
en 861-898.
' Cf. D. Dalle. De bel'Olking van Veurne-Ambachl
in de 17''' en de 18°•
eeuw, Brussel. 1963, p.
4-5, en N. Maddens , De
beden in hel graafschap
Vlaanderen lijdens de
regering rnn keizer Karel
V(1515-1550), Heule,
1978, p. 122-125.
' Alle verschuldigde
bedragen zijn uitgedrukt
in pond parisis, ook wanneer de pachtprijs in
pond Vlaams vermeld
wordt (in de 16de eeuw
was 1 pond Vlaams
gelijk aan 12 pond parisis; cf. A. De Vos,
Inve/lfaris der landbomvpachlen in de Ge/lfse
jaarregislers mn de
Keure, Gent, 1958 p. 7).

' Van sommige kleine
percelen wordt de oppervlakte niet vermeld. De
oude maten werden aldus
omgezet: 1 gemet
(bestaande uit 3 lijnen) =
4.677,72 m', 1 lijn
(bestaande uit 100 roeden) = 1.559,24 m'en 1
roede= 15,5924 m' (cf.
H. De Schryver, De oude
landmaten in
Vlaanderen, Handzame.
1979, p. 19).
' Vóór de fusies der
gemeenten bedroeg de
oppervlakte van Woesten
slechts 626,85 ha ( A.
Jourdain & L. Van Stalle,
Dictio11110ire encyclopédique de géographie historique du Royawne de
Be/gique ""Bruxelles,
z.j" dl. II, p. 621 ). Ter
vergelijking: in 1696 was
te Woesten ongeveer 332
ha grond in gebruik
(Brugge, Rijksarchief,
Ver~mneling "Acht
Parochies", nr. 281,
losse bundel).
"Reeds in 1550 waren in
de kasselrij Veurne
geschreven pachtovereenkomsten (tot 1583
grotendeels voor 9 jaar)
op straf van boete verplicht (P. Vandewalle,
Het pachtkontrakt in
westelijk Vlaanderen
1550-1645. Een analytische studie, in
"Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis". Brugge.
dl. 118, 1981, p. 10 en
27).
9
Hof1·tede betekende
indertijd "boerenplaats
zonder (woon)huis",
soms ook ''ledige hofstede" genoemd
(Woordenboek der
Neder/andsche Taal, ·sGravenhage/Leiden. VI,
1912, kol. 858). In het
kohier wordt de term ho}~
stede als dusdanig slechts
tweemaal gebruikt (nrs.
51 en 61 ).
'" P. Vandewalle, De
geschiedenis van de
landbou\\· in de kasselrij
Veurne ( 1550-1645),
[Brussel J, 1986, p. 34.
" De bosoppervlakte in

bede en werd, blijkens de afsluitingsdatum van 24 maart 1558
(n.s.), iets later ingediend dan voorgeschreven. De heffing zelf
kwam daarbij nauwelijks in het gedrang, aangezien de overeenkomst van 8 juni 1556 voorzag dat de helft van de belasting verschuldigd door eigenaars of vruchtgebruikers reeds in augustus
van het jaar daarvoor moest betaald worden.
De oppervlakte van de onroerende goederen verpacht te
Woesten in 1557-1558 bedroeg ten minste 205,45 ha 6 • Daar de
toenmalige oppervlakte van de parochie onbekend is, kan niet
uitgemaakt worden wat dit procentueel vertegenwoordigt'. De
lijst van huurders en eigenaars steunt gedeeltelijk op voorgelegde bescheiden (billieten) en gedeeltelijk op een oud bouck,
waarmee waarschijnlijk het pachtregister bedoeld wordt 8 •
Het kohier bevat in totaal 93 posten, die de volgende goederen
bestrijken:
Een aantal behuisde hofsteden. Het gaat hier om boerenplaatsen met (woon)huis9, waarvan de grootste een oppervlakte van 24,79 ha heeft (nr. 6). Benevens de aldus
omschreven goederen zijn ook andere percelen met gelegenheid tot wonen en uitbaten verpacht. De totale oppervlakte bedraagt 106,66 ha of 51,91% van alle verpachte
goederen.
Land, waaronder grasland (gherslandt) en zaailand (68,03
ha of 33, 11 % van het totaal). Het grootste perceel heeft een
oppervlakte van 7,95 ha (nr. 17).
Bos (busch), waarmee blijkbaar hoogstam (meer bepaald
eik) bedoeld wordt '0 • Het grootste perceel heeft een oppervlakte van 14,96 ha (nr. 22), wat de totale bosoppervlakte
op ten minste 26,04 ha of 12,67% brengt 11 • Dit is proportioneel hoog, maar wel verklaarbaar: Woesten werd in
1161 door Diederik van de Elzas gesticht als nederzetting
voor bosontginning, en was overigens nog in de l 8de eeuw
rijkelijk bebost 'è.
Drie herbergen, waarvan er twee bij naam genoemd worden. De eerste is Troodt Pijpkin (nr. 28): bekend te
Woesten zijn de roode pijpe als plaats in 1636 en de rode
pijphoek als sectie in 1811 ". De tweede is Den Wildeman
(nr. 34 ), die nog in 1779 bestond en gelegen was langs de
groote straete bij het kerkhof'".
nr. 6 wordt niet vermeld.
"A. Verhuist, Woesten:
een dorpsstichting van
Diederik van de El~as,
graqf 1·a11 Vlaanderen
( 1161 ), in "Handelingen
van het Genootschap
voor Geschiedenis'', dl.
128. 1991, p. 47-62.
1.• K. De Flou,
Woordenboek der
Toponymie 1•011 Westelijk
Vlaanderen, V/aamsch

Artesië. het Land 1·an den
Hoek, de graaf\'Chappen
Guines en Bou/ogne, en
een gedeelte van het
graafschap Ponthieu, dl.
13, Brugge, 1932, kol.
767.
" J. Stekelorum, Een bijdrage tot de geschiedenis
1•011 de drankcultuur in
de Westhoek: ll.
Herbergen in de Acht
Prochiën anno 1779, in:

WH-info. Mededelingen
van Westhoek, Kring
voor Geschied- en
Familiekundig
Onderzoek in de
Westhoek", Ieper, jg. 8,
1993,p.121 (waarde
archiefbron meedeelt dat
die herberg reeds bestond
vóór 1 september 1655).
Cf. De Flou, o.c., dl. 17,
1936, kol. 532 (vermelding in 1636 ).
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Kaartfragment uit: Anthoni Sanderus.
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1

Een windmolen, een rosmolen (arsmuelne), een brouwerij
en een woonhuis op een oppervlakte van 2,33 ha (nr. 87),
zonder vermelding van eigenaar.
Diverse kleine goederen: een wallekin (nr. 20), vermoedelijk een poel 15 ; een camere (nr. 30), wellicht een kelder 16 ;
twee percelen waarop tiendrecht bestond (nrs. 36 en 85).
In het kohier worden verder nog twee toponiemen vermeld:
Een perceel gelegen jnne Den Scapart (nr. 26); daar
Schaepaert nog in 1708 in het aangrenzende Reninge als
benaming van een partij zaailand voorkomt 17 , kan verondersteld worden dat het toponiem één stuk land bestrijkt
verdeeld over beide parochies.
Een hofstede ghenaempt Den Buck (nr. 61, met een oppervlakte van 5,61 ha): deze is in 1636 te Woesten nog bekend
als buckgoedt en bucke pacht goed 18 •

"E. Verwijs & J.
Verdam,
Middelnederlandsch
Woordenboek, 'sGravenhage, IX, 1928,
kol. 1624.
" Camere kan ook
"woonhuisje" of
"schuur" betekenen
(Verwijs & Verdam, o.c.,
III, 1894, kol. 11411142), maar de huurder
ervan was zelf eigenaar
(zie nr. 31 ).
" K. De Flou, a.w., dl.
14, 1933, kol. 87-88.
18
K. De Flou, a.w., dl. 2,
Gent, 1921, kol. 1014.
" Indeling volgens
Vandewalle, De geschiedenis ... , p. 89.
'° P. Vandewalle, De
geschiedenis ... , p. 97.
21
P. Vandewalle, De
geschiedenis ... , p. 53-54.
" Gent, Stadsarchief, nr.
28/80/339.

Van de 32 bewoonde pachtpercelen zijn er 13 dwergbedrijven
(van 0,5 tot 2 ha), 11 kleine bedrijven (van 2 tot 5 ha) en 5 middelgrote bedrijven (van 5 tot 15 ha); slechts één van die percelen geldt als groot bedrijf (> 15 ha) 19 • Die aantallen vertegenwoordigen respectievelijk 43,33%, 36,66%, 16,66% en 3,33%
van het totaal. Het procentuele aandeel van de eerste twee categorieën verschilt weinig, wat proportioneel goed overeenstemt
met de toestand zoals die in 1569 bestond voor de zand-leemachtige streek ten zuiden van de IJzer (met uitsluiting van de
Acht Parochies) 20 • In genoemd jaar bedroeg de bevolkingsdichtheid van dat gebied 83,6/km2 , berekend op basis van een
(eerder arbitrair bepaalde) gezinsgrootte van 5,3 21 • Als die coëfficiënt toegepast wordt op de 32 verpachte woningen die
Woesten rijk was in 1558, verkrijgt men evenwel een nagenoeg
identieke dichtheid van 82,92/km2 • Uit die gegevens kan voorlopig besloten worden dat de agrarische toestand van het gebied
ten zuiden van de IJzer tussen 1558 en 1569 vrijwel niet veranderd is, ongeacht de administratieve grenzen en ongeacht de
godsdienstige beroeringen van 1566.
Tekstuitgave

Wijze van uitgeven:
er werd gekozen voor een semi-diplomatische uitgave, met aanpassing van de hoofdletters aan het moderne gebruik.
Transcriptie 22
Woestene huerlanden de anno lvij
[fol. lr 0 }
Coyer vanden huerlanden binnen der prochie vander
Woestene overghebrocht jnt jaer xV lvij jnne den thienden pennijnck
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[ 1}

[2]

[3}
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[4}

[5}

[6]

[7}

[8}
[9}
[ 10}

[ 11]

[ 12}

[ 13]

[14}

Eerst Carels van Provuyn houdt jn pachte van Carels
Ryckewaert ij linen xxiiij roen" busch voor iij [ par.
tsiaers compt - vj s. par.
Claeys Budtsuene es huerende jeghens den prochiepape
vander Woestene iiij ghemete landt voor xiiij [par. tsiaers compt - xxviij s. par.
Den zelven es huerende jeghens de kercke vander
Woestene iiij ghemete preter'" xxv roen zaeylandt voor
xiij [par. tsiaers compt - xxvj s. par.
Franse Bergof es huerende jeghens Adriaen Bergof zijnen vadere .j. behuusde hofstede met drie ghemete lants
voor iiij [ x s. pw: elc ghemet compt xiij [ x s. par. tsiaers - xxvij s. par.
Gillis Baert es huerende jeghens Jan Lebbe ende
Melchior Wein een ghemet lants voor iiij [par. tsiaers
compt - viij s. par.
Andries Canin es huerende jeghens de weesen van Jan
vander Zijpe .j. behuusde hofstede met gherslandt zaeylandt ende busch groot tsamen liij ghemete of daer ontrent voor neghenthien ponden thien schellingen groten
tsiaers compt - xxiij [ viij s. par.
xxviij [ iij s. par.
[fol. lv 0 }
Ma/in Godscalck es huerende jeghens Martin
Chri[sti]aenssuene 25 nvee ghemete en half landts voor
xiij [par. tsiaers compt - xxvj s. par.
Den zelven es hu erende jeghens Jacob Clement lxxv roen
voor xx s. par. tsiaers compt - ijs. par.
Den zelven es huerende jeghens Lamsin ' 0 vander Gote
lxxv roen landts voor xx s. par. tsiaers compt - ij s. par.
Den zelven es huerende jeghens Rougier Kersteman
ende Martin Christiaenssuene ende Ghelein 27
Kersteman [.j. ghemet .j. line}" voor l s. par. elc ghemet
compt iij [ vijs. tsiaers compt hier - vj s. ix d. par.
Pieter Moenin es huerende een behuusde hofstede jeghens Lamsin Boogaert met neghen ghemete landts voor
iiij [ par. elc ghemet compt xxxvj [ par. tsiaers compt
hier - iii [ xij s. par.
Ghelein Masin houdt jn pachte van Claeys de Zeghelare
ij ghemete .j. line landts den hoop voor x [ x s. viij d. par.
tsiaers compt hier
xx s. x d. par.
De ivedewe Roe landt de Zeghelare hout jn pachte van
Jan vander Camere zeven ghemete landts voor xxx [ xij
s. tsiaers
iij [ j s. ij d. par.
Jan Denijs es huerende jeghens Claeys Denijs vijf linen
landts voor iiij [par. tghemet compt den hoop vj [ xiij s.
iiij d. par. comt
xiij s. vj d. par.
x [ iiij s. iij d. par.

2

"

roen: meervoud van

roe. "roede·· (voluit in nr.
24).

'' preter, "behalve·· (cf.
M. Vandecasteele, Een
groots opge:et rederijkersfeest te leper in
I 529, in "Jaarboek 19891990 van de Koninklijke
Soevereine Hoofdkamer
van Retorica ·oe
Fonteine' te Gent", Gent,
dl. 39-40, [ 1993], p. 18,
noot 53).
'' Christiaenssuene: eerste afkortingsteken ontbreekt.
"Lamsin: Lambrecht (F.
Debrabandere, Studie i·an
de persoonsnamen in de
kassei rij Kortrijk. I 3501400, Handzame, 1970,
p. 512, nr. 87).
" Ghe/ein: Gislenus
(Debrabandere, o.c"
p. 507. nr. 53 ).
" De oppervlakte ontbreekt in het handschrift.

[ 15]

[ 16]

[ 17]

[ 18]

[19]

[20]
[21]

[22]

[23]
[24]

[25]
[26]

[27]
[28]
" Delen tussen haken
ontbreken in het handschrift.
30
bij/even, "levenslang".
"Fernandez: e ontbreekt.
~~ voor: voor voor in het
handschrift.

[29]

[fol. 2r 0 ]
Franchoys Annet es huerende jeghens de kinderen van
Cornelis van Hove iiij linen lants omme xxxv [s. par.
t]siaers 29 compt - iij s. vj d. par.
Malin de Doorne es huerende jeghens Jacob van
Nordovere doude een behuusde hofstede met zeven ghemete en half lants voor zes ponden par. tghemet compt
xlx [ tsiaers - iiij [ x s. par.
Anthonis de Grave es huerende jeghens zijnen vadere xij
ghemete bij/even 30 dat hij jn pachte helft voor xxxvj [
91
par. tsiaers ende vijf ghemete voor xx [par. tsiaers compt
tsiaers lvj [par. tsiaers - v [ xij s. par.
Claeys vander Nezenssuene es huerendejeghens Lamsin
vander Gote drie ghemete landts voor xij [par. tsiaers
compt - xxiiij s. par.
Lamsin Tandt es huerende jeghens Willem Tandt zijnen
vadere een behuusde hofsteide met zes ghemete landts
voor xxxvj [par. tsiaers comt - iij [ xij s. par.
Denijs Warneys es huerende jeghens Diego Fernand[e ]z 11 een wallekin voor viij [par. tsiaers - xvj s. par.
De zelve es huerende jeghens de kercke vander Woestene
een cleen percheelkins lants neffens ant kerchof voor
xxviij s. par. tsiaers - ijs. x d. par.
Claeys de Grave doude es huerende jeghens de weesen
van mynen heeren Philips vanden Houtte xxxij ghemete
busch voor achte ponden groten tsiaers compt hier - ix [
xij s. par.
XXV [ xij s. iiij d. par.
[fol. 2v 0 ]
Claeys de Corle es huerende jeghens Malin Pladijs ij
vj s. par.
linen lants voor iii [par. tsiaers
Ghelein van Eechoutte es huerende jeghens Jan
Cnockaert .j. behuusde hofstede groot xv ghemete preter
xliiij roen lants voor 32 iiij [ iiij s. par. elc ghemet compt
lxij [ x s. par. tsiaers compt hier - vj [ v s. par.
Jan Feys es huerende jeghens Jan Colin drie ghemete .j.
vierendeel lants omme xv [par. tsiaers compt - xxx s. par.
Cornelis de Ber es huerende jeghens Vincent Braem jnne
Den Scapart twee ghemete en half lants voor x [ par.
tsiaers - xx s. par.
Den zelven es huerende jeghens Cornelis Melevert ij
linen lants omme v [par. tsiaers - x s. par.
Jan Jacob es huerende jeghens Jnghelin Outerman fs
Passchiers .j. herberghe ghenaempt Troodt Pijpkin met
drie ghemete lants voor xxiiij [par. tsiaers compt - xlviij s. par.
Passchier Hardtscheine es huerende jeghens Jan de Mey
vier ghemete lants voor xij [par. tsiaers compt - xxiiij s.
par.

[30]
[31]

Jan de Hase es huerende jeghens Claeys van Torre een
camere voor iij f par. tsiaers - vj s. par.
Joris de Heere es huerendejeghens Jan de Hase een half
huus met drie ghemete lants voor xvj f par. tsiaers compt
- xxxij s. par.
XV

[32]
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[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]
[40]

[41]
[42]

[43]

[44]

fj

S

[Jol. 3r 0 ]
Claeys Olevier es huerende jeghens de weesen van
Claeys de Vos zeven ghemeten onder zaeylant ende 33
gherslandt voor iiij s. par. tghemet compt xxviij f par.
tsiaers compt hier - !vj s. par. 34
Den zelven es huerende jeghens de voornomde weesen
drie ghemete busch of daer ontrent voor xij f par. tsiaers
compt - xxiiij s. par.
Claeys de Grave de jong he es huerende jeghens Claeys
Budtsuene een herberghe ghenaemt Den Wildeman voor
xxiiij f par. tsiaers compt - xlviij s. par.
Claeys van Hove es huerende jeghens Jan Kersteman
een ghemet lants voor zes pont par. tsiaers compt - xij s.
par.
Den zelven es huerende een houcxkin thiende jeghens
Carels Melevert voor xviij f par. tsiaers compt - xxxvj s.
par.
Tsterfhuus van Joos vanden Broucke es huerende jeghens de kercke vander Woestene .j. line lants voor xx s.
par. tsiaers - ij s. par.
De zelve es huerende jeghens Lamsin vander Gote zes
ghemete ij linen lants voor xxiiij s. par. tsiaers compt xlviij s. par.
Jan Jacob es huerende jeghens Adriaen Bergof vijf linen
landts voor x f x s. par. tsiaers - xxj s. par.
De zelve es huerendejeghens de aeldinghen 35 van Carels
vanden Bussche .j. huusekin met vier ghemete lants voor
xiij f par. tsiaers compt - xxvj s. par.
xiij f xiij s
[Jol. 3v 0 ]
De zelve es huerende jeghens Jan de Rouck ij ghemete
lants voor ix f par. tsiaers compt- xviij s. par.
Den zelven es huerende jeghens Christiaene Outermans
ij ghemete preter xxv roen omme viij f x s. par. tsiaers
compt hier - xvij s. par.
Claeys van Moerkercke es huerendejeghens Claeys van
Nordovere Pietere ende Malin Rijckewaertfs Jgnaes zes
ghemete xl roen lants metten huusen daer up staende te
iij f par. elc ghemet compt xviij f par. tsiaers - xxxvj s.
par.
Joris de Zeghelare es huerende jeghens Jan van Hove .j.
huusekin met vier linen lants voor x f par. tsiaers compt
- XX S. par.

onder ... ende, "zowel
... als".
" In de rand tussen nrs.
33 en 34: "Dese naervolghende parthien
zonder billieten houden
hemlieden anden ouden
bouck".
35
aeldinghen, "erfgenamen"; een 'latere' vorm
is aeldinghers (Verwijs &
Verdam, a.w., I, 1885,
kol. 61; cf. noot 40).
33

[45]

[46]
[47]

[48]

[49]

[50]

[51]
[52]

[53]

[54]

[55]
Soyer: Zeger ( Fr.
Debrabandere, o.c.,
p. 520, nr. 147).
"Ghelaude: Claude (F.
Debrabandere,
Verklarend woordenboek
van de familienamen in
België en NoordFrankrijk, Brussel, 1993,
I, p. 275).
36

1
'

[56]

[57]

[58]

behuust ende behooft,

"met huis en erf'.
Vergelijk de rechtsterm

enen husen ende hoven,
"iemand in zijn huis of
erf opnemen" (Verwijs &
Verdam, o.c., III, kol.
745, en Woordenboek der
Nederlandsche Taal, VI,
kol. 1204).

[59]

Jan vanden Leene es huerende jeghens Adriaen Bergof
een behuusde hofsteide met zes ghemeten lants ende .j.
line den hoop voor xxxvj f par. tsiaers compt hier - iij f
xij s. par.
Jan Metsu es huerendejeghens Franchoys Alaert ij linen
lants voor xxxvj s. par. tsiaers - iij s. vij d. par.
Jan vander Camere es huerende jeghens Cornelis
Melevert een herberghe staende ter Woestene ter plaetse
met een half ghemet ende xx roen landts voor xlij f par.
tsiaers compt - iiij f iiij s. par.
Soyer 36 van Belle es huerende jeghens Jan Ellegoot .j. 93
huus met vier ghemete .j. line lants voor xvij f par.
tsiaers compt - xxxiiij s. par.
Den zelven es huerende jeghens de wedewe van Pietere
de Vos achte ghemete .j. line lants voor xxv f tsiaers
compt hier - l s. par.
xvj f xiiij s. vij d. par.
[fol. 4r 0 ]
Den zelven es huerende jeghens Jan vander Camere van
Noortschoten een ghemet busch voor xl s. par. tsiaers
compt - iiij s. par.
Carels van Belle es huerende jeghens Marie vander
Veste ende hueren man een hofstedekin met vijf linen
lants voor xiij f par. tsiaers compt - xxvj s. par.
Matheus Ryckewaert hout jn pachte van Colaert van
Hille een behuusde hofstede met vier ghemete lants ende
.j. half voor xiij f x s. par. tsiaers compt - xxvij s. par.
De zelve es huerendejeghens de wedewe van Ghijsbrecht
vanden Kerchove twee ghemete busch voor viij f par.
tsiaers compt - xvj s. par.
De zelve es huerende jeghens Jacob Boogaert twee ghemeten lants voor iij f par. tghemet compt vj f par. tsiaers
comt - xij s. par.
Den zelven es huerende jeghens meestere Ghelaude 37
Hesselle twee ghemete busch voor zes ponden par.
tsiaers comt hier - xij s. par.
Victoor Budtsuene es huerende jeghens de wedewe van
Pietere vander Zijpe een ghemet voor iij f par. tsiaers
compt - vj s. par.
Malin Huussuene es huerende jeghens de kercke vander
Woestene ij linen landts voor xl s. par. tsiaers compt - iiij
s. par.
Jan Meeussuene es huerende jeghens Anthonis
Kersteman xj ghemete en half landts te v f x s. par. elc
ghemet compt den hoop lxv f vs. tsiaers comt hier - vj f
vj s. vj d.
xj f xiij s. vj d.
[fol. 4v 0 ]
Jan Wampe houdt jn pachte van Willem de Man vijf ghemeten lants behuust ende behooft 38 te vj f par. tghemet
compt xxx f par. tsiaers compt hier - iij f par.

[60]

[61]

[62]
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[63]

[64]

[65]

[66]

[67]
[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

Jan de Puudt es huerende jeghens Jnghelin Outerman
een behuusde hofstede met zes ghemeten en half landts te
iiij [par. elc ghemet compt den hoop xxvj [par: tsiaers lijs. par.
Michiel de Reulx es huerende jeghens de weesen van
Meeus '9 van Hove een hofstede ghenaempt Den Buck
omme lij [par. tsiaers groot van lande twaelf ghemete
compt hier - v i iiij s. par.
Carels Haveraert es huerende jeghens Jacob Boogaert ij
linen lants voor l s. par. tsiaers compt hier - vs. par.
Cornelis de Ber es huerende jeghens Vincent Braem .}.
behuusde hofstede ter Woestene besuuden den kerchove
met xxiij ghemete landts te vij [par. elc ghemet compt }'
lxj [ pa1: tsiaers compt hier - xvj [ ijs. par.
Claeys Buedin es huerende jeghen Jan van Aelst .}.
behuusde hofstede met achte ghemete lants ende een half
te iiij [ xv s. par. elc ghemet comt tsiaers den hoop xl [
vijs. vj d. par. compt hier - iiij [ vij d.
Den zelven es huerende jeghens Jan van Aelst ij ghemete voor xl s. par. tghemet compt iiij [par. tsiaers compt
hier - viij s. par.
xxxj [ xj s. vij d.
[fol. 5r 0 ]
Rouge•" Kersteman es huerende jeghens Joos vanden
Broucke ende Claeys Beegrant .j. line landts voor xxx s.
par. tsiaers compt - iij s. par.
De zelve es huerende jeghens Claeys Kersteman ij linen
l roen landts voor iij [par. tsiaers compt - vj s. par.
De wedewe Jacob Noorman es huerende jeghens
Ghelein Pierin een half ghemet lants voor l s. par. tsiaers
compt - v s. par.
De zelve es huerende jeghens de kercke vander Woestene
ij linen l roen lants voor l s. par. tsiaers compt - v s. par.
De wedewe Malin Noorman es huerende jeghens
Persevael de Man een behuust hofstedekin met zes ghemeten lants omme xxx [par. tsiaers compt - iij [par.
Jacob vanden Berghe helft jn pachte van Jan vander
Camere een behuusde hofstede met xxj ghemeten lants
voor iiij [ viij s. par. tghemet compt den hoop iiif'viij [
xij s. par. tsiaers - viij [ xvj s. vij d. ob. par.
De wedewe Jacob Ghijselin es huerende jeghens Malin
Pladijs een huusekin met een half ghemet lants voor iiij
[par. tsiaers compt - viij s. par.
xiij [ iij s. vij d. ob. par.
[fol. 5v 0 ]
Roe landt Columbuedin hout jn pachte van Malin
Beegrandt een behuust hofstedekin met zes ghemeten
landts voor xxvj [ par. tsiaers compt voor den thienden
penninck - lij s. par.
Den zelven hout jn pachte van Lamsin vander Gote
Jacob Clement ende Ma/in Beegrant drie ghemete
landts voor xiiij [par. tsiaers - xxviij s. par.

9
' Meeus: Bartholomeus
(Debrabandere,
Verklarend woordenboek
... , II, p. 971 ).
0
'
Rouge: Roger
(Debrabandere, Studie ""
p. 520, nr. 142, waar
Roege).

[75]

[76]

[77]

[78]

De zelve houdt noch jn pachte van Jacob Clement anderhalf ghemet landts voor xj [ par. tsiaers compt - xxij s.
par.
Christiaen de Zeghelare es huerende jeghens den
prochiepape vander Woestene drie ghemeten lants voor x
[par. tsiaers compt - xx s. par.
Andries Wijndelinck es huerende jeghens Christiaen
vanden Walle een behuust hofstedekin met vijf linen
landts te iiij [par. tghemet compt vj [ xiij s. iiij d. par.
tsiaers - xij s. viij d. par.
Jacob Blaeuvoet es huerende jeghens de voochden vanden weesen van Christiaen vanden Broucke iiij roen
busch voor xv s. par. tsiaers compt - j s. vj d. par.
Jacob Krekin ende Ma/in Temmerman zyn huerende jeghens de wedewe Jacob Quajonck iiij linen busch voor iij
i ij s. tghemet compt iiij i ij s. tsiaers compt - viij s. iij d.
vij [ iiij s. v d. par.
[fol. 6r 0 ]
Jacob de Wale es huerende .j. huusekin met een ghemet
landts jeghens Joos vanden Broucke voor xij i par.
tsiaers compt - xxiiij s. par.
Claeys Metsu es huerende jeghens de wedewe van
Olevier de Nuwelare .j. behuusde hofsteide met xij ghemete lants te vj [par. elc ghemet compt lxxij [par. tsiaers compt hier - vij [ iiij s. par.
Den zelven es huerende jeghens Vincent Braem zeven
linen landts voor xiiij [par. tsiaers compt hier - xxviij s.
par.
De zelve es hu erende jeghens de wee sen van Willem vander Nezenssuene zeven linen lants voor ix [ x s. par. elc
ghemet compt den hoop xxij [ xv s. par. tsiaers - xlv s. vj
d. par.
Morandt vanden Leene es huerende jeghens de aeldinghers~1 van Berteline de wedewe van Carels vanden
Bussche zes ghemeten lants omme xvj [ par. tsiaers xxxij s. par.
Carels Melevert es huerende jeghens Pieter Makeblijde
eenen houck thiende jnder Woestene omme xxx i par.
tsiaers - iij i par.
De zelve es huerendejeghens de wedewe van Ghijsbrecht
vanden Kerchove ende Lamsin Mottoen xiij ghemete .j.
line busch voor iij [ x s. par. tghemet compt xlvj [ xv s.
par. tsiaers compt hier - iiij [ xiij s. vj d.
xxj [ vij s. par.
[fol. 6v 0 ]
Cornelis Melevert es huerende een wijndtmuelne met een
arsmuelne ende brauwerie met een huus ende vijf ghemete lants tsamen voor thien ponden groten tsiaers
compt - xij [par.
Den zelven es huerende jeghens Olevier Borewal drie
ghemete .j. line lants voor xij [par. tsiaers compt hier xxiiij s. par.
0

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]
" aeldinghers, "erfgenamen" (cf. noot 34).
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Jacob de Heere es huerende jeghens Ruebiert"''
Malebrancke een huusekin met iiij linen lants omme ix f
par. tsiaers compt - xviij s. par.
[90] Den zelven es huerende jeghens Jnghelin Outerman fs
Passchiers twee ghemete lants voor achte ponden par.
tsiaers compt - xvj s. par.
[91] Adriaen Andries es huerende jeghens Jan de Rouck een
behuusde hofsteide met xij ghemete landts omme xxvj f
par. tsiaers compt hier - lijs. par.
[92] De zelve es huerende jeghens Jan de Rouck ij linen lants
ende xviij roen voor xxxvj s. par. tsiaers compt - iij s. vij
d. par.
[93] Jnghelin Hovuyn es huerende jeghens tclooster van Sinte
Claren buuten Ypere -' 3 drie ghemeten lants voor vijf x s.
par. tsiaers compt - xv s. par.
xviij f viij s. vij d.
[jol. 7r 0 ]
Summa vanden huerlanden bedraghen tsamen ter somme
van ij' xij f xvj s. x d. ob. par.
Aldus overghesonden by bailliu ende scepenen vander
voornomde heerlicheide ende prochie vander Woestene
Toorconden van desen Zo hebbic Clement de Schildere
als bailliu vander voornomde prochie metgaders den
clercq ende Jacob van Nordovere scepenen elc ons
handteekeninghe hier onder ghestelt
Actum den xxiiij"' jn maerte xv' lvij voor paesschen
[get.] C. de Schildere - C. Budtsuene - Jacop van
Nordovere
[89]
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Index op de familienamen ( op nummers )
Alaert 46 -Andries 91-92 - Annet 15 - Baert 5 - Beegrandt 73 - Beegrant 66 74 Bergof 4 39 45 - Blaeuvoet 78 - Boogaert 11 54 62 - Borewal 88 - Braem 26 63
82 - Budtsuene 2-3 34 56 93 - Buedin 64-65 - Canin 6 - Christiaenssuene 7 10 Clement 8 74 75 - Cnockaert 24- Colin 25 - Columbuedin 73-75 - de Ber 26-27
63 - de Corte 23 - de Doorne 16 - de Grave 17 22 34 - de Hase 30 31 - de Heere
31 89-90 - de Man 59 70 - de Mey 29 - Denijs 14 - de Nuwelare 81 - de Puudt 60
- de Reulx 61 - de Rouck 41 91 92 - de Schildere 93 - de Vos 32 49 - de Wale 80
- de Zeghelare 12 13 44 76 - Ellegoot 48 - Fernandez 20- Feys 25 - Ghijselin 72
- Godscalck 7-10 - Hardtscheine 29 - Haveraert 62 - Hesselle 55 - Hovuyn 93 Huussuene 57 - Jacob 28 39-42 - Kersteman l 0 35 58 66-67 - Krekin 79 - Lebbe
5 - Makeblijde 85 - Malebrancke 89 - Masin 12 - Meeussuene 58 - Melevert 27
36 47 85-86 87-88 - Metsu 46 81-83 - Moenin 11 - Mottoen 86- Noorman 68-69
70 - Olevier 32-33 - Outerman 28 60 90 - Outermans 42 - Pierin 68 - Pladijs 23
72 - Quajonck 79 - Rijckewaert 43 - Ryckewaert 1 52-55 - Tandt 19 - Temmerman
79 - van Aelst 64 65 - van Belle 48-50 51 - vanden Berghe 71 - vanden Broucke
3 7-38 66 78 80 - vanden Bussche 40 84 - vanden Houtte 22 - vanden Kerchove 53
86 - vanden Leene 45 84 - vanden Walle 77 - vander Camere 13 47 50 71 - vander Gote 9 18 38 74 - vander Nezenssuene 18 83 - vander Veste 51 - vander Zijpe
6 56 - van Eechoutte 24 - van Hille 52 - van Hove 15 35-36 44 61 - van
Moerkercke 43 - van Nordovere 16 43 93 - van Provuyn 1 - van Torre 30 - Wampe
59 - Warneys 20-21 - Wein 5 - Wijndelinck 77.

" Ruebiert: Robrecht
(Debrabandere. Studie ....
p. 519, nr. 139, waar
Robbiert).
"Bedoeld SintClaraklooster lag indertijd in Sint-Jan (bij
Ieper); het werd vernield
in 1578 en nadien heropgericht binnen de Ieperse
stadsmuren (A.-E.
Gheldolf, Histoire administrative er constitutionnelle des vil/es et chdtellenies d'Ypres[,] Cassel.
Bailleul et Warnêton jusqu 'à l'an 1305 sur Ie
plan de /'ouvrage al/emand de L. -A.
Warnkaenig .... Paris,
1864, p. 44-45).

Geloofstwijfels of geloofsafval?
(1559-1564)

GERMAIN SCHOONAERT

97
In de nachten van 4 op 5 januari en van 19 op 20 februari 1561

werd er te Poperinge door inquisiteur Pieter Titelmans jacht
gemaakt op anabaptisten 1• Het is allicht een minder gekend feit
dat er in de pre-reformatie ook priesters worstelden met een
geloofscrisis of door de geloofsonderzoekers verontrust werden
omwille van een heterodoxe geloofsopvatting. In de overtuiging
dat er over al die menselijke ellende - veroorzaakt door religieuze confrontatie - nog sporen te vinden waren, gingen we op
zoek in het Poperings archief. We beperken ons tot de openbare
verkopingen waarvan een drietal clerici het slachtoffer werden.
Sommige apostaten slaagden erin hun onroerende bezittingen
van de hand te doen vooraleer ze op de vlucht sloegen. Anderen
werden verplicht hun bezittingen te verkopen om gerechtskosten, boetes of schulden te vereffenen.

Heer Ghelein de Zouter, kapelaan aan de Sint-Janskerk te
Poperinge (1560)
Op 6 september 1546 deden Willem de Zouter en zijn echtgenote Wyze (Dyonise) aangifte bij de keurheren Pieter de
Brievere en Jan Wyts van een schuldbekentenis voor een bedrag
van 24 pond groten tegenover hun broer Ghelein de Zouter,
presbyter. Deze schuld zou afgelost worden met een jaarlijkse
lijfrente van vier pond groten. Verder stelde Willem zijn woning
als borg. Deze woning, die hij gekocht had aan meester Jan
Barvoet, was gelegen op de Overdam (nu: Boeschepestraat),
met de noordzijde op de hoek van de Peperstraat en de westzijde aan het erf van Clais Wyckaert 2 (zie bijlage 1).
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Een gelijkaardige overeenkomst werd nogmaals bedongen op
11 maart 1552. Willem de Zouter en zijn echtgenote Dyonise,
verbonden zich wettelijk voor de keurheren Jacob Loodyck en
Willem Borry, tegenover hun broer Ghelein de Zouter, een
schadeloosstelling of indemniteit te verlenen uit hoofde van zyn
priesterlicken tittele. De transactie betrof de woning De Gulden
Valcke die door het echtpaar aan heer Ghelein de Zouter werd
toegekend om er te wonen. Deze woning was gelegen in de
Ieperstraat met de oostzijde aan de kerckewegh (nu:
Valkestraat), de westzijde aan het erf van Jan de Broucke en de
noordzijde begrensd door het erf van de Sint-Janskerk.

Willem de Zouter en zijn echtgenote Dyonise stelden zich
opnieuw borg met hun eigendom op de hoek van de Peperstraat.
Dit gehypothekeerde huis was nu bewoond door meester
Ghelein vande Maerle en droeg als uithangbord de Marmite'
(zie bijlage 2).
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Uit deze laatste officiële akte kunnen we afleiden dat heer
Ghelein de Zouter kapelaan was aan de Sint-Janskerk en dat hij
in de Ieperstraat woonde. in de nabijheid van de presbyterie,
waar pastoor Mattheus de Gay woonachtig was. Hoogst waarschijnlijk was hij nauw verwant geweest aan meester Paschase
de Zouter. die pastoor was van 1528 tot omstreeks 1542. Allicht
had hij de bediening van de kapelanie verkregen door bemiddeling van zijn illustere naamgenoot".
Twee dagen na de transactie, op 13 maart 1552. verscheen heer
Ghelein de Zouter. vergezeld van zijn broer Willem en echtgenote Dyonise in de schepenkamer voor de keurheren Jan
Bavelaere' en Jacob Loodyck. Vermoedelijk wilde hij de
inkomsten van de functie veilig stellen. Er werd een nieuwe
akte geregistreerd. Vermits deze akte een herhaling was van de
twee vorige. vonden we ze weinig relevant. Toch bevatte ze een
paar toelichtingen °.
Zo vernemen we dat de schenking van de kapelaanswoning in
de Ieperstraat plaats vond met toestemming van de officiaal van
het bisdom Terwaan die te leper zetelde. Verder erkende Willem
de Zouter dat hij een som van 24 pond groten Vlaams verschuldigd was aan zijn broer. heer Ghelein. Jaarlijks zou hij hem op
6 september een lijfrente van vier pond groten uitbetalen om in
zijn levensonderhoud te voorzien.
Willem had zich borg gesteld met de woning De Marmite op de
hoek van de Overdam en het Peperstraatje. Uit deze laatste
schenkingsakte blijkt dat de familie de Zouter deze woning
geërfd had van meester Ghelein vande Maerle '.
Heer Ghelein de Zouter vonden we acht jaar later nogmaals
vernoemd in een merkwaardige koopakte van 16 november
1560. Samen met zijn schoonzus Dyonise, weduwe van Willem,
woonde hij in de leperstraat, in De Gulden Valcke. Hij was eigenaar van deze woning uit hoofde van zijn gheestelicken tytel.
Vermits heer Ghelein de Zouter nog een bedrag van twaalf pond
groten verschuldigd was aan zijn huisknecht Jacob Haghebaert,
dienden de erfgenamen een klacht in bij het Geestelijk Hof te
Ieper en bij de stedelijke schepenbank. De keurheren verleenden de toelating de woning te verkopen om het achterstallige
salaris te kunnen betalen en om de proceskosten te recupereren.
De verkoping gebeurde met toestemming van de geestelicken
!wave (het Geestelijk Hof te leper) en van meester Pieter
Titelmans. Zoals bleek uit ::,eker letteren van procuratie verleende de geloofsonderzoeker en inquisiteur Titelmans op 10
maart 1560 volmacht aan Jacob van Thunnes om tot de verkoping over te gaan.
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De woning De Gulden Valcke werd openbaar te koop gesteld,
met mogelijkheid van opbod, na de bekendmaking in drie sondach hallegeboden. Op deze uitzonderlijke verkoopdag waren
er allicht veel nieuwsgierigen aanwezig, maar er kwamen praktisch geen gegadigden opgedaagd. Na het branden van de derde
keersse werd het hoogste bod gedaan door Michiel Haghebaert 8. De woning werd hem toegewezen voor de geringe som
van vijftien pond groten, net voldoende om de schulden en de
kosten van de gerechtsprocedure aan het Geestelijk Hof en de
wereldlijke rechtbank te betalen. Tegen deze gang van zaken
werd nog - om ongekende reden - verzet aangetekend door
Lauwyc de Roode als procureur of volmachthebber van de erfgenamen van Pieter vander Vale. Heel de procedure vond plaats
onder toezicht van de baljuw, Nicolas van Langhemeersch en de
wetschepenen Gadifer Wyts en Pieter Ellieul 9 (zie bijlage 3).
Heer Ghelein de Zouter woonde dus in 1560 nog steeds in de
Ieperstraat in de Gulden Valcke, samen met zijn schoonzuster
Dyonise. Hij was een welstellend man. Dit kon niet van alle
priesters gezegd worden. Als eigenaar van een woning moest hij
geen huurgeld betalen en genoot hij de beneficies en de emolumenten van het ambt 111 • Bovendien ontving hij een jaarlijkse lijfrente van vier pond groten Vlaams. Vermoedelijk was hij de
opvolger van heer Jacob Everaert, die in 1524 werd vernoemd 11 •
Naast zijn schoonzuster Dyonise die het huishouden beredderde, beschikte heer Ghelein nog over een huisbewaarder die
instond voor het onderhoud van woning en erf. Uit de verkoopakte blijkt duidelijk dat het loon van de huisknecht nog niet was
betaald. Allicht had heer Ghelein dit niet gekund, vermits hij
reeds eerder door de geloofsonderzoeker Titelmans werd verontrust en dat hij vermoedelijk uit zijn ambt was ontzet. De verkoping van zijn woning was slechts de eindfase van een gerechtelijke procedure die door de geloofsonderzoeker reeds in 1559
werd ingezet.
De kerynghe werd gedaan door Jacob van Thunne als volmachthebber van Titelmans. Hij was de man die de inquisiteur
in Poperinge vergezelde als aanklager of verklikker en die de
huizen van de verdachte hervormingsgezinden aanwees tijdens
de razzia 12 • Allicht was heer Ghelein de Zouter het slachtoffer
van naijver en een lastercampagne. Werd hij aan het Geestelijk
Hof te Ieper als disciplinaire maatregel gevangen gezet, zoals
bij dergelijke gevallen gebruikelijk was, of had hij de vlucht
genomen? Een strafmaatregel is niet gekend.
Heer Pieter Gillis, gewezen clericus? (1560)
Onze aandacht werd ook gevestigd op heer Pieter Gillis. Hij
was de broer van Clays Gillis en van de drapenier Andries
Gillis, schepen van de stad in 1557 en 1558 en kerkmeester van
Sint-Jan vernoemd in 1562. Hij was eveneens clericus, maar
behoorde vermoedelijk niet tot één van de drie Poperingse

99

parochies. Heer Pieter Gillis was zeker niet onbemiddeld. Hij
slaagde erin om al zijn bezittingen te Poperinge te verkopen. De
transacties moesten blijkbaar vlug afgehandeld worden, want
alles werd betaald met ghereet geld.
Op l april 1560 (n.s.) verkocht heer Pieter Gillis aan Jacob
Loodyck landerijen in de Edewaerthoek, niet veraf van de galg
aan de Romboutsdreef, voor een bedrag van zes pond groten 13 •
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Op dezelfde dag verkocht hij een erf met vier lynen elstland in
de Hamhoek aan zijn broer Andries Gillis voor de som van 89
pond 10 schellingen groten. Deze landerijen waren verhuurd
aan Eloy Merlevede 14 •
Een week later, op 8 april 1560 werden nog onroerende goederen verkocht door Fransoys Christiaens, die optrad als procurator of volmachthebber van heer Pieter Gilles 15 • Deze landerijen,
gelegen in de Haghebaerthoek, werden eveneens aangekocht
door de stadsnotabel Jacob Loodyck voor zes pond groten.
Andries Gillis en Jacob Loodyck stelden zich borg volgende de
titelle van heer Pieter Gillis. De verkoop geschiedde in de schepenkamer in aanwezigheid van de stadsschepenen Pieter de
Brievere, Jan Godduut, Daniel Canen, Lauwyc Makeblyde en
Franchois vande Maerle 16 •
Dat heer Gillis een beroep moest doen op een zaakwaarnemer,
kan er allicht op wijzen dat hij de stad tijdelijk had verlaten of
zich niet in de mogelijkheid bevond om zelf zijn bezittingen van
de hand te doen.
Om uit onverdeeldheid te treden, kocht Andries Gillis op 13 mei
1560 het vierde van het erf dat hij bewoonde aan Clays Gillis.
Deze woning was gelegen op de Beestemarct, (nu Paardenmarkt), naast De Crone. Andere medeëigenaars waren: heer
Pieter Gilles, de kinderen van Ghelein Bazen en de kinderen
van Jacob Hazebaert 17 •
Op 27 mei 1560 was heer Pieter Gillis weerom disponibel. Hij
verkocht aan Jacob Loodyck nog een eigendom van één gemet
en 30 roeden elstland in de Edewaerthoek alsook 5 lynen en 37
roeden zaailand in de Pezelhoek, gebruikt door Loy Kesteloot.
De verkoop bracht hem achttien pond groten op 18 •
Tenslotte werd op 18 november 1560 een woning met erf in de
Pottestraat verkocht aan Ghelein Borry, fs. Clays, weerom door
bemiddeling van de volmachthebber Fransoys Christiaens voor
een bedrag van 13 pond groten. In de verkoopsvoorwaarden
werd gesteld dat heer Pieter Gillis afstand deed van al de vrijheden die hij uit hoofde van zijn (geestelijke?) titel verworven
had, alsook dat hij verzaakte aan al zijn bezittingen, waar ze ook
gelegen waren, nu en in de toekomst. Bovendien moest hij beloven dat hij de koper Ghelein Borry omwille van deze transactie
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nimmer moeilijkheden zou bezorgen 19 • Uit deze clausule blijkt
wel degelijk dat deze verkoping gebeurde tegen de zin van heer
Gillis. De koper Ghelein Borry was niet helemaal gerustgesteld.
Vreesde hij de wraak van de vooraanstaande familie Gillis?

" Poperinge,
Stadsarchief, 364,
Register van Halmen,
1556-1569, f' 169 v 0 •
' ... mits dat den vom.
Heer Pieter renonchiert
alle vrieheden van zyn
titelle ende verbint oock
alle zyn goet waert ghestaen ofte gheleghen es,
present ende toecomende,
beloovende den voorn.
Ghelein (Borry) als
coopere hem ter cause
van dien nymer meer
laest te doene.'
20
J. Decavele, o.c" p.
265-266.
21
Poperinge telde veel
verbrande woningen als
gevolg van de grote
stadsbrand van 2 juni
1563.
22
Poperinge,
Stadsarchief, 364,
Register van Halmen,
1556-1569, f' 311 v 0 /1.
23
P. Jordanus De Pue,
Geschiedenis van het
OudDominicanenk/ooster te
Ieper; ( 1263-1797), p.
120. Karel Habordyn
wordt vernoemd als prior
in 1591. In de koopakte
werd zijn naam vermeld
als 'Haelbourdin'.
24
P. Jordanus de Pue,
o.c" p. 120. Carolus
Winckius, baccalaureus
in de godgeleerdheid,
wordt vernoemd als prior
in 1566. Hij was de
auteur van Latijnse hymnen in 1573 die door
Ghelein de Coninck van
Poperinge in Vlaamse
verzen werden omgezet.
Winckius schreef ook de
kroniek 'Geusianismus
Flandriae Occidentalis'.

We stellen vast dat de onroerende bezittingen van heer Pieter
Gillis in minder dan acht maanden onder de hamer kwamen en
dat ze werden aangekocht door zijn broer Andries Gillis en de
stadsnotabelen Jacob Loodyck en Ghelein Borry. Het vermoeden is bijgevolg groot dat heer Pieter Gillis eveneens in de ban
van de nieuwe leer geraakte. Hij verdween voor goed uit ons
gezichtsveld.
De voorgeschiedenis van heer Pieter Gillis kennen we helaas
niet, tenzij wij hem mogen identificeren als de genaamde heer
Gillis, die pastoor was te Melsen, nabij Gent. Deze priester
werd reeds in 1525 om zijn afwijkende leerstellingen uit zijn
ambt ontzet. Samen met de uitgetreden Ieperse augustijnermonnik Niklaas trad hij vervolgens op als predikant te Antwerpen.
De Antwerpse magistraat zat hem echter op de hielen en loofde
een premie uit van honderd goudgulden voor wie inlichtingen
kon verschaffen. De Ieperse monnik Niklaas werd gearresteerd
en op 31 juli 1525 in de Schelde verdronken. Heer Gillis kon
ontsnappen. Waar hij al die tijd verbleef, is niet gekend 20 •
Dat heer Pieter Gillis identiek was aan heer Gillis is niet uitgesloten, maar blijft hypothetisch. Allicht kan hij een veilige basis
gevonden hebben in zijn geboortestad. De burgerlijke overheid
was te Poperinge zeer tolerant tegenover gereformeerden en er
waren veel gelijkgezinden. Dat hij bij het optreden van de
geloofsonderzoekers in 1560 opnieuw verontrust werd, behoort
tot de mogelijkheden.
Broeder Jan vander Raeme, dominicaan te Ieper (1564)
Op 18 april 1564 kocht Quinten de Labeau een erf op de
Overdam (nu: Boeschepestraat), waar Christiaen de Conynck
woonachtig was. Het erf was naakte eigendom van de predikheer Jan vander Raeme van het dominicanenklooster te leper.
Zijn moeder, weduwe van Thomas vander Raeme en opnieuw
gehuwd met Anthoenes de Wailly, genoot voor een derde het
vruchtgebruik. In de verkoop was er ook nog het gereedschap
van een vollerij begrepen, alsook een verbrande hoofstede 21 ,
waar Christiaen van Nyeukercke het leven liet 22 •
De transactie was het gevolg van een proces dat tegen de predikheer was ingespannen. Broeder Karel Habordyn, religieus en
procurator of gevolmachtigd beheerder van de stoffelijke aangelegenheden van het convent, trad op als verkoper 23 met autorisatie van de prior en de subprior van het klooster. De volmacht
was getekend door Wincke 24 •
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Op dezelfde dag kon François vander Raeme, broer van de predikheer, een verbrande hoofstede, met alle materialiteyten daer
up ligghende, kopen aan de procurator Karel Habordyn. Deze
eigendom was gelegen op de Nieuwe Markt (nu: Burg.
Bertenplein) 25 •
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Broeder Jan vander Raeme was een tijdgenoot en collega van
broeder Anthonius Algoet, alias de Zwarte, die een paar jaar
later eveneens de kap over de haag smeet en door de knieën
ging voor vrouwelijk schoon. Deze apostaat fungeerde als predikant van de nieuwe religie en propageerde in 1566 met veel
succes zijn afwijkende overtuiging o.m. te Poperinge 26 •
Andere geloofsgetrouwe dominicanen, zoals de prior Karel
Wincke en Marcus Everaert kregen nog in 1566 de kans van het
stadsbestuur om door predikatie de vasten en vervolgens de passie te preken om een dam op te werpen tegen een oprukkend
calvinisme, maar het tij kon niet meer gekeerd worden 27 • Graag
hadden we nog een tip van de sluier willen oplichten omtrent
het proces rond Broeder Jan vander Raeme, maar dat blijft nog
steeds een gesloten dossier.
Uit deze drie bovenvermelde gevallen blijkt dat we het optreden
van de geloofsonderzoekers tegenover priesters en kloosterlingen, omwille van een afwijkende geloofsovertuiging, reeds in
1560 kunnen situeren. Vanaf januari 1561 werd er te Poperinge
vooral jacht gemaakt op anabaptisten of wederdopers 28 • Allicht
waren de geviseerde priesters de voorlopers van een aanzwellend calvinisme of leunden ze aan bij de sacramentariërs die in
de eucharistie slechts een symbool zagen.
Andere apostaten in het decanaat Poperinge (1558-1561)
De perikelen rond heer Ghelein de Zouter, heer Pieter Gillis en
Broeder Jan vander Raeme waren zeker geen alleenstaande
gevallen. Bij vaststelling van heresie werden afvallige priesters
in quarantaine geplaatst aan het Geestelijk Hof ofwel sloegen ze
op de vlucht en werden hun goederen verkocht. Wij beperken
ons tot het decanaat Poperinge:
Heer Willem Damman, priester-schoolmeester van
Boeschepe, legde het priesterkleed af en vluchtte in 1558 naar
Frankfurt. In 1559 trad hij te Antwerpen in het huwelijk volgens
de hervormde ritus met zijn concubine Claerken Hendrickx. Het
jaar daarop was hij bedrijvig als predikant in de omgeving van
Belle en Hondschote. In 1561 verbleef hij constant te
Hondschote, waar hij fungeerde als minister.
Willem was zeer poëtisch aangelegd. Een viertal muzische probeersels bleven bewaard in een bundeltje Gheestelycke liedekens 29. Hij schreef een lofdicht over de arrestatie van de brouwersknecht Jan Herwyn van Hondschote die aldaar op 4
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november 1560 tot de brandstapel werd verwezen. Later volgde
nog een lamentatie op de vervolging van zijn geloofsgenoten te
Hondschote en een klaagzang op de executie door het vuur op
23 maart 1562 van de saai wever François de Zwarte te Warhem.
Na een avondmaalviering in een verlaten woning in de omgeving van Hondschote, werd Willem Damman op 16 februari
1562 gearresteerd door de procureur-generaal. Na torture werd
hij op verzoek van bisschop Rythovius en na advies van de
Raad van Vlaanderen aan de jurisdictie van het Geestelijk Hof
overgeleverd, waar hij in de gevangenis terechtkwam. In de kerker pleegde hij nog een poëziestuk dat een felle aanklacht
inhield tegen de inquisitie.
Op 12 mei 1562 schreef inquisiteur Pieter Titelmans aan de baljuw en de poortmeester van Sint-Winoksbergen, dat heer
Willem Damman met de medewerking van de Poperingse
blauwverver Jan Beaugrand fortselinghe met pistoletten ende
andere wapens uit de gevangenis bevrijd werd en naar Engeland
overgebracht. Volgens het getuigenis van de droogscheerder
Pieter Heuseck van Nieuwkerke, fungeerde Willem Damman te
Sandwich als lerare vande kinderen.
Op 12 juli 1562 hield zijn broer Ghelein Damman een zeer
gewaagde preek op het kerkhof te Boeschepe. In deze preek
kwamen de belangrijkste punten van controverse aan het licht.
De gereformeerden waren fel gekant tegen de Roomse kerk. Het
gezag van de paus werd aangevochten. De mis en de eucharistie werden becritiseerd. De haat tegenover de inquisiteurs was
groot 30 •
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In welke omstandigheden meester Pieter Lauwyck, pastoor
aan de Onze-Vrouwekerk in 1559 ontslaggevend was, blijft problematisch, maar er zijn reeds tal van aanwijzingen dat hij apostaat werd.
Op 3 maart 1541 vonden we hem voor het eerst vernoemd als
presbiter en prochiepape 31 • Vanaf 1542 kwamen velen bij hem
aankloppen om geldleningen. Verschillende jaren wist hij zijn
pastoorsambt te cumuleren met een lucratieve bezigheid. Geld
lenen en interest opstrijken was echter een praktijk die zeker
door de kerk niet werd aangemoedigd. Volgens de middeleeuwse scholastiek werden dergelijke financiële transacties uit
ethisch standpunt als ongeoorloofd beschouwd. In feite waren
leningen voorbehouden aan de speciale leenbanken, die voorschotten uitbetaalden tegen een onderpand van huishoudelijke
bezittingen 32 • Dit was allicht de reden dat hij vanaf 1552 niet
meer werd vernoemd als geldschieter.
De gegevens in verband met zijn geldleningen zijn interessant
omdat we aldus konden doordringen in de financiële of vriendschappelijke relaties die meester Pieter Lauwyck opgebouwd
had. Zo vernamen we dat hij reeds in 1542 financiële connec-
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ties onderhield met de bonnettenmaker Sebastiaan Matte, die in
1566 het sein gaf tot de beeldenstorm in de Onze-Lievevrouwekerk. Ook de stadsschepen Jan Bavelare die in 1560
wegens sympathieën voor de anabaptisten op de vlucht moest
slaan, behoorde in 1549 nog tot zijn cliënteel.
Pastoor Pieter Lauwyck was een zeer welvarend man. Als bijdrage in de bede van keizer Karel V gaf hij op 31 december
1553 het hoogste bedrag in lening, nl. driehonderd pond groten.
Het ontvangstbewijs van de rentebrief werd pas op 24 oktober
1555 te Rijsel geregistreerd 3-1• Tot groot ongenoegen van de
financiers werd slechts op 18 mei 1557 aan de stadsmagistraat
medegedeeld dat de rentebrieven ingeboekt werden! Pas op 1
december 1560 werd de akte opgestuurd, waarbij koning Filips
II bekende dat hij duizend achthonderd gulden schuldig was aan
diverse particulieren van Poperinge 34 • Wanneer de renten effectief uitbetaald werden, weten we niet. Een dergelijke financiële
kater zal ongetwijfeld veel ongenoegen verwekt hebben tegenover het regime bij de gegoede klasse.
Vermoedelijk moeten we meester Pieter Lauwyck identificeren
met de gelijknamige persoon die in 1573 lid was van de
Vlaamse vluchtelingenkerk te Sandwich. In 1578 fungeerde hij
als predikant te Naaldwijk in de Noordelijke Provincies. Toen
de calvinisten zich meester maakten van het Westkwartier, werd
hij aangesteld als dienare vande kercke Christi tot Dranoutre,
maar in 1583 keerde hij terug naar Naaldwijk, waar hij een
groot aanzien genoot".

Heer Jan Reubelinc (Reubelin?), pastoor van Watou 36 stond
ook als hervormingsgezind aangeschreven. Bij de razzia van
januari 1561 trof de inquisiteur een reeks ketterse boeken en
geschriften in de pastorij aan. Bovendien zou Jan Reubelinc op
de predikstoel afwijkende leerstellingen verkondigd hebben 37 •
Het is duidelijk dat de oppositie tegen de oude kerkstructuren
aanvankelijk gevoerd werd door de eigen priesters en kloosterlingen. Deze rebellen behoorden meestal tot de begoede klasse.
Bij al die gevallen komt het ons voor dat er onder de gekende
apostaten slechts één priester was met een universitaire opleiding, nl. meester Pieter Lauwyck. De andere clerici waren minder geschoold en hadden weinig theologische vorming genoten.
We mogen ze evenwel niet bestempelen als analfabeten.
Vermits er nog geen seminaries waren voor de priesteropleiding, werd het vak geleerd bij een oudere collega. Allicht waren
zij dan ook vlugger vatbaar voor afwijkende leerstellingen en
vervolgens ook kwetsbaarder bij een eventuele doorlichting van
hun activiteiten.
Het zou echter verkeerd zijn de geloofsafval enkel toe te schrijven aan de onvolmaakte religieuze vorming. Grote onvrede was
er na de herschikking van de bisdommen, een strenger toezicht
op het celibaat en de verscherping van de disciplinaire maatregelen als gevolg van het concilie van Trente. Anderen voelden
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zich aangesproken door de vernieuwingsbeweging, die een vrijere geloofsinterpretatie van de bijbelteksten toeliet. Velen hadden vragen bij de verstarde geloofstradities, de malaise en de
binnenkerkelijke misstanden, waarvoor er geen uitzicht was op
verandering ten goede.

Bijlage 1 38 :
Willem de Souttere kendt wettelick schuldich zynde voor kuerheers vander stede van Poperinghe/ dheer Ghelein de Zouttere,
presbyter, zyne broederen van goeden loyalen ende onvergholden schuit/, de somme van 24 ponden grooten strokende de se/ven 24 ponden grooten den penninck VI ende daervooren ghevende de somme van vier ponden grooten siaers lyfrente ten lyfven vande voorn. heer Gheleinl ofte tot ander stondt dat hy
Willem over ende uuter name vande selve heer Ghelein zyne
broeder vier ponden grooten siaers lifrenten ghecocht zal hebben ter zynen profficte zynen leven lanc gheduerende! tzy up
steeden, benefi,cien ofte andere gheestelicken of weerelicken
goedinghen ende dat voor zyn catelen ten fine datse niet vercocht, vertransporteert noch ghediminueert en zyn.
Langt het eerste jaer ende payement vallen zal den VI in september 1546 ende Zo voort van jaere ten jaere totdat het vallen
ten prouffitten van zynen heer broedere ander vier pond grooten siaers tzyne lyfven ghecocht zal hebben omme dit al duechdelick te vulcommen ende vuldreven! Zo heeft den selven Willem
ende Wyse zyn wyf daer inne verbonden een huus erfve ende
catheelen daer hy Willem t wonende es ende ghecocht heeft jeghens mr. Jan Barvoet/ staende op den Overdam metter zuutzyde ende westhende an derfve van Clays Wickaert, den noortzyde langhes de peperstraete. Actum den VI in september 1546.
Present Brievere, Witz, keurheers.

Bijlage 2 39 :
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Willem de Zouter en Dyonise zyn wyf hebben wettelijk verbonden een huus erfve ende catheelen staende up d Yperstrate metten zuudhende langs d Yperstraete/ metten oosthende langs de
kerckewech/ me-tten westzyde an d erfve van Jan de Broucke!
metter noordhende an d erfve vande kercke! ende dat in verzekerthede omme te indemneren thuus dheer mr. Gelein vande
Maerle nu wonende es ghenaemt de marmine staende up de
nieuwe marct/ metter noortzyde an t Peperstraetken! twesthende an d erfve van Claes Wyckaert ende dat van alzulcken laste
als upt zelve meester Gheleins huus al ten tyde ligghende es
ende byzandere omme t zelve te garanderen vande somme van
XXIJIJ p. gr. vlaems!waermede t zelve huus gheaffecteert es uut
cause vande priesterlicken tytele van heer Ghelein de Zoutere,
prb .
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Belovende de zelve Willem t voorn. huus er af te ontlastene ende
op de voors. hypotheke te transferreren metten eersten.
Actum den XI in maerte I 552. Present Jacob Loodyc en Willem
Borry, keurheers.

Bijlage 3 "":
Achtervolghende zeker wettelicke afwinninghe vercreghen by
Jacob Haghebaert binnen zinne levene tenfyne, voor kuerheers
ten kuerghedinghe vande stede, huus eifve ende catheelen
106 sta ende op de Yperstraete ghenaemdt de Gulden Valcke daer de
weduwe van Willem de Zoutter woonachtig es/ tzelve huus
wezende de ghestelicke tytel van dheer Ghelein de Zoutter ende
naerdien dat de kuerheers der stede van pope ring he voorn. huus
Jacob Haghebaerdt in handen gheweezen hebben omme daer
op te recouvereren de somme van Xll ponden groten die hem de
voorn. dheer Ghelein schuldich was by vorme van appoinctemente zoo ijst dat de aeldinghen vande voornoemden.
Haghebaerdt by consente vanden gestelicken hoove heer/ic ter
haulche te coopen ghestelt hebben het voorn. huus, eifve ende
catheelen met drie sondach halleghebooden vande ghenachte te
ghenachte bernende naer elck ghebodt eene kersse. Ten daghe
platse ende huere daertoe gheordoneert omme daer op te recouvereren de voorn. somme ende alle de wettelicke casten alzoo
wel ghesupporteerdt byden voorn. Jacob ten gheselicken hoove
als ten werdelicken ende dat voorn. perceel es metten expireren
vande derde kersse overghesleeghen Michiel Haghebaerdt
voor de somme van I 5 p. gr. ende Eloy de Backer kendt hem
boorghe voor de aeldinghen van Jacob Haghebaerdt !voordt
bernene vande derde kersse waerteghen datter gheoppozeerdt
was by Lauwys de Roode als prockeruer over uxor ende de aeldinghen van Pieter vande Vale! aldus ghedaen by Nicolays van
Langhemeerssch als heere ende baill., Gayfer Wyts ende Pieter
Alieul als wetschepens. Actum den XVI in november I 560. G.
R)·ts.
Ghealmpt vorts over erve, den X dach van maerte I 560. Deze
kerynghe was ghedaen by Jacop van Tunnes als procureur
voor Mr. Pieter Titelmans alst blyckt by zeker lettereren van
procuratie special irevocabele ghepasseert voer schepen der
steede van poperinghe ende ghetekent by de aldynghen van
Jacop Haeghebaert/ den Il/ in april I 560.

"' Poperinge,
Stadsarchief 364,
Register mn Halmen
(1556-1569),j 183

Voor U gelezen, ...

Westhoek wil in deze rubriek artikels en boeken signaleren aan
onze lezers zonder er evenwel dieper op in te willen gaan. Wij
zijn namelijk van mening dat door de overvloed aan tijdschriften die er bestaan en de relatieve zwakte aan retrospectieve
bibliografieën in ons vakdomein, er veel bijdragen ongelezen
blijven omdat ze onbekend blijven. Volledig willen we overigens ook niet zijn, want dit is een onmogelijke taak. Niettemin
zullen tijdschriftartikels, boeken, catalogen, verhandelingen, ...
de revue passeren. Kritisch zullen we voor één keer ook niet
zijn en dus maken we geen brandhout van slechte artikels of
boeken. Een hint tot verdere lectuur wil deze rubriek zijn, waaraan U als geachte lezer, zoals aan de rest van ons tijdschrift,
natuurlijk uw medewerking kunt aan verlenen. Zoals steeds
houden wij ons aan de ruime Westhoek zowel historisch als
genealogisch, zonder ons te beperken in tijd en ruimte. Een artikel zoals 'de invloed van de getijdenwerking op het seksueel
leven van de kreeftskeerkringkreeft' zult U niet vinden. Signalementen noemen ze dat.
Alhoewel onze achtbare lezers wellicht niet tot de sportiefste
der Belgen behoren willen we er toch op wijzen dat 'La Route
des Gueux' een nieuwe grensoverschrijdende fietsroute is tussen Hondschote en Steenvoorde. Deze historische rondrit is 68
km lang en een Nederlandstalig gidsje werd uitgegeven door het
stadsbestuur van Hondschote (te verkrijgen op de toeristische
dienst aldaar). Beslist de moeite voor onze lezer die de zware
l 6de eeuwse artikelen wil koppelen aan een al even zware fietstocht. In het nummer 2 van jaargang 29 van het heemkundig
tijdschrift Aan de Schreve (Poperinge) verschenen weer enkele boeiende bijdragen: J. Lemahieu had het over een Poperings
apothekerszoon op Java in 1856. Het betreft ene Jules
Haelewyck die op Java in 1862 overleed. Van de hand van C.
Depoorter een bijdrage over M. Bulcke, die als geestelijke een
rol speelde in de Westhoek in de eerste wereldoorlog en van G.
Kestier een artikel over de Helleketelbossen, gelegen tussen
Poperinge en Abele. Ook werden weer enkele kleine archeologische vondsten gedaan in de stad. Over Roesbrugge-Haringe
verscheen een fotoboek van de hand van R.-A. Blondeau en
drukker G. Schoonaert. De uitstekende inleiding is van de hand
van Blondeau en het fotomateriaal is bijeengezocht door
Schoonaert. Een aanrader.

****
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Jan en Katrien Louagie-Nolf publiceerden over het Poperingse
Talbot House 'De Eerste Halte na de Hel'. Je krijgt er het hele
verhaal van Gilbert Talbot en 'Tubby' Clayton tijdens en na de
eerste wereldoorlog. Het is een document en behoort tot het
betere wereldoorlog I-werk.

****
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In de Uzerbode van november 1999 lezen we een bijdrage van
Roger-A. Blondeau over de discussie of hop al dan niet een
geneeskundige plant is. Van dezelfde auteur lezen we intussen
al de !Ode bijdrage over het Nederlands in de wetenschap en het
onderwijs.

****
Ons redactielid Mattias Pattyn publiceerde in Vlaamse Stam en
Flandre Artois Généalogie twee artikels over Belle. In Vlaamse
Stam werkte hij een fragmentgenealogie over de familie Van
Belle te Belle uit ( 1999/2). In Flandre Artois Généalogie had hij
het over Les redevances de la seigneurie de Massief à Bailleul
en 1763. Dit artikel sluit nauw aan bij zijn bijdrage over die
heerlijkheid die hij reeds in Westhoek publiceerde (1998/4 ).

Nieuwe uitgaven

Leden die van deze rubriek willen gebruik willen maken kunnen uitsluitend terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn,
Spiervelden 4, 8950 Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw
bericht of aankondiging wordt opgenomen.

DOMINIQUE CARDON, La draperie au Moyen Age: essor
d'une grande industrie européenne, Paris, CNRS, 1999,
661 p.
Laken, een weefsel op basis van wol, vormde een basisproduct
in de middeleeuwse economie. De opkomst van de lakennijverheid leidde op het einde van de lüde eeuw een nieuwe fase in
van de Westerse economie met politieke en sociale gevolgen.
Dat geldt vooral voor Vlaanderen met zijn talrijke grote draperiesteden.
Terecht kreeg de middeleeuwse draperie alle aandacht van historici. Het verhaal van de opkomst, bloei en verval van de stedelijke en plattelandsdraperieën werd grondig bestudeerd.
Paradoxaal genoeg was er nauwelijks belangstelling voor de
technische aspecten van de textielproductie: grondstoffen, eindproducten, werkorganisatie, productietechnieken, werktuigen.
Met deze schitterende studie draagt Dominique Cardon, historica en onderzoekster bij het CNRS in Parijs, in hoge mate bij om
dit hiaat op te vullen. Zij maakt daartoe overwegend gebruik
van geschreven en iconografische bronnen. Nieuw is dat zij dat
'traditioneel' bronnenmateriaal heeft getoetst aan de spectaculaire resultaten die het archeologisch onderzoek de laatste twintig jaar in diverse Europese landen heeft opgeleverd: de stoffen
zelf maar ook werktuigen en werkplaatsen. Het eindresultaat is
een 'manuel technologique', een basiswerk voor historici maar
dat ook voor een breed publiek toegankelijk is.
In dit boek wordt de middeleeuwse draperie bestudeerd voor
geheel Europa. Dat brengt met zich mee dat het onmogelijk is
om vanuit dit breed geografisch perspectief het volledig productieproces te beschrijven, van het scheren van de wol bij de
schapen tot het klaarmaken van het laken voor verkoop.
Dominique Cardon besliste het eerste deel voor haar rekening te
nemen, dat wil zeggen tot en met het ogenblik dat de wever de
draden doorknipt waardoor het weefsel wordt vrijgemaakt uit
het weefgetouw. Dat leidt tot drie grote hoofdstukken (de wol,
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de draad en het weefsel) die met talrijke illustraties en duidelijke schetsen en tekeningen zijn onderbouwd.
Het blijft dus wachten op een gelijkaardige studie waarin het
appreteren, vollen en verven aan de orde is.
De auteur vertrekt vanuit haar grondige kennis van middeleeuwse draperie in het noordwesten van het Middelandse
Zeebekken (Languedoc -Catalonië). Het was een belangrijk
zwaartepunt van de middeleeuwse draperie en bovendien is
Dominique Cardon sterk vertrouwd met het technisch vocabularium uit die regio. Maar vanzelsprekend komt de Vlaamse (en
Noord-Franse) draperie eveneens uitvoerig aan bod. Daartoe
verrichtte ze geen origineel bronnenonderzoek maar kon ze
terugvallen op de belangrijke studie van De Pourcq en op de
bronnenedities van Pirenne, Espinas en anderen. Vanzelfsprekend zijn de miniaturen uit het Kuerboec van Ieper als illustratie opgenomen. Anderzijds ontbreken Nederlandstalige publicaties nagenoeg volledig in de bijzonder lijvige bibliografie
(p. 613-640). Deze studie wordt ontsloten met een register van
technische termen en van plaatsnamen (met ondermeer plaatsen
als Tourcoing, Amiens, Bergues, Armentières, NeuveEglise).(LV)

Jaarboek 21 Zannekin, 1999, De Nederlanden 'Extra
Muros ', Ieper, 1999. (Info: M. Cailliau, Paddevijverstraat 2
8900 Ieper), ISBN 90 71326 15 2
Het Jaarboek Zannekin heeft een nieuwe titel voor zijn 2le jaargang: de Nederlanden 'extra muros'. Daarmee wordt extra
gewezen op het belang dat de vereniging hecht aan het 'bekend
maken' van de randgebieden van de Nederlanden. Een tweetal
bijdragen willen we duiden. Antoon Lowyck heeft het terug
over Nederlandstalige schrijvers en Rederijkers in Wormhout
(Il). De auteur is al vele jaren een systematische inventarisatie
aan het publiceren per plaats in Frans-Vlaanderen van schrijvers
die er in hun moedertaal publiceerden. Hopelijk wordt dit ooit
in één bundel heruitgegeven. Cyriel Moeyaert en Jan van
Ormelingen hebben het over 'Het Nederlands in Sint-Omaars
door de eeuwen heen'. Het brengt een inventarisatie van het
gebruik van het Nederlands in de stad. Of we evenwel altijd de
opinie van de auteurs volgen is wat anders. Zo betwijfelen wij
ten zeerste of het terugvinden van een nederlandstalige tekst van
een 'zoeninge' uit de 17de eeuw wijst op het nog effectief
gebruik van het Nederlands in de stad, dan wel van het archaïstisch taalgebruik in het rechtssysteem. (KP)

ELIE. E. BALDUCK (rad), Liber Amicorum Roger
Blondeau, Brugge, 1999, 333 p.
Roger-A. Blondeau voorstellen aan onze lezers is water naar de
zee dragen. Deze in 1919 op Beverenkalsijde geboren en getogen Roesbruggenaar kreeg naar aanleiding van zijn 80e verjaardag een liber amicorum aangeboden, waarin de gebruikelijke

'vrienden' hun bijdrage begraven voor het nageslacht. Gezien
de gevierde auteur zowel over de streek als over de geschiedenis van de wetenschap publiceerde. is het aandeel van auteurs
uit de Westhoek aanzienlijk. Elie Balduck heeft het over het
Combisme tijdens de Derde Republiek en de gevolgen daarvan
te Poperinge en aan weerskanten van de Schreve. Dr. Frans
Debrabandere verklaart de familienaam Blondeau. Dr. Johan
Decavele stelt de 'Nieuwsgaring te Gent, over de Godsdienstberoerten in Westelijk Vlaanderen tijdens het 'Wonderjaar' in
het licht. Franz Denys neemt nogmaals de verdediging van
Louis Reyphins, Roesbruggenaar, advocaat, politicus en kosmopoliet op zich. Anselm Hoste volgt het spoor van Thomas
Becket in Vlaanderen terwijl Dr. J. L. Hosten de 'Stille samenzwering van de Leuvense theologen tegen de hertog Alva
onderzoekt. André Maton beschrijft de 'Oorsprong en evolutie
van de hopteelt in het Poperingse'. Voor de huidige evolutie van
de hopteelt kan de bijdrage relevante gegevens bieden, doch
over de geschiedenis van de hop in de streek is dit (eerder) een
slag in het water.
Kristof Papin haalt een vergeten Poperingenaar van onder het
stof. In een biografie belicht hij Maurits Dewulf ( 1867-1947),
ooit de vader van de geschiedenis van de filosofie genoemd,
maar thans (helaas) vergeten. In Poperinge weten ze allicht
weer welk volk ze ooit voortbrachten. Germain Schoonaert
schrijft in een (schitterende) studie de loopbaan en de perikelen
van meester Jan Sluyzeman die achtereenvolgens te Ieper,
Poperinge en Wervik actief was tijdens het laatste kwart van de
l 6de eeuw. Gewoon l 6de-eeuwse geschiedschrijving van de
bovenste plank. Lezen! Willy Tillie heeft het nogmaals over
Carolus Josphus Verminck, Roesbruggenaar, die in 1879 de
bronnen van de Niger ontdekte. Jan Van Acker legt de Veumse
voorouders van de bekende Simon Stevin bloot. Prof. Dr. L.J.
Vandewiele heeft het over de Westhoek en de farmacie. Dit
Liber Amicorum spingt uit de band omdat het voor een groot
deel nieuwe bijdragen bevat en geen 'herwerkingen' van eigen
artikels. Het verhoogt enorm de waarde van dit werk. En dat er
zoveel aandacht wordt besteed aan de l 6de eeuw, kan de lezer
van Westhoek enkel maar plezieren. (KP)
W. PREVENIER en B. AUGUSTYN (eds.), De gewestelijke
en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795,
Algemeen Rijksarchief, Studia 72, Brussel, 1997, 634 p.
Bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel verschijnen de studia
met de regelmaat van een klok. In 1997 verscheen het geciteerde boekdeel. Een overzicht van de geschiedenis van de instellingen was sinds Manier en Ganshof niet meer verschenen en
dus een dringende behoefte. Er wordt een overzicht gegeven
van de Vorstelijke instellingen, de volksvertegenwoordiging,
politieke en gerechtelijke instellingen, financiële instellingen,
leger, maar ook van de lokale instellingen zoals de steden, burg-
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graafschappen en kasselrijen, plattelandsgemeenschappen, de
instellingen voor landschapsbeheer en het tabellionaat.
Alhoewel niet alle studies even diepgaand zijn en met noodzaak
gebaseerd werden op de bestaande literatuur, is dit werk onmisbaar voor de historicus. Enkele historici uit de streek verleenden
hun medewerking: Dr. Rik Opsommer over de Wetachtige
Kamer, Prof. Dr. Paul Trio over de stad Ieper, Kristof Papin over
de kasselrijen Belle, Cassel, Broekburg, Sint-Winoksbergen en
de kasselrijen in Waals-Vlaanderen. Een naslagwerk dat zijn
diensten zeker zal bewijzen. (KP)
112

M. DEWILDE, A. EWYNCK, A. WIELEMANS(ed.), Ypres
and the Medieval Cloth Industry in Flanders, Archaeological
and Historical Contributions, Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, Doornveld Industrie Asse 3, Nr. Il, bus
30, 1731 Asse - Zellik, Monografie 2, 1998, (ISBN 90 75230
13 3).
Het zal de aanwezigen van het internationaal symposium "A
Good Yam! Archaeological and historica! research into the
medieval cloth industry of Flanders", gehouden in de lakenhallen van Ieper op 29 en 30 november 1996 wellicht verwonderd
hebben de bijdragen van het symposium alsnog te zien verschijnen, meer dan twee jaar na datum. In volle VerdronkenWeide Euforie werd door archeologen, archeozoölogen en historici een symposium gehouden met de bedoeling tot een kruisbestuiving te komen tussen de verschillende groepen. Het symposium was geslaagd en de uitgave van de papers is dat ook. Al
zullen bepaalde bijdragen van archeozoölogen wellicht moeilijker leesbaar zijn voor historici, toch kan de samenwerking tussen de verschillende disciplines als geslaagd beschouwd worden. De kennis van de Verdronken Weiden en van de activiteit
die er plaatsvond is even uniek als de site uniek is in Europa.
Het is de enige plaats waar dergelijk onderzoek kan gehouden
worden en gelukkig werd deze unieke kans door de inzet van
verschillende instanties mogelijk. Er werd geen moeite
gespaard om binnenlandse en buitenlandse toonaangevende
onderzoekers naar Ieper te halen: Patrick Chorley, Simonne
Abraham-Tisse, e.a. Het staat garant voor de hoge kwaliteit van
het werk en het is te hopen dat ook in het buitenland voldoende
aandacht zal gegeven worden aan het verschijnen van het
werk.(KP)

M. LE CALVÉ, Bailleul et les Monts de Flandre, Joué-lèsTours: Allan Sutton, 1998, 128 p. (Coli. Mémoire en images).
De reeks "Mémoire en images" gaat terug op een reeds meermaals beproefd en succesvol bevonden model: het bijeenbrengen van foto's uit de oude doos voorzien van min of meer uitgebreide bijschriften. Ook in de Noord-Franse regio slaat dit
soort publicaties aan zodat de uitgevers voor elke kleine stad

een boekdeel kunnen reserveren. In dit deel zijn Belle (Bailleul)
en de omliggende dorpen in de heuvels aan de orde (Boeschepe,
Berthen, Sint-Janscappel en Godewaersvelde). De historische
inleiding beslaat nog geen halve pagina en is mijns inziens te
beperkt. Alle aandacht gaat naar de foto's, veelal oorspronkelijk
ansichtkaarten, en de bijschriften, in tien hoofdstukken bijeengebracht. Er is aandacht voor het stadsleven en de tuinbouw in
Belle, molens en hop, kant, feesten en vrije tijd, de grens, douane en smokkel, de Zwarte Berg, de Katsberg met de abdij, en
ten slotte voor Boeschepe. Jammer genoeg ontwaren wij nergens een kaartje van Belle. De integratie van een kaart met de
huidige en de vooroorlogse straatnamen zou een pluspunt zijn
voor de situering van de foto's in het huidige straatbeeld. (M.P.)

M. SOMMÉ, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne:
une Jemme au pouvoir au XV• siècle. Villeneuve d 'Ascq:
Presses universitaires Septentrion, 1998, 584 p.: ill. (Coli.
Histoire et Civilisations).
De rol van de Bourgondische hertoginnen was onontgonnen terrein. Met de studie van Dr. Monique Sommé over Isabella van
Portugal komt daarin nu verandering. Monique Sommé, professor middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Lille III,
promoveerde tot doctor in de geschiedenis met een verhandeling de Bourgondische hertogin. De publicatie is een aangepaste versie van haar proefschrift. Het is een indrukwekkende biografie van hertogin Isabella (1430-1471 ), gemalin van Filips de
Goede, gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Achtereenvolgens
komen aan bod: de familiale verhoudingen, het financiële
beheer, het hofleven, en haar religieuze en politieke verhouding.
In 1457 trok Isabella zich terug op haar domein in NoordFrankrijk, in La-Motte-au-Bois. Dit was een oud grafelijk landgoed dat zo ongeveer de kern vormde van haar bezittingen in
Zuid-Vlaanderen en Artesië. Het beheer van het domein van La
Motte komt trouwens uitvoerig aan bod (pp. 137-145). (M.P.)

De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français, 24,
Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 1999, 255 p.: ill.
Traditiegetrouw brengt de Stichting Ons Erfdeel ieder jaar een
lijvig jaarboek uit. Het jaarboek is een verzameling van artikels
van verschillende auteurs. Die auteurs komen van weerszijden
van de taalgrens. Het jaarboek wordt met een bibliografie van
1998 afgerond. Ook in deze aflevering vindt men enkele historische bijdragen terug. Bert Woestenborghs belicht de Vlaamse
seizoenarbeiders in Noord-Frankrijk tussen 1880 en 1970. De
Duinkerkse historica Judith Martin-Desmidt bespreekt het leven
langs de grens tijdens de 18de eeuw. De proosdij van Watten tijdens de middeleeuwen wordt door Stéphane Curveiller behandeld. (M.P.)
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In dit tijdschrift werd in de voorbije jaren heel wat stof aangereikt over de historische en genealogische binding tussen de
Westhoek en de Noordelijke Nederlanden anno 1600. Met zijn
lopend onderzoek over de familie Van Sonnevelt uit Gouda
kwam Bram Sonneveld (Raviataschouw 7, 2726 JM Zoetermeer) ook in het Westkwartier terecht'. De messenmaker
Matheus van Sonnevelt verliet omstreeks 1560 Gouda en trok
naar de Zuidelijke Nederlanden waar zijn zoons Oudaert en
Dierick een rol speelden in het opkomend protestantisme en in
de aanvangsfase van de Opstand. Oudaert, een rabiate papenhater en militair, verbleef enige tijd in Vere in de kringen van de
watergeuzen, ging vervolgens in dienst van de Gentse calvinistische republiek (1577-1585) en werd uitgezonden om de calvinistische republieken in achtereenvolgens Brugge en SintWinoksbergen te installeren en te ondersteunen. Hij overleed in
1583. Zijn zoon Gideon (1573-1630) was een strijdbare theoloog en predikant in de Noordelijke Nederlanden'.
Dierick van Sonnevelt, net als zijn vader messenmaker, en zijn
vrouw woonden in het textielcentrum Nieuwkerke (bij Belle) en
werden omwille van hun rol in het Wonderjaar 1566 verbannen
uit de Nederlanden door Alva's Raad van Beroerten'.
Families in beweging tijdens de woelige 16de eeuw: migreren
van Noord naar Zuid en dan opnieuw naar Noord.
(LV)

1
Te verschijnen in het
novembernummer van
het Nederlandse genealogisch tijdschrift Ons
Voorgeslacht.
' L. Vandamme, Een protestantse familie tijdens
de Opstand: brieven aan
Jacob Martens. koopman
en burgemeester van
Sint-Winoksbergen (ca.
1572-1583). in: Beleid en
bestuur in de Oude
Nederlanden: liber amicorwn profdr. M.
Bae/de, Gent 1993.
p.375-376.
' L. Vandamme.
Calvinisme, textielindustrie en drapeniers te
Nieuwkerke in de 16de
eeuw, in: Westhoek:
Genealogisch Jaarboek,
Dikkebus. 1984, 1, p.
122.

Berichten en Aankondigingen

De poorters van Ieper 1539-1549 (deel 7)
Bij het Stadsarchief van leper verscheen deel 7 in de reeks
'Inwoners en poorters van Ieper' van de hand van de zeer
gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Dit deel omvat de poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper
van 21 april 1539 tot 6 mei 1549, met vermelding van 6461
nieuwe poorters en omvat 354 blz"
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
700 BEF. of door overschrijving (+ 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 te name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9, 8900 Ieper, met vermelding "1539-1549''.

STAM, het Vlaams genealogieprogramma
Wat is STAM?
STAM is een VLAAMS genealogieprogramma, ONDER WINDOWS. Het beantwoordt aan alle kwaliteitsnormen gesteld
door de meest veeleisende genealoog. Het koppelt gebruiksvriendelijkheid, eenvoud, snelheid en overzichtelijkheid aan
een zeer breed gamma aan mogelijkheden in alle domeinen.
Overzichtelijke menublokken, een handige werkbalk en sneltoetsen maken elke optie snel toegankelijk.
Het invoeren van gegevens
STAM dankt aan Visual FoxPro de mogelijkheid om een zeer
grote verscheidenheid aan persoonsgegevens in te voeren in een
soort kaart die bestaat uit verschillende onderkaarten. Er is nog
slechts weinig typwerk nodig, een simpele klik met de muis op
één van de door ons voorgestelde mogelijkheden, volstaat. Elke
onderkaart bevat gegevens van een bepaalde aard: basisgegevens, varia, gebeurtenissen en media. Dit alles wordt aangevuld
met teksten (MET spellingcontrole!) Een genealoog, die naam
waardig, vermeldt natuurlijk steeds de bron(nen) van zijn gegevens. Deze zijn ingedeeld in archief- en literatuurbronnen. Ze
zijn verbonden met de gebeurtenissen in het leven van de persoon. De invoer van de brongegevens is eenvoudig. Meerdere
bronnen per gebeurtenis zijn mogelijk.
Wenst U uw familiegeschiedenis ruimer te zien, in historische
context? Meer dan 6000 historische gebeurtenissen (wereld-,
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Europese, Belgische) werden door ons ingevoerd. U kunt ze
aanvullen, wissen en/ of er uw persoonlijke of regionale gebeurtenissen aan toevoegen. Niet onontbeerlijk maar leuk! En
geschiedkundig juist!
In deze tijd van multimedia, van scanners en digitale foto's
wordt het vanzelfsprekend dat ook afbeeldingen kunnen ingevoerd worden: foto's van uw familieleden, van uw geboortehuis, van uw straat, van uw dorpskerk, van uw dierbaarste herinneringen, kopieën van originele akten, kaarten, enz". U kunt
ze ook bewerken met een speciaal ingebouwd programma dat
heel wat mogelijkheden biedt. Ook invoer van geluidsopnamen
is mogelijk. U kunt bijvoorbeeld een mediashow maken met
foto's, videoclips, achtergrondmuziek of stemmen van uw naaste familie.
Inlichtingen
Lucien LEFEVERE, Heidestraat 92, 8434 MIDDELKERKE .
U stuurt best een e-mail naar lucien.lefevere@advalvas.be met
uw persoonlijke gegevens.
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De rubriek Vragen en Antwoorden staat open voor alle genealogisch-historische vragen van onze leden. De vragen - liefst op
diskette - worden in de mate van het mogelijke zo vlug mogelijk in het tijdschrift opgenomen. Vragen en antwoorden kunnen
eveneens aan ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden 4,
8950 Nieuwkerke gericht worden. Gelieve bij elke vraag 3 postzegels van 17 BEF te voegen (of een internationaal antwoordcoupon). Gezien de talrijke vragen die wij voor die rubriek ontvangen, kunnen wij onmogelijk enig zoekwerk in de verschillende archieven verrichten.

1999/2
Nicole Witte - Meerstadt, Bandeliersberg 82,
4707 SC Roosendaal, Nederland
Wie kan meer informatie verschaffen over de familienaam
Boddaert afkomstig uit de streek van Dikkebus, Kemmel en
omstreken.

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160 pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers van
dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 (1995),
jg. 12 (1996) en jg. 13 (1997) en jg. 14 (1998) beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden voor 1999 zijn:
België:

450,- BEF overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.

Nederland:

28 NLG overschrijven op Rabobank-rek 11.33.39.143, t.n.v.

Westhoek v.z.w" Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge.
85 FRF par virement au compte, au nom LA POSTE nr. 12 258 06 T Lille
de Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Heuvelland-Nieuwkerke
Andere landen: 600,- BEF op rek. 000-1692845-01, t.n.v.
Stefaan Lazoore, Oude Veumestraat 37, 8900 leper.

France:
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' Gent , Rijksarchief,
Raad van Vlaanderen,
nr. 7351. Daarin vinden
we o.m. de octrooien die
aan de schuttersgilden
verleend werden, alsook
de ledenlijsten van die
gilden. Voor wat Ieper
betreft, is dat van f" 199
v 0 tot en met 201 v 0 •
' Ik verwijs vooral naar:
-A. VANDENPEEREBOOM, Des Ghi/des.

Origines, Organisation,
Tirs, etc. Ghi/de de St.
Sébastien d'Ypres, in:
Annales de la Société
historique, archéologique
et littéraire de la ville
d'Ypres, 1861, dl I,
p. 33-123;
-A. VANDENPEEREBOOM, La Ghilde de

Saint Sébastien d'Ypres,
ibidem, 1872, dl V,
p. 373-380;
-A. VANDENPEEREBOOM, Le collier (scha-

kel) de l'ancienne gilde
de Saint Sébastien à
Ypres, ibidem, 1878,
dl VIII, p. 66-77;
- E. de SAGHER,

Origine de la gilde des
archers de St-Sébastien à
Ypres (1383-1398), in:
Handelingen der
Maatschappij van
Geschied- en oudheidkunde te Gent, dl V,
1902-1903, p. 115-140;
ook in: Prisma van de
Geschiedenis van Ieper,
1974, p. 420- 440;
- J. CORDONNIER,
Chronique d'Ypres, 1880,
3 volumes;
- M. MUS, Geschiedenis

van de Ieperse boogschutters vanaf hun
opkomst tot aan de
Eerste Wereldoorlog,
Leuven, 1988.
3
Niettemin blijkt de SintJorisgilde, waarvan de
statuten al in 1325 door
de stad goedgekeurd werden, heel wat ouder
geweest te zijn dan de
Sint-Sebastiaansgilde, die
daarvoor tot 1400 diende
te wachten (M.MUS,
o.c" p. 9 en 18). Wel
moeten die beide gilden
al enkele jaren voor die
data bestaan hebben.

De leden van de Ieperse
Sint-Sebastiaans- en
Sint-Jorisgilde in 1469
WILFRIED BEELE
121
In het archief van de Raad van Vlaanderen bevindt zich een
register met o.m. een ledenlijst uit 1469 van twee Ieperse schuttersgilden 1• Het betreft de handboogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde en de kruisboogschutters van de Sint-Jorisgilde.
Het is mijn bedoeling hier van dit document een uitgave te
bezorgen, maar dan zonder daarbij dieper in te gaan op de
geschiedenis van die beide schuttersgilden. Dat zou hier overbodig zijn, omdat er daarover al heel wat geschreven werd 2 •
Het eerste wat in dat register terugvinden, is een kopie van het
octrooi, dat de handboogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde
al een paar decennia voordien van Filips de Goede gekregen
hadden, meer bepaald in 1446. De titel ervan luidt: Sensuit la
copie des lettres de la confrarie de larc a main de ceulx de la
ville d'Yppre. In de tweede plaats is dat een lijst met de namen
van de 141 leden van die gilde: Sensuivent les noms et surnoms
des confreres de la confrarie de Saint Sebastien en la dicte ville
d'Yppre aians fait leur serement. In de derde plaats is dat een
lijst met de namen van hun 137 collega's van de Sint-Jorisgilde:
Sensuivent les noms et surnoms des confreres de la confrarie de
monseigneur Saint George en la ville d'Yppre, maar dan met de
uitdrukkelijke vermelding: dont ilz nont aucunes lettres de man
tresredoutable seigneur monseigneur Ze duc 3 •
Het is dus duidelijk dat alleen de eerstgenoemde gilde door dat
octrooi van Filips de Goede begunstigd werd. Dat gebeurde
vanuit Brussel op 20 juli 1446: en nostre ville de Brouxelle Ze
.xx. jour de juillet !an de grace mil .cccc. quarante et six.
Daartegenover constateren we echter dat de ledenlijst van de
Sint-Jorisgilde pas 1469 als jaartal draagt: !an .lxix" Vermits het
hele document nu van dezelfde hand is en dus blijkbaar één
geheel vormt, mogen we gerust aannemen dat ook de ongedateerde ledenlijst van de Sint-Sebastiaansgilde van 1469 dateert.
Wel vind ik het opportuun hier nu eerst nog wat uit te weiden
over de inhoud van dat octrooi, waarvan de integrale tekst hieronder volgt in bijlage 1. Zoals ik daarnet al zei, werd het aan de
Ieperse Sint-Sebestiaansgilde verleend te Brussel op 20 juli
1446, maar uit een paar andere bronnen vernemen we dat het
achteraf nog achtereenvolgens bekrachtigd werd door keizer
Maximiliaan te Gent op 12 maart 1480, door Filips de Schone
te Brugge op 16 mei 1497 en door keizer Karel V te Ieper op 20
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juli 1520, le jour même de sa joyeuse entrée dans notre bonne
ville 4 •
Hoofdzakelijk komt het hierop neer dat de Ieperse handboogschutters door dat octrooi van de Bourgondische vorst de toelating kregen om zijn hertogelijk embleem te dragen: que de cy en
avant tant quil nous plaira, ilz puissent faire faire, avoir et porter sur leurs chapperons, manteaulx ou robes, pour la parure de
leurdicte confrarie, nostre devise du fusil a tout deux flesches
parmy en forme de la croix Saint Andry.
In een vertaalde versie daarvan luidt het dat zy nu voortan, also
langhe alst ons ghelieven zal, zullen moghen doen maken, hebben ende draghen up heurlieden kerles, mantels ofte caproenen,
voor de parure van heurlieden voorseyde ghilde, onse devise
vanden vierslaghe met twee schichten daer duere in vormen van
den Sint Andries cruuse 5 • Het betreft hier blijkbaar het
Bourgondische vuurslagmotief, dat we ook bij de Orde van het
Gulden Vlies terugvinden.
Ook krijgen de gildebroeders in dat octrooi de toelating om
overal waar het pas geeft hun bogen, pijlenkokers en andere
benodigdheden te dragen: porter, paisiblement et sans mesfaire,
leurs arcs, trouches et autres armures et habillemens loisibles
appartenans a estat de archier. Voorwaarde is evenwel dat ze
van dat voorrecht geen misbruik maken om de openbare orde te
verstoren: pourveu que, soubz umbre de ce, lesdicts supplians
ne seront aggresseurs ne encommenceurs daucunes ryotes, noyses ou debatz. Integendeel, ze worden ertoe verplicht de hertog
zo nodig met de wapens bij te staan: et que en noz affaires, ilz
seront tenus deulx emploier en nostre service, touteffois que les
en ferons requerir. In vertaling wil dat zeggen dat zij werden
gehouden hemlieden in onsen dienst en ajfairen te voughene
ende employeren tallen tyden als tnoodt werdt ende wyt an hemlieden begheeren zullen 6 • Tot slot worden alle betrokken gezagdragers door de hertog verzocht er van hun kant over te waken
dat de gildebroeders, zonder enig destourbier, moleste ou empeschement van de nieuwe maatregel kunnen genieten, plainement
et paisiblement.
Niet zonder enige fierheid wil ik er als Ieperling uiteindelijk nog
eens op wijzen dat onze stad, in de wijdlopige aanhef van dat
octrooi, la troiesiesme ville de nostre dict pays de Flandres
genoemd wordt, alsook la principal suerete et frontiere de tout
le Westpays. Ere wie ere toekomt.

'A. VANDENPEEREBOOM, o.c., dl I, p. 100108.
' Ibidem, p. 46.
'A. VANDENPEEREBOOM, o.c., dl I, p. 47.

Hieronder volgen nu de namen van de leden van die beide
Ieperse schuttersgilden, zoals we die in het register kunnen
terugvinden. Alleen heb ik er, om praktische redenen, een individuele nummering aan toegevoegd.
Het eerst komen de handboogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde aan de beurt, onderverdeeld in vier groepen van respectievelijk 10, 80, 18 en 33 man, dus samen 141.
De 10 mannen van groep I worden onsen notablen ghuldebroeders genoemd, met in de eerste plaats ons hooftman. Daarna
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volgt groep II met de 80 gildebroeders die den wijn schieten
ende bewaeren de erve vander voornoemde stede. Dat zullen
natuurlijk de actieve leden geweest zijn, die wellicht, zoals dat
meestal het geval was, per tien man onder de leiding stonden
van een disenier ofte thiendeman 7, ofschoon dat hier niet expliciet gezegd wordt. Dat zij den wijn schieten is een verwijzing
naar het feit dat ze toentertijd als subsidie een hoeveelheid wijn
kregen 8 , als tegenprestatie voor het bewaeren van de erve vander voornoemde stede.
In groep III hebben we dan 18 houderlinghen ende andere ghil124 debroeders die geen wijn en schieten en ten slotte volgen in
groep IV de 33 namen van noch andere ghildebroeders, ontfanghen inden voornoemden ghilde te .xii. grooten tsiaers,
wonende buten ende binder stede vorseit.
Sensuivent les noms et sumoms des confreres de la confrarie de
Saint Sebastien en la dicte ville dYppre, aians fait leur serement:
Premierement:
Onsen notablen ghuldebroeders, de welke ons bistand doen ende
doen zouden, waert dats de ghulde van doene hadde:
1.
2.
3.
4.
5.

Alvooren ons hooftman Colaert VAN HALEWIJN'
Jooris DE WALE"'
Jacop VAN PREMESQUES
Pieter VANDER LETEWE
Franche VANDER POORTE
6. Jooris DE BRIEVERE f. Jacops 11
7. Jan VAN DIXMUDE
8. Lay VANDEN RIJNE
9. Victor DE WALE 12
10. Jan MINNE

Item voort achtervolgen de .iiii.xx. ghildebroeders die den wijn
schieten ende bewaeren de erve vander vomoemde stede:
11. Roeland VAN DIXMUDE
12. Jacop BRIDE
13. Xpoffels FAGHEEL
14. Artur RUGGHEVOET
15. France VERTEGANS
16. Willem DE KEMPNARE
17. Robert FIERIN
18. Jan DE WAYERE
19. Jan VANDENCASTEELE
20. Jaecx TROYEN
21. Jan DE DUTSCHE besantere
22. Jan GOETGHELAET
23. Heindric VANDEN ABEELE
24. Meestere Andries PRANGHE 13
25. Willem DE GOEM
26. Clays DATHIN
27. Jan DEN STOOREM

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Pieter DE MARKELGIES
Pauwes (sic) MAERTIN
Lodewijc DE POTTIER
Jacop VANDEN KERCHOVE
Inghelin COPPIN
Roegier PEYS
Jan MOTTOEN
Jacot (sic) KETSOIRE
Triestram CANIN
Jacop ARENTS
Xpoffels VANDER MERSCH
Jan VANDER BRUGGHE
Lottaert DE BOLLOENGE
Jacop PASCHIN
Jan DU PONCHEEL
Willem WILLEMS
Coppin HERMARE

7

Disenier, thiendeman:

hoofdman over tien, ook
conincstavel genoemd
zoals hieronder in de
Sint-Jorisgilde.
'M. MUS. o.c., p. 160:

de stad steunde deze gilden o.a. met wijn bij
wekelijkse schietingen;
A. VANDENPEEREBOOM, o.c., dl 1, p. 60:

ces prix consistaient d'abord en une certaine
quantité de vin. Dat blijkt
trouwens ook uit hun statuten van 1400.
' Voor meer gegevens
over Colaert VAN
HALEWIJN, die ook
Heer van Boezinge was,
evenals over zijn vader
Jan VAN HALEWIJN,
zie: K. DEBOOSER,

Lenen en heerlijkheden te
Boezinge ( 1330-1535 ),
lic. verh. VUB, 1998,
p.175-176.
10
Ook voor meer gegevens over hem. zie: K.
DEBOOSER, o.c., p.
188.
11
Zie ook: K.
DEBOOSER, o.c., p.
191. Daar vinden we
meer gegevens over Joris
DE BRIEVERE f. Joris,
maar terloops ook over
een jongere naamgenoot,
die de zoon van zijn
broer was. Vermoedelijk
was dat deze gildebroeder.
12
Ook voor meer gegevens over hem, zie: K.
DEBOOSER, o.c., p.
183.
t.' Waarschijnlijk is hier
SPRANGHE bedoeld,
zoals in nr. 108 hieronder. Na een voornaam als
Andries, die op een sklank eindigt, is het niet
verwonderlijk dat men
hier PRANGHE gaat
schrijven in plaats van
SPRANGHE. Er verandert toch niets aan de uitspraak van het geheel.

45. Jan DE VOS zelversmit
46. Jan DE KIEN
47. Aemout DE CONINC
48. Martin ROBE
49. Vincent PIETERS
50. Jan VAN HOONACKERE
51. Adriaen DELLEMAN
52. Nysin DE SCHEEDEMAKERE
53. Jan ALAERT
54. Pasin DE CUPERE
55. Jooris YSAAC
56. Willem WEYNS
57. Paukin VANDEN LEENE
58. Asebrant COOLMAN
59. Jacop FACKEEL
60. Jan VANDENVELDE
61. Torkin GARAC
62. Colin VANDER HELST
63. Anthonis HENERIC
64. Mailin DE BRUNE
65. Loys DE BUERSEMAKERE
66. Michiel VAN HENDE
67. Jooris UTEN HOVE

68. Galais DE NASTELINCMAKERE
69. Jan RENOUT
70. Martin VALKE
71. Luucx DE VAEC
72. Quintin PATINMAKERE
73. Willem PERRE
74. Boudin VANDEN KERCHOVE
75. Maes DE BANE
76. Philippe VANDER CRUCE
77. Jan DE CUPRRE temmerman
78. Pauwels DE BODE
79. Maes DE MAUWERE
80. Feince DE MOL
81. Pieter GHERAERT
82. Raemkin HOOFT
83. Jacop VANDEN HENDE
84. Clay DE BEIL
85. Andries VAN POLLINCHOVE
86. France VAN HOUDEZEELE
87. Jan DE SPELLEMAKERE
88. Joos ROBE
89. Jan ZOETE
90. Joris DE WILDE buersemakere

Item noch hiemaer volghen houderlinghen ende andere ghildebroeders, die gheen wijn en schieten:
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Eerst Jan VANDEN ABEELE
Andries VANDEN HAUWE
Jan DE HOEDEMAKERE
Paessin RIKEWAERT
Jaecx DE VLENT
Hannekin LOOZIN
Jan DE NUWELARE
Jan PUETIN
Wouter KEYAERT

100. Willem MARTIN
101. Bemaert DE VEDELARE
102. Jan VANDER HELST
103. Jan CAUWERADE
104. Willem CANIN doude
105. Willem VANDEN KERCHOVE
106. Jan DE GOEDE
107. Luucx ROELAND
108. Willem SPRANGHE

Item noch andere ghildebroeders, ontfanghen inden vomoemden ghilde te .xii. grooten tsiaers, hiemaer volghende, wonende buten ende binder stede vorseit:
109. Eerst Karel DE QUICKE
110. France DE BLIEC
111. Coppin VAN SCOTEN
112. Jan LAPPUUT
113. Malin VANDER HEIDE
114. Heyne VAN HILLE
115. Pierkin VAN HILLE
116. Lammekin VANDER MERSCH
117. Tierkin HEINS
118. Meukin DE MUELNAERE
119. Olivier VAN VORMIZELE
120. Claikin VANDENDAMME
121. Jorkin VAN SCOENEVELT
122. Feince BLAUVOET
123. Melcin DE WICHTRE
124. Segher DE BUSSCHERE
125. Hannekin KEMP

126. Adriaen DE VOS
127. Jan DE WULF
128. Pieter ROELAND
129. Hannekin DE LANGHE
130. Marchelis HALEBRECHT
131. Jan VANDER BUERCH
132. Jan VANDENHAUWEELE
133. Gille DE VALKENARE
134. Willem LAMMOOT
135. Jan COOLS
136. Pieter BUESCH
137. Denis FRANCKE
138. Meux HOMMATE
139. Jacop DE PAEGE
140. Coppin ALAERT
141. Michiel VAN NOORTHOVERE
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" M. MUS, o.c., p. 5253. Volgens haar werd
die prijs toen door zeven
Ieperlingen in de wacht
gesleept. Als er in dit
register, dat van elf jaar
later dateert, slechts vier
namen vermeld staan, is
dat vermoedelijk omdat
er ondertussen al drie van
overleden waren.
15
De identificatie is
namelijk niet overal volstrekt zeker.
16
In die gevallen waar de
identificatie niet volstrekt
zeker is, heb ik de nummers gecursiveerd, telkens met mijn verantwoording in voetnoot.

Na de hierboven genoemde leden van de Sint-Sebastiaansgilde
komen dan die van de kruisboogschuttersgilde van de SintJorisgilde aan de beurt, onderverdeeld in twee groepen van
respectievelijk 86 en 51 man, dus samen 137.
Bij de 86 van groep I worden eerst de zes bestuursleden vermeld: de coninc, de hoo.ftman en vier gouvernerers. Daarna
komen de 80 actieve leden aan de beurt, telkens per 10 man,
onder de leiding van een conincstavel. In groep II volgen dan de
51 overige gildebroeders, ongheconincstavelt, zoals men dat
toen op zo'n creatieve wijze kon zeggen. Daarvan waren er
twee presbitre (nrs. 87 en 122), twee ruddere (nrs. 88 en 89),
één president (nr. 90), terwijl de laatste (nr. 137) cnape vander
ghulde was. Bovendien worden er vier (nrs. 133 tot en met 136)
esbatementeurs te Mecheline genoemd. Wellicht is dat een verwijzing naar het grote schietspel dat in 1458 in Mechelen plaatsvond en waar de leden van de Ieperse St.-Jorisgilde den prijs
van desbattementen wonnen 14 •
Het toeval wil nu dat er, in de handschriftelijke Chronique
d'Ypres van J. CORDONNIER uit 1880, nog vier andere naamlijsten van diezelfde Sint-Jorisgilde bewaard gebleven zijn,
respectievelijk uit 1466, 1470, 1485 en 1550, alsook nog twee
sporadische toetredingslijsten, respectievelijk uit ca. 1486-1487
en uit 1549. Uiteraard zijn die voor ons zeer waardevol, vooral
de eerste drie, omdat ze nagenoeg uit dezelfde tijd dateren als
die uit het register van 1469. Daarbij komt nog dat het belang
ervan nu nog veel groter geworden is, doordat de originele
documenten tijdens de Eerste Wereldoorlog verloren gegaan
zijn. Ik heb het daarom wenselijk geacht hier ook al die naamlijsten te publiceren, respectievelijk als bijlagen II, III, IV en V
en VI.
Vanzelfsprekend heb ik ook de namen uit de lijsten van 1466,
1470 en 1485 aandachtig vergeleken met die van 1469. In die
van 1466 zijn er ten minste 71 van de 84 namen gemeenschappelijk, misschien zelfs een paar meer 15 , in die van 1470 zijn dat
er 75 van de 83, maar in die van 1485 nog amper 28 van de 86.
Laatstgenoemde lijst wordt door CORDONNIER trouwens ook
geen état nominatif des membres genoemd, maar wel een naamlijst van die gildebroeders qui assistèrent au repas annuel de la
ghilde en 1485 et qui payèrent la taxe de 2 s. 3 d..
Uit het feit dat het aantal leden in deze drie lijsten telkens iets
meer dan 80 bedraagt, wat dus aanzienlijk minder is dan de 137
uit het register van 1469, kunnen we afleiden dat het hier wellicht uitsluitend de actieve leden betreft.
Dat vermoeden wordt trouwens ook bevestigd door het vergelijkend onderzoek dat ik aan de diverse lijsten gewijd heb. Dat
blijkt o.m. al uit een vluchtige blik op de drie kolommen met
nummers en streepjes, die ik hieronder aan de lijst van 1469 toegevoegd heb. De nummers verwijzen respectievelijk naar die in
de lijsten van 1466, 1470 en 1485, terwijl de streepjes op afwezigheid daarin wijzen 16 • Zo wordt het, zelfs zonder alfabetische
volgorde, onmiddellijk duidelijk waar de betrokken persoon
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eventueel nog in de bijlagen II, III of IV vermeld wordt.
Daarenboven heb ik, ook in de lijsten in de bijlagen, telkens
door nummers en streepjes aangeduid of en waar die persoon in
het register uit 1469 vermeld wordt.
Wel vind ik het nuttig er nog even op te wijzen dat ik in het
handschrift van J. CORDONNIER hier en daar een ietwat verdachte of soms zelfs duidelijk verhaspelde naamsvorm aangetroffen heb, vooral bij de toenamen (b.v. Feurlin voor Seurlin,
Stacht voor Scacht, Stovenie voor Sconeive: schoonneve). In
voetnoot zal ik daar telkens op wijzen. Ook wat de voornamen
betreft, moeten we er rekening mee houden dat hij, zoals toen
gebruikelijk was, niet zelden de l 9de-eeuwse naamsvariant
gebruikt heeft (b.v. Adrien, André, Chretien enz.) in plaats van
de oorspronkelijke. Ook een paar toenamen werden blijkbaar
wat gemoderniseerd (b.v. Paelding in plaats van het vroegere
Paeldinc).
Sensuivent les noms et surnoms des confreres de la confrarie de
monseigneur Saint George en la ville dYppre, en Jan .lxix., dont ilz
nont aucunes lettres de mon tresredoubtable seigneur monseigneur
Ie duc:
Premierement:
1. Clais MOENIN coninc
2. Anceel DE BRIEVERE hooftman
gouvemerers
3. Lauwers BOUDERAVE
4. Jan VANDER MERSCH
5. Clais VANDEN KERCHOVE
6. Willem LANCSAEM
7. Jooris PAELDINC f. Pieters conincstavel
8. Jacop VANDER SMISSE
9. Jan VAN COURSELLES de jonghe
10. Tram VANDENWALLE
11. Jacop VANDER MERSCH
12. Roeland PICKET
13. Karels VAN PEENEN
14. Xpoffels DE POTTERE
15. Jacop VANDEN NESTE
16. Staessin VANDER WEEDE
17. France STOREM conincstavel
18. Pauwels SCHELEWAERT
19. Pauwels DE MUENIC
20. Meester Jooris WAGHEMAN
21. Pieter BUEDIN
22. Jan VAN HANEKA
23. Paeschier JANESONE
24. Loonis VICTOR
25. Oubrecht DE BERTHAUWERE
26. Jan SCACHT
27. Lucx ASAERT conincstavel
28. Jan ATENTE
29. Gillis LEENKNECHT
30. Jacop WIELANT
31. Jan PANNE
32. Jan LIJNE
33. Xpiaen VANDEN GRAEFSCEPE
34. Segher PRISEBIER
35. Jooris DIEDERIC

17

13

41
30
59

7
15

65

60
23

42
11

6

74
20

15

80

60

34

58
13
68

27
75
12
10
59

6

59

73

45
26
71

69

27

46

72

35
41
62
16
65

30

70

79

67
82
31
32
JO

44

8

55
56
21

54
43

53

25
77

78
70

5

68
63

Wordt in 1470 vermeld
als Olivier Jaquemyn dit
Stampe.
" In de ledenlijst van de
Sint-Sebastiaansgilde
hierboven staat er ook
een Melcin
DE WICHTRE (nr. 123).
Zou dit dezelfde persoon
geweest zijn, die dan
tegelijk lid was van de
beide schuttersgilden?
Of betreft het hier toevallig twee naamgenoten?
Zie ook de voetnoot bij
nr. 84 uit deze lijst.
19
Naamgenoot van nr. 38
uit deze lijst, ook wat de
voornaam betreft. Deze
lijst bevat trouwens drie
personen met de toenaam
MOENIN (nrs. 1, 62 en
132).
'° In de ledenlijst van de
Sint-Sebastiaansgilde
hierboven staat er ook
een Clays DATHIN (nr.
26). Vgl. de voetnoot bij
nr. 56 uit deze lijst.
17

36. PieterWALEWEIN
37. Jan VAN COURSELLES doude conincstnvel
38. Michiel MOENIN
39. Floreins DE CLERC
40. Jacop BESTKIN
41. Jan VANDEN VELDE
42. Heindric VANDEN HOYE
43. Jan DE WACHTERE
44. Xpiaen ROOS
45. Arnout OBBOUTS
46. Pieter BODDAERT
47. Joos VANDER PORTE conincstnvel
48. Jooris VALKE
49. Jacop DE BROUCKERE
50. Jacop MINNE
51. France ZWANKAERT
52. Willem DE GOEM
53. Paesschier DE THOOR
54. Olivier STAMPE 11
55. Brixis LIJSEZONE
56. Melcior DE WICHTERE 18
57. Alaert LANCSAEM conincstavel
58. Heindric BATEMAN
59. Jan DE CONTE
60. Franche VONDELINC
61. Michiel MOENIN 19
62. Jooris MOENIN
63. Lyonneel LYEVIN
64. Adriaen VICTOOR
65. Jan CABELLAU
66. Jan VANDER MUELNE
67. Jacop VANDER LEYE conincstnvel
68. Jan DE VISCH
69. Jan VANDEN KERCHOVE
70. Lamsin DAMMAN
71. Casin DHERKINDEREN
72. Willem DE HOORNE
73. Roeland QUINCKE
74. Fermin DE MAKELAERE
75. Mahieu MABESONE
76. Jan VAN HARINGHE
77. Willem BOUDERAVE connestnvel
78. Andries VAN BESELARE
79. Maylin VAN MELLE
80. Clais BEKAERT
81. Lauwers VAN EECKEN
82. Lauwers PIERSSONE
83. Willem DE BOERLEKE
84. Clais DATIN ' 0
85. Pauwels DATIN
86. Michiel ADEMARE

65
61

76
68
42

7
86

69
35

23
5
7
55
60
44

21
83
78
50

66

76
4
53
46
1
16

36
72
31
9
83
54
81
19
64
24
34

22

19

12
77
81

58
67
82
1
29
40

72

5
32

34

60
14

40

4
18
20
64
39
52
12
62

2
56
25
9

37
50
49
66
51
57
8
2

20

10

Il

44

38
43
48
45
73
47
26

85

71
18

80

70

Dese ghuldebroeders staen bachten ongheconincstavelt:
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Dher Jooris DE CUPRE presbitre
Mer Karels VAN VLAENDRE ruddere
Mer Jan VAN HALEWIJN ruddere
Meestere Andries COLIN president
Joos VAN DIXMUDE
Jan GOMMER
Lodewijc HAUWEL
Clais DE WINTERE alias KEYE
Roeland VAN REGABLE
Lamsin HILDEBRANT
Jooris DE WILDE

36
57

129

-

130

98. Jooris BUEDIN
99. Michiel REINGHEER
100. Pieter CLAIS
101. Jaecx BOLLAERT
102. Jacop DHOLYSLAGHERE
103. Jan HARDEVULST (sic) boghmakere 21
104. Jan HERMARE
105. Robert VAN LOO
106. Jan GHOUGE
107. Michiel BEKAERT
108. Jan PENNINC
109. Lauwers SEURLIN
110. Goultier DE BUT
111. Pieter SAELMOEN
112. Franche JOORIS
113. Michiel KAVAEL
114. Salin DE BACKERE
115. Pieter POTSHOOFT
116. Jooris CROESELIN
117. Loy VANDEN RUNE
118. Zegher HOLEBOUT
119. Clais HOTTIN
120. Pieter DE STOUTE
121. Gheeraerd VAN RAEMSDONC
122. Dher Cornelis VANDER MUELNE presbitre
123. Jan SCONEIVE
124. Jan KENGAERT
125. Baudein PETIT
126. Ector HEINS
127. Jan SCELEWAERT
128. Jacop WICK
129. Willem VANDER HAGHE
130. Jan USEUS
131. Joris COLVE
132. Franche MOENIN
133. Jooris DE NUWELARE esbatementeurs
134. Matheux DE STOREM te Mecheline
135. Jan CROKEMAN
136. Anthonis DAGHERAET
137. Pieter LEEMAN cnape vander ghulde

74
77
40
3

48
84
63
34
73

29
19

79
61

83

28

75
33

Ik wil besluiten met oprechte woorden van dank aan de heren
Eddy BARBRY, Dominiek DENDOOVEN, Jan DEWILDE,
Octaaf MUS, Rik OPSOMMER, Ludo VANDAMME en Roger
VERBEKE. In de mate van het mogelijke hebben ze mij allemaal bereidwillig geholpen bij de totstandkoming van deze bijdrage.
Bijlage 1:
Kopie van het octrooi dat op 20 juli 1446 door Filips de Goede
verleend werd aan de Ieperse Sint-Sebastiaansgilde

Sensuit la copie des lettres de la confrarie de larc a main de ceulx
de la ville d'Yppre:
Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgogne de Lothringhe de
Brabant et de Lembourg, conte de Flandres d' Artois de Bourgogne
Palatin de Haynnaut de Hollande de Zellande et de Namur, marquis
du Saint Empire, seigneur de Frise de Salins et de Malines, atous
ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, salut.

21
Uiteraard is hier HARDEVUUST bedoeld. Zie
bijlage III, 40.

Savoir faisons que alumble supplicacion de noz bien amez les compaignons roy et confreres de la confrarie de Jare a main en nostre
ville d'Yppre, qui est la troiesiesme ville de nostre dict pays de .
Flandres et la principal seurete et frontiere de tout Ie Westpays,
nous leur avons consenti et octroye, consentons et octroions, en
leur donnant congie et licence de grace especial par ces presentes,
que de cy en avant tant qui! nous plaira, ilz puissent faire faire,
avoir et porter sur leurs chapperons, manteaulx ou robes, pour la
parure de leurdicte confrarie, nostre devise du fusil a tout deux flesches, parmy en forme de la croix Saint Andry; et que a tous esbatemens de Jare et autrement en nostre dict pays de Flandres, es bon- 131
nes villes et dehors, ilz puissent porter, paisiblement et sans mesfaire, leurs arcs, trouches et autres armures et habillemens loisibles
appartenans a estat de archier, pourveu que, soubz umbre de ce,
lesdicts supplians ne seront aggresseurs ne encommenceurs daucunes ryotes, noyses ou debatz; et que en noz affaires, ilz seront tenus
deulx emploier en nostre service, touteffois que les en ferons
requerir, et la ou et ainsi qui! appartendra et mestier sera.
Si donnons en mandement a noz amez et feaulx les president et
gens de nostre chambre de conseil en Flandres, a nostre souverain
bailli de Flandres, a noz bailliz d'Yppre et de la Sale illec, et a tous
nos autres bailliz, justiciers, officiers, gens de loy et subgetz quelzconques de nostre dict pays de Flandres, leurs lieuxtenans et a chacun deulx, en droit soy et si comme alui appartiendra, que de
nostre presente grace, consentement, octroy, congie et licence, ilz
et chacun deulx facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians, ainsi
et par la maniere que dit est, plainement et paisiblement joir et user,
sans au contraire leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait
mis ou donne, destourbier, moleste ou empeschement, car ainsi
nous plaist il estre fait.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes.
Donne en nostre ville de Brouxelle Ie .xx. jour de juillet Jan de
grace mil .cccc. quarante et six.
Ainsi signe par monseigneur Ie duc,
(G. De Bul)

Bijlage II:
Ledenlijst van Ieperse Sint-Jorisgilde in 1466 (Kroniek J. CORDONNIER, deel III, p. 7!'3-714)
Liste des membres de la société de St. Georges en 1466:
22

Zoals ik daarnet al zei,
verwijzen de nummers in
deze en de volgende twee
bijlagen naar die uit de
lijst van 1469 hierboven
" Blijkbaar te lezen als
HERMARE.
24
Misschien dezelfde
persoon als Jan PANNE
uit de lijst van 1469 hierboven en die van 1470
hieronder.

1. Jacques VANDER LEYE
2. Nicolas BEKAERT
3. Jean HERMANE ''
4. Adrien VICTOOR
5. Arnoudt OBBOUTS
6. Pierre LANDT
7. Pierre BODDAERT
8. Chretien VANDEN GRAEFSCHEPE
9. Nicolas DATIN"
10. Jean PANIN
11. Jacques VANDER SMISSE

67 22
80
104
24
45
46
33
84
31
8
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12. Mahieu MABEZONE
13. Charles VAN PEENEN
14. Jacques MOENIN
15. Tristram VANDE WALLE
16. Jean DE VISCH
17. Nicolas MOENIN
18. Lamsin DAMMAN
19. Georges CROESELIN
20. Casin DHAKYNDEN"
21. Olivier STAMPE
22. Georges DAEMSSONE
23. Chretien ROOS
24. Henri VAN ROYEN
25. Lauwers PIERSSONE
26. Pauwels SCELEWAERT
27. Meestere Georges WAGHEMACKER"
28. Boudouin PETYT
29. Pierre POTSHOOFT
30. Jean VANDER MERSCH
31. Gilles LEENKNECHT
32. Jacques WYELAERT"
33. Georges COLNE ' 8
34. Gontier" DE BUT
35. Jacques BESTKIN
36. Lamsin HILDEBRANT
37. Willem FOCKAERT
38. Joseph DHOLYSLARE'0
39. Roland QUYNKE
40. Jean HARDEVUUST boghemaker
41. Lauwers BOUDERAVE conynck
42. Georges PAELDING f. Pierre
43. Guillaume DE QUIEN
44. François ZWANCKAERT
45. Francois STOOREM
46. Jean VANDER MUELENE
47. Jacques VANDER MERSCH
48. Jean GHEUGE 31
49. Georges DIEDERIC
50. Alard LANSAEM
51. Pierre FLORIZUENE
52. Firmin DE MAKELARE
53. Jean CABELIAU
54. Sohier PRYSBUR"
55. Georges VALKE
56. Laurent VAN EECKE
57. Georges DE WILDE
58. Roland PYCKET
59. Nicolas VANDEN KERCHOVE
60. Jacques MINNE
61. Michel MOENIN
62. Jean VAN HARINGHE
63. Laurent FEURLIN 33
64. Guillaume DE HOORNE
65. Jean VAN COURSELLES
66. Herman BATEMAN 34
67. Lincx" HAZAERT
68. Jacques VANDEN NESTE

75
13
10
68
70
116
71
54
44
82
18
20
125
115
4
29
30
131
110
40
96

73
103
3
7
51
17
66
Il
35
57
74
65
34
48
81
97
12
5
50
38
76
109
72
37
58
27
15

"Verschrijving voor
DHERKYNDEN, of
beter nog DHERKYNDEREN.
" In het register van 1469
staat er duidelijk
WAGHEMAN.
21
Blijkbaar is hier de
naam WYELANT
bedoeld." M.i. was hier
eerder COLVE bedoeld.
29
Verkeerde lezing voor
Goutier, want in de lijst
van 1469 wordt deze
voornaam Goultier
gespeld.
30
Vermits Jacques
DHOLYSLARE (nr. 77
hieronder) Ie vieux
genoemd, zou dit wel
eens Ie jeune geweest
kunnen zijn. De voornaam zou dan eerder
Jacques moeten zijn dan
Joseph. Ik denk dat
omdat laatstgenoemde
voornaam in die tijd nog
uiterst zeldzaam was.
31
Wellicht is GHEUGE
hier een verkeerde lezing
voor GHOUGE, een nog
bestaande naam.
32
Verkeerde lezing voor
PRYSBIER.
33
Ongetwijfeld verkeerde
lezing voor SEURLIN,
vroeger in Ieper ook
TSEURLIN en CHEURLIN gespeld.
" Ik acht het niet uitgesloten dat deze persoon
te identificeren is met
Heindric BATEMAN uit
de lijst van 1469 hierboven. CORDONNIER zou
hier dan verkeerdelijk
Herman geschreven hebben in plaats van Heinric.
35
Blijkbaar verkeerde
lezing voor Luucx.

" Heel waarschijnlijk is
deze Floride DE CLERC
te identificeren met
Floreins DE CLERC uit
de lijst van 1469 hierboven. Het verschil tussen
beide voornamen is
immers miniem. Ik vermoed dat CORDONNIER de naam Floreins
(uit Florentius) hier tot
Floride (uit Floridus)
gemoderniseerd heeft. De
kans dat Floride (uit
Florida) hier een vrouwennaam zou zijn, acht
ik hier daarom zo goed
als uitgesloten. Ook het
feit dat we hier in de toenaam niet de toen voor
vrouwen gebruikelijke
genitiefvorm CLERCS of
SCLERCS terugvinden,
is voor mij een supplementaire reden om hier
niet in een vrouwennaam
te geloven.
17
Verkeerde lezing voor
SCACHT.
'" Blijkbaar verkeerde
lezing voor DE MOENEC, voorloper van onze
familienaam
DEMUYNCK.
" Ongetwijfeld verkeerde
lezing voor YZEUS,
variant van USEUS uit
de ledenlijst van 1469.
"'Schoolvoorbeeld van
een zgn. spooknaam die
op verkeerde lezing
berust. Er diende SCONEIVE: schoonneve gelezen te worden: de c werd
als een t gelezen, de n als
een u (met v-uitspraak),
de iv (met u-spelling) als
een ni.
" Te lezen als DE
BROUCKERE. Er werd
blijkbaar geen rekening
gehouden met het gebruikelijke afkortingsteken.
" Verkeerde lezing voor
ATENT, variant van
ATENTE, ooit een
gebruikelijke toenaam.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Floride DE CLERC 36
Jean STACHT 17
Pauwels DE MOENET"
Pierre BUEDIN
Pierre SALMOEN
Pierre CLAIS
Jean YZENS 39
Lionel LIEVIN
Jacques DHOLYSLARE Ie vieux
Melchior DE WICHTERE
Jean STOVENIE4''
Michel MINNE
Jean DE BEIRE
Jean ATENTE
Brixis LYSEZUENE
Michel BEKAERT

39
26
19
21
111
100
130
63
102
56
123
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28
55
107

Bijlage 111:
Ledenlijst van de Ieperse Sint-Jorisgilde in 1470 (Kroniek J.
CORDONNIER, deel III, p. 689-690)
Etat nominatif des membres de St. Georges en 1470:
1. Alard LANSAEM
2. André VAN BESELAERE
3. Jean DE GRAVE
4. Jean VANDE KERCHOVE
5. Georges MOENIN
6. Georges PAELDING f. Pierre
7. Lauwers BOUDERAVE
8. Willem BOUDERAVE
9. Jean DE WACHTERE
10. Jacques VANDEN NESTE
11. Jacques VANDER MERSCH
12. Christophe DE POTTERE
13. Nicolas MOENIN
14. Jean VANDER MUELNE
15. Jean VANDER MERSCH
16. Loonis VICTOOR
17. François MAECH
18. Jooris DE WILDE
19. Josse VANDER PORTE
20. Jean VAN COURSELLES Ie jeune
21. Georges DIEDERIC
22. Antoine LIETAERT
23. Guillaume LANSAEM
24. Jacques DE BROUCKE"
25. Jean ASENT"
26. Michel ADEMARE
27. Roland PYCKET
28. Jean POLLIN
29. Henri BATEMAN
30. Pauwels SCHELEWAERT
31. Henri VANDER HOYE
32. Lionel LIEVIN
33. Jean VAN DIXMUDE
34. Jacques MINNE
35. Pierre BUEDIN
36. Jacques BESTKIN
37. Casin DHERKYNDEREN

57
78
69
62
7
3
77
43
15
11

14
1
66
4
24
97
47
9
35
6
49
28
86
12
58
18
42
63
5
50
21
40
71
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38. Nicolas BEKAERT
39. Michel MINNE
40. François VONDELING
41. Jan VAN HANEKEN
42. Michel MOENIN
43. Laurent VAN EECKEN
44. Luc ASAERT
45. Willem DE BOERLEKE
46. Meestere Jooris WAGHEMACKRE"
47. Pauwels DATIN
48. Lauwers PIERSSONE
49. Roland QUYNKE
50. Willem DE HOORNE
51. Mahieu MABEZONE
52. Jean LINCX ....
53. Victor DE BRUEL
54. Amould OBBOUTS
55. Chretien VANDEN GRAEFSTEPE"
56. Sohier PRYSBUR"'
57. Jean VAN HARINGHE
58. Passchier DE THOOR
59. Stassin VANDE WEEDE
60. Jean CABELIAU
61. Jean KINGAERT
62. Passchier JANEZONE
63. Francois PETYT
64. Jooris VALCKE
65. Obert DE BERTHAUWERE
66. Firmin DE MAKELARE
67. Olivier JAQUEMYN dit STAMPE
68. Jean VAN COURSELLES Ie vieux
69. Pauwels DE MUENIC
70. Meestere Jean PANNE
71. Lamsin HILDEBRANT
72. Joan VANDEN VELDE
73. Nicolas DATIN
74. Jacques VANDER SMISSE
75. Charles VAN PEENEN
76. Pierre WALEWEIN
77. Gilles LEENKNECHT
78. Jacques WIELANT
79. Jean STACHT'80. Tristrarn VANDE WALLE
81. Pierre BOEDAERT"
82. Melchior DE WICHTERE
83. Chretien ROOS

80
60
22
38
81
27
83
20
85
82
73
72
75

45
33
34
76
53
16
65
124
23
48
25
74
54
37
19
31
96
41
84
8
13
36
29
30
26
10

46
56
44

Bijlage IV:
Lijst van de leden van de Ieperse Sint-Jorisgilde die deelgenomen hebben aan de jaarlijkse maaltijd van de gilde in 1485
(Kroniek J. CORDONNIER, deel III, p. 686-687)
Etat nominatif des sociétaires de la ghilde de St. Georges qui
assistèrent au repas annuel de la ghilde en 1485 et qui payèrent la
taxe de 2 s. 3 d.:
1.
2.
3.
4.

Pierre VAN DIXMUDE
Pierre MOKE
Jean DE STEPPERE"
Passchier DELA RUE

" In het register van 1469
staat er duidelijk
WAGHEMAN.
..., Opnieuw verkeerde
lezing voor LUUCX.
"Natuurlijk als VANDEN GRAEFSCEPE te
lezen.
"' Opnieuw te lezen als
PRYSBIER.
" Opnieuw te lezen als
SCACHT.
" Variant van
BODDAERT.
" Ik neem aan dat hier
DE SCEPPERE bedoeld
is.

50
Uiteraard opnieuw te
lezen als DHERKYNDEREN.
" M.i. te lezen als
HEINSSONE.

5. Jean VAN HANEKE
6. Charles VAN PEENEN
7. Jan VAN COURSEELE Ie vieux
8. Victor DE BRUEL
9. Jooris DE BROUCKERE
10. Fermyn DE MAKELAERE
11. Willem BOUDERAVE
12. Joos VANDER POORTE
13. Joos GHERAERD
14. Joos BRYDE
15. Willem DU PONCHEEL
16. Philippe BEKE
17. Pauwels DUDAN
18. Joos LOYS
19. Chretien ROOS
20. Casin DHERKYNDEN '°
21. Jacques LIEVIN
22. Jacques BESTKIN
23. Jacques CONINCKE (sic)
24. Robert BOUTE
25. Michel VAN AERLEBEKE
26. Willem VAN TAYEGHEM
27. Martin GHERAERD
28. Roland DE KYEN
29. Jan PRIEM
30. François MAECH
31. Jacques GILLIS
32. Marc VAN HULLEN
33. François BANE
34. Jooris MOENIN
35. Bartholomé HUELE
36. Nicolas HENISSONE"
37. Jean STOOREM
38. Jacques VAN LOUVEN (sic)
39. Pauwels BUEDIN
40. Jean CABELIAU Ie vieux
41. Jean CALCHOVEN
42. Wautier DE BRUNE
43. André BATEMAN
44. André VAN BESELAERE
45. Mahieu PIERIN
46. Louis GILLIS
47. Jan DIEDERIC
48. Lauwers PUETIN
49. Gerard DE REVEEL
50. Jan DE CORTE
51. Jeorges DE WILDE Ie jeune
52. Jan DE POVERE
53. Jan VAN COURSEELLES lejeune
54. Jan SPRONCHOLF
55. Malin AERNOUD
56. Wulfaert BOETEMAN
57. Jan WICK
58. Jan WAYNET
59. Stassin VANDER WEEDE
60. Nicolas VANDEN KERCHOVE
61. Jacques BUENE
62. Olivier VANDER TEMPLE
63. Jan SCHACHT
64. Jacques GELOEN
65. Lauwers BOUDERAVE

22
13
37

74
77
47

135
44
71
40

62

65

78

9

16
5

26
3
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66. Maykin EVERAERD"
67. Marc THORIS
68. Oubrecht DE BERTHAUWERE
69. Walin BAELDE
70. Willem DE BARLEKE 53
71. Jan CABELIAU Ie jeune
72. François VONDELING
73. François STOOREM
74. Bertholomée MORTIER"
75. Nicolas BOUDERAVE
76. Simon BAERT
77. Jacques DE BROUCKERE
78. Jacques DE RASSE
79. Antoine DE WULF
80. Jooris DE WILDE Ie vieux
81. François ZWANCKAERT
82. Joan VAN DIXMUDE
83. Jan KENGAERT
84. Georges BUERTIN 55
85. Michel ADEMAN 56
86. Michel MOENIN

25
83

60
17

49

97
51
5
124
86
38

Bijlage V:
Ledenlijst van de Ieperse Sint-Jorisgilde m 1550 (Kroniek J.
CORDONNIER, deel III, p. 711-712)

Ghilde de St. Georges, noms des membres en 1550:
1. Meestere Gerard FRUTIER
2. Meestere Nicolas KEINGIAERT
3. Meestere Jean TARTARE
4. Jacques BAELDE Ie vieux
5. Bartehelemi WILLEMS
6. Pauwels DE MONHUET
7. Pierre DOEMENIET
8. Jacques MORISSIS
9. Adrien BOUDINS
10. François BLOMME
11. Guillebyn DE WALE
12. Louis DE WILDE
13. Adrien VANDER MAESTERE
14. Marc DE HOORNE
- 15. Jacques VAN HOUCKE
16. Jacques SCELLEWAERT
17. Willem MOTTOEN
18. Ange CABELLIAU
19. Willem BOETEMAN
20. Josse STOOP
21. François THIBAULT
22. Wullem DINGELSCHE Ie vieux
23. Willem VANDER HAGHE
24. Jean DE PLETS
25. Willem SYMOEN
26. Jean DE DUUTSCHE Ie jeune
27. Jacques VISAIGE
28. Willem BEVELE
29. Willem BUETS
30. Luc VANDER STEENE
31. David LE BRUELLE

52

Het ziet ernaar uit dat
we hier met een vrouw te
doen hebben, ook al staat
de toenaam hier niet in
de toen voor vrouwen
gebruikelijke genitiefvorm. We kunnen de
voornaam Maykin hier
immers maar moeilijk als
een mannennaam interpreteren en eventuele
verwarring van CORDONNIER met de mannelijke voornaam Maylin
is niet meer dan een louter theoretische mogelijkheid. We mogen m.i.
daarom aannemen dat het
hier waarschijnlijk de
zgn. schuttersmaagd
betreft, die toen jaarlijks
in elke schuttersgilde
verkozen werd. De kans
is dan ook groot dat ze
hier aan de jaarlijkse
feestmaaltijd deelgenomen heeft.
53
Bedoeld is hier DE
BOERLEKE.
54
Het is theoretisch
mogelijk dat we hier,
maar dan alleen op grond
van de spelling
Bertholomée die van de
hand van CORDONNIER is, ook met een
vrouw te doen hebben.
Het is namelijk zeer twijfelachtig of een vrouwelijke tegenhanger van
Bartholomeus in die tijd
al gebruikelijk was. Ook
de te verwachten genitiefvorm MORTIERS
ontbreekt hier weer.
55
Misschien te lezen als
BUERSIN, waaruit de
familienaam BURSENS.
56
Blijkbaar is hier
ADEMARE bedoeld.

32. Josse DESTREES
33. Georges GHEERAERT
34. Jean VAN YSEGHEM
35. Antoine BEELCHIERE
36. Jacques VANDEN BRANDE
37. Willem DOERNAERT
38. Pauwels DENYS
39. Pierre GAVELOOS"
40. Elie LUUPAERT
41. Meestere Michel LANGHEDUL
42. Henri VANDER MEERSCH
43. Josse MAES
44. Jacques DE LOOPERE
45. Guillaume DE BUUS
46. André VANDEN BURGH
47. André MORTIER
48. Jean VANDEN ZWEERDE
49. Jacques DE PUUDT
50. Chretien CORDIER
51. François VANDER STICHELE
52. Francois PRILLIN
53. François VAN BELLE
54. Thomas JANSZONE
55. Laurent HOBBELE

Bijlage VI:
Twee sporadische toetredingslijsten, respectievelijk uit ca.
1486-1487 (Kroniek J. CORDONNIER, deel III, p. 688-689) en
uit 1549 (ibidem, p. 712-713)
1. Admissions après 1486:

Wellicht stond er
GADELOOS, m.i. eerder
te lezen als gau(w )eloos:
slordig, achteloos, zorgeloos.
57

1. Jaspard VAN PREMESQUES
2. Meestere Jacques VAN STEELANDT
3. Willem VITSE
4. Meestere Georges RUEFAERD
5. Ingelram DIEDERIC
6. Jan DIEDERIC f. Nicolas
7. Corneille ZWANCAERT
8. Jacques COUTEEL
9. Joos VAN BELLE
10. Jean VANDEN HOUTTE
11. Jan HAGHEBAERT
12. Jan MOORMENTYN
13. Jean DE BELS
14. Jan VANDER DONC
15. Jooris DE BANE
16. Huustin DE FONTEINES
17. Robert FLAMENG
18. Willem DE HOPPE
19. Pierre WATERWULF Ie jeune
20. Michel CALLIN
21. Michel AMONTOYS
22. Jean CLEMENT
23. Pierre MARKE
24. Roland KELLIAU
25. Jean DE KETELARE
26. Lamsin BYGOD
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Consoeurs:
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1. Maykin DE NEVE
2. Cornelie DERDEBOUT
3. Joncvrauwe l'épouse de Willem LANSAEM
4. Joncvrauwe l'épouse de Lauwers BOUDERAVE'"
5. Joncvrauwe l'épouse de Jacques LANSAEM
6. Joncvrauwe l'épouse de Nicolas BOUDERAVE
7. Joncvrauwe l'épouse de Jean DE WULF
8. Joncvrauwe l'épouse de Olivier VANDER TEMPLE
9. Joncvrauwe l'épouse de Pierre DE KETELAERE
JO. Joncvrauwe l"épouse de André BATEMAN
11. Joncvrauwe Jossine fille de Pierre POLI
(Appendix gedateerd 1487) A cette époque les confrères qui suivent, payèrent leur
droit de mort de leur vivant:
1. Meestere Wulfaert VAN LICHTERVELDE chevalier"
2. Meestere Gillis VANDEN BUSSCHE
3. Jacques VAN HOLLEBEKE
4. Jacques DU RASSE"'
5. Francois WAELS
6. Willem DU PONCHEL 61
7. Jooris BOSSAERT
8. Maximilien MORTIER
9. Bartholomée DE SOUDAN
10. Corneille ZWANCKAERT
11. Jan BOUCHILLIOEN
12. Joncvrauwe Marguerite CORTSELLES épouse de Jacques VANDER LEYE 62
13. Joncvrauwe Jossine fille de Pierre POLI
14. Jan LE ROY
Il. Admissions en 1549:
1. Joncheer Charles UUTENHOVE f. Nicolas
2. François VANDER CROONE tanneur
3. Jean LANGHEDUL Ie jeune
4. Willem DE MAETS echevin
5. Chretien MARIAVAEL echevin
6. Gerard DE ROY echevin
7. Jean VANDER DONCK echevin
8. Jean BLAEUVOET marchand
9. Philippe DE CRANE pensionnaire de la ville de Furnes
10. Jacques DE PUUDT bailli d' Aelberst
11. Pierre DE PLETS tuilier
12. Pierre CNOCKAERT f. Jean
13. Nicolas HILLEBRANT f. Jean teinturier de rouge
14. Michel VAN WYTS cousemaker
15. Jacques VAN RYSSELE f. Willem grave
16. Victor VAN DER LENDE cnape van den Bezante
17. Jean MAES, cock deser stede
18. Joncheer Walrave VANDEN COORNHUUSE

Ook in de ledenlijst
van de Sint-Jorisgilde uit
1469 worden Willem
LANCSAEM (nr. 6) en
Lauwers BOUDERAVE
(nr. 3) vermeld. Ze waren
toen allebei zelfs gouvernerers. Ik neem aan dat
deze dames hier hun
weduwen zijn.
" Voor meer gegevens
over Wulfaert VAN
LICHTERVELDE, die
o.m. leenhouder was in
Boezinge, alsook over
zijn vader Jan en zijn
grootvader Victor, zie: K.
DEBOOSER, o.c., p.
185.
"'In de lijst van 1485
wordt Jacques DE
RASSE (nr. 78) ook vermeld.
61
In de lijst van 1485
wordt Willem DU PONCHEEL (nr. 15) ook vermeld.
62
Ik vermoed dat deze
dame de weduwe is van
Jacques VANDER
LEYE, die in de ledenlijst van 1469 als conincstavel vermeld staat (nr.
67).
58

Te Poperinge zat het venijn
in de wijn (2e helft t6e eeuw)

GERMAIN SCHOONAERT
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Octrooien op wijn, bier en azijn (1554)

' De baljuw was vermoedelijk Christiaen May,
vernoemd in 1545, 1549,
1551en1554.

De belastingen op de verkoop van wijn, bier en azijn waren in
de 16e eeuw een belangrijke bron van inkomsten voor de stad
Poperinge. De toelating tot het heffen van een dergelijke indirecte belasting moest verleend worden door de vorst. Vermits
het octrooi van 1544 met Sint-Jansmis (24 juni) 1554 verstreek,
was de heffing dringend aan hernieuwing toe.
De baljuw 1, de schepenen en de keurheren van Poperinge wendden zich dan ook tot Keizer Karel V met het verzoek een verlenging van de fiscale uitvoeringsbesluiten te willen verlenen.
Het octrooi van 1544 had reeds vaak aanleiding gegeven tot
menigvuldige discussie en onenigheid, vermits de tekst enkel
gewag maakte van dranken die bestemd waren voor de verkoop
in drankslijterijen. Sommige gegoede burgers, die wijn kochten
voor eigen consumptie en een voorraad wijn in de kelder lieten
rijpen, waren van oordeel dat zij bij aankoop geen accijnzen
hoefden te betalen. Dit was uiteraard een foutieve interpretatie.
Na advies van de president en de ambtenaren van de
Rekenkamer in Rijsel, alsook van de hoofden en afgevaardigden van de koninklijke domeinen en financiën, werd de tekst
van het nieuwe octrooi aangepast en vervolledigd, zodat hierover geen verwarring meer kon ontstaan. De imposten of accijnzen waren inderdaad van toepassing op de verkoop in drankslijterijen, maar ook op dranken voor eigen gebruik. Met de verhelderende clausule hoopte het stadsbestuur in de toekomst
moeilijkheden en processen tegen burgers te vermijden.
Het octrooi werd voor een periode van negen jaar verlengd (tot
1564) en de grondslag voor de berekening van de heffing werd
vastgelegd. Voortaan mocht de 'pachter van imposten' in naam
van de lokale overheid de verbruiksbelasting innen, die door het
vernieuwd octrooi was bepaald. Op alle verkochte wijnen
mocht 'den vierden penninck' geheven worden. Uitzondering
werd gemaakt voor personen uit het bevoorrecht milieu, die een
privilege of vrijstelling van accijnzen genoten. Voor elke ton
'cleen bier' of 'crabbelaere' werd tien schellingen parisis aangerekend. Een ton 'dobblen bier' bracht voor de stadskas veertien schellingen parisis op. Hollandse en Engelse bieren werden
op twintig schellingen getaxeerd en voor 'Hamburger en
Oosters bier' mocht voor elke ton van achtenveertig stopen, zes
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schellingen aangerekend worden. Tenslotte werd een ton azijn
op zestien schellingen belast. Deze bedragen mochten door de
lokale ambtenaren geïnd worden, op voorwaarde dat een jaarlijks bedrag van vierhonderd pond parisis gestort werd in de
handen van de gouverneur-generaal van West-Vlaanderen. Aan
de abt van de Sint-Bertijnsabdij te Sint-Omaars, wereldlijk heer
over de heerlijkheid Poperinge, moest eveneens jaarlijks eenzelfde bedrag verleend worden.
Om geldig te zijn moest de nieuwe oorkonde binnen de drie
maanden in de Rekenkamer te Rijsel voorgelegd worden voor
registratie. Aan alle overheidspersonen van het Rijk werd bevolen de stad Poperinge te laten genieten van haar voorrechten,
zonder 'eenich hinder, letsel ofte moeyenisse '. De oorkonde
werd op 15 juni 1554 uit Brussel verstuurd, voorzien van het
zegel van de vorst en ondertekend door de heer van Hacicourt,
meester Nicasis Claissone, Joannes de Damhoudere, Aelbrecht
van Loo en d'Overlope, afgevaardigden van financiën.
De registratie vond plaats binnen de voorschreven termijn, op
13 september 1554 in de Rekenkamer te Rijsel 2 •

Oneerlijke praktijken van proost en baljuw (1555-1559)
Ongebreideld machtsmisbruik, berekende sluwheid en geraffineerd oneerlijk gedrag zijn nog steeds herkenbare feiten in een
samenleving die vooral door zakelijke belangen en persoonlijke
ambities gedirigeerd wordt. Het is een verschijnsel van overal
en van alle tijden.
Proosten en baljuws heersten in de 15' en 16' eeuw ook vaak als
kleine politieke potentaten over hun volk. Onverstoorbaar en
onverschillig vaardigden ze ordonnanties uit, waakten angstvallig op de naleving ervan, maar waanden zichzelf boven alle wetten verheven.
Vanaf 1555 kwam een omvangrijk misbruik aan het licht, dat
door de proost en de baljuw werd bedreven. Ze verkochten
namelijk een hoeveelheid uit de rijk gevulde voorraadkelder op
het Vroonhof, de ambtswoning van de proost. Zij genoten reeds
vrijstelling van accijnzen op dranken die in de proosdij geconsumeerd werden. De verkoop op illegale wijze van taksvrije
wijn was zeer nadelig voor de stadsinkomsten, maar de proost
had zich hieraan nooit gestoord.
De schepenen en keurheren waren op de hoogte van het misbruik, want reeds in 1552 beslisten ze dat het voortaan streng
verboden was aan herbergiers, tavemiers of andere personen,
wijn te halen of te doen halen uit de woning of de kelder van
mijnheer de proost. Elke overtreding zou voortaan correctioneel
beboet worden met drie pond parisis en de verbeurdverklaring
van de kruiken en de wijn 3 • De proost werd uiteraard ongemoeid gelaten, vermits de schepenen en keurheren aan hem
ondergeschikt waren.
Om te ontsnappen aan de boete legden sommige herbergiers en
feestvierders heel wat vindingrijkheid aan de dag. Kinderen

' F.H. D'Hoop,
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Poperinghe et de ses
dépendances à BasWarneton et à
Couckelaere, p. 267-269,
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Het document werd geregistreerd in de
Rekenkamer te Rijsel in
het register van charters,
f' 202-203.
' Poperinge, Stadsarchief,
467, Register van
Resoluties, 1531-1573,
f' 69.

werden naar de proosdij gestuurd, zodat de overtreding aanvankelijk niet werd opgemerkt. Als de pastoor zich ook al veroorloofde de misdienaars te zenden met de boodschap om wijn te
halen in de proosdij, werd het toch al te bont. Het stadsbestuur
achtte zich verplicht om op te treden. Op 17 december 1555
werd de ordonnantie opnieuw gepubliceerd en er werd ook uitdrukkelijk vermeld dat het verbod ook gold voor kinderen en
misdienaars 4 •
De daad werd bij het woord gevoegd, want in oktober 1556
werd de 'dienare' (politieagent) Jacob Pillaert op heterdaad
betrapt, toen hij stiekem, met medeweten van de proost, wijn
haalde uit de kelder van de proosdij. De wijn was bestemd om
gedronken te worden in 'Den Bonten Hert', een druk bezochte
taveerne, op de hoek van de Gasthuisstraat en de Vlamingstraat.
Vermoedelijk had men er een rederijkersfeestje gepland en om
de kosten te drukken, had men taksvrije wijn gekocht in de
proosdij. Op bevel van de stadsschepenen François Diedeman
en Gilles van Simpol werden de kruiken en de wijn door de
'Cnapen vande Camere' (ambtenaren van de schepenkamer)
verbeurd verklaard en de stadstresorier vorderde de boete 5 •

' Poperinge, Stadsarchief,
467, Register van
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f" 78, 17 december 1555.
' Poperinge, Stadsarchief,
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6
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p. 171; Liège 1960.

Dit voorval werd door de magistraat besproken in de raadsvergadering van 16 oktober 1556. Na onderzoek van de feiten
kwam aan het licht dat Jacob Pillaert gehandeld had op vraag of
op bevel van de baljuw Nicolas van Langhemeersch. Aan de
stadspensionaris Adriaen Alensone werd dan ook opdracht
gegeven een schriftelijke klacht te richten tot de abt van SintOmaars, Dom Gerard d'Haméricourt. De baljuw had de 'statuten' niet nageleefd en bovendien werden hem nog veel 'negligenciën' in de schoenen geschoven 6 .
De stadsschepenen François Diedeman, Gilles van Simpol en de
stadsgriffier Adriaen Alensone, die de corruptie en de oneerlijke praktijken van de proost en de baljuw aan de kaak gesteld
hadden, ontvingen uit de handen van het stadsbestuur een akte
van garantie of borgstelling voor de kwalijke gevolgen of represailles, die eventueel uit hun beleidsdaad konden voortvloeien.
Wie waren de onkreukbare afgevaardigde beheerders, die de
god Cambrinus alle eer aandeden, maar ook de wijn achteroverdrukten en aldus de wet op de accijnzen ontdoken ten nadele van de bevolking en de stadskas?
De proost die beschuldigd werd van fiscale fraude, was niemand minder dan Dom François de Tollenaere, afkomstig van
Kortrijk. Op 5 september 1522 had hij het kloosterkleed ontvangen en weldra bekleedde hij belangrijke ambten in de abdij
van Sint-Omaars. Achtereenvolgens was hij er vierde prior en
provisor. Na 1551 werd hij naar Poperinge gestuurd om er de
functie van proost of afgevaardigd beheerder van de abdijgoederen waar te nemen'.
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Tenslotte was er nog de baljuw Nicolas van Langhemeersch,
politiehoofd en hoogste gerechtsofficier van de stad. Hij was
gehuwd met Christine Scroolinck, weduwe van de gewezen baljuw meester Adriaen Makeblyde. We vinden Nicolas voor het
eerst vernoemd in 1551. Toen abt Gerard d'Haméricourt van de
abdij te Sint-Omaars een drietal sessies (13', 14' en 15') van het
concilie van Trente wilde bijwonen, had hij een raad van notabelen aangesteld om hem tijdens zijn afwezigheid te vervangen
en om de abdijgoederen te beheren. De leden van de Raad van
bestuur waren: de prior Dom Anthoine de Licques de la
Cresonnière, de cantor Jacques de Grave, de huiskapelaan Jan
de Pottere, de proost van Arques Dom Anthoine Zichel, de
Groot-baljuw van Sint-Omaars Guillaume Gossester en Nicolas
van Langhemeersch, 'simpte clercq' 8 •
Nicolas werd blijkbaar beloond voor zijn trouwe dienst, want in
1556 promoveerde hij tot baljuw in Poperinge, als opvolger van
meester Christiaan May 9 • We kunnen bijgevolg stellen dat
Nicolas van Langhemeersch voortaan de bijzondere bescherming genoot van de abt, die hem in het notabele milieu binnenloodste, de hoogste bestuursfunctie aanbood en hem aldus in
Poperinge een bijna onbeperkte macht had verleend.
De aanklacht van de schepenen tegen de proost en de baljuw
werd blijkbaar een aanslepend geschil. Was dit te wijten aan de
besluiteloosheid van de abt? Vermoedelijk beschouwde hij het
misbruik als een fait accompli' en wilde de zeer devote prelaat
alles met de mantel van de vergetelheid bedekken.
Meer dan twee jaar na de aangeklaagde feiten kwam er plots
schot in de zaak en werd de abt bereid gevonden een delegatie
van het stadsbestuur te ontvangen ter gelegenheid van een
bezoek aan zijn heerlijkheid.
De stadsschepenen Dieric vander Doene en Andries Gilles, de
raadsleden Pieter de Brievere en Jan Bavelaere, alsook de notabelen Jan de Reckemackere d' Oude en Lauwers Pilgrim werden in de vergadering van 23 april 1559 gedelegeerd om overleg te plegen met de abt om te procederen in de zaak 'nopende
de kelder van myn heere den proost'. Indien de abt verstek liet
gaan en dus niet naar Poperinge kwam, dan zou een delegatie op
Sint-Thomasdag 21 december naar Sint-Omaars vertrekken. De
rapporteurs die bereid waren de reis te ondernemen en om aan
de onderhandelingstafel plaats te nemen waren: Dieric vander
Doene, Pieter de Brievere, Lauwers Pilgrim en de stadsgriffier
meester Adriaen Alensone IO.
In de vergadering van 1 mei 1559 werd de te volgen procedure
besproken. De afgevaardigden zouden een rekwest aanbieden
aan de abt, waarin gewezen werd op de 'menichvuldighe vercopinghe ende groote slete (verbruik) van wyn, die mijnheer de
proost doende es'. Verder beschuldigden ze de proost de wijn te
verkopen 'zander betalinghe van eenighe assisen'. De raad was

' H. De Laplane, Les
Abbés de Saint-Bertin, II.
p. lil, voetnoot 2; 1855.
9
Poperinge, Stadsarchief,
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voor het eerst vernoemd
in deze functie 23 lauwe
1556.
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Poperinge,
Stadsarchief, 467,
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Resoluties, 1531-1573,
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van oordeel dat de proost zich voortaan tevreden moest stellen
met een jaarlijkse quota van drie vaten wijn in plaats van zes.
Een eventueel akkoord over dit voorstel moest dan door beide
partijen in een akte bezegeld worden. Indien de abt echter eiste
dat de quota van de proost op zes vaten accijnsvrije wijn
gehandhaafd moest blijven, dan kon de zaak uitlopen op een
procedure, waarvoor het stadsbestuur de financiële consequenties wilde aanvaarden Il.
Waar en wanneer er besprekingen plaatsvonden met de abt,
konden we niet achterhalen.
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Vermits het vertrouwen tussen het stadsbestuur en de proost
grondig verstoord was, werd Dom François de Tollenaere naar
de abdij in Sint-Omaars teruggeroepen. Op 13 juni 1559 fungeerde hij er als koster en voorzanger. De prelaat heeft niet lang
het boetekleed moeten aantrekken, want weldra werd hij
getooid met mijter en kromstaf. Op 30 juni 1559 werd hij gepromoveerd tot abt van Auchy-les-Moines (Auchy-lès-Hesdin) in
Artois (dép. Pas-de Calais), een klooster dat afhankelijk was
van Sint-Bertijns 12 •
Dom Jean de Pottere, alias Baudeyn, afkomstig van Hazebroek,
werd naar Poperinge gezonden om er de functie van proost waar
te nemen. Hij kreeg van de abt uitgebreide volmachten, want op
18 oktober 1560 ging hij over tot de volledige reorganisatie en
herstrukturering van het stadsbestuur. Voortaan werden er elk
jaar twee burgemeesters en tien schepenen verkozen. Zij vervingen het college van schepenen en keurheren die eertijds de
stad bestuurden 13 • Aldus werd het oude stadsbestuur monddood
gemaakt en versterkte de abt zijn machtspositie door de jaarlijkse vernieuwing van de wet.
De baljuw Nicolas van Langhemeersch bleef zijn functie
behouden tot 1563. Blijkbaar werd hij niet volledig gedesavoueerd, vermits hij later nog belangrijke ambten uitoefende als
burgemeester van commune ( 1566-1569), burgemeester van
wet (1570, 1572) en raadslid (1568, 1571) 14 •
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Op 25 mei 1562 werd uiteindelijk het geschil beslecht. Tussen
de abt en het stadsbestuur werd blijkbaar voorlopig een 'modus
vivendi' getroffen. Ghelein Makeblyde, burgemeester van commune, Jacob Lodyck, burgemeester van wet, de schepenen,
raadsleden en notabelen sloten een akkoord met de SintBertijnsabdij te Sint-Omaars, waarbij bepaalde rechten van de
abdij in 'eeuwighen cheinse' aan de stad werden overgedragen.
Mits betaling van een jaarlijkse pacht van negenhonderd gulden
of duizend zeshonderd pond parisis, kreeg de stad de volledige
bevoegdheid over de tolrechten, het gebruik van de halle en het
werkhuis, het 'reckhof', de molens, de maten, de openbare ambten en andere 'heerlicke rechten'.
Dit akkoord werd gesloten op voorwaarde dat de proost jaarlijks
zes vaten accijnsvrije wijn mocht inkopen. Er werd toelating
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verleend aan de 'stadstresorier' en de 'gaugierder' om jaarlijks
controle uit te oefenen op het verbruik. De niet verbruikte hoeveelheid wijn werd in mindering gebracht, zodat de toegestane
quota van zes vaten nooit werd overschreden. Verder mocht de
proost geen wijn verkopen aan de ingezetenen van de stad 15 •
Volgens de gegevens van de stedelijke resolutie beschikte de
proost nog steeds over zes vaten wijn per jaar of zes stopen per
dag. Vermits een stoop in de kasselrij Veurne 2,9 liter bevatte,
kunnen we stellen dat de proost 17,4 liter wijn per dag mocht
consumeren 16 • Deze hoeveelheid was allicht niet overdreven,
vermits de prelaat in de proosdij een aantal personeelsleden in
dienst had en dat hij vaak hooggeplaatste ambtenaren, gezanten
en koeriers moest ontvangen.
Een strak protectionistisch beleid
Tot overmaat van ramp brak op 2 juni 1563 een hevige stadsbrand uit die volgens de kroniekschrijvers meer dan achthonderd woningen in de as legde. Poperinge was een spookstad
geworden. Om kapitaalvlucht te vermijden, vaardigde het stadsbestuur in juni 1563 een ordonnantie uit waarbij het aan de
keurbroeders en ingezetenen van de heerlijkheid Poperinge
streng verboden werd wijn of bier te drinken of te halen in de
herbergen van de nabijgelegen heerlijkheden 'De Leene' of 'Het
Zwynland' op de boete van tweemaal zestig schellingen pari sis
en de verbeurdverklaring van de wijn, het bier, de potten, kannen of vaten 11 • Een dergelijke overtreding was zeer nadelig voor
de stadsfinanciën die vooral gespijsd werden door de verbruiksbelasting.
De stad beschikte over een aantal maatregelen om de controle te
verscherpen. De pachter van imposten inde de verbruiksbelasting. De 'wynscrooder' hield toezicht op de kwaliteit van de
wijn en de 'gaugierder' peilde de hoeveelheid wijn of bier in de
vaten 18 • Verder waren de herbergiers verplicht hun inhoudsmaten te laten ijken om alle bedrog te voorkomen 19 •
Teneinde de financiële gevolgen van de catastrofale stadsbrand
te kunnen schragen, besliste het stadsbestuur op 4 januari 1564
de toelating te vragen aan de abt van Sint-Omaars en vervolgens
aan de koning om het opgeld op wijn, bier en azijn te mogen
verhogen voor de duur van vijf jaar. Boven de reeds toegekende accijnzen werd een verhoging gevraagd van een halve 'stuyver' op elke stoop wijn, vijf schellingen parisis op een ton dobbel bier, tien schellingen op een ton crabelaere' of 'inlandsche
bieren' en twintig schellingen op Engelse en andere bieren die
via de havens werden ingevoerd. De opbrengst hiervan zou
besteed worden aan de heropbouw 20 •
Dit octrooi werd pas op 24 mei 1565 door Filips II, koning van
Spanje en de Nederlanden, toegestaan".
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Om fraude te vermijden en om de kontrole op de consumptie te
vergemakkelijken, werden de herbergiers verplicht op straf van
twintig schellingen parisis een prijslijst 'in groote letteren' aan
de voordeur uit te hangen met vermelding van de soorten wijn
die verkocht werden 22 •
De moeilijkheden waren blijkbaar nooit volledig van de baan,
vermits het stadsbestuur op 19 augustus 1573 opnieuw een
ordonnantie uitvaardigde, waarbij aan de herbergiers verbod
werd opgelegd wijn te 'haelene of te doen haelen' uit de proosdij, het zij in 'cannen,flasschen ofte andersints' om deze te consumeren in de herbergen. Hieruit blijkt dat ook de proost Artus
Doresmieulx, (1562-1577) zich weinig gelegen liet aan de
stadsverordeningen 23 •
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"Het belfort van Ieper ca. 1363"

De Ieperse poorterijregisters
tussen 1350 en 1468 :
reconstructie, analyse en
bespreking*
PIETER BOUSSEMAERE
147
1. 1. Inleidende bronnenbespreking

* Dit artikel houdt een
ingekorte versie in van
de licentiaatsverhandeling: P. Boussemaere,
Een reconstructie van de
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( 1349150-1468) en een
analyse van de nieuwe
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1297 en 1468, Leuven,
1998, 2 dln.
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Scheldebekken, in:
Belgisch tijdschrift voor
philologie en geschiedenis, 22 (1943), p. 213214.
' A. Merghelynck, Vademecum pratique et utile
de connaissances historiques ... , Doornik, 18961897, p. 74-76.
' P. Desportes,
Réceptions et inscriptions à la bourgeoisie de
Lille aux XJVe et XVe siècles, in: Revue du Nord,
LXII (1980), p. 541-573.

De laatste jaren werd relatief veel rond de Ieperse poorterijregisters gepubliceerd. Helaas ontbreekt het in iedere onderneming aan een globale aanpak, om zodoende het vele en uiterst
waardevolle materiaal uit de poorterijregisters binnen de juiste
context te plaatsen. We hopen dan ook met dit artikel enige misverstanden uit de wereld te helpen en tevens aan te tonen dat er
niet alleen op genealogisch, maar ook op historisch vlak heel
wat waardevols uit het Merghelynck-fonds, e.a. kan gedistilleerd worden. Reeds in 1943 wees F. Blockmans op de mogelijkheid de Ieperse poorterijregisters te reconstrueren. We laten
hem even aan het woord: "Hoe kostbaar ook, dit (= de poorters
uit de stadsrekeningen) zou maar weinig om het lijf hebben,
moest men niet beschikken over de uittreksels ter zake én van
het eene (stadsrekeningen), én van het andere (uittreksels uit de
poorterijregisters) door ridder A. Merghelynck, oud-eere archivaris van Ieper. Ofschoon meestal van zuiver genealogisch
standpunt uit aangelegd, vormen die afschriften nu toch een
waardevol rekonstrueerings-element" 1 • Het is dus vooral via de
notities van A. Merghelynck dat een reconstructie van de vroegere Ieperse poorterijregisters mogelijk wordt.
Hoe zag het oorspronkelijke Ieperse bestand van poorterijregisters er uit? De stad Ieper beschikte tot de Eerste Wereldoorlog
over 38 poorterijregisters die liepen van ca. 1349 tot 1796 2 • Een
geweldige collectie die enkel door Rijsel wordt overtroffen 3 •
De indeling van de registers tot ca. 1500 is als volgt:
register 0: juli 1349/50 tot 11 april 1418
lacune: 12 april 1418 tot 11 februari 1432
register 1: 12 februari 1432 tot 8 februari 1448
register 2: 8 februari 1448 tot 7 februari 1469
lacune: 7 februari 1469 tot 3 april 1480
register 3: 3 april 1480 tot 13 juni 1496

Op een derde lacune van 13 juli 1560 tot 22 juli 1567 na, waren
alle erop volgende registers nog volledig. Wij beperken ons tot
de reconstructie en bespreking van de eerste drie poorterijregisters (nl. de registers 0 tot en met 2).
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We beschikken over een 7-tal bronnen, voornamelijk stammend
uit de l 9e eeuw, om tot een reconstructie over te gaan. Ondanks
het feit dat het bronnen- en wedersamenstellingsprobleem een
complexe en uitgebreide aangelegenheid was, moeten we ons
hier beperken tot enkele heel summiere noodzakelijkheden 4 • De
drie belangrijkste bronnen ter reconstructie zijn ten eerste het
handschrift M. 21, deel 1, van de l 9e-eeuwse genealoog A.
Merghelynck, ten tweede de Ieperse stadsrekeningen waarvan
de originelen vanaf 1406 bewaard zijn in het ARA te Brussel en
waarvoor we tot 1406 beschikken over afschriften uit de originele stadsrekeningen van nogmaals A. Merghelynck in z'n
nummer M. 21, deel IV, en ten derde de uitgave uit 1914 door
P. De Pelsmaeker van het thans verdwenen handschrift getiteld:
Copie-Registre van den beslapene van poorters ende ooc huer
poortersceip te vercrighe. In het handschrift M. 21, deel 1, heeft
A. Merghelynck een grote 40% van het oorspronkelijke poorterijregister "O" en vermoedelijk ook van de registers 1 en 2 overgeschreven 5 • Dit handschrift bevat dus slechts een deel van de
oorspronkelijke registers, maar is wel na vergelijking met de
uitgave van De Pelsmaeker als inhoudelijk betrouwbaar naar
voor gekomen. De poorters uit de stadsrekeningen die
Merghelycnk heeft overgepend in M. 21, deel IV, werden wel
volledig door hem gekopiëerd. De stadsrekeningen daarentegen
bevatten echter enkel de poorters die het poorterschap van Ieper
gekocht hebben. Bovendien konden jammer genoeg niet alle
jaren met de poorters door koop uit de stadsrekeningen worden
aangevuld omdat de oorspronkelijke stadsrekeningen reeds
vóór de destructie van de Eerste Wereldoorlog lacunair waren 6 •
De uitgave van De Pelsmaeker bevat vooral informatie van
kwalitatieve aard. Het betreft een betrouwbare uitgave met een
stevig voetnotenapparaat van een l 5e-eeuws dokument waarin
de meer speciale poorterinschrijvingen stonden geregistreerd.
Het dokument werd op basis van het oorspronkelijke "register
O" opgesteld en bevat slechts een heel kleine fractie van de nieuwe poorters van Ieper.
De reconstructie zou weinig om het lijf hebben, moesten we niet
beschikken over flarden absolute cijfergegevens uit de oorspronkelijke poorterijregisters. De grote Belgische historicus uit
de l 9e eeuw, Henri Pirenne, heeft namelijk enkele Ieperse poorterijregisters vluchtig bekeken en heeft voor enkele jaren de
totale aantallen nieuwe Ieperse poorters gepubliceerd 7• Aan de
hand hiervan konden we schattingen uitvoeren voor de periodes
waar we niet beschikken over deze absolute poortersaantallen.
We berekenden op die manier dat we ongeveer 60% van het
oorspronkelijke "register O" en minstens 70% à 80% van de oorspronkelijke registers 1 en 2 hebben gereconstrueerd. In absolute cijfers vertalen we dit in het terugvinden van ongeveer 5.204
nieuwe poorters tussen 1350 en 1468 8 • Daarenboven beschikken we regelmatig over beroeps- en herkomstgegevens van de
nieuwe Ieperse poorters. De gehele reconstructie heeft ons

' Zie hiervoor het uitgebreide hoofdstuk over de
bronnenkritiek bij P.
Boussemaere. o.c., p. 2148.

' P. Boussemaere, o.c"
p. 50-52 en 56.
'P. Boussemaere, o.c"
p. 32-35.
' H. Pirenne, Les dénombrements de la population d'Ypres au XVe siècle 1412-1506, in:
Vierteljahrschrift fiir
Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte,
1903, p. 1-32. Ook in:
Prisma van de geschiedenis van Ieper, Tielt, 1974,
p. 359-390.
'Deze 5.204 nieuwe
Ieperse poorters zijn uitgegeven als bijlage bij P.
Boussemaere, o. c" Il,
p. 220 - 401.

ongeveer 2.452 herkomstgegevens en 1.275 beroepsgegevens
opgeleverd voor de periode 1350-1468. Tellen we daar nog de
gegevens uit de stadsrekeningen voor de periode 1297-1325 bij
dan bekomen we ca. 2.530 herkomst- en ca. 1.356 beroepsgegevens. Dit betekent dat de herkomst van 40% tot 50% van alle
poorters voor de periodes 1363 - 1417 en 1432 - 1468 gekend
is. Wat de beroepsgegevens betreft, kennen we het beroep van
een grote 40% van alle poorters voor de periodes 1363 - 1380
en 1441 - 1448 / 1466 - 68. Voor de periode van 1389 - 1417
bedraagt dat percentage voor de beroepsgegevens 10%. Voor de
resterende periodes beschikken we over weinig tot geen herkomst- of beroepsgegevens.

1. 2. Hoe werd men poorter van de stad leper?
Vanaf het einde van de 13e eeuw tot diep in het Ancien Régime
kon men op 5 verschillende manieren poorter van Ieper worden,
zij het dat de inhoud per mogelijkheid wat veranderde doorheen
de tijd 9 • Poorter van Ieper werd men door:

' De basisdocumenten
zijn L. Gilliodts - Van
Severen, Coutumes des
pays et comté de
Flandre. Quartier
d'Ypres. Recueil des
anciennes coutumes de
Belgique. Commission
royale des anciennes lois
et ordonnances de
Belgique, I, p. 62-72 en
p. 342-358 en II, p. l 97198.
0
' L. Gilliodts-Van
Severen, o.c" II, p. 361
en I.L.A. Diegerick,
/nventaire analytique et
chronologique des chartes et documents appartenant au.x Archives de la
ville d'Ypres, Brugge,
1853-68, III, p. 246.
" P. Boussemaere, o.c"
p. 76-79.
12
P. Boussemaere, o.c"
p. 79-84
"P. Boussemaere, o.c"
p. 84-86.

1. Afstamming van een poorter of poorteres. Deze bepaling
gold tevens voor bastaardkinderen. Ten laatste vanaf 1459
bepaalde wel enkel de vader of een bastaardkind poorter door
afstamming werd w.
2. Na een ononderbroken verblijf van oorspronkelijk 5 jaar in
de stad leper. Deze en de volgende bepaling was niet geldig
voor bastaardkinderen. Tussen 1390 en 1414 heeft de Ieperse
magistraat de verblijfsduur teruggebracht op 3 jaar.
Waarschijnlijk was dit één van de maatregelen om de leegloop
en het geldgebrek van de stad rond deze periode tegen te gaan Il.
3. Door koop. Oorspronkelijk kon men het poorterschap pas
kopen na een onophoudelijk verblijf van 1 jaar en 1 dag in de
stad. Maar vanaf 1365 hoefde men geen jaar en 1 dag meer te
wachten. In ruil voor een hoger inschrijvingsgeld kon elke aspirant-poorter z'n toetreding onmiddellijk kopen. Tussen 1309 en
oktober 1365 betaalde men daarvoor 2 pond. Gedurende 3 jaar
(1365-1368) en vanaf 1371 tot diep in het Ancien Régime
betaalde men 5 pond. Tussen 1368 en 1371 heeft de Ieperse
magistraat de koopsom tijdelijk teruggebracht naar 3 pond 12 •
4. Door huwelijk. Te Ieper kon zowel een vreemdeling als een
vreemdelinge het poorterschap of buitenpoorterschap (cf. voetnoot 14) verwerven door het aangaan van een huwelijk met een
poorter of een poorteres. De eerste nacht na het huwelijk diende in de stad doorgebracht te worden. Tussen 1385 en 1407 verleende de magistraat regelmatig uitstel voor deze verplichting.
Na 1407 schafte men de mogelijkheid tot uitstel voorlopig af.
Vanaf 1415 zien we namelijk dat de Ieperse magistraat opnieuw
af en toe uitstel verleende voor deze verplichting 13 •
5. Door gift. De Ieperse magistraat verleende om allerlei redenen ook gratis het poorterschap aan bepaalde personen.
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" Dit is, zij die binnen
het Ieperse schependom
wonen. Daarnaast bezat
Ieper nog een "buitenpoorterij". De Ieperse
buitenpoorters worden
ook wel "haghepoorters"
genoemd. Hieromtrent
bestaan wel enige hardnekkige misverstanden.
Ik verwijs de lezer hiervoor naar P.
Boussemaere, o.c., p. 8895.
" Enkel tijdens het jaar
1408 verschijnen er
enkele poorters door
huwelijk in het "register
O".
" Ontpoorteringen krijgen bij Merghelynck
steevast de afkorting
'abd. bsi' (abdiction de la
bourgeoisie) mee. K.
Papin meent in z'n
Zoekgids voor het Fonds
Merghelynck, p. 10, ook
de afkorting 'r.b.' hiervoor in aanmerking te
laten komen, nl. renonce
à la bourgeoisie. Wij
vonden echter voldoende
bewijzen om deze afkorting als reçu bourgeoisie
te lezen, net het omgekeerde dus. Deze misinterpretatie leidde in latere
artikels jammer genoeg
tot verkeerde conclusies.
Zie K. Papin en A.
Preneel, Ne Peius adveniat. Sociale en bevolkingsmigraties in de stad
Ieper ( 1571-1575 ),
Westhoek, jg. 15 (1999),
p. 7-8; 0. Mus, Mutaties
in de samenstelling van
de Ieperse magistraat in
de l 5e eeuw, in:
Getuigen in Polderklei.
Huldeboek dr. hist.
Godgaf Dalle,
Beauvoorde. 1990. p. 7792.
17
Opgelet, voor de periode 1297-1352 beschikken
we nog over de poorters
uit de stadsrekeningen.
Ze zijn lacunair en
onvolledig, maar daarom
niet waardeloos. We zien
er dat Ieper omstreeks
1323-24 bijna 70 nieuwe
poorters per jaar ontvangt. Na een inzinking
na 1325 kennen de poor-

Gedurende de 14e en het midden van de 15e eeuw komt deze
vorm van poorterschapverwerving te Ieper frequent voor.
Merk op: Bij de laatste vier mogelijkheden tot verwerving van
het poorterschap hoorde tevens het afleggen van de eed en het
bezitten van een goede reputatie. Het was tevens ondermeer
verboden het poorterschap van een andere stad te houden.
Welke soort van poorterinschrijvingen stonden nu in de poorterijregisters ingeschreven? Wat vinden we terug in onze reconstructie? De oorspronkelijke registers bevatten de eigenlijke (=
de binnenpoorters van Ieper 14 ) Ieperse poorters die burger werden door verblijf, of door koop, of door gifte. Vanaf het "register l" (1432) vindt men er ook de poorters door huwelijk 15 en de
ontpoorteringen 16 terug. Onze reconstructie behandelt echter
enkel de poorters door verblijf, door koop en door gifte.
II. 1. De reconstructie, resultaten en analyse: de poortersaantallen (1350-1468) 17
Zoals reeds gezegd kon dank zij de telling van het aantal poorters voor een aantal jaren door Henri Pirenne een schatting
gemaakt worden van onze reconstructiepercentages. Het was op
deze manier mogelijk schattingen te maken van het werkelijk
aantal nieuwe poorters voor de jaren waarover we niet beschikken over de cijfers van Pirenne. Deze schattingen voor de "niet
Pirenniaanse" periodes mogen we tamelijk betrouwbaar noemen, zeker als men ze gaat groeperen per 5 of per 10 jaar. Enkel
de periode 1418 tot 1430 is naar absoluut cijfermateriaal toe
minder betrouwbaar, maar de relatieve tendensen van de cijfers
zullen heel zeker het verloop gekend hebben dat de schattingen
laten uitschijnen 18 . Op nevenstaande grafiek ziet u het aantal
nieuwe poorters per jaar tussen 1352 en 1468. De zwarte vlakken stellen de absolute cijfers van Pirenne voor. De grijze vlakken stellen onze schattingen op basis van zijn en onze cijfers
voor. De door ons effectief gereconstrueerde poortersaantallen
worden in de eerste grafiek voorgesteld door de witte balken 19
en in de tweede grafiek door de zwarte bolletjeslijn.
Bespreking grafiek 1 a (zie p. 150)
Tussen 1352 en 1379 verwelkomt de stad Ieper gemiddeld
117 ,9 poorters per jaar 20 • Dit is een zeer hoog aantal. Het gemiddelde voor de voormalige handelsmetropool Brugge bijvoortersaantallen een grote
herleving vanaf de jaren
'40 van de 14e eeuw.
Voor een volledige
bespreking zie: P.
Boussemaere, o.c.,
p. 121-125.
"Voor volledige verant-

woording van de schattingen zie P.
Boussemaere, o.c., p.
113-120.
19
Dit gebeurde enkel
indien voor dat jaar ook
voldoende gegevens uit
de stadsrekeningen voor

handen zijn, zodoende
juiste vergelijkingen
mogelijk te maken.
"' Indien we enkel de tellingen van Pirenne
nemen, komen we nog
aan een gemiddelde van
111 poorters per jaar.
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beeld, ligt slechts op iets meer dan 121 nieuwe poorters per
jaar 21 • Het bewijst dat Ieper een stevige derde was onder de
Leden van Vlaanderen, althans tot 1380/83. De grillige vormen
in de periode 1352-1380 kunnen steeds verklaard worden door
periodes van honger, pest en opstanden. Zo zijn de dieptepunten
voor de jaren 1353, 1359, 1367, 1370 en 1377 duidelijk te verklaren door één van deze factoren of een combinatie ervan 22 • De
dieptepunten voor de jaren 1365 23 en 1372 zouden nog een extra
factor kennen, nl. het verhogen van het poortergeld in deze
periode. In 1365 moest een kandidaat-poorter plots bijna het
driedubbele (van 2 naar 5 pond) neertellen. Omstreeks 1372
doet zich ongeveer hetzelfde voor (van 3 naar 5 pond). Als we
de grafiek van de poorteraantallen per 5 jaar bekijken, zien we
dat tussen 1360 en 1364 een hoogtepunt wordt bereikt na een
constante stijging vanaf 1352. Na 1364 volgt een dieptepunt dat
eindigt met een nieuw hooptepunt in 1375-1379. Een volledig
analoog beeld kan men terugvinden in de grafiek van de door de
stad Ieper aangekochte lakenloodjes, die kan beschouwd worden als de economische meter van de Ieperse lakenproductie
tussen 1318 en 1386 24 • Naar analogie met de andere Vlaamse
steden is het poorterschap te Ieper dus in de eerste plaats een
verklikker van de sociaal-economische ontwikkelingen 25 •
Wat natuurlijk meteen in het oog springt, is het grote verschil in
aantrekkingskracht die Ieper uitoefende vóór en na de oorlogsjaren 1380-1383. Terwijl gemiddeld tot 1380 ca. 117 nieuwe
poorters per jaar werden ingeschreven, valt dit na 1383 terug op
ca. 36 nieuwe poorters per jaar (let wel d.i. het gemiddelde voor
de periode 1380-1424). Dit is op z'n minst een spectaculaire
daling te noemen. Brugge en Oudenaarde kennen na 1380 ook
wel een daling van het poortergemiddelde, maar het neemt nooit
dergelijke proporties aan 26 • De zgn. Gentse Opstand (13791385) heeft dus vooral aan Ieper veel schade toegebracht. Wat
heeft er zich toen precies afgespeeld in Ieper 21 ?
In 1379 start de stad Gent een opstand tegen de Vlaamse graaf.
Na allerlei coalitiewisselingen belandt Ieper eind 1382 in het
grafelijke kamp dat op enorme steun van Frankrijk kan rekenen.
Op 9 juni 1383 verschijnen echter de opstandige Gentenaren,
gesteund door de Engelsen, voor de poorten van Ieper. Ze willen de stad met geweld opnieuw in hun kamp krijgen. Tijdens
het twee maanden aanslepende beleg vernietigen de belegeraars
wel de uitgebreide Ieperse voorsteden (=Sint-Michielsparochie,
Sint-Kruisparochie, 0. -L.- Vrouw-Ten-Brielenparochie en de
Sint-Jansparochie), maar de Ieperse binnenstad blijft buiten

" E. Thoen, Verhuizen
naar Brugge in de late
middeleeuwen. De rol
van de immigratie van de

poorters in de aanpassing van de stad Brugge
aan de wijzigende ekonomische omstandigheden

(14°-16° eeuw), in:
Beleid en Bestuur in de
oude Nederlanden. Liber
Amicorum Prof. Dr. M.

Baelde, Gent, 1993, •
p. 332.
" M. Vandermaesen,
Vlaanderen en
Henegouwen onder het
Huis van Dampierre
1244-1384, in: Algemene
Geschiedenis der
Nederlanden (AGN),
Haarlem, 1982, II, p.
433-434.
23
In 1365 zou eveneens
een pestplaag te Ieper
gewoed hebben. A.
Vandenpeereboom,
Ypriana, Brugge, 1879,
Il, p. 102, nota 2. (De cijfers die hij haalt uit
eigentijdse kronieken, nl.
7.000 doden, zijn natuurlijk overdreven).
14
H. Van Werveke, De
omvang van de Ieperse
Zakenproductie in de
veertiende eeuw.
Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse
Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België, Klasse der
Letteren, jg. 9, nr. 2
(1947), p. 500.
25
P. Stabel, De kleine
stad in Vlaanderen.
Bevolkingsdynaniek en
economische functies van
de kleine en secundaire
stedelijke contra in het
Gentse kwartier ( 14°-16°
eeuw), Brussel, 1995, p.
37.
26
Oudenaarde verwelkomde tussen 1350 en
1380 gemiddeld 12,l
nieuwe poorters per jaar.
Tussen 1380 en 1424
was dat nog 7,9 (zonder
Pamele). Brugge kende
tussen 1350 en 1380 een
gemiddelde toevloed van
120,79 poorters per jaar.
Tussen 1380 en 1429
bedraagt het nog 105,4
per jaar. P. Stabel, o.c"
bijlagen, p. 30 e.v. en E.
Thoen, o.c., p. 332.
27
Zie omtrent deze periode en de impact voor
leper, R. Vinckier (ed.),
Ieper Tuindag. Zesde
eeuwfeest. Een bundel
historische opstellen,
Ieper, 1983.

schot. Wanneer de belegering wordt opgegeven, beschikt leper
niet meer over z'n voorsteden. Bovendien wordt door de
Vlaamse graaf, in samenspraak met het Ieperse stadsbestuur
beslist dat deze zgn. buitenparochies nooit meer mogen opgericht worden. Over de precieze beweegreden tast men in het
duister. In het officiële document verwijst men naar de voortdurende onrust die heerste in de Ieperse voorsteden. Ieper verliest
zo in één klap een enorm deel van z'n bevolking en bovendien
leggen de Vlaamse graaf en de Ieperse magistraat met deze
beslissing de basis voor een ernstige concurrentie voor de
Ieperse draperie. De gevolgen daarvan worden pas duidelijk in
de loop van de 15e eeuw.

28

H. Pirenne, o.c" p.
358-390 en W. Prevenier,
La démographie des villes du comté de Flandre
aux XIIIe et X!Ve siècles. Etat de la question.
Essai d'interpretation, in:
Revue du Nord, LXV
(april-juni 1983), p. 257260.
29
G. Espinas en H.
Pirenne, Recueil de documents relatifs à /' histoire
de /'industrie drapière en
Flandre, Brussel, 1909-

1924, III, p. 809-834.

Hoe groot is het bevolkingsverlies na de belegering en het verbod tot wederopbouw van de Ieperse voorsteden? Tot nog toe
bleef men het antwoord schuldig. Wij vermoeden echter dat
Ieper een aanzienlijk deel van z'n bevolking, ongeveer de kleine helft, zag vertrekken naar de omliggende steden en dorpen.
Dit zou neerkomen op ongeveer 10.000 personen! Een geweldige klap, die leper nooit meer zal te boven komen! Hiervoor kunnen we een 3-tal bewijzen aanhalen. (1) Tussen 1352 en 1380
schreef Ieper gemiddeld ongeveer 117 ,8 nieuwe poorters in per
jaar. Tussen 1380 en 1468 daarentegen zakten per jaar gemiddeld slechts 51,99 nieuwe poorters af naar de lakenstad. Uit de
bespreking van de volkstellingen door Pirenne weten we dat
Ieper gedurende de 15e eeuw ongeveer 10.000 inwoners telde 28 •
Een eenvoudige rekensom leert ons algauw het volgende: 117 ,8
/? = 51,99 / 10.000 =Ieper zou op basis van deze berekening
tijdens de periode 1352-1380 nog ca. 22.654 zielen geteld hebben. Op zich is deze berekening natuurlijk niet voldoende. Ze is
enkel een aanvaardbare indicator. (2) Tussen 1374 en 1380
kocht de stad Ieper gemiddeld meer dan dubbel zoveel lakenloodjes voor de ramen en de weefgetouwen aan dan na 1383.
Dit wijst erop dat de lakenproductie in één klap met de helft
gedaald is. Aangezien de lakenproductie na 1383 gedurende de
rest van de 15e eeuw nooit meer het niveau van vóór 1380 zal
bereiken, kunnen we stellen dat Ieper door het oorlogsgeweld
een enorme economische klap te verwerken krijgt, die natuurlijk een sterke weerslag op het Ieperse bevolkingsaantal zal
gehad hebben 29 • (3) Ten slotte beschikken we tevens over externe bronnen die wijzen op een kleine volksverhuizing in de buurt
van leper omstreeks 1383. De cijfers van de lakenproductie
voor Wervik en Langemark, beide vernoemd als plaatsen waar
de wevers en de volders uit de verwoeste Ieperse voorsteden
naar toe konden trekken, gaan in 1383/85 pijlsnel de hoogte in.
Te Wervik verdubbelde de lakenproductie van ca. 3.000 stuks
vóór 1383/85 naar 6.000 stuks per jaar tijdens 1383/85.
Langemark kende eveneens een plotse verdubbeling van de
lakenproductie na 1383, nl. van ca. 1.000 naar ca. 2.000 stuks
per jaar en dit terwijl in de andere Vlaamse draperiegemeenten
de lakenproductie daalt (uitgezonderd Hondschoote met een

153

lichte stijging) ' 0 • Zonder twijfel is de tijdelijke verdubbeling
van de lakenproductie in deze draperiegemeenten te wijten aan
de plotse en blijkbaar belangrijke influx van de geschoolde
arbeiders uit de verwoeste Ieperse voorsteden ca. 1383/85.
Ieper overbrugde tussen 1380 en 1424 een moeilijke periode.
Niet alleen het lage aantal nieuwe poorters, maar ook de literatuur wijst in die richting 31 • Ieper dient nl. de hoge kosten van de
geleden schade en de zware boetes van de Vlaamse graaf, de
Franse koning en de Hanza betaald zien te krijgen, en dit terwijl
154 het economisch aan de grond zit. De kleine, tijdelijke opleving
van de poortersaantallen omstreeks 1400 komt waarschijnijk
goeddeels door de verlaging van de verblijfsduur van 5 naar 3
jaar om gratis poorter van de stad te worden (cf. supra).
Anderzijds zou ook een lichte economische verbetering hiervoor verantwoordelijk zijn.
Bespreking grafiek 1 b (zie p. 150)

Vanaf 1423/25 kent Ieper een plotse en spectaculaire stijging
van het aantal personen die het poorterschap verkrijgen. De
grote hausse die tot 1435 blijft aanhouden, zou minstens drie
oorzaken kennen. ( 1) Alle andere Vlaamse steden kennen in
deze periode eveneens een belangrijke stijging van de poortersaantallen ten gevolge van gunstige economische perspectieven
en door het einde van de vele burgeroorlogen 32 • (2) In mei 1424
wordt de pas gegraven binnenlandsevaart tussen Waasten en
Ieper in gebruik genomen, zij het enkel voor de regionale
scheepvaart. De stad trachtte zich op deze manier op te werpen
als "een onmisbare schakel tussen het Noordfranse agrarische
en industriële bekken en de wereldhaven Brugge" 33 • (3) De
strijd tegen de omliggende draperiegemeenten resulteert in
maart 1428, op enkele uitzonderingen na, in een verbod voor
deze gemeenten tot draperie. De aldaar werkende textielarbeiders worden verondersteld zich naar leper te begeven, waar ze
gratis het poorterschap aangeboden krijgen 34 • Aangezien de
Ieperse magistraat dit privilegie ook "manu militari" probeerde
af te dwingen, mogen we ervan uitgaan dat tussen 1427/8 en
1432 effectief vele arbeiders uit de veroordeelde gemeenten
zich in Ieper zijn komen vestigen.
De periode 1435-1447 kent eerst een grote daling van de poortersaantallen ten gevolge van economische moeilijkheden en
misoogsten, die na een graanduurte, in 1438/39 leiden tot
besmettelijke ziekten en een grote bevolkingssterfte. De stad
tracht deze moeilijkheden op te vangen door tussen 1440 en
1447 aan heel wat nieuwe leerjongens en vakmensen het poorterschap gratis te verlenen zodat ze in de stad zouden
komen/blijven wonen en werken 35 •
Het effect van deze maatregel valt duidelijk af te lezen in grafiek 1 b. In 1444 erkent men tevens het bestaan van de ontluikende nieuwe draperie te Ieper door het gebruik van minder-

'"J. A. Van Houtte en R.
Van Uytven, Nijverheid
en handel, AGN, IV, p.
106.
" R. Vinckier (ed.), o.c.,
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waardige Spaanse wol toe te staan. Economisch gunstige perspectieven houden de poortersaantallen tussen 1450 en 1460 op
een respectabel peil. De definitieve inzinking van de poorteraantallen tussen 1460 en 1465 kent hoogstwaarschijnlijk twee
oorzaken. ( 1) Eerst en vooral zou zich naar analogie met enkele naburige draperiegemeenten, zoals Kortrijk, Wervik en
Langemark, een nieuwe productiedaling hebben voorgedaan 36 •
Deze crisis leidde in 1466/68 tot een reeks maatregelen, noodzakelijk ter ondersteuning van de nieuwe draperie 37 • Daar was
ondermeer opnieuw het gratis verlenen van het poorterschap
aan personen die een specifiek beroep uitoefenden of aanleerden bij. (2) De daling gaat hoogstwaarschijnlijk ook gepaard
met de opkomst van de nieuwe draperie, waar de koppeling
poorterschap/beroepsuitoefening niet bestaat. Aangezien omstreeks 1500 reeds 2/3 van de Ieperse lakenproductie voor rekening van de nieuwe draperie komt, neemt naar- mate de 15e
eeuw vordert eveneens het belang van het poorterschap sterk
af3 8 • Voor een steeds groter wordende groep arbeiders is het
poorterschap niet langer noodzakelijk om hun beroep te kunnen
uitoefenen. Hierdoor vormt het verloop van de poortersaantallen ook steeds minder een weerspiegeling van de economische
tendensen van een stadseconomie naarmate we 1500 naderen.

II. 2. De geografische herkomst van de nieuwe Ieperse poorters
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Naast de herkomstresultaten van onze reconstructie, geven we
ook het resultaat weer van de herkomstgegevens voor de periode 1297-1324 van de poorters, opgetekend in de stadsrekeningen. Op een totaal van 403 nieuwe poorters voor die periode
kennen we de herkomst van 22% onder hen 39 • De reconstructiepercentages voor de andere periodes liggen een stuk hoger. Voor
de periode 1352/63-1382 •0 bedraagt het 40%. Voor de periodes
1383-1421 en 1432-1468 bedraagt het reconstructiecijfer zelfs
50%, en dit op alle poorters. Dit percentage werd dus berekend
op basis van onze schattingen en niet op basis van de uiteindelijk gereconstrueerde aantallen nieuwe Ieperse poorters.

Tabel 1: Geografische herkomst Ieperse poorters in percentages (km. in vogelvlucht)
1297-1324 1352/63-1382 l 1383-1421
(40%)
(22%)*
(50%)
0-lOkm.

15,91%

26,3%

26,38%
35,86%
·---··

30,56%

10-20 km

31,82%

32,98%

32,44%

35,17%

37,37%

19,79%

20%

21,46%

6,06%

3,45%

5,3%

- - -

-

-

1432-1449 11449-1468
(50%)
(50%)

-

--

---

--·

20-35 km.

31,82%

22,96%

35-50 km
+50 km.
Binnen Vl.

10,23%

6,81%

5,68%

3,47%

5,17%

1,66%

1,77%

Buiten Vl.

4,55%

6,41%

8,73%

3,45%

2,78%

1

1

* Bedraagt het representativiteitspercentage op alle poorters.
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We stellen vast dat tussen 1300 en 1432/68 het Ieperse recruteringsveld voor nieuwe poorters voortdurend inkrimpt. Dit valt
het best op te meten aan het aandeel van de nieuwe Ieperse
poorters binnen een straal van 10 kilometer rond de stad. Tussen
1300 en 1324 zou slechts 16% van de nieuwe poorters minder
dan 10 kilometer afgelegd hebben. Tussen pakweg 1352/63 en
1421 is dat gestegen naar 26% en na 1432 legde 1/3 nieuwe
Ieperse poorters minder dan 10 kilometer af. Een bewijs dat
Ieper tussen 1300 en 1450 van een kleine middeleeuwse grootstad naar een grote Vlaamse provinciestad geëvolueerd is 41 •
Tussen ca. 1300 en 1468 blijft de tweede categorie (10-20km)
de grootste leverancier met percentages tussen de 32 en de 37%.
Zo komt het dat in alle deelperiodes de helft of meer van de
nieuwe poorters minder dan 20 kilometer aflegde naar Ieper
(van ca. 50% begin 14e eeuw, naar een kleine 70% midden 15e
eeuw). Dit hoge aandeel zou ons insziens deels te verklaren zijn
door het grote aantal stedelijke of industriële centra die gelegen
zijn binnen de straal van 20 km. rond Ieper 42 • We denken hierbij aan Mesen, Langemark (uit de eerste categorie), Belle,
Steenvoorde, Meteren, Nieppe, Nieuwkerke, Lo, Komen,
Waasten, Wervik, Menen en vooral Poperinge. Gemiddeld komt
meer dan de helft van de immigrant-poorters van de tweede
categorie uit één van deze elf laatstgenoemde centra. Voor bijvoorbeeld Oudenaarde en Brugge schommelt dit respectievelijk
slechts rond de 18 % en de 40% 43 • Kan leper qua aantrekkingskracht binnen Vlaanderen goed concurreren met de overige
Vlaamse steden, dan is dit zeker niet het geval qua internationale aantrekkingskracht. De stad Ieper kent een geringe, inkrimpende internationale aantrekkingskracht die vanaf het midden
van de 15e eeuw niet meer hoger klimt dan een grote 3%. Naast
het economisch debacle in de 14e en 15e eeuw schuilt de voornaamste reden in de centrale ligging van Ieper binnen het graafschap Vlaanderen. Daarnaast komt ondermeer nog de geringe
bereikbaarheid van de stad, via het rivierenstelsel en de taalbarrière ten westen, maar vooral ten zuiden en ten zuidoosten van
Ieper, in aanmerking.
Het aandeel van de kasselrijen Ieper en Veurne is gedurende alle
deelperioden ongeveer even groot en schommelt tussen de 24%
en de 29%. De reden is tweevoudig: leper situeert zich op de
rand van z'n eigen kasselrij en de Ieperse kasselrij zelf bezit een
relatief geringe bevolkingsdichtheid, dit in tegenstelling tot de
nabije en dichtbevolkte kasselrij van Veurne. Tot slot kent
Frans-Vlaanderen (zijnde de Ambachten Cassel, Belle, Bergen
en Broekburg) een stijgend aandeel tussen 1362 en 1468. In de
periode 1450-1468 is reeds 28,61 % van alle nieuwe Ieperse
poorters afkomstig van Frans-Vlaanderen. Dit is vooral te wijten aan de komst van arbeiders uit de textielcentra van Casselen Belle-Ambacht na het draperieprivilegie van 1428 t.v.v. de
stad Ieper (cf. supra).
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II. 3. De beroepsstructuur van de Ieperse immigrant-poorters
We beschikken over een uitgebreid arsenaal van 1.356 beroepsvermeldingen. De representatieviteitsgraad per tijdvak kent
echter grote verschillen. Deze representativiteitsgraad bedraagt
voor de periodes 1297-1324 en 1383-1417 respectievelijk
slechts 27% en 10% en is daarom minder betrouwbaar 44 • De
periodes 1352/63-1382 en de twee deelperioden omstreeks
1450 kennen wel een relatief hoge graad van representativiteit,
nl. 40 à 50%. De onderstaande tabel bevat naast de Ieperse cijfers uit de poorterijregisters ook die van de Brugse poorters uit
de 14e eeuw(= 1331-1375). Dit werd aangevuld met cijfermateriaal aangaande de beroepsstratificatie bekomen via wijktellingen en dit zowel voor Ieper als voor Brugge 45 • We hebben elk
tijdvak onderverdeeld in 15 beroepscategorieën. We menen zo
een nauwkeurige vergelijkende studie mogelijk te maken, met
dien verstande dat we in dit artikel enkel de in het oog springende zaken bespreken.
Tabel 2: Beroepsindeling nieuwe poorters van Ieper en
Brugge, in vergelijking met een wijkstudie van elke stad.
.!gw:: (2)

Brugge:

Poorters

Poorters

Poorters

1352/63-1382

1441/48+
1466/68

1331-1375
1,3%

:WW::

1431 ~= drie
(Pirenne) één wijken
wijk
(Meyer)
1394-1396
2,25%
V.%

Q.%

Q_%

Werkers
werklozen
Bouw

5..1%
/J,6%
H.7.%

_0_%
1.0.8..%

11,9%

9.§.%

13,65 %

Geldhandel

Q,7%

J.k%

0,01 %

1.6.%

2,85 %

Gezondheid•-

QA.%

U.%

2,2%

1.9%

1,76%

Handel

(),6%

.9.2%

6,5 %

1.5.2.%

20,1 %
10,65 %

Administratie
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8.9.%
(~!lf)<,çi:~)

Confe<:tie

))"\.%

JQ,!%

26,2%

6,5.%

Luxe

2YY•

V ..%

13,4%

1.6.%

6,81 %

Verv.
Meubel/
kleine werkt.
Lakennijverh

2.9.%

3.3%

11,5%

2.9.%

12,69%

4Q%

4.7.9.%

18,7%

49.5.%

12,54%

Hulpind.
Laken.
Transport

Q.9..%

.O.J~.%

4.%

5.5.%

7,8%

i.%

2,54%

Voeding

5,5%

.4...9..%

8,5%

.9.5.%

10,71 %

3,5 %

2.5%

3%

Andere

2.2.%

O.I.%

Onbekend

Q,!1%

.0.3"%

816

307

Totaal aantal

O.A.%

0.6.%
1079

693

908

vermeldin~en

De grootste tewerksteller te Ieper is zonder twijfel de lakennijverheid en diens hulpindustrie. Zowel de wijktelling uit 1431,
als de poorterijgegevens (1352/63-1382) halen voor beide
samen 40,9%. Het aandeel van de laken- en aanverwante nijverheid bedraagt omstreeks 1450 zelfs 48,5%. Het laatste per-
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centage leunt hoogstwaarschijnlijk het dichtst aan bij de waarheid. Maar het totale aandeel van de lakennijverheid, d.w.z. met
inbegrip van de lakenhandelaars en lakendragers ligt nog hoger.
Deze bedraagt nl. 43,5% voor periode 1 en 51,2% voor periode
2. Bij Pirenne bekomen we een percentage van 51,8% (op de
actieve bevolking). Onze cijfers (van ca. 1450) correleren dus
perfect met die voor de wijktelling der Ghemeene Neringhen uit
1431. In feite liggen deze percentages veel lager dan tot nu toe
werd aangenomen. Men schatte voor Ieper het totale aandeel
van de lakennijverheid steevast op 62% tot zelfs 80% 46 • Het
aandeel van de totale lakennijverheid voor de stad Gent tijdens
de 14e eeuw wordt immers geschat op ca. 60%. Voor vele historici was dit voldoende om aan te nemen dat dit voor leper nog
wel een stuk hoger moet gelegen hebben. Bovenstaande cijfers
ontkrachten echter al deze "mythes". Ze tonen minstens aan dat
Ieper niet nog sterker unilateraal zou toegespist zijn op de
lakennijverheid dan de stad Gent. Wij schatten dat het reële aandeel van de totale lakenproductie ongeveer 55 à 56% op de
actieve bevolking moet uitgemaakt hebben. Dit komt neer op
ca. S 1% t.o.v. de totale Ieperse bevolking, een cijfer dat samenvalt met de gegevens uit de poorterijregisters voor het midden
van de 15e eeuw. Merken we nog op dat Brugge niet zo'n sterke toespitsing op de lakenindustrie kende, maar dat daartegenover de confectienijverheid (Brugse kleermakers!) en vooral de
luxenijverheid een uiterst groot aandeel van de Brugse "industrie" inpalmde. Hiermee is het duidelijk dat Ieper en Brugge tijdens de middeleeuwen twee tegengestelde stedelijke "types"
waren.
Met grote achterstand op het aandeel van de lakennijverheid
volgen te Ieper de bouwsector en de confectienijverheid, allebei
met een aandeel van 10 tot 14%, althans volgens de gegevens
uit de poorterijregisters. Voor beide sectoren stellen we echter
een beduidend lager percentage vast in de wijktelling uit 1431.
Voor de bouwsector benaderen de gegevens uit de poorterijregisters het dichtst de werkelijkheid. Enerzijds kunnen we dit
opmaken uit de correlatie tussen de gegevens uit de poorterijregisters en die voor de wijktelling voor de stad Brugge. Voor
Ieper zou in feite eenzelfde correlatie moeten te zien zijn.
Anderzijds heeft 0. Mus a.h.v. de indeling van de stedelijke
militie uit 1411 bewezen dat de 6,6% voor de Ieperse bouwsector naar minstens 10% moet gebracht worden 47 • Het aandeel van
de bouwsector zou volgens onze cijfers een dalende trend kennen (cf. van 17% in het begin van de 14e eeuw, naar 14,2% in
de 2e helft van de 14e eeuw, en naar 10,8% in het midden van
de 15e eeuw). Dit zou wel eens dicht de waarheid kunnen benaderen. 0. Mus toonde namelijk via ander bronnenmateriaal aan
dat de bouwsector in het begin van de 14e eeuw een grote en
bloeiende sector moet zijn geweest 48 • Terwijl de bouwsector
zeker aan een grote 10% van de Ieperse bevolking werk verschafte, gaat dit niet op voor de confectiesector. Het werkelijke
aandeel van de confectiesector ligt, in tegenstelling tot de bouwsector, zeker lager dan de gegevens uit de poorterijregisters
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(10% tot 13%) suggereren. We mogen niet vergeten dat de confectiesector goed gereglementeerd was en het poorterschap er
als een "conditio sine qua non" gold 49 • Bevestiging hiervan krijgen we bij het vergelijken van de percentages voor de confectiesector uit de poorterijregisters met die uit de wijktellingen, en
dit zowel voor Ieper als voor Brugge. Binnen de confectiesector
zien we vóór 1383 een grote activiteit van parmentiers. Maar
liefst de helft van de nieuwe poorters uit de confectiesector vóór
1383 bestaat uit mensen actief in de bontindustrie. Na 1383 (tot
midden 15e eeuw) is van een bontindustrie bijna geen sprake
meer.
De vierde belangrijkste industrietak voor Ieper blijkt volgens de
poorterijregisters de handelssector te zijn. Frappant is het verschil tussen de cijfergegevens uit de poorterijregisters en die uit
de wijktellingen. De werkelijkheid zal zowel voor Ieper als voor
Brugge een stuk boven de cijfers uit de poorterijregisters liggen
omdat een relatief groot aantal onder hen nooit tot een gilde
behoord heeft en zodoende niet geneigd was het poorterschap te
kopen. Opvallend is nog dat het aandeel van de Ieperse handelssector nagenoeg even hoog scoort als het Brugse. Dit
bedriegt enigszins. De verdeling binnenin deze sector verschilt
immers sterk. Meer dan de helft van de personen uit de Ieperse
handelssector hield zich uitsluitend bezig met de lakenhandel.
Voor Brugge is dat 'slechts' één op vier.
Deze ingekorte bespreking van de Ieperse beroepsstratificatie
wil ik afronden met de beroepen die op één of andere manier in
aanraking komen met kunst. Meteen valt op dat we deze enkel
(op één uitzondering na) tot 1383 aantreffen. Zo bevat de periode 1297-1324 twee perkeminiers en de periode 1363- 1382 een
brandschilder en een astroloog 50 die poorter van Ieper worden.
Tussen 1363 en 1382 krijgen we tevens enkele personen te zien
die instaan voor de toenmalige recreatie. Zo worden er in die
periode vier minnestrelen en één "karolier" of danser poorter
van Ieper. De enige vermelding nà 1383 is die van Mre Pieter
van Rongeville, "maître es arts" (meester in de "Artes"), uit
Brugge die op 27 juli 1410 gratis het poorterschap van de stad
Ieper verwerft. Is dit nog een aanduiding om 1383 als de grootste en fatale klap te beschouwen voor de "grootstad" Ieper?
II. 4. De combinatie van beroep en herkomst

Net zoals voor Brugge lijkt te Ieper geen enkele beroepscategorie uitgesproken uit andere steden te recruteren. Enkel de
Ieperse Iuxenijverheid vormt hierop een uitzondering met een
verhouding van 12 nieuwe poorters uit de stad tegenover 9 uit
plattelandsdorpen. Voor de beroepen individueel bekeken krijgen we over het algemeen eenzelfde beeld van rurale recrutering. De beroepen die specifiek recruteerden uit andere stedelingen zijn de drapiers/handelaars en de parmentiers. Datzelfde
geldt in iets mindere mate voor de leerlooiers en de handschoenmakers. Over het algemeen bevestigen onze bevindingen

159

die voor de stad Brugge. Enkel voor de leerlooiers ligt het radicaal anders. Te Brugge bedraagt de verhouding stad/platteland
voor de leerlooiers 0/18. Voor Ieper is dat echter 6/5.
De beroepen waarvoor minstens een 20-tal combinaties
beroep/herkomst voor handen zijn, plaatsten we tevens binnen
afstandscategorieën. Hier bespreken we het voorbeeld van de
herkomst binnen de bouwsector.
Grafiek 3.
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De beroepen uit de constructietak (timmerlui en dakdekkers)
zijn zuiver gericht op het platteland en zijn hoofdzakelijk
afkomstig van binnen een straal van 20 kilometer rond Ieper.
Opvallend is toch wel dat geen enkele nieuwe poorter uit deze
sector meer dan 35 kilometer heeft afgelegd. Ook de "laboureurs" of ongeschoolde arbeiders komen voor bijna 100% van
binnen een straal van 35 kilometer rond Ieper. Vooral dorpen als
Zonnebeke, Zillebeke, Dikkebus en Vlamertinge die minder
dan 10 kilometer van leper verwijderd liggen, leveren vele nieuwe bouwvakkers en ongeschoolde arbeiders. Binnen de bouwsector vertegenwoordigen de smeden het "lelijke eendje". Ze
recruteren voor bijna 50% uit de steden en hebben meestal minstens 20 kilometer afgelegd alvorens ze zich te Ieper als poorters kwamen inschrijven. Beroepen die te Ieper een groot recruteringsgebied kennen, zijn verder nog de linnenwevers, de binnenschippers, de leerlooiers, de handschoenmakers en tot slot
de schoenmakers, zij het iets minder uitgesproken voor deze
laatsten.
Besluit

Als zeer algemene slotsom mogen we stellen dat de reconstructie van de poorterijregisters 0 tot en met 2 ( 1350-1468) tot
mooie en zelfs onverhoopte resultaten heeft geleid. Na een uitgebreide studie van de juridische aspecten van het Ieperse poorterschap tijdens het einde van de middeleeuwen, stelden de
5.204 teruggevonden poorters ons in staat meer inlichtingen
over het economische reilen en zeilen van de stad leper te weten
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te komen. Zo stelden we vast dat Ieper tot 1380 gemiddeld ca.
117 nieuwe poorters per jaar inschreef. Een gemiddelde dat zeer
nauw aansloot bij de topsteden van toenmalig Vlaanderen. Na
de oorlogsjaren omstreeks 1383 zakt het gemiddelde aantal
poorterinschrijvingen te Ieper diep weg (ca. 36 per jaar). Pas
omstreeks 1425 kent Ieper weer een sterke toevloed aan nieuwe
poorters (ca. 75 per jaar) om dan vanaf 1460 terug te vallen op
een gemiddelde van ca. 25 nieuwe poorters per jaar. We menen
te mogen concluderen dat Ieper tussen 1352 en 1383 nog 22.000
à 23.000 inwoners geteld heeft 51 • Hiermee behoorde Ieper nog
steeds tot de grote steden van Noordwest-Europa. Door de vernietiging en het verbod tot wederopbouw van de Ieperse voorsteden, verloor de stad vermoedelijk ca. 10.000 inwoners die het
pas zal recuperen naar het einde van de l 9e - 20e eeuw toe.
Tussen 1441 en 1447 gebruikt de Ieperse magistraat het poorterschap als middel om nieuwe mensen en een nieuw industrieel
potentieel aan te trekken. Heel wat leerjongens en vaklui worden in deze periode gratis het poorterschap aangeboden.
Het economische profiel van de inwijkelingen beantwoordt grotendeels aan de verwachtingen. Zo bedraagt het aandeel van de
mensen actief in de "totale" lakennijverheid meer dan 50%.
Toch ligt dit nog een stuk lager dan algemeen werd verondersteld. Met ruime achterstand op de lakennijverheid volgt de
bouwsector met een aandeel van ca. 12%. Op de smeden na
recruteerde de bouwsector z'n nieuwe werkkrachten uit de
onmiddellijke "rurale" omgeving. Beroepen die hoofdzakelijk
uit een groot hinterland recruteerden zijn ondermeer de handschoenmakers, de binnenschippers en de linnenwevers. Vóór
1383 moet Ieper nog een relatief bloeiende bontsector en "creatieve" sector gekend hebben. Na 1383 vinden we daar nog weinig sporen van terug. Naast de hoofdzakelijk economische
gegevens, levert de reconstructie nog tal van sociale gegevens.
Naast de persoonsnamen en beroepsaanduidingen beschikken
we over ca. 2.530 herkomstgegevens (periode 1297-1324 inbegrepen). Daaruit blijkt dat Ieper een inkrimpend recruteringsveld kende. Daar waar het Ieperse recruteringsveld tijdens het
begin van de 13e eeuw eerder bij de grote Vlaamse steden aansloot, vertoonde het tijdens het midden van de 15e eeuw eerder
de kenmerken van een gewone Vlaamse provinciestad. Het
aandeel van de "buitenlandse" immigratie ligt zowel in de 14e
als in de 15e eeuw relatief laag. Dit komt grotendeels door de
centrale ligging van Ieper in historisch Vlaanderen, de geringe
bereikbaarheid van de stad via het rivierenstelsel en de nabije
taalbarrière ten zuiden en ten westen van de stad.
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J. DESREUMAUX, Sociaal-economische achtergrond van de
Kortrijkse rebellen uit het confiscatieregister van 1383, 1999,
2 dln., 1045 p. (in eigen beheer)
Twee boekdelen Vlaamse geschiedenis.
In de reeks Provinciale Prijzen voor Geschiedenis 1998 kreeg
dit schitterende werk van onze mede-beheerder en kemredactiemedewerker, een eervolle vermelding en het bronzen ereplaket
in de categorie niet-academisch gevormden.
Op het einde van de veertiende eeuw was een deel van
Vlaanderen in opstand tegen Lodewijk van Male, graaf van
Vlaanderen. Na heel wat schermutselingen werd het bijna voltallige leger op 27 november 1382 in de pan gehakt in
Westrozebeke ....
In het Rijksarchief te Brussel bevindt zich een document met
gegevens over de opstandige personen uit de kasselrij Kortrijk
wier bezittingen geconfisqueerd werden.
In totaal werden de namen van 1.752 opstandelingen opgetekend, verspreid over 67 parochies en steden, die de kasselrij
vormden. Niet alleen is de bron van onschatbare genealogische
waarde, ook op economisch vlak blijken de gegevens onuitputtelijk (grootte van de landbouwbedrijven, handelaars, leenmannen, bezitlozen, maar ook de toen courante graangewassen, de
soms zeer gedetailleerde inboedels en de veestapel).
Het eerste deel is een analyse van de gegevens van de parochies
gebundeld per roede of per groep en hier wordt de chronologische volgorde nagegaan van de veldslagen en schermutselingen
die genoteerd staan in het confiscatieregister. Daarop volgen de
namenlijsten en een verklarende woordenlijst van de middeleeuwse woorden en termen.
In tweede deel worden alle personen behandeld die in het register vermeld staan. De levensomstandigheden, de genealogische
gegevens, het gedetailleerd bezit en de statistische gegevens
vormen de prosopografie. In dit mensverkennende deel werd
elk persoon afzonderlijk behandeld.
Kan bij de auteur aangekocht worden of door overschrijving
van 2.300 BEF (+ 200 BEF verzendigskosten) op rekeningnummer 000-1610846-64, met vermelding "Soc.-ec. 1383".

M. PATTYN, Het Genealogisch Vademecum van Dranouter,
93 p. (in eigen beheer).

164

Speuren naar Dranouterse voorouders is voor de genealoog een
moeilijke karwei. Door oorlogsomstandigheden verdwenen talrijke en belangrijke archiefstukken die voor de genealoog interessant zijn. Bovendien zijn de beschikbare bronnen over verschillende archiefbewaarplaatsen verspreid. Mattias Pattyn, die
reeds herhaaldelijk over Dranouter publiceerde, hoopt dit euvel
gedeeltelijk weg te werken. Hij bewerkte enkele registers m.b.t.
de verkopingen binnen de leenheerlijkheid Dranouter (17521796), wettelijke passeringen van de leenheerlijkheid Keijserrijck (1675-1787), de rundveetelling van 1772, enz .. De publicatie wordt afgerond met een index op de familienamen.
Kan bij de auteur aangekocht worden of door overschrijving
van 500 BEF (+ 100 BEF verzendingskosten) op rekeningnummer 063-9592983-09, met vermelding "Dranouter".
Ou par virement de 85 FRF (+ 16 FRF frais d'envoi) au compte numéro 11.468.74.X CCP LILLE de Mattias Pattyn, avec la
mention "Dranouter". Les acheteurs sont priés de communiquer
leurs nom et adresse, soit par écrit, soit par e-mail
mpattyn@hotmail.com.
A. VANDEN PEEREBOOM (ed.), Notice sur la place d'Ypres
et son démantèlement 1830-1858, 141 p. + kaart, Ieperse
Vestingsbouwkundige Studies 2 (herdruk, Ieper, 1999)
In 1858 liet het stadsbestuur, onder impuls van de toenmalige
burgemeester Alphonse Vanden Peereboom, een apologetische
tekst verschijnen over de ontmanteling van de vesting Ieper, met
het duidelijke doel de houding van het stadsbestuur tegenover
de hogere overheden te verantwoorden.
De tekst valt uiteen in drie grote delen: een eerste deel (tot p.
107) bestaat uit een Notice Historique die de toestand van de
vesting weergeeft, net voor de ontmanteling begon in 1853.
Deze tekst is van de hand van de kapitein van de Genie
Bourgeois, een Ieperling (die ook belast was met de opmetingen
van de vestingwerken en de uitvoering van een deel van de ontmanteling).
Het tweede deel (bijlagen 1 en 2) handelt vooral over de démarches van het Ieperse stadsbestuur in het parlement om de ontmanteling stop te zetten. U vindt er de tekst van de tussenkomsten van de Ieperse politici in de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende de kredieten die gestemd dienden te
worden om de ontmanteling van de vestingen uit te voeren.
Daarbij gevoegd is de tekst van de proclamatie die het ontslagnemende stadsbestuur tot de Ieperse bevolking richtte.
Het laatste deel (bijlage 3), tenslotte, is een overzicht van de
gebouwen en terreinen die aan de stad leper afgestaan werden
door het Ministerie van Oorlog.

Kan bij het Genootschap voor Geschiedenis en
Vestingbouwkunde, Slachthuisstraat 14, 8900 Ieper, aangekocht
worden of door overschrijving van 300 BEF. op rekeningnummer 001-3074845-21 van het Genootschap, met de vermelding:
"Notice sur la place d'Ypres"
LE VERIDIQUE, Verzaemeling van wonderlyke Geschiedenissen, van ouds voorgevallen binnen de stad Yper, 120 p.
(Tienen, 1999)
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Reprint van een 19d'-eeuws volksboekje met 15 kluchtige en
wonderbare verhalen die zich te Ieper in de loop der eeuwen
zouden hebben afgespeeld. Het gaat hier zeer waarschijnlijk om
de eerste druk van ca. 1840, bij Lambin-Verwaerde in de
Rysselstraet n° 13. Dit werkje werd minstens tot zevenmaal toe
herdrukt en toch blijft het bijna onvindbaar. Aanbevolen voor
wie houdt van (k)luchtige en ontspannende geschiedschrijving.
Te verkrijgen bij Ripova-drukkerij te Tienen, door overschrijving van 390 BEF (verzendingskosten inclusief) op rekening
330-0111964-80.
Feodaliteit in de Westhoek, georganiseerd door VVFWesthoek.
Op Woensdag 26 april 2000 begint er om 20 uur een lessenreeks over feodaliteit. De deelnameprijs aan deze exclusieve
reeks van 4 vormingsavonden bedraagt 500 BEF. VVF-leden
betalen slechts 450 BEF. Een voorafgaandelijke inschrijving
geeft de garantie dat men bij de aanvang reeds een cursusmap
meekrijgt. In de eerste les zal Dr. Rik Opsommer, stadsarchivaris en auteur van 'Omme dat leengoed es thoochste dinc van
der weerelt' ons te woord staan. De volgende lessen worden
gegeven door Mattias Pattyn, auteur van het Genealogisch
Vademecum van Dranouter. De exacte data van de navolgende
drie vormingsavonden situeren zich in de maanden mei en juni.
Inschrijving kan ook gebeuren via e-mail :
- vvf westhoek@hotmail.com. of
- sriem@be.packardbell.org. of
- mpattyn@hotmail.com
Waar: Stadsarchief Ieper, Lange Meersstraat 9, 8900 Ieper
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Het Corpus der vrijmeestersapothecarissen te Ieper.
Ledenlijst van 1626-1796
PETER DE BAETS
3

' Brugge, Stadsarchief,
Fonds van Caloen, nr. 30
1
Een oudere keure, uit de
periode 1292-1310, werd
gepubliceerd door Jos De
Smet (J.D.S" De oudste
keure van geneesheren,
apothekers en heelmeesters te }]>er, in Biekorf,
1930, p. 13-15
3
Later, vanaf de achttiende eeuw, werd dit veranderd naar drie leerjaren

Het inschrijvingsregister van het corpus der vrijmeesters en
apothecarissen van de stad Ieper bevindt zich in het stadarchief
van Brugge 1 • In dit register werd ook de keure van het corpus
der apothecarissen der stede van leper genoteerd. Deze keure
bestond uit 28 artikels, werd opgesteld op l april 1626, en werd
ghepubliceert ter Bretesque der stede van Ypre den 24"' april
1626 2•
In de keure werd bepaald dat kandidaat-apothekers, al dan niet
zoon van een vrijmeester, een leertijd van twee jaar moesten
doorlopen 3 • Deze leerlingen hadden tijdens de leerperiode geen
recht op inkomsten en waren dus zander eenig ghewin.
Kandidaten lieten zich binnen de maand verplicht bij het corpus
registreren en betaalden hiervoor 6 pond parisis, behalve zonen
van vrijmeesters die hiervan vrijstelling genoten. Indien de kandidaten hun opleidingsplaats voortijdig verlieten, waren ze verplicht dit opnieuw aan te geven op straffe van een boete van 3
pond.
Na afloop van de leertijd waren ze een volleerdenjoncman, lieten zich opnieuw als dusdanig registreren en betaalden nog eens
6 pond parisis. Hierna bestond de mogelijkheid een examen af
te leggen : dat elcke naer behoorelicke leerynghe tzij in dese
stadt ofte in andere vrzje ende ghepriviligieerde stadt voor
publicq wynckel te stellen ofte publicq exercitie te doene vanden
zelven styl te doene ghehouden werdt t'onderstaene t'examen
vande docteuren ende gouverneur ter presentie vande supposten vanden zelven style ende naerden te doene souffisante preuve op drye compositien. De geslaagde kandidaten betaalden 24
pond parisis met uitzondering van de zonen van vrijmeesters,
die hiervan vrijgesteld waren. Weduwen mochten de winkel van
hun overleden man voortzetten als ze een meesterknaap hadden
die zal onderstaen hebben het examen alsboven (artikels l tot
7).

Twee gouverneurs en/of toezienders hadden volmacht om de
winkels te visiteren. Alle apothekers moesten hun winkel openen bij controle van de gouverneurs. Gouverneurs hadden het
recht te worpen, branden alle quaede verstolfven ende onghebruuckte droghen ende compositien. Ze mochten een boete
opleggen van 10 ponden bij een eerste inbreuk, 20 ponden bij
een tweede inbreuk, en schreven een rapport aan de schepenen
vanaf de derde inbreuk (artikels 8 tot 10).

De pharmacie en de kunst
"De apotheker'"
Gabriël Metsu - 0 1629 Leiden - + 1667 Amsterdam
uit 'Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van de apothekersvereniging voor Kortrijk en
omliggende - 1895-1995'.

' In het algemeen purgativa, somnifera, vomitiva
en venimeuze medicamenten: zie L. VANDEWIELE, Geschiedenis
van de Farmacie in
België, Beveren, 1981
'Pharmacopoea
Bruxellensis senatus authoritate munita.
Bruxellis, Typis Francisci
Foppens, 1702,en
Pharmacopoea
Gandavensis nobilissimi
senatus jussu renovata,
Gandavi Typis Judoci
Begyn, 1786
' Antidotarium
Gandavense, nobilissimi
amplissimique senatus
iussu denuo correctius
editum. Gandavi Typis
Balduini Manilii, 1663

In de volgende artikels werd expliciet gesteld dat alleen apothekers medicijnen mochten verkopen, maar tegelijk werd bepaald
dat de apothekers hun producten moesten aanmaken volgens het
formularium of dispensatorium van de geneesheren. Ook mochten corosive producten als coloquinthen, bromia, anthimonium,
Elaterium, Euphorbium, Cataputhii alleen verkocht worden op
voorschrift van een dokter 4 • Kwakzalvers kregen op marktdagen alleen bij consente van schepenen toestemming om hun
producten te verkopen (artikels 10 tot 14).
Vervolgens kwamen enkele algemene bepalingen. De vrijmeesters moesten hun overleden collega's convoyeren bij begravin- 5
gen. (art. 17) De feestdag van het corpus viel op de H. Maria
Magdalena. (art. 19). De gouverneur van het corpus kreeg 50
schellingen voor taccorderen vande cappelle (art. 23) en was
verplicht met torsen op te stappen in alle processies (art. 24 ).
Tot zover de inhoud van de keure. In het register staat wel nog
informatie over de gebruikte formularia: op 21 mei 1790 werd
de obsolete Codex van Brussel uit 1702 vervangen door de
Codex van Gent uit 1786 5 en op 16 oktober 1759 werd de
Antidotarium Gandavense aanvaard 6 •
Nergens in de keure, in tegenstelling tot de keure van de meeste andere steden, werd expliciet gesteld dat de kandidaat-apotheker kennis moest hebben van Latijn. Een basiskennis was
nochtans essentieel, al was het maar om de pharmacopee te kunnen lezen. Ook de verlatinisering van de eigennamen GheusGhusius en Spanuyt-Spannutius kan een aanwijzing zijn voor
het gebruik van Latijn.
De feestdag van het corpus viel op de naamdag van de H. Maria
Magdalena, in tegenstelling tot de meeste Vlaamse steden, waar
meestal gekozen werd voor de H.-Lucas of de HH.Cosmas en
Damianus. Hoewel er kosten waren om de kapel taccorderen is
het niet duidelijk of het corpus een privé-kapel had.
Rond 1690 waren er een 10-tal vrijmeesters of suppoosten. Dit
aantal zou geleidelijk zakken om vanaf 1750 tot aan de Franse
revolutie een 5 à 6 suppoosten te bedragen. In totaal werden 54
vrijmeesters over een periode van 170 jaar ingeschreven.
De herkomst van de kandidaten werd slechts zelden in het
register genoteerd en wellicht was de overgrote meerderheid
van Ieper zelf afkomstig. Belle (2), Sint-Winoksbergen (2),
Sint-Omaars, Veurne, Nieuwpoort, Lo, Rijsel (2), Ariën,
Kortrijk, Oostende (2), Hondschote, Gent en Bethune worden
expliciet vermeld.
Ledenlijst
De volgende lijst werd opgesteld naar het bewuste register van
het corpus der apothecarissen van Ieper. De eigennamen werden
alfabetisch geplaatst, waarbij de gebruikte spelling van de
eigennamen diegene is die het meest frequent in het register
gebruikt wordt. Van Sandycke werd bijvoorbeeld ook geschreven als Van Zandijcke, etc". Naast de namen noteerden we,

indien vermeld in het register, het begin van de leertijd, het
einde van de leertijd, en de datum van het apothekersexamen.
De namen in vetjes komen overeen met de eigenlijke vrijmeesters. Fs staat voor filius of« zoon van », maar de bijpassende
voornaam van de vader houden we voor de overzichtelijkheid in
de nominatief. 0 staat voor « geboren te ».

6

-Abat, Dominicus fs Thomas : leertijd bij Willems begonnen
op 24 juni 1674
-(?N)amaer, Bernardus : geboren te Belle, leertijd bij Frans
Lefebure begonnen op 18 september 1683
-Amare, Constantinus fs Joannes : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 5 oktober 1724
-Amare, Eugenius lgnatius fs Jan : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 1maart1712
-Amare, Joannes : examen op 4 februari 1689
-Amaret, Joannes Baptist Maliardus fs Livinus Josephus:
zoon van vrijmeester, ingeschreven op 10 juli 1783, examen op
10 juni 1790
-Amare, Joannes Ludovicus fs Jan : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 1maart1712
-Amare, Livinus Josephus fs Joannes : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 5 oktober 1724, examen op 11 oktober 1736
-Amare, Paulus Bernardus fs Ludovicus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 6 oktober 1765
-Amare, Paulus Bernardus fs Livinus : zoon van vrijmeester,
ingeschreven op 21 mei 1781, examen op 23 mei 1781
-Amare, Petrus Josephus fs Jan : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 1 maart 1712
-Ample, Jacobus : leertijd bij Cornelis Spanuyt begonnen op
10 juli 1641
-Anceel, Ghislenus : 0 Sint-Winoksbergen, leertijd bij Cornelius Spanuyt begonnen op 30 juli 1655, geschrapt
-Audancy, Leonardus Anthonius : leertijd begonnen bij Jacob
Maerten op 11 november 1706, leertijd afgelopen op 9 november 1709
-Augustinus, Franciscus : leertijd bij Gerseken begonnen in
1689
-Babinga, Nicolas : leertijd bij Pieter van Wervicke begonnen
op 12 juni 1641
-Baudens, Johannes : proeven in juli 1626, klerk-gouverneur
op 23 juli 1631
-Beauvois, Jacobus : leertijd bij Laurent Neckebaert afgelopen
op 24 juli 1649
-Beecke, Jacobus : leertijd bij Judocus De Clerck begonnen in
1692
-Bekaert, Johannes fs Jacobus : 0 St-Omer, leertijd bij Jan
Baudens begonnen op 9 januari 1626, voldaan op 19 januari
1628.
-Besnoit, Jacobus fs Petrus : leertijd bij Laureins Neckebaert
begonnen op 14 juni 1645

-Blootacker, Joannes : leertijd bij Vincent Peel begonnen op 12
augustus 1693
-Bocqelioen, Carolus : proeven op 21 juli 1626, klerk-gouverneur op 21 juli 1628
-Bocqelioen, Carolus fs Carolus : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 29 juli 1634
-Bocqelioen, Guillelmus fs Carolus: ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 29 juli 1634
-Bocqelioen, Henricus fs Carolus: ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 29 juli 1634
-Bocqelioen, lgnatius fs Carolus: ingeschreven als zoon van 7
vrijmeester op 29 juli 1634
-Bonchelle, Ludovicus Benedictus fs Petrus Emmanuel:
0
Sint-Winoksbergen, poorter van Ieper op 7 oktober 17 63,
ingeschreven bij Louis Amare op 8 oktober 1763, examen op
15 december 17 66
-Bossaert, Petrus fs Matthias : proeven op 30 juli 1636
-Boulaert, Constantinus Ludovicus Anthonius fs Josephus
ingeschreven als vrijmeester op 19 mei 1771
-Boulaert, Gerardus Hippolitus fs Josephus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 4 november 1777
-Boulaert/Bollaert, Josephus Constantinus fs David : leertijd bij Livinus Amare gedaan op 23 september 1762, examen
op 21juni1765
-Boulaert, Petrus Josephus Ludovicus fs Josephus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 4 mei 1767
-Burggraeve, Marcus Franciscus : leertijd bij zijn schoonvader
Jan Bapt Wyncke op 1 augustus 1686
-Caes, Jacobus fs Jacobus : leertijd bij Charles Boucquelioen
begonnen op 13 juli 1627, voldaan op 13 juli 1629
-Cartier, Franciscus fs Johannes : leertijd bij David begonnen
op 1 november 1684
-Cathelijnesoone, Petrus : leertijd bij Gerseken begonnen op 20
december 1673, gedaan op 5 maart 1677
-Claeyssens, Emmanuel Franciscus : geboren te Ieper, examen op 12 september 17 64
-Cocle, Franciscus fs Jan Baptist : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 9 oktober 1717
-Code, Franciscus Leonardus : examen op 3 juli 1743
-Cocle, Guillelmus fs Jan Baptist : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 9 oktober 1717
-Code, Joannes Baptist : leertijd bij David begonnen op 4
oktober 1690, afgelopen op 11 augustus 1693, examen op 19
september 1694, is kozijn van VandenBogaerde en Amaere
-Cocle, Joannes Baptist fs Jan Baptist : ingeschreven als zoon
van vrij meester op 9 oktober 1717
-Cocle, Martinus fs Jan Baptist : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 9 oktober 1717
-Coolaert, Norbertus : 0 Veume, leertijd bij Poot begonnen op
28 maart 1673, afgelopen op 9 juli 1676

-Coppens, Petrus fs Adrianus : 0 Nieuwpoort, leertijd bij Cornelius Spanuyt begonnen op 30 augustus 1656, afgelopen op 8
oktober 1658, proeven op 16 november 1665
-Damman, Franciscus : leertijd bij Poot begonnen op 6 maart
1676, afgelopen op 14 juli 1679, apothekersproef op 25
november 1681
-Datin, Mathias fs Philippus : leertijd bij Guillelmus Poot
begonnen op 21 januari 1647
-David, Franciscus lgnatius fs Jan : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 12 juli 1711
8 -David, Jacobus Theodorus fs Jan : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 12 juli 1711
-David, Jacobus Theodorus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 29 mei 1720
-David, Johannes Franciscus fs Franciscus : leertijd bij
Waels begonnen op 20 maart 1674, afgelopen op 7 mei 1677,
proeven op 21 augustus 1679, gouverneur op 19 juli 1684
-David, Joannes Judocus fs Jan: ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 12 juli 1711
-David, Joannes Judocus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 29 mei 1720
-David, Petrus Franciscus fs Joannes : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 1 juli 1686
-De Brouckere, Carolus Franciscus: leertijd bij Amare
begonnen op 26 juni 1696, voldaan op 16 juni 1699, examen
op 20 september 1701
-Declerck, Alexander Judocus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 22 maart 1709
-Declerck, Franciscus Ignatius : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 22 maart 1709, examen op 7 juli 1724
-Declerck, Joannes Josephus : leertijd bij Code begonnen op 1
juli 1705, afgelopen op 30 juni 1708
-Declerck, Judocus fs Ludovicus : leertijd bij Gerseken
begonnen op 5 september 1684, gedaan op 7 december 1689,
examen op 16 april 1692
-Declerck, Wynocus Augustinus fs Judocus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 14 juli 1699
-De Corte, Franciscus fs Ludovicus : leertijd bij Jan Baptist
Wyncke begonnen op 1maart1685, gedaan op 1 maart 1688
-De Crois, Jacobus fs Johannes : 0 Lo, leertijd bij Pieter Van
Wervicke begonnen op 12 oktober 1634
-De Dresselaere, Jacobus : leertijd bij Cornelius Spanuyt
begonnen op 1 april 1631, voldaan op 1 april 1633
-DeFevere/Lefebure, Franciscus : proeven op 14 november
1672
-De Hase, Petrus fs Petrus : 0 Rijsel : leertijd bij Pieter Van
Wervicke begonnen op 24 september 1647
-De Holander, Petrus fs Nicolas : leertijd bij Guillaume Vermersch begonnen op 18 november 1627, afgelopen bij
Cornelius Spanuyt op 27 oktober 1630
-Dejonghe, Petrus : leertijd begonnen op 3 augustus 1711
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-Dela Ruelle, Venant/Ferdinand : 0 Rijsel, leertijd bij Hamilton
begonnen op 6 maart 1663, afgelopen op 16 maart 1665
-De Latre, Jacobus : leertijd bij Frans Waels begonnen op 27
augustus 1677, voldaan op 25 maart 1681
-Delefortrie, Ludovicus Josephus fs Franciscus : leertijd
begonnen op 12 november 1696
-Depoorter, Joseph Emanuel fs Aulone : leertijd begonnen op
21 april 1772, leertijd gedaan op 1 april 1775
-De Pres, Judocus : leertijd bij Gillis Gerseken begonnen op 9
oktober 1672, geschrapt
-De Raedt, Johannes fs Gillis : leertijd bij Guillelmus Poot 9
begonnen op 15 juni 1654, afgelopen op 17 juli 1656
-De Rennes, Ernest : 0 Ariën, leertijd bij Cornelius Spaniet
begonnen op 1 augustus 1664, geschrapt
-De Roulle, Anthonius fs Mathias : leertijd bij Cornelius
Spanuyt begonnen op 20 februari 1634, afgelopen op 28 februari 1638
-De Schodt, Adrianus : leertijd bij Gylein Hamelton begonnen
op 11 oktober 1653, afgelopen op 14 december 1655
-De Schodt, lgnatius : leertijd bij Pieter Van Wervicke begonnen op 29 juni 1657
-Desquiens, Jacobus : proeven in juli 1626, klerk-gouverneur
op 23 juli 1630 1
-Desquiens, Jacobus fs Jacobus : leertijd bij zijn vader begonnen op 22 juli 1629
-Desquiens, Johannes fs Jacobus : leertijd bij zijn vader afgelopen op 23 juli 1631
-De Vildere, Jan Baptist : leertijd bij Guillelmus Poot begonnen
op 1 november 1651, geschrapt
-De Vink, Petrus fs Johannes : leertijd bij Pieter Van Wervicke
begonnen op 16 november 1626
-Dewulf, Ludovicus : °Kortrijk, leertijd bij Joannes Amare
begonnen op 11 mei 1795
- Doens, Theodorus : 0 0ostende, leertijd bij Guillaume Vande
Pitte begonnen op 6 juli 1650, onvolledig
-Druant, Franciscus Xaverius : 3 jaar leertijd bij J.C. Boulart
vanaf 23 december 1791, leertijd gedaan op 23 december 1794
-Dutielt, Augustinus Ignatius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 19 juli 1720
-Dutielt, Jacobus Ludovicus fs Guillelmus: leertijd bij
Judocus Declerck op 3 maart 1697, examen op 1 februari 1701,
gouverneur op 14 juli 1719
-Dutielt, Jacobus Ludovicus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 19 juli 1720
-Dutielt, Joannes Gaudentius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 19 juli 1720
- Dutielt, Petrus Cornelius Hubertus : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 19 juli 1720
-Gerseken, Carolus Franciscus fs Gillis : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 18 juli 1679
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- Gerseken, Gillis fs Franciscus: woonde bij weduwe van
Guillaume Vande Pitte, leertijd op 30 januari 1661, afgelopen
op 29 maart 1663, proeven op 15 september 1663, proeven op
6 oktober 1669, gouverneur op 10 mei 1679
- Gheus, Adrianus : proeven in juli 1626,
-Gheus (Ghusius), Andries fs Adrianus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 3 juli 1634, leertijd bij vader afgelopen op 21maart1653, proeven op 17 maart 1660, gouverneur
op 8juli 1676 8
- Gheus, Franciscus fs Adrianus : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 3 juli 1634
-Gheus, Gillis fs Adrianus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 3 juli 1634
- Gheus, Guillelmus Benedictus fs Andreas : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 10 juli 1691
-Godschalck, Franciscus fs Judocus : leertijd bij zijn vader
begonnen op 1 april 1631, afgelopen in 1633
-Godschalck, Judocus : proeven in juli 1626, gouverneur op
23 juli 1630
-Gomme, Franciscus fs Franciscus : leertijd bij David begonnen op 23 december 1698, leertijd bij Cocle afgelopen op 3 juli
1702
-Hamilton, Ghislenus fs Ghislenus : leertijd bij Pieter van
Wervike begonnen op 4 mei 1639, afgelopen op 4 mei 1641,
proeven op 9 september 1647, gouverneur op 9 juli 1666
- Hamilton, Ghislenus fs Ghislenus : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 12 januari 1655 (en in 1659 ! ?), leertijd bij
zijn vader afgelopen op 31 juli 1663
- Heems, Johannes : leertijd bij Gherseken begonnen op 29
oktober 1676, geschrapt
- Hes peel, Robertus : leertijd bij Coprnelius Spanuyt begonnen
op 8 oktober 1651
- Isenbaert, Franciscus lgnatius : leertijd begonnen bij Declerck
op 10 december 1706, leertijd gedaan op 10 december 1709
- Lefebure, Franciscus : ingeschreven op 7 juni 1696
-Loot, Ludovicus : examen op 1augustus1699
- Loot, Ludovicus Constantinus : ingeschreven als zoon van
vrijmeesterop 13juli 1719
- Lucien, Josephus Eugenius fs Emanuel/Petrus : leertijd
begonnen op 8 februari 1776, leertijd gedaan op 8 februari
1779, ingeschreven op 14 mei 1781, examen op 3 mei 1781,
heringeschreven op 1 september 1784
-Maerten, Albertus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op
8 juli 1734
- Maerten, Carolus Josephus Benedictus fs Guillelmus
Josephus: ingeschreven als zoon van vrijmeester op 18 augustus 1778
- Maerten, Guillelmus Josephus fs Petrus : examen op 4
december 1765
-Maerten, Jacobus fs Petrus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 24 september 1699
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-Maerten, Josephus Guillelmus fs Petrus Franciscus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 19 juli 1748
-Maerten, Josephus Policarpus fs Guillelmus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 12 mei 1771
-Maerten, Petrus Franciscus fs Jacobus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 10 augustus 1725, examen op 1 september 1734
-Maerten, Petrus Jacobus Anthonius fs Guillelmus Josephus :
ingeschreven als zoon van vrijmeester op 18 oktober 1772
-Maes, Davis : leertijd bij Comelius Spanuyt begonnen op 10
januari 1647
11
-Maes, Petrus : leertijd bij Jan Baudens begonnen op 18 augustus 1635
-Margha, Ludovicus Franciscus : leertijd bij Cocle begonnen
op 1 juli 1708, afgelopen op 3 juli 1711
-Neckebaert, Laurentius fs Inghelbert: leertijd bij Jacques
Desquiens begonnen op 1mei1628, bij Jan Baudens begonnen
op 1 oktober 1628, afgelopen op 1 oktober 1630, proeven op 1
juli 1631
-Neut, Johannes : leertijd bij Gillis Gerseken begonnen op 9
november 1681, afgC'lopen op 29 december 1683
-Nocke, Nicolas : h1tijd bij Adriaan Gheus begonnen op 28
juli 1641, afgelopen op 28 juli 1643
-Odet, Joannes Baptist : leertijd bij Cocle begonnen op 9
augustus 1702
-Omaere, Philippus fs Hector : betaald zes pond op 4 april 1646
-Omaert, Philippus : leertijd begonnen bij Comelius Spanuyt
op 2 januari 1654 : geschrapt, bij Comelius Spanuyt op 13
oktober 1661
-Ovyn, Christianus Comelius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 3 augustus 1711
-Ovyn, Jan Baptist : leertijd bij David gedaan op 15 augustus
1696, examen op 15 oktober 1699
-Peel, Franciscus Carolus : leertijd bij zijn vader op 12 juli
1697
-Peel, Judocus Vincentius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 30 juli 1696
-Peel, Petrus Stephanus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 30 juli 1696
-Peel/Beel, Vincentius fs Joannes : examen op 30 september
1691
-Poot, Carolus : leertijd begonnen bij Comelius Spanuyt op 1
februari 1643, geschrapt
-Poot, Carolus fs Guillelmus: ingeschreven als zoon van vrijmeester op 12 juli 1655
-Poot, Franciscus fs Guillelmus: ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 26 december 1668, leertijd bij zijn vader gedaan
op 23 april 1677, examen ca 1688
-Poot, Guillelmus fs Johannes: leertijd bij Jan Baudens begonnen op 28 oktober 1637, voldaan op 9 juli 1641, vrijmeester op
3 oktober 1642
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-Poot, Guillelmus fs Guillelmus : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 12 juli 1655
-Poot, Johannes Baptist fs Guillelmus : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 12 juli 1655
-Portman, Paulus : leertijd bij J.B. Wyncke begonnen op 10
oktober 1681, afgelopen op 22 november 1684
- Pottey, Renier fs lsac : leertijd bij Cornelius Spanuyt begonnen op 21 juni 1626, voldaan op 21 juni 1628
-Rebaulx, Judocus fs Oliverius : leertijd bij Guillelmus Vande
Pitte begonnen op 14 augustus 1647, voldaan op 13 augustus
1649
-Ryckx, Franciscus Josephus : examen als meesterknecht op
18 mei 1724 om de winkel van vidua Jan David te mogen
openhouden, examen op 23 mei 1730
-Ryckx, Jacobus Theodorus fs Franciscus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 19 juli 1746
-Ryckx, Joannes Franciscus fs Franciscus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 19 juli 1746, mislukt in examen op 12
september 1764, examen aan universiteit van Leuven op 9
oktober 1765 9
-Schockeel, Gyselinus Romanus Josephus : leertijd begonnen op 2 mei 1788, leertijd gedaan op 2 mei 1791, examen op
28 oktober 1791
-Servois, Philippus fs Anthonius : leertijd bij Adrianus Gheus
begonnen op 17 mei 1648, afgelopen op 17 mei 1648
-Servoys, Philippus fs Philippus : leertijd bij Lefebure begonnen op 15 april 1676, geschrapt
-Simon, Petrus Ludovicus : leertijd begonnen op 17 september
1740
-Six, Cornelis : leertijd bij Gerseken begonnen op 7 januari
1679, geschrapt
- Six, Nicolas fs Johannes : 0 Ieper, leertijd bij Pieter van
Wervicke begonnen op 16 november 1658, geschrapt
- Soye, Nicolas : leertijd bij Jan Baudens begonnen op 1 oktober 1642, afgelopen op 3 november 1644
-Spanuyt, Cornelius : proeven in juli 1626,
-Spanuyt (Spannutius), Franciscus fs Cornelius: leertijd bij
zijn vader begonnen op 1 april 1631, afgelopen in 1634, proeven op 28 mei 1645
-Stappens, Marcus fs Franciscus : 0 Hondschote : leertijd bij
Adriaan Gheus begonnen op 23 april 1629, voldaan op 24 april
1631
-Steven, Petrus Jacobus : 0 Gent, 3 jaar leertijd als zoon van
vrijmeester op 6 mei 1796
-Taverne, Theodoor : leertijd bij Andries Gheus begonnen op
6 december 1667, afgelopen op 6 oktober 1670
-Thuus, Ludovicus : leertijd bij Jan Baudens begonnen op 8
juni 1650, Hamilton begonnen op 6 november 1651, afgelopen
op 30 augustus 1652
-T'Leurs ?, Johannes Franciscus : leertijd bij Frans Lefebure
begonnen op 9 juli 1680
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-Van de Amandele, Carolus fs Mahieu: leertijd bij Carel
Boquillon begonnen op 25 september 1631, afgelopen op 1
januari 1636, proeven op 26 mei 1636, gouverneur op 9 juli
1666
-Van de Amandele, Carolus fs Carolus : ingeschreven op 25
februari 1654, ingeschreven als zoon van vrijmeester in 1659
- Vanden Berghe, Christianus fs Johannes: leertijd bij Jacob
Desquiens begonnen op 15 april 1632, afgelopen op 25 april
1634
- Vanden Berghe, Petrus Paulus : leertijd bij François Wautier
13
begonnen op 16 juni 1653, geschrapt
-Vanden Bogaerde, Nn. fs Anthonius Josephus : ingeschreven
als zoon van vrijmeester op 23 mei 1730
-Vanden Bogaerde, Anthonius Jacobus : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 1 september 1699
-Vanden Bogaerde, Anthonius Josephus : examen op 5 juli
1687
-Vanden Bogaerde, Anthonius Josephus fs Anthonius
Josephus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 8 juni
1725, examen op 16 juli 1727
-Vanden Bogaerde, Anthonius Josephus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 23 augustus 1736
-Vanden Bogaerde, Carolus Judocus : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 1 september 1699
- Vanden Bogaerde, Franciscus Xaverius fs Anthonius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 10 juli 1691
-Vanden Bogaerde, Judocus lgnatius fs Anthonius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 10 juli 1691
- Vanden Bogaerde, Petrus Andreas : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 23 augustus 1736
-Vande Pitte, Johannes Baptist fs Guillelmus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 29 oktober 1654 en leertijd van twee
jaar gedaan in 1658
-Van de Pitte, Guillelmus : proeven op 6 september 1613 10
-Vande Pitte, Nicolas : leertijd bij zijn broer Guillaume begonnen op 16 juli 1631, voldaan op 1 april 1633, proeven op 19
juli 1638
- Vander Moere, Joannes Baptist : leertijd bij Lefebure begonnen op 8 oktober 1691, afgelopen op 31 juli 1696
-Vander Mersch, Franciscus fs Franciscus: leertijd bij Waels
begonnen op 6 oktober 1670, afgelopen op 17 december 1673
-VanderNer Mersch, Guillelmus : proeven in juli 1626, gouverneur op 23 juli 1631 11
-Van Haringhe Nicolas fs Nicolas: leertijd bij Guillaume Vande
Pitte begonnen op 20 augustus 1643, afgelopen op 26 juli 1645
- Van Hecke, Laurentius : 0 0ostende, leertijd bij Pieter van
Wervicke begonnen op 27 maart 1645
-Van Heule, Anthonius fs Bertram : leertijd bij Jacques
Desquiens begonnen op 2 maart 1637
-Van Landeghem, Jacobus fs Jacobus : leertijd bij François/
Cornelius Spanuyt begonnen op 13 februari 1644, afgelopen
op 12 februari 1646

- Van Middelem, Carolus fs Johannes : Ieper, leertijd bij Pieter
van Wervicke begonnen op 18 augustus 1637, afgelopen op 29
april 1640
-Van Sandycke, Albertus fs Jan Baptist: ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 2 mei 1684
- Van Sandycke, Aloisius : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 18 november 1672
-Van Sandycke, Franciscus fs Johannes : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 8 juli 1661
- Van Sandycke, Jacobus fs Johannes : ingeschreven als zoon
van vrijmeester op 7 juli 1667
-Van Sandycke, Joannes Baptist : proeven op 11 januari
1655, gouverneur op 20 juli 1678 en op 28 juli 1681
- Van Sandycke, Johannes Baptist fs Johannes : ingeschreven
als zoon van vrijmeester op 8 juli 1661
- Van Sandycke, Joannes : ingeschreven op 21 juni 1696
- Van Sandycke, Joannes Baptist fs Joannes : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 21 juli 1687
- Van Sandycke, Petrus Johannes fs Joannes : leertijd bij Jan
Amare op 15 mei 1693
- Van Sandycke, Petrus fs Johannes : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 7 juli 1667
- Van Wervicke, Franciscus fs Henricus : leertijd bij Hamilton
begonnen op 8 januari 1666, afgelopen op 26 december 1668,
proeven op 6 oktober 1669, gouverneur op 11 juli 1683
- Van Wervicke, Georgius fs Petrus : leertijd bij zijn vader
begonnen op 19 november 1628, afgelopen op 19 november
1630
- Van Wervicke, Petrus : proeven in juli 1626,
-Van Wervicke, Petrus Franciscus fs Petrus : leertijd bij vader
afgelopen op 10 november 1644
-Vermersch, Olivier : vermelding van zijn weduwe op 28 juli
1627
-Waels, Franciscus fs Johannes : proeven op 10 november
1666, gouverneur op 26 juli 1682
-Wael(en)s, lgnatius fs Franciscus : ingeschreven als zoon van
vrijmeester op 29 december 1683
-Waels, Jacobus fs Franciscus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 28 juli 1672
-Waels, Joannes Franciscus : ingeschreven als zoon van vrijmeester op 30 september 1691
-Waels, Johannes Franciscus fs Franciscus : ingeschreven als
zoon van vrijmeester op 20 december 1668
-Wampe, Jacobus : leertijd bij Jan Baptist Cocle begonnen op
17 juli 1697, afgelopen op 17 juli 1700
- Wautier, Franciscus : 0 Belle, leertijd bij Jan Baudens begonnen op 1september1647, afgelopen op 20 oktober 1651, proeven op 6 december 1651
-Wautier, Jacobus fs Franciscus : 0 Bethune, leertijd bij
Cornelius Spanuyt begonnen op 19 oktober 1638
0
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-Wiellaert/Wollaert, Johannes fs Johannes : leertijd bij Pieter
van Wervicke begonnen op 1 maart 1636, afgelopen op 27 juli
1638
-Willems, Petrus fs Petrus: leertijd bij Van Sandycke afgelopen op 2 november 1662, proeven op 15 mei 1668, gouverneur
op 7 juli 1680
-Wydooghe, Franciscus : begint leertijd op 3 september 1713
-Wyncke, Joannes Baptist : proeven op 24 augustus 1681
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Zicht op Belle in het begin van de l 7de eeuw.
(Collectie Musée Depuydt - Bailleul)

De weerbare mannen van de stad
en de kasselrij Belle anno 1639

MATIIAS PATIYN
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Inleiding
In 1635 brak een oorlog uit tussen Frankrijk en Spanje. De
Franse koning hoopte op gebiedswinst in de Zuidelijke
Nederlanden. De Franse opmars was zeer succesrijk en leidde
tot de verovering van de Artesische steden Hesdin ( 1639) en
Atrecht ( 1640), waardoor ook het graafschap Vlaanderen meer
en meer bedreigd raakte. De Raad van Vlaanderen voelde het
gevaar en gaf al op 23 februari 1639 het bevel om militielijsten
op te stellen, zodat de verdediging van het graafschap kon georganiseerd worden. De weerbare mannen moesten zich in de kasselrijhoofdplaatsen aanbieden, werden aldaar gekeurd en al dan
niet goed bevonden voor de strijd. Ook in Belle ging men tot
een dergelijke keuring over. De kasselrij Belle beklaagde er zich
wel over dat ze de door de Raad gevraagde 4100 te leveren
weerbare mannen (verdeeld over 5 regimenten) om meerdere
redenen overdreven vond. De lijst uit Belle bevat derhalve maar
2497 mannen, zijnde 61 % van het aangewezen contingent.

Op 18 maart werd de lijst verstuurd naar Gent, waar ze op 22
maart door de Raad van Vlaanderen ontvangen werd. Zo kwam
dit belangrijke document terecht in het archief van de Raad van
Vlaanderen, dat thans berust in het Rijksarchief te Gent 1•
De archiefbron is, wat zijn genealogisch belang betreft, slechts
een derderangsbron. Men vindt er enkel namen zonder enige
andere genealogische verwijzing (het vernoemen van de naam
van de vader komt slechts sporadisch voor) en veelal is de precieze herkomst uit de kasselrij niet te achterhalen. Het valt te
veronderstellen dat er bij het keuren een geografische opdeling
werd gemaakt, dat men bijv. rondging in alle kasselrijdorpen om
de weerbare mannen te keuren, doch zekerheid dienaangaande
hebben we niet. De genealoog moet het dus stellen met de vaststelling dat een bepaalde naam in 1639 in de kasselrij voorkomt
en hopen dat hij via genealogische gegevens uit andere documenten deze of gene persoon in zijn stamboom opnemen kan.
De lijst
1

Gent, Rijksarchief,
Raad van Vlaanderen,
947.

De lijst werd volledig getranscribeerd. Waar letters d.m.v. afkortingen ontbraken werden zij door ons in cursief toegevoegd.

f'° lr

0

Quohier ende lyste vande weerbaer mannen bevonden naer visitatien onder de Stede ende Casselrie van Belle inghevolghe
vande briefven van belastynghe vanden heeren vandem Raede
in Vlaendren in daetten xxiij'" february xvj< neghenendertich

Eerst
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Franchois Mullaert
Gilles Elleboudt
Rondeel
Clays De Schacht
Andries Vrammoudt
Jan De Roo
Ghilein De Heere
Jan Questroy
Jan Meurin
Hendric De Cale
Franchois Dauwyn
Franchois De Simple
Waelrand De Brune
Christiaen Vande Velde
Jooris Van Blarenberghe
Adriaen Subtyl
Pieter De Roo
Jan Van Amandele
Jooris Verschoote
meester Pieter De Bane djonghe
Mahieu Cortyl djonghe
Jooris De Brune

f' 1v 0
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Christiaen Mahieu
Charles Waele
Mahieu Vrammoudt
Jan De Bert
Jan Doude
Mahieu De Crocq
Sanders Ruytten
Franchois De Coonynck
Mahieu Snellaert
Pieter Daneel
Jaecques De Hoome
Antheunes De Witte
Franchois De Witte
Jaecques Calleway
Franchois Cauwersyn
Pieter Waele
Mahieu Van Mourkercke
Jan Le Gillion
Guilliaumes Marlein

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Pieter De Swarte
Mathys Braem
Jan Van Ackere
Jaecques Volpoet
Mahieu Verschaghe
Pieter De Jonghe
Simoen Le Febure
Michiel De Vroe
Caerle Morlet
Jeroon De Ghelcke
Franchois De Blonde
Franchois Willaert
Jan Berteloot
meester Franchois De Hane
Antheunes Regru
Jaecques Le Roy
Mahieu Cortyl doude

f' 2r 0
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Jan Slabbynck
Jan Maes de jonghe
Michiel De Coonynck
Ghys Jeret
Franchois Vande Walle
Franchois Soy
Franchois Parein
Ghys Petyt
Hendric Vrammoudt
Gilles Vermeulen
Florein Waele
Jaecques Velle
Clays Preum
Guillaumes Vande Walle
Franchois Hennoy
meester Jan De Clercq
Mahieu Heughebaert
Franchois De Roo
Jan Osten
Janssen Janssen (sic)
Robert Pacquet
Jaecques Buret
Pieter Vrammoudt
Frederick Van Nieuwenhuuse
Pieter Pacquet
Jaspaert Cobbaert

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Jan De Ron
Jan Navegheer
Gilles Clemme
Pieter De Coussemaecker
Amoudt Emmery
Pieter De Hane
Walrand Willaert
Mahieu Nevejans

f' 2v 0
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
-107.
108.
109.
llO.
ll l.
112.
113.
ll4.
ll5.
ll6.
117.
ll8.
ll9.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
[°

Jacob De Loper
Pieter De Swel
Mahieu Roels
Pieter Jeret
Gilles Swynghedau
Pieter Roels
Jan Van Dycke
Pieter Navegheer
Clays De Witte
Huubrecht Cruusemee
Jan Gallio
Mathys Mannes
Mahieu De Hoome
Mahieu Collaert
Pieter De Houck
Jan Montoy
Jan Hellebuck
Franchois De Ghelcke
Chaerle Du Bale
Adriaen De Hoome
Mathys Samyn
Pieter Vasseur
Daneel Wemaere
Ghys De Hoome
Jan Van Uxeem
Pieter Petillion
Maerten Samyn
Maercx Hakenys
Pieter Parent
Caerele Lebbe
Caerel De Schacht
Pieter De Witte
Christiaen Liebaert
Gilles Declercq

3r0

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Jaecques Ally
Pieter Samyn
Franchois De Vos
Andrieu Le Gru
Jaecques De Meyer
Jan Van Strachele
Pieter Dycke

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Bon Bert
Franchois De Lattre
Pieter Sergheraet
Walrand Lauwyck
Jan Tavemier
Mahieu De Houck
joncker Loys Despradelles
Clays Roeles
Guilliaemes De Vynck
Franchois Du Pon
Christiaen De Witte
Augustin Waele
Mahieu Bubbe
Guilliaumes De Kersschieter
Maerten Floor
Mahieu Van Doome
Allexander Becquaert
Rector Vincent
Comeles Cappelle
Allexander Visaige
Jan Vienne
Loys Boonaert
Pieter De Cocq
Franchois Vander Beicque
Pieter Du Chasteau
meester Robert De Brune
Antheunes Cleenewerck
Pieter Berteloot

f 0 3v 0

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Loys Schoonheere
meester Adriaen De Vynck
Pieter De Schodt
Hendric Messue
Pieter Hallynck
Fredrick De Zitter
Franchois Segheraet
Mahieu De Laet
Jan Du Ployts
Marcx Baude
Jan De Turcq djonghe
Pieter Vanden Driessche
Jean Gemert
Philips Baert
Jan Fauquet
Jan De Laet
Mahieu De Roo
Mahieu De Moor
Gilles Veile djonghe
Gilles Salembien
Pieter Sinnesael
Christiaen Baelde
Mahieu Blanckaert
Jan Amoudt

19

20

186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Gilles Miguot
Antheunes Maguio
Jaecques Amandel
Marcx Du Ployts
Jan Wyllems djonghe
Caerle Van Blaeren
Ghys Letten
Vincent Morice
Pieter Petyt
Franchois Ellebo
Pieter Tasseel
Cornelis De Feldre
Clays Fys

f' 4r 0
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Jan De Bert
Michiel De Visch
Mahieu Visaige
Jan Vander Lynde
Claude Creton
Boudwyn De Witte
Jan Vrarnmoudt
Maercx Ghys
Jaecques Mannes
Jan Dewitte djonghe
Jaecques Desprez
dheer Jan Behaghel
Jan Vermeulen
Franchois Houvenaghel
Guillaumes Goudezeune
Augustyn Du Froid
Deryck De Grave
Franchois Van Peperstraete
Mahieu Lynde
Laurens De Clercq
Mathys V ertomme
Caerle Boone
Jooris Ruutten
Franchois Van Essche
Pieter De Hane filius Pieter
Mathys Savatte
Maillaert Craye
Antheunes Cappelier
Jan Porcq
Jan De Swarte
Pieter Vander Lynde
Jaecques Maerten
Heindrick Maerten
Pieter Pelfrait
Jan De Savre
Mahieu De Turcq

f'4v 0
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

Andries Leuerein
Clays De Somere
Silvester Plessiet
Chaerles De Poortere
Clays De Hane
Jan Dey
Ghys Waele
Allexander Cordonnier
Mahieu Cordonnier
Daneel Houvenaghele
Gilles De Hane
Mahieu Taffein
Jan Ruussen
Jooris Houvenaghel
Jacob Cappoen
Jan De Cercq
Jan Vlamynck
Franchois Petyt
Boudewyn Waele
Jan Del Crois
Clays De Beer
Urbein Ursein
Philips Faulceur
Franchois Compaignie
Pieter Baes
Jan De Ron
Mahieu Vanden Kerckhove
Robert Corbeel
Maercx De Witte
Guilliaume Messue
Jooris Moenen
Philips Roohaer
Jan Pletsier
Pieter ende Franchois Vertomme
Blasius Van Ryssele
Mahieu De Pours
Caerle De Pours
Care! Smagghe

f' 5r0
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

Jooris De Vos
meester Jaecques De Hoome
Jaecques De Hault
Pieter Gonthier
Thomaes Vander (sic)'
Jan Baert
Jan Flahault
meester Pieter Slabbynck
Jan Tram

' Rest van de naam vergeten.

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Ghys Liebaert
Jan Vande Walle
Jan Boy
Caerel Vitse
Ghilein De Heere
Jan Petyt
Pieter Beausaert
Hendric De Coussemaecker
Joos Questroy
Jan De Vulder
Michiel Ercle
Jan Sernileys
Chaerles Vitse
Jaecques Thibault
Pieter lnghelveert
Jaecques Questroy
Guilliame Vilein
Cornelis De Hoorne
Pieter Moenen
Michiel Elleboudt
Philips Van Peperstraete
Joos Van Hove
Jaecques De Bour
Mahieu De Coussemaecker
Jan De Swarte
Jan Cieroge
Jan Strack

f' 5v 0
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.

Anthoine Snellaert
Jaecques Rouvroy
Adriaen Letten
Christiaen Smagghe
Jaecques Trosse
Caerel Houvenaghel
Mahieu Devos
Jaecques Du Busson
Jaecques Rutoir
Franchois Ruuttoir
Franchois Bateman
Gilles Buret
Michiel De Witte
Mahieu De Turcq
Jacob Warradt
Michiel De Vos
Lauwyck Ryckewaert
Gilles Heson
Mahieu Verbiese
Mahieu Smagghe
Marten Hally
Maillaert De Roij
Caerle Doude
Franchois Vande Steene
Jan De Heghere

334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

Philips Hacke
Pieter Maerten
Maerten Belever
Pieter De Mey
Antheunes De Smytter
Pieter Vennersch
Caerle Pyntaflour
Maillaert De Roy
Cornelis De Heere
Maerten Kiecken
Christiaen Steenkiste
Jan Wynderoen

f' 6r 0
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.

Caerle Nevejans
Jaecques Merlye
Pieter Kyts
Guilliaume Cambier
Adam De Waghemaecker
Jan Craye
Gregorius Wallaert
Huubrecht Wallaert
Maes De Bleu
Mathys Stroprock
Maes Noret
Jan Bubbe
Pieter De Swarte
Philips Den Dros
Joos De Heere
Mahieu Vanden Steene
Guilliames Vennersch
Jacob Mechele
Jan Dey
Boudwyn De Visschere
Jan Bateman
Clays Bryse
Guilliame De Corte
Marius Leseure
Pauwels Lerenberghe
Mathys De Coussemaecker
Clays Moenes
Bernaert De Vos
Jacob De Moor
Vincent Bubbe
Jan Cardinael
Deryck Smagghe
Franchois Segheraert
Pieter Clareboudt
Clays Pomaere
Jan Synnesael
Jan Van Stracheele
Jan Labbé
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f" 6v 0

22

384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.

Jan Michiel
Jan De Haene
Hendric Vande Walle
Christiaen De Poorter
Jan Van Hove
Jan Scage
Jaecques Burgrave
Franchois Arnout
meester Pitere Storm
Ghys Jeret
Carel De Swarte
Jan Clareboudt
Nicola Le Day
Franchois Van Graefschepe
Charle De Creus
Jooris Laureis
Pieter Elleboudt
Jacob Van Ackere
Mahieu Van Costenoble
Mahieu Gruson
Pieter Clareboudt
Jaecques Van Hille
Gilles De Raet
Mahieu Van Uxeem
Pieter De Rycke
Jooris De Poorter
Franchois Gilleman
Jan Pyson
Vincent Vande Casteele
Loys Arnoudt
Jan Vrammoudt
Jaecques de la Heure
Carel Leu
Jan De Hane
Ollevier Smagghe
Jacob De Wyntere

f" 7r 0
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.

Pieter Gauwe
Jan De Vos
Jan Tracoen
Pieter Van Acker
Mahieu Inghelaere
Pieter Houvenaghel
Pieter Lievekyndt
Franchois Ghysele
Mahieu De Buusere
Jan Ryckewaert
Franchois Ryckewaert
Pieter Van Peperstraete
Pieter De Grave
Franchois De Hane

434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Franchois De Swarte
Pieter Vermeulen
Pieter Van Uxeem
Caerle Vande Castele
Caerle Ollevier
Nault Beauprez
Antheunes Ollevier
Pieter Ollevier
Mahieu De Caesteker
Jooris De Caesteker
Franchois De Crocq
Pieter Frotsaert (sic)
Jan Lamoot
Jan Liebaert
Caerle Ryckewaert
Caerel Vanden Berghe
Jacob Schillebeke
Pauwels Malesys
Franchois Parent
Jan Liebaert
Jan Soots
Jan Soye
Jan Loracain

f" 7v 0
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
- 470.
- 471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.

Jooris Frossaert (sic)
Franchois Looten
Franchois De Raet
Jan De Vos
Maillaert Misdom
Pieter Vanhille
Franchois Van Costenoble
Anthoine Du Bois
Jaecques Meurein
Franchois De Coussemaecker
Andries De Crocq
Pieter Roose
Jan Becquaert
Franchois Cambier
Antheunes Cambier
Mahieu Boddaert
Gilles Blondé
Jan Blondé
Arnout Blondé
Mahieu Van Peperstraete
Ghylein Garbe
Christiaen Wicke
Jan Hardeman
Jan Maeckebeke
Jacob De Poortere
Caerle Fermonthé
Jan Woussen
Jan Anseel
Adriaen Braem

486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.

Jacob Braem
Pieter Van Peperstraete
Mathys Baillie
Mahieu Ellieuel
Hendric Heughebaert
Pieter Alloo
Pieter Roelynck
Mahieu Van Peperstraete
Pieter De Caesteker
Mahieu Floriseune
Franchois Boet
Christiaen De Mersseman
Jan Toulouse

f" 8r0

499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
51l.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.

Anthoine Toulouse
Jooris De Witte
Pieter Camerlynck
Mahieu Van Hille
Jan Salon
Jan De Cuupere
Jaecques De Cuupere
Caerel De Cuupere
Franchois Noreel
Jooris Malesys
Jan Gillioen
Pieter De Witte
Pauwels Van Amandele
Caerle Vande Broucke
Mahieu Jaye
Pieter Parein
Guilliaume Carpentier
Pieter De Witte
Bertram Sermeys
Christiaen Aemoudt
Franchois Boone
Jacob Bram
Caerle Floor
Dieric Floor
J aecques Floor
Cool Floor
Antheunes Costenoble
Jan De Prez
Pieter Beccue
Pieter Braem
Anthoine Petyt
Caerel Syssau
Jan Lynde
Mahieu Lombaert
Pieter Wayenburch
Dieric Hindrycx
Guilliame Smagghe
Pieter Flamein
Marcx Cambier

,_ 538. Cornelis Cambier
539. Anthoine Le Porcq
540. Jaecques De Bevere
f" 8v 0

541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
f" 9r

582.
583.
584.
585.
586.

Anthoine De Bevere
Jaecques Slabbynck
Lambert Perque
Pieter De Vos
Pieter De Cherf
Antheunes Thetin
Jaecques Amoudt
Pieter De Swarte
Jacob Mahieu
Jan Thetin
Franchois Vanden Houvre
Jan De Cocq
Ghys Andries
Pieter Beicque
Pieter De Clercq
Pieter De Coussemaecker
Michiel Maet
Chaerles Sonneville
Jaecques Bay
Lauwerens Le Grand
Estein Wiccaert
Guilliaume Weechsteen
Marcx Camerlynck
Mahieu Ghilleman
Chaerles Vitse
Jan Maes
Christiaen Buus
Mahieu De Beer
Andries De Fer
Pieter Camerlynck
Jaecques Bazelys
Mahieu Faignet
Mahieu Oultrez
Joos Troant
Matheus Syssau
Robert Le Gry
Caerle Suffys
Clays Crocquette
Anthoinne Danniquein
Claude Tillet
Jan Le Bleu
0

Caerel Verstraete
Franchois Le Bleu
Antheunes Delrin
Ghilein De Cherf
Chaerles Bemaert

23

24

587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.

Maerten Turcrij
Jan De Flot
Anthone Facon
Jan Magre
Gilles Rotty
Robert De Brune
Pieter Lotten
Maellaert Bemaert
Franchois Ghyllon
Christiaen Van Ackere
Clays De Bert
Abraham Anseel
Ollevier d' Allendre
Pieter d' Allendre
Jan Notteau
Pieter Maes
Peter Ysebrant
Michiel Soots
Mahieu Bakeroot
SimoenPlumme
Jan ldswerre
Eustaes Le Porcq
Ollevier Houcke
Pieter Prerque
Andries Delpierre
Pieter Lombaert
Mahieu De Hault
Jaecques Plucquein
Anthoine Cappelle
Mahieu Plucquein
Jaecques Du Pondt
Jan Van Ackere
Paul Hayaert

f" 9v 0
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.

Christiaen De Turcq
Jaecques Smagghe
Geeraud De Multere
Franchois Widdein
Floris Carluy
Carel De Thoir
Franchois Van Ackere
Diric Troant
Phz1ips Boutain
Jaecques Despreau
Mahieu De Popelaere
Gillis Van Ackere
Maerten De Vos
Jan Vande Walle
Gilles Le Grain
Franchois Tancre
Pieter Syssau
Carel Cappoen
Anthoine Mortelesque

639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.

Anthoine Segan
Jaecques Tancré
Jan Tancre
Franchois Van Uxeem
Pieter De Vos
Lauwerens Lenglart
Franchois Van Uxeem
Maerten Waele
Jan Pacquet
Carel Thibault
Anthoine Desramaut
Andries De Roo
Jaecques Van Ackere
Arnout Loridon
Pieter Cleerboudt
Mahieu Sissau
Jan Syssau
Franchois De Cokelaere
Pieter Van Merres

f" lOro
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.

Jan Van Ackere
Guilliaumes Swynghedau
Mahieu Van Uxeem
Guilliaumes Houvenaghel
Jan Van Uxeem
Mahieu De Keijne
Pieter De Caesteker
Pieter Vande Crocquette
Jan Vande Crocquette
Jan De Keyne
Mahieu Cappoen
Jan Van Merris
Pieter Cappoen
Franchois Cappoen
Jan Van Doome
Jan De Caesteker
Gillis Van Uxeem
Mahieu Daneel
Jan Lavalars
Gilles Wousten
Jan Woesten
Guilliaumes Vande Broucke
Jaecques Van Ackere
Carel De Caesteker
Pieter De Meulenaere
Pieter Van Uxeem
Carel Oreel
Guilliaumes Buseine
Collaert Van Merrys
Adriaen Buseyne
Carel Vande Broucke
Mahieu Ozeel
Jan Heyvaert

691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.

Anthoine Bailleweril
Franchois De Popelaere
Pieter Rossaert
Christiaen Baert
Pieter Heyvaert
Jan Smagghe
Gilles Del Haye
Jan De Roode
Mahieu Pillie
Abraham Sissau

f' 10v
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.

0

Adriaen De Mey
Cool De Mey
Caerle Lamez
Pieter De Brune
Pieter Malesys
Ollevier De Tummerman
Franchois De Swarte
Hendric Ollevier
Mahieu De Rycke
Pieter Lauwerier
Mahieu Ollevier
Jaecques De Brune
Mahieu Ollevier
Jan De Clercq
Mahieu Munegheer
Pieter Bauwe
Caerel Van Kemmele
Peeter Boddaert
Jooris Wicke
Jaecques Van Stavele
Jan Weechsteen
Pieter Couterier
Pieter Van Doorne
Thomaes Le Loup
Jan De Loup
Antheunes Van Ackere
Gillebert Weechsteen
Pieter Rysselaere
Pieter Lynde
Jaecques Lynde
Nicola Lambaert
Jaecques De Raet
Pieter Marrnuse
Franchois Herreman
Jan Herreman
Pieter Porret
Louis Stranglo
Boudwyn Widdein
Pieter Buus
Jan de la Peyne

f' llr0
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
-755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.

Jaecques De Clercq
Pieter Balhu
Jaecques Vusé
Christiaen Vitse
Antheunes Herreboudt
Jaecques Andries
Cool Weechsteen
Anthoine Rousseau
Pieter Reynier
Jan Strupaert
Christiaen Looten
Robert Creton
Joos Widdein
Christiaen Verhem
Jaecques Steculorum
Jaecques Heyman
Gilles Heyman
Caerle Sonneville
Pieter Raubault
Jaecques Soots
Jan Soots
Christiaen Baquelroot
Mahieu Thoreel
Jan Thoreel
Clays Caulier
Pieter Weechsteen
Hendric Weechsteen
Hendric van Doorne
Anthoine Bersey
Jan Cleenewerck
Pieter Cleenewerck
Mahieu Vitse
Franchois Verburch
Jan Eynghelaere
Maerten Fasseau
Jan Van Kemmele
Carel Cleenewerck
Pieter Clays
Caerle De Swaerte
Pieter De Swaerte
Franchois De Swaerte

f' llv 0
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.

Franchois Liebaert
Franchois Gilleman
Lauwyck Harguein
Jaecques Durie
Jaecques Pillie
Marten Questroy
Jan Questroy
Caerle Cavaette
Pieter Heem
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791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.

Pieter De Swarte
Jan Van Ackere
Pieter Wallhie (sic)
Jan Van Graefschepe
Mahieu Van Merris
Jan Cleenewerck
Nicola Masyngarbe
Jan Mullaert
Pieter Buret
Anthoine Fuusseau
Jan Feel
Jan De Caesteker
Jan De Schacht
Jaecques De Hault
Jan De Hault
Philips De Wulf
Mahieu Polleuesse
Jan De Heere
Franchois Smagghe
Anthoine Le Raef
Jan Lamps
Jan Staecen
Franchois Staecen
Dieric Suffys
Mahieu Questroij
Franchois De Raet
Lauwyck Hennion
Pieter Bosin
Guilliaume Roeteman
Pieter Cleenewerck
Gilles Snellaert
Christiaen De Turcq
Franchois Lamps
Jaecques Maleuyse

f' 12r0
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.

Maerten Troant
Pieter Danykein
Gilles Vitse
Nys De Schacht
Jaecques Mullion
Franchois Liebaert
Hendric Smagghe
Jan Wauthie
Mahieu Wemaere
Pieter De Lewerde
Gilles Van Hille
Mahieu Danykein
Jaecques De Vos
Franchois Nevejans
Jan Nevejans
Joos Le Court
Pauwels Bouteyn
Andries Dessonneville

843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.

Jan Dansonneville
Gilles Van Drornrne
Jan Duvette
Andries De Baeck
Passchier De Jaghere
Jaecques Boutein
Pieter Vrammoudt
Mahieu De Broere
Christiaen De Vriendt
Jan De Le Wedde
Pieter Houvenaghele
Pieter Rousseel
Esteine Ledey
Christiaen Vyllet
Franchois Krokey
Jan Cauwet
Philippe Daurou
Jan Halosserye
Jan Hennaer
Jaecques Buseyne
Abraham Vande Bussche
Jan Buseyne
Franchois Hoyon
Franchois Tieuwelier

f' 12v 0
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.

Pieter Tieuwelier
Herthu Flahau
Jan Dassonneville
Pieter Corbrey
Pieter Leroy
Anthone Crokey
Jooris Mesdom
Jan Nelynck
Mahieu Van Hille
Jan Van Ackere
Guilliaumes Sonneville
Michiel Van Peperstraete
Sanders Sonnevylle
Mahieu Vrammoudt
Jan Vrarnrnoudt
Robert Dey
Vaes Buseyne
Robert Kersteloot
Ghys Vrarnrnoudt
Clays Ente
Pieter Plukyn
Jan Barbery
Jaecques Faceau
Jan Platevoet
Pieter La Henne
Gilles Van Drornrne
Gilles Vande Bussche
Jan Goudenhooft

27

28

895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.

Clays Goudenhooft
Jaecques Devos
Jan Bemart
Marcx Gherart
Franchois Van Costenoble
Franchois De Rijcke
Guilliames Goudezeune
Gilles Raseel
Jaspar Mysdom
Dieric Verrnersch
Adriaen Louchaert
Frederyck Van Dromme

f" 13r0
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.

Jooris Schepen
Philips Elleboudt
Gilles De Vos
Antheunes Le Court
Anthoine Lurees
Pieter Thoreé
Jaecques Syssau
Robert Ryckebusch
Pieter De Vos
Christiaen Bayaert
Gilles Theten
Pieter Maerten
Mahieu Vanden Coomhuuse
Colaert De Groote
Symoen Canen
Franchois Maerten
Abrahaem Vancostenoble
Pieter Capeele
Jan Le Roy
Mahieu Berteloot
Gilles De Brune
Michiel Thooris
Pieter Le Roy
Clays Verlynde
Antheunes Van Uxeem
Jan Zyde
Jan Ollevier
Robert Fromon
Jaecques Looten
Pieter De Crop
Lantsen Thooris
Pieter De Zuttere
Pieter De Turck
Mahieu Vlamynck
Mahieu Kyecken
Leurein De Rou
Jan De Thoor
Mahieu Ancheel
Antheunes Merveillie
Pieter Maerten

f" l3v 0
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.

Jaecques Fasseur
Mahieu Pailliaert
Pieter Weens
Jaecques Van Poullien
Pieter Beeke
Pieter Berteloot
Pieter Syssau
Jaecques Berteloot
Franchois Deturck
J aecques Duron
Franchois Gryson
Mahieu Caron
Pierter Weens
Pieter Masyngarbe
Antheuneus Masyngarbe
Jaecques Veroye
Jaecques Duvette
Jan Berteloot
Mahieu Questroy
Franchois Terlynck
Pieter De Raet
Christiaen Storm
Mahieu De Quidt
Mahieu Beke
Jan De Saghere
Phz1ippe Lottyn
Mahieu Becquwe
Mahieu Lotyn
Antheunes Lauwyck
Gilles Thooris
Clays Makereel
Franchois Weechsteen
Hendric Weechsteen
Hendric De Leghere
Franchois Vrarnmoudt
Pieter Gues
Christiaen Vangraefschepe
Pieter Vlamynck
Dieric Cleenewerck

f" 14r0
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.

Guilliames Cleenewerck
Gilles Valleye
Mahieu De Vriendt
Pieter Vlamynck
Mahieu Le Pieter
Jooris Billiau
Clays Lievekyndt
Jaecques De Quidt
Franchois Du Hameau
Antheunes Cnapelick
Caerel Bariseel

997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.

Pieter Cleenewerck
Michiel Vrammoudt
Pieter Daneel
Jan Lauwynck
Christiaen Bay
Jaecques Zyde
Dieric Istweere
Pieter De Cnuetl
Pieter Lauwyck
Jaecques Cleenewerck
Carel Cleenewerck
Mahieu Van Belle
Hendric Beicke
Passchier Itsweere
Clays Bochyllioen
Pieter Verhaghe
Jaecques Lauwyck
Jan Sepieter
Pieter De Saghere
Joos Mahieu
Jan Isebrandt
Jan Berteloot
Allexander Masyngarbe
Guilliames Parent
Jan Passchier

f' 14v 0
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.

Jacob Bommelare
Mahieu Porent
Passchier Van Bauyeren
Pieter Passchier
Pieter De Saghere
Jan Vitse
Jan De Coster
Franchois Ghysel
Maellaert De Coster
Jaecques De Coussemaeker
Jaecques De Saghere
Hendric Maes
J aecques Wyccaert
PieterDuvette
Jaecques Le Conte
Dieric De Cupper
Gilles De Suttre
Jan Van Boochstaele
Caerel Makereel
Jan Wemaere
Ghys De Cupper
Jan Baryseel
Jan Buus
Ollevier Meaux
Jaecques Wechsteen
Jan Garbau
Jan Venneulen

1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.

Mahieu Ryckewaert
Jan Dever
Nicola Dydie
Mahieu Petrys
Maercx Le Conte
Jacob Venneersch
Passchier De Quidt
Passchier Becque
Pieter Van Uxeem
Jan Despree
Boudewyn Baryseel
Pieter Camerlynck

f" 15r0

1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.

Mahieu Boone
Jan De Swarte
Mahieu Meaux
Jaecques Baryseel
Carel De Rycke
Daneel Houvenaghel
Mahieu De Rudder
Jan Beyaert
Mahieu Wyts
Jan Kiecken
Daneel De Vriendt
Jaecques Weechsteen
Andrieu Fache
Mahieu Van Peperstraete
Ferdinanders (sic) Van Dromme
Pieter Van Oudendycke
Jan De Hulder
Mahieu Van Stavele
Claude Snellaert
Jan Daurou
Urbain Masyngarbe
Jaecques Bariseel
Jan Maerten
Jan Loy
Jan Valleé
Clays Piccavet
Clays Piccavet filius Philippes
Daneel De Bert
Guilliame Beicque
Colaert Maerten
Guislain Vennersch
Jan Vennersch
Mahieu Vennersch
Fransois Lauwyck
Maxmilliaen Pattou
Christiaen Maerten
Guilliames Van Ackere
Pieter Bay
Dieric Verwaerde
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30

1100.
llOl.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
ll14.
l l15.
1116.
1117.
1118.
l ll9.
1120.
1121.
1122.
1123.
ll24.
1125.
1126.
1127.
ll28.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.

Jaecques Du Hamel
Jan De Groote
Dieric De Clercq
Adriaen De Beuvry
Clays De Tummerman
Jaecques De Lourie
Jan Oultres
Joos Roustraet
Anthonne Savaette
Michiel Cleenewerck
Jan Berteloot
Mahieu De Clercq
Franchois De Clercq
Passchier De Clercq
Jaecques De Sittere
Jan De Sittere
Clays Moreel
Clays De Clercq
Nicolays Ammeloot
Jan Messiaen
Mahieu Van Uxeem
Loys De Sittere
Guilliames Inghelaert
Nicolaus De Loomez
Jan Vander Waerde
Francho is Vermersch
Mahieu Staes
Jaecques Verwaerde
Pieter Duvette
Deryck De Febure
Lambaert Pouillion
Jaecques Huughe
Jacob Volpoet
Clays Accaert
Michiel Vermeulen
Clement Fantanne
Nicolays Cleenewerck
Caerle Semyclays

f' 16r0
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.

Nicaesen De Laeter
Jaecques De Roo
Clays Gobrecht
Mahieu De Febure
Jan Lauwyck
Robert Dommein
Hendric Collaert
Dieric Van Herten
Jan Pattou
Jaecques Smagghe
Jan Guissen
Michiel Schepen

l150.
ll51.
1152.
ll53.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
ll60.
ll61.
1162.
1163.
1164.
1165.
ll66.
1167.
1168.
1169.
ll70.
ll 71.
1172.

Jaecques Velghe
Jan Beicque
meester Clays Prum
Clays Reubrecht
Severyn Tancre
Colaert Bay
Jan Gurbedon
Jan Smagghe
Jan Smagghe filius Caerle
Hendric De Vynck
Pieter Code
Jan Boone
Jan Maerten
Lauwyck Vermeulen
Jan Weechsteen
Mahieu Vander Waerde
Jacob Bay
Antheunes De Syttere
Jaecques De Valckenaere
Mahieu Pouillion
Pieter Swynghedau
Jan Salenbien
Pieter Vander Lynde

f' 16v 0
ll73.
ll74.
1175.
1176.
1177.
ll78.
1179.
l180.
ll81.
1182.
1183.
ll84.
1185.
1186.
1187.
1188.
ll89.
1190.
l191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.

Chaerle Crayse
Christiaen De Pecke
Caerel Byoret
Jan Everaet
Daneel Maerten
Colaert Verwaerde
Passchier Inghelsche
Pieter Caron
Anthoine Kovoet
Jan Willem
Cornelis Groson
Christiaen Lievekyndt
Pieter Van Belle
Anthoine Van Hove
Mahieu Lamoot
Pieter Van Costenoble
Jaecques Lamoot
Jaecques Van Stavel
Joos Van Ryckeghem
Mahieu De Keuwer
Pieter De Schodt
Jaecques De Witte
Joos Bubbe
Jan Hoomaert
Pieter De Mol
Jan Steenkyste
Pieter Van Uxeem
Jaecques Van Uxeem
Carel Van Uxeem

1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.

Mahieu Van Uxeem
Jan Van Uxeem
Jan Van Merris
Clays Ellieul
Maercx Chieux
Jan Christiaen
Jan Van Costenobel
Mahieu Van Costenobel
Jan Du Molein
Pieter Duré
Pieter Van Per

f' l 7r 0
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.

Jan De Nocq
Maellaert De Caesteker
Thomaes Le Porcq
Jan Del Beicque
Franchois Wyccaert
Jan Roye
Jan Van Costenoble
Jaecques Van Uxeem
Jan Lauwyck
Jan Naye
Jacob Lauwyck
Carel Van Doome
Jooris Roothaer
Anthoine Franchove
Pieter De Coonynck
Pieter Danikein
meester Jaecques Daniquein
Pieter De Back
Gilles Blanckaert
Pieter Logier
Pieter Pulmeter
Thomaes Semaertein
Jaecques Strupaert
Pieter Santzone
Jacques De Caesteker
Pieter Volan
Pieter Everaert
Clays Deren
Jan Latioloye
Adam Pachet
Jan De Hane
Clement Despie
Franchois Ente
Pieter Costenobel
Elias Van Damme
Franchois Leupe

f' 17v 0
1249. Caerle Heughebaert
1250. Clays Steculorum -..-.

1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
...... 1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.

Gilles Van Bettheleem
Jan Wallewein
Jan De Reij
Jaecques Van Blaren
Henry De Valois
Michiel Gheraert
Franchois Lovrij
Jospart De Bailleul
Mahieu Vanden Abeele
Pieter De Fevre
Matheus De Hane
Jooris De Hane
Jan De Fevre
Jehan Dupon
Pieter Wallewein
Michiel Wallewein
Ollevier Leupe
Jaecques De Queker
Caerle Vereecke
Thomaes Le Houck
Jan Ryckaert
Anthoine Du Flo
Thomaes Loot
Franchois Van Blarenberge
Caerle Logier
Christiaen Hennykein
Joos Boudewein
Jacob Trioen
Jan Logier
Ollevier Van Uxeem
Pieter Y sack
Franchois Isacq
Jan Van Blaren

f' l 8r 0
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.

Daneel Van Blaren
Jan Van Thourout
Matheus Du Bois
Jaecques Le Thomaes
Pieter Wicke
Gilles De Reij
Clays Doens
Pieter Wouts
Jacob Baelde
Anthoine Musenblé
Antheunes Derybru
Pieter Vanden Walle
Jan Beccaert
Philips De Vriendt
Jan Dommenycent
Clays Cardoen
Jan De Vos
Caerle De Vos
Jan De Schilder

31

32

1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.

Joos Boone
Caerle De Kersschieter
Christiaen Volbrecht
Pieter Maerten
Pieter Escaillet
Mahieu De Schilder
Pieter Rosar
Andries Wallewein
Jan Gone
Jacob Godtschalck
JanArnoel
Mechior (sic) Larnpaert
Jehan Le Houck
Jan De Lantsheere
Pieter De Lantsheere
Jacob De Lantsheere

f' 18v 0
1319. Clays Godtschalck
1320. Jacob De Vos
1321. Toussein Cordier
1322. Franchois Jeumaere
1323. Pieter Trioen
1324. Pieter De Coonynck
1325. Jan De Cnef
1326. Jacob De Corte
1327. Jan De Corte
1328. Daneel De Corte
1329. Isack Annoot
1330. meester Jaecques Cordier
1331. Henrij Van Haverbeke
1332. Waelraem Le Maheu
1333. Jan Van Haverbeke
1334. Franchois Ruette
1335. Caerle Pondt
1336. Jacob Pondt
1337. Jan Trioen
1338. Jaecques Ducq
1339. Mahieu Petilloen
1340. Jan Voorzeune
1341. Maheu Behaghele
1342. Jacob De Kersschieter
1343. Daneel Sanctreine
1344. Pieter Bevele
1345. Jooris De Coteree
1346. Pieter Martier
1347. Christiaen De Mol
1348. Franchois De Waghemaecker
1349. Matheus De Quecker
1350. Jan Grisoen
1351. Clays De Kersschietre
1352. Jaecques Charles
1353. Geremias Desmaré
1354. Pieter Desmaré

1355. Jaecques De Gavere

f' 19r0
1356. Ollevier De Gavere
1357. Franchois De Coonynck
1358. Fransois Dieusaert
1359. Caerle De Hane
1360. Pieter Blanckaert
1361. Gilles Beaupred
1362. Jaecques Prengier
1363. Christiaen De Coonynck
1364. Matheus De Smet
1365. Jan Verhaghe
1366. Jooris Everaet
1367. Gilles Colein
1368. Jan Van Biervliet
1369. Pieter V erhaghe
1370. Jacob Godtschalck
1371. Mahieu Wicke
1372. Jan Dieusaert
1373. Gilles V errnersch
1374. Pieter Wicke
1375. Jan De Smet
1376. Clays De Back
1377. Clays Fomier
1378. Ollevier De Ruelle
1379. Jhan De Ruelle
1380. Mahieu Boudewein
1381. Jaecques Wicke
1382. Jaecques Boudewein
1383. Jacob De Hane
1384. Jan Cordier
1385. Antheunes Wallewein
1386. Michiel De Vey
1387. Mahieu Hully
1388. Loys Ployaert
1389. Passchier Le Lys
1390. Michiel Heyte
1391. Pieter Le Thomaes
1392. Franchois De Seure
1393. Antheunes Van Acker

f' 19v 0
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.

Jan De Febvre
Jan Du Mortier
Anthoine Blanckaert
Chaerle Blanckaert
Nicasen Heyte
Pieter Heyte
Walraem Desmariseau
Mahieus Desmaryseau
Michiel Woussen
Jan Dodeyne

1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.

Jan Ente
Ghilein Ente
Pieter Godtschalck
Anthoine Becue
Guilliames Van Biervliet
Ghilein Wallewein
Caerle Dieusaert
Caerles Dieusaert filius Carle
Mahieu Van Theune
Christiaen Dieusaert
Mahieu Van Acke
Jan Van Ackere
Clement Floteau
Jan Raubaut
Jacob Heughebaert
Denys Morret
Jan Wicke
Franchois Leupe
Jan Leupe
Daneel Leupe
Franchois De Hane
Gillis De Palmeter
Hector Dieusaert
Caerle De Coonynck
Jooris De Coonynck
Jan Folquet

f' 20r 0

1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.

Clement Foulquet
Christiaen Van Kemmele
Jan Vennersch
Jacob Ver Haghe
Mathys Floteau
Passchier De Coonynck
Pieter De Croix
Clement De Kersschieter
Franchois Bartier
Jaecques Bartier
Jacob Fomier
Jacob Floteau
Noel Desprez
Pieter Heughebaert
Clays De Quecker
Jo Han
Mahieu Fomier
Franchois De Raet
Jan Pachet
Jacob Abeel
Pieter Logier
Jan De Quecker
Clays De Brune
Jacob Vanden Bussche
Pieter Van Theune
Pauwels Vanden Driesche

1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
f' 20v

Gilles Dodeyne
Clays Oreel
Gilles De Schilder
Martein Bessaert (sic)
Jaecques Gallaert
Jan Pauwels
Pieter Dermariseau (sic)
Florent Willaert
Pieter De Quecker
Jan Druet
Pieter Lone
0

1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
-1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.

Nicola Chaerle
Jaecques Fockenoy
Mahieu De Vroy
Franchois Ente
Pieter Behaghe
Jan Woussen
Jacob Vande Bussche
Jan Ente
Jan Laet
Franchois De Kersschieter
Pieter De Coonynck
Pieter De Busschop
Pieter Le Ducq
Pieter Jeure
Noel De Laet
Franchois Lichvoet
Thomaes De Coonynck
Jacob Vande Walle
Pieter Beccaert
Jan Annoot
Pieter Desprez
Gilles Baelde
Jan Comette
Adam De Schilder
Daneel Verdonck
Maellaert Jeumaere
Antheunes Wicke
Thomaes De Boo
Matheus Vanden Driessche
Philips Desbonnet
Jaecques Pionet
Caerle Belaen
Daneel Behaghe
Joos Verhaghe
Jacob Faghele
Philips Moreel

f' 2lr 0

1503. Philips Vanden Driessche
1504. Joos Dieusaert
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1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
34_..,....1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.

Franchois Widooge
Hendric Goudenhooft
Guilliaume Cauwersyn
Franchois De Meulenaere
Jan De Raet
Jan Gemaer
Jan Behaghel
Abraham Van Thorout
Passchier Van Thorout
Mahieu De Velwe
Christiaen Neufville
Jan Steculorum
Pieter Wiccaert
Jhan Durie
Michiel Heynaert
Jacob Liebaert
Gilles Caerle
Gregore Hennykein
Jhan Joije
Pieter Grimbeer
Jan Dove
Jaecques Du Quesne
Jan De Coussemaecker
Andries Van Uxeem
Guilliame Le Leu
Mahieu Voet
Pieter Provoost
Lauwynck Voet
Antheunes Grimbeer
Jan Van Moen
Philippe Van Merres
Jan Oreel
Franchois Van Acker
Pieter Vanden Duutsche
Gilles Ozeel
Jan Vanden Walle

f' 2lv 0
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.

Jan Thybault
Pieter Houvenaghel
Jaecques Hennaert
Franchois De Smedt
Antheunes Vande Bussche
Pieter Dodeyne
Bernaert Du Quesne
Marcx Cop
Mahieu Braem
Caerle Blanckaert
Jan Dieusaert
Nicola Du Boo
Pieter Braem
Antheunes Le Ducq
Franchois De Coonynck
Hendric De Coonynck

1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
""'" 1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.

Jacob Behaghele
Franchois Fontayne
Mathys Van Merrys
Jooris Floorizeune
Caerle Verrnersch
Franchois Verrnersch
Jan Moerkercke
Jooris Semartein
Christiaen Baelde
Jacob Ente
Jaecques Heughebaert
Franchois Hardeman
Franchois Van Damme
Pieter Fornier
Jan De Hane
Hendric Van Damme
Franchois Fomier
Michiel Behaghel
Caerle Pauwel
Mahieu Du Ree

f' 22r 0
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.

Franchois De Coonynck
Franchois Carpentier
Franchois Jeumaere
Boudewyn Mortier
Jaecques Logier
Jaecques Van Damme
Passchier Van Damme
Pieter Meaux
Clays Verrnersch
Jaecques Buseyne
Christiaen V erdonck
Joos Jeumaere
Franchois De Hane
Lauwerens De Brune
Hendric De Brenne
Franchois Hallynck
Jooris Priem
Jooris Pachet
Jan Verbeke
Caerle De Coonynck
Pieter Morteleyke
Pieter Durlein
Toussein Grison
Daneel Boone
Pieter Backer
Ghilein Ente
Joos Ente
Michiel V erlene
Mahieu Caudron
Rector Du Bois
Pieter Vanden Acker
Pieter De Coonynck

1609. Joos Sint Martein
1610. Martier (sic) Fornier

f' 22v 0
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.

Maerten Dieusaert
Daneel De Raet
Gilles De Raet
Clement De Raet
Jaecques Behaghele
Caerle Hardeman
Pieter Taffein
Robert Taffein
Guilliames Wouts
Jan Wallewein
Guilliames Vennersch
Jaecques Parein
Pieter Vennersch
Christiaen Verdonck
Franchois Cazier
Hendric Godtschalck
Jan Van Uxeem
Philippe Verlie
Jan Pannecoucke
Caerle Reubrecht
Jaecques De Grave
Ollevier Baillieul
Jan Boysier
Jan De Caesteker
Mahieu Bril
Pieter Theten
J aecques De Lannat
Jan De Prau
Jan De Coussemaecker
Jan Le Doux
Nicola Delhaije
Antheunes Christiaen
Maerten Herrinck
Pieter Van Acker
Jaecques Delhaye
Henry Migno
Jaecques Magre
Omaer Willaert

f' 23r 0
1649.
1650.
1651.
1652.
-- 1653.
1654.
1655.
1656.
1657.

Pieter Delhaye
Adriaen Benau
Jaecques Visaige
Jan Chieux
Ollivier Houcke
Anthoine Ledour
Jan De Brune
Gilles Van Uxeem
Gilles Van Uxeem filius Gilles

1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.

Jan De Roo
Jaecques De Meulenaere
Clais Chieux
Jan Binau
Pieter Hoybant
Pieter Coolen
Jaecques De Brune
Guilliames Ledour
Andries Van Acker
Caerle Bakelroot
Mahieu De Vos
Isembaert Toreel
Anthoine De Laval
Jan De Brune
Mahieu De Coussemaecker
Guilliames Carlup
Jhan De Veine
Pieter Domaere
Pieter Rogeé
Jean Thomaes
Franchois Van Uxeem
Jan Beghein
Gilles Provoost
Pieter Annoot
Pieter Annoost (sic)
Jaecques Paresys
Gilles Ackaert
Franchois Provoost

f' 23v 0
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.

Gilles Van Uxeem
Jan Le Grein
Jan De Veine
Jan De Long
Franchois Desmarez
Pieter De Croux
Jan Jacob
Jan Cailloo
Bertholomeaax Carput
Caerle Chieux
Pieter Delhaye
Caerle Liebaert
Pieter Molluwe
Pauwels Heughebaert
Pieter Poulloun
Franchois Van Costenoble
Guilliames Loaghere (sic)
Jan De Caesteker
Clement Delhaye
Pieter Brillant
Pieter Carpentier
Pieter Grave
Clement Sack
Robert De Waerde
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1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.

Jan Houvenaghel
Marius Delhaye
Caerle Desmilliere
Anthoine Pottier
Thomaes Lenglaert
Pieter Henney
Anthoine Delhaye
Mahieu Provoost
Jaecques Streek
Jan Sti:eck
Jaecques Anseel
Michiel Dervaux

f' 24r 0
--1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.

Roelant Cambier
Mahieu Houfwytte
Franchois Graveleyne
Mahieu Van Acker
Passchier Cappoen
Maillaert Bailleul
Collaert Signe
Jan Morreau
Bemaert Van Thouroudt
Franchois Dhenin
Anthoine Descamps
Christiaen Desbuson
Thomas Linglaert
Jan De Schilder
Clays Thibault
Adriaen Mahieu
Mahieu Le Bleu
Boudewyn Harynck
Jan Odent
Anthoine Alloo
Jan Widdein
Gilles Harynck
Gilles Lempiere
Mahieu De Turck
Pieter Harynck
Hendric Verbeke
Care! Verbeke
Pieter De Springhere
Lauwers Petillion
Jan De Turcq
Franchois Woessen
Anthoine Lefebvre
Jan Mahieu
Jan Salome
Clays De Coonynck
Anthoine De Rensy

f' 24v 0
1758. Bertholomieux Rensy

1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.

Jan De Vroe
Clays De Vroe
Franchois De Vroe
Pieter Hennein
Anthoine Des Marez
Guilliames Del Baere
Anthoine Tourcein
Jaecques Del Baere
Gratran Del Baere
Jan Chieux
Jan Chieux filius Jan
Mahieu Thibault
Mahieu De Coussemaeker
Joannes De Laettre
Jan Emaere
Jan Emaere filius Jans
Pieter Del Beicque
Antheunes De Springhere
Maerten Vincent
Jaecques De Springhere
Antheunes Thibault
Jan Clarisse
Philips Becue
Jooris Van Pontfort
Robert Le Pere
Franchois Sempiere
Pieter Van Raes
Pieter De Hondt
Pauwel De Cocq
Jan Daucy
Jan Lenglart
Pieter Dausy
Pieter De Vos
Jan Thahau
Pauwel Ollevier
Coolaert Langhespey

f' 25r 0
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.

Anthoine Ollevier
Andrieu Coone
Pieter Comillie
Antheunes Plovier
Philippe De Loo
Jan Fache
Huubrecht Wullaert
Pieter Ollevier
Philippe Leuridon
Nicassen Heyte
Marcx Heyte
Jacob De Wilde
Tobias Van Poucke
Abraham Tancre
Jaecques Del Baere
Anthoine Du Ployts

1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.

Pieter Cousys
J aecques Honaert
Hendric Alloo
Florens Alloo
Guy Du Floo
Jan Alloo
Jan Pissonnier
Caerle Bodein
Philippe de Salome
Nicasen Heyte
Jooris De Raet
Clays De Turcq
Pieter Lenglaert
Pieter Petillio (sic)
Caerle Fumier
Andrieu Leuridan
Pieter Hoonaert
Pieter Le Bleu
Antheunes Heughebaert
Michiel De Schilder
Caerle Chieux

f' 25v 0

1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.

Paschier Wullaert
Caerle Code
Pieter De Caester
Hendric Ozeel
Denys Le Hayge
Pieter De Raet
Samsoen Goudezeune
Mahieu Goudezeune
Mahieu Goudezeune filius Mahieu
Robert Ordonnier
Boudewyn De Quesne
Abrahaem De Mey
Florent Domicent
Jaecques Raseine
Loys Hosde
Pieter Fagoot
Pieter Fagoot filius Joos
Noel Le Bleu
Michiel Maveau
Pieter Morel
Caerel Heughebaert
Jan Le Roij
Jan Du Hammeau
Danneel Reubeuse
Mahieu Reubein
Mahieu Reubein filius Mahieu
Jan De Roo
Pieter Teestelynck
Gilles De Springhere
Caerle Ousten
Jan Ozeel

1863.
1864.
- 1865.
1866.

Jaecques Ozeel
Jaecques Mylle
Colaert Cambier
Jan Cambier

f' 26r 0

1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.

Pieter Baillou
Pieter Vanden Broucke
Gheraert Petillon
Nicolays Sosier
Jan Goudezeune
Jacob Goudezeune
Jan Van Elst
Jaecques Chieux
Marcx Chieux
Lucas Fagoot
Pieter De Vroe
Pieter Van Nieuwenhuuse
Pieter Goudezeune
Jaecques Harynck
Mahieu Parmentier
Loys Hameau
Mahieu Ozeel
Michiel Chieux
Mahieu De Madelaere
Jan Harynck
Jan Solde Umor
Franchois Buus
Marcx Le Grain
Franchois Thibault
Franchois Meur
Jaecques Laret
Gilles Wullaert
Greugol Beicque
Lambert Cnockaert
Gilles Du Hayon
Pieter Du Hayon
Jaecques Du Metz
Andries De Turcq
Mahieu Burgh
Gilles De Kersschieter
Caerle Blanckaert

f' 26v 0

1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.

Pieter Vande Bussche
Franchois De Vroe
Michiel Segon
Jaecques Nory
Pieter Bugunné
Joos Rigolle
Jan Le Grain
Nicolais Visaige
Caerle Beye
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1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
38 1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
--1940.
1941.

Franchois Houvenaghel
Mahieu Mahieu
Jaecques Mahieu
Jaecques Del Lys
Passchier De Turcq
Pieter Vandewalle
Steven Wyccaert
Pieter Preingiel
Paul De Metz
Pieter Ozeel
Caerle De Fyne
Gheraerdt Verkijn
Thomas Loridan
Jaecques Blanckaert
Jan Del Beicque
Maillaert Du Ribrau
Antheunes Du Ribrau
Hendric Ozeel
Pieter Bay
Jan Mahieu
Jan Clay
Pieter Delestré
Denys Bentein
Mahieu Thahou
Pieter Visaige
Philips Del Beicque
Lauwerens De Schilder
Franchois Visaige
Antheunes Van Houcke
Pieter Vatebeyne

f' 27r 0

1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.

Andrieu Cataeu (sic)
Nicolais Thery
Andries Joos
Caerle Dhalemme
Phzlips Prengier
Mahieu Le Roy
Anthoine Loridon
Pieter Danssonneville
Pieter De Turcq
Jaecques Messiaen
Jaecques Clement
Jan Provoost
Jaecques Costenobel
Jaecques Pico
Joos Wercines
Jan Remmery
Jan Baelde
Jacob De Coonynck
Jan Van Uxeem
Jan Willaert
Jaecques Du Ploijts
Jooris De Raet

1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.

Jan Bugunne
Jan Baye
Jan De Schilder
Jaecques Moreau
Anthoine Vande Bussche
Anthoine Le Leu
Franchois Le Mahieu
Pieter De Fyne
Gilles Leingneel
Philips Routru
Andrieu Vaes
Franchois Turpain
Pieter Heughebaert
Pieter Gulunne
Anthoine Delaval
Ghilein Van Acker

f' 27v 0

1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Pieter Wullaert
Pieter De Brune
J aecques Du Ployts
Hendric Foumier
Caerle Foumier
Caerle Wegghe
Franchois Le Secq
Pieter De Vos
Franchois Rousdau
meester Jan Harduwin
Pieter De Dours
Pieter Bane
Abraham Ryde
Pieter De Schietere
Loys Hosde
Mahieu Dela Baere
Anthoine De Brune
J aecques Voorde
Anthoine Desmarisael
Franchois Heughebaert
Franchois Ente
Franchois Arnout
Hendric Vermeulen
Pieter De Rycke
Guilliames De Rycke
Jan De Rycke
Jaecques Rasier
Guilliames Barbry
Gabriel Buseyne
Rogier Buseyne
Jan Saingneel
Daneel Vermeulen
Franchois De Caesteker
Jan De Clercq
Jaecques De Vroe
Jooris Caule

f' 28r0
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
........ 2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
-2043.
2044.
2045.
?2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.

Jooris Fockenoy
Franchois De Vicq
Pieter Van Mourkercke
Bertholomaux Poidin
Mahieu Accaert
Franchois Behaghele
Jan Cakelin
Franchois Jans
Lucas Vennersch
Jan De Wulf
Jaecques Vanden Steene
Pieter Annoot
Franchois Venneulen
Jan Valcke
Jan Valcke doude
Andries Houvenaghel
Guillaumes Van Renynghe
Jeroon Balde
Jan De Byde
Jan Baelde
Steven Feburij
Caerle De Smytter
Jan De Caesteker
Andries Parent
Jan De Wilde
Carel De Mey
Noel Hamau
Ghilein Baelde
Pieter Provoost
Pieter Parent
Jacob Baelde
Mathys D Schilt
Clays Goudenhooft
Jan Petipa
Jan Van Hecke
Gilles Van Renterghem
Paul Selle
Ollevier Vennersch
Jacob Faghele

f' 28v 0
2055.
2056.
""'2057.
2058.
2059.
2060.
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.

Jan Wegghe
Christiaen Arnout
Joos Cambier
Gilles De Vroe
Jaecques De Raet
Carel De Quidt
Mahieu Le Court
Franchois Garbez
Pieter Vande Voorde
Jan Vande Broucke
Jaecques Van Duele

2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.

Floris De Zittere
Pieter Woussen
Martin Petipa
Franchois De Langhe
Cornelis Bliecq
Franchois Smagghe
Pieter Pardieu
Mahieu De Hongher
Pieter Valcke
Olivier Morilon
Jan De Hoome
Clays Boudry
Franchois Bacques
Martin Lambre
Franchois De Quecker
Christiaen Van Hove
Robert De Lobeau
Marx Pardieu
Mahieu Rouseau
Jaeques Vennersch
Franchois Lontgens
Gilles Tummerman
Franchois Woussen
Jaeques Van Acker
Pieter Rouseau
Pieter Jooris
Clays Gryson
Mahieu De Haze
Guilliaume De Jonghe
Renault Garbez
Jan De Rave
Anthoine Garbe
Pieter Voet

f' 29r 0
2099.
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.
2106.
2107.
2108.
2109.
2110.
2111.
2112.
2113.
2114.
2115.
2116.
2117.

Paul Millaert
Pieter De Croq
Jan Valcke
Martin Walin
Antheunes Boone
Mahieu Paresis
Antheunes Wissocq
Jacob Beynaert
Jan De Muster
Caerle De Muster
Pieter Porrent
Clays Qeuestroy
Christiaen De Crocq
Christiaen De Mey
Christiaen Moreel
Franchois De Mey
Franchois De Borgher
Mahieu Buen
Franchois Ryckebusch
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2118.
2119.
2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
2127.
2128.
2129.
2130.
2131.
2132.
2133.
2134.
2135.
2136.
2137.
2138.
2139.
2140.
2141.
2142.
2143.
2144.

Pieter Robyn
Pieter Maillaert
Marcqueisz
Pieter Van Rentegheen
Gillles De Mey
Christiaen De Crocq
Pieter De Freter
Hendric Verstraet
Maillaert Turnrnerman
Hendric De Coster
Maillaert Van Graefschepe
Andrieu Quere
Jan Makereel
Jan Joos
JacobRyckebusch
Mahieu Jongherycx
Gilles Van Peene
Pieter Vanden Broucke
Pieter De Coster
Jan Boone
Franc ho is Verhaeghe
Caerle Caesteker
Daneel Ruckebusch
Jan Van Inghelandt
Jan Moerreel
Pieter Maes
Joos Ryckebusch

f' 29v 0
2145.
2146.
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.
2163.
2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.

Jan Van Graefschepe
Christiaen Van Graefschepe
Mahieu De Nuwere
Jan Doutters
Jan De Swarte
Jan Dauchy
Lieven Ollevier
Anthone De Brughe
Mahieu Bouve
Pieter Lureel
Gilles Lureel
Mahieu Ryckebusch
Mahieu Huughe
Nicola Clement
Nicola Clement d'jonghe
Adriaen De Mey
Jacob V erschoore
Pieter De Quidt
Anthone De Quidt
Pieter Ley
Jan Bouve
Careel Lureel
Antheunes Pacquet
Pieter Woutters
Julien Despreij

2170.
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.

Jeroon Despreij
Pieter Bouve
Jaecques Jansoone
Jan Boussaert
Jan Vanden Casteele
Jan Baervoet
Pieter Coster
Urbain Verstraet
Maerten Lauwyck
Clays Clays
Mahieu Clays
Anthone Geckiere
Jan Vande Foosse
Simoen Andries
Mahieu Quirret
Jaeques Warein
Jan Seerins
Mahieu De Val
Clais De Boutter
Jan Magre
Hendric Vanden Casteele
Pieter Arnout

f' 30r0
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.
2221.

Hendric De Groote
Mahieu De Groote
Clays Bemaert
Guillaumes Kerfiser
Simoen Picavet
Maillaert Van Peene
Bouden Caulier
Pieter Van Peene
Jan Heneman
Pieter Boutte
Caerle La Beke
Clais De Zittere
Mahieu De Zittere
Claude Bryse
Mahieu Cardinael
Guillaumes Vander Schoore
Jan Deyne
Pieter Huughe
Caerle Van Acker
Pieter Cattoen
Pieter Baudelet
Jan Weens
Mahieu Vande Baere
Joos Caerdinael
Pieter Valle
Pieter De Schippre
Adriaen De Munck
Jaeques Kerfuyker
Guilliames Merin
Jacob Vanden Bussche

2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.
2235.
2236.

Jacob Maes
Jan Preum
Hendric Bouve
Jan Bonne
Hendric De Pours
Jan Cleenewerck
Jacob Hem
Jan De Clerck
Jan Braem
Jan Kiecken
Hendric De Rycke
Jan Orijn
Deryck De Pyper
Jan Van Poullien
Jan Schoonecnape
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2237.
2238.
2239.
2240.
2241.
2242.
2243.
2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.
2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265.
2266.
2267.
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.

Mahieu De Witte
Colaert Quaclays
Hendric Ryckebusch
Clays De Pyper
Mahieu Becq
Pieter De Witte
Gilles Dey
Cornelis De Frieter
Joos De Veye
Pieter De Quidt
Hendric Du Buus
Dieric Lantuut
Mahieu Boone
Christiaen De Vriendt
Charles Ternynck
Pieter De Bautter
Mahieu Van Hove
Mahieu Ternynck
Jan De Rycke
Franchois Ternynck
Jan Moereman
Guilliaemes Cattoen
Jan Van Pouillien
Allexander Hendman
Jan Ewelwyn
Mahieu Quaclays d'oude
Mahieu Quaclays
Clays Ryckebijsch (sic)
Jan Ryckebusch
Mahieu Van Straet
Pieter Colpaert
Mahieu Vander Haghe
Mahieu De Pyper
Mahieu De Smis
Antheunes Waele
Franchois De Beicke
Jan De Boudt

2274.
2275.
2276.
2277.
2278.
2279.
2280.
2281.

Hendric Vander Haghe
Franchois Ternynck
Pieter Vander Waerde
Michiel Antheunes
Guilliames De Swarte
Pieter Ruckebusch
Joos Lottin
Michiel Cardinael
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2282.
2283.
2284.
2285.
2286.
2287.
2288.
2289.
2290.
2291.
2292.
2293.
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.
2301.
2302.
2303.
2304.
2305.
2306.
2307.
2308.
2309.
2310.
2311.
2312.
2313.
2314.
2315.
2316.
2317.
2318.
2319.
2320.
2321.
2322.
2323.
2324.
2325.

Jaecques Gobrecht
Mahieu Van Neufvillle
Mahieu Baert
Jan De Groote
Jan Spynt
Jan Trioen
Pieter De Vos
Guilliaemes Trioen
Jaecques De Met
Pieter De Moy
Joos Van Daele
Jan Du Buus
Clays Waele
Pieter Baert
Jan Baert
Mahieu Baert
Pieter De Schilder
Jaecques Du Buus
Jaecques De Zittere
Dieric Spetebroot
Franchois De Boutter
Jan Van Acker
Pieter Beyaert
Calys De Zittere
Antheunes De Baudt
Pieter De Baudt
Jacob De Bouttre
Guilliames Lamblyn
Jacob Vander Lynde
Adriaen Sackeleure
Jan De Vogele
Franchois Ternynck
Jospaire Beccue
Boudewyn De Mey
Franchois Danys
Jaecques Legruu
Jaecques Bouve
Jacob Maes
Dieric Faes
Mahieu Van Acker
Philips Van Cokelbeicke
Denys Ruckebusch
Pieter Ruckebusch
Caerle Ruckebusch
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2326. Jan Vanden Kerkhove
2327. Joos Ameloot
2328. Pieter Paulus

f' 31 v 0
2329. Jan Van Daele
2330. Pieter Obert
2331. Jacob De Boudt
2332. Pieter De Hoomes
2333. Clays Vander Haghe
42 2334. Jaecques Meurein
2335. Pieter Willay
2336. Pieter Polentier
2337. Jacob Ducq
2338. Loys ".
2339. Clays Cattoen
2340. Robert".
2341. Pieter Tryoen
2342. Mahieu Vander Straete
2343. Clays Vander Straet
2344. Jan Heneman
2345. Jan Coevoet
2346. Christiaen De Ghelcke
2347. Mahieu De Swarte
2348. Jaecques Schers
2349. Pieter Temynck
2350. Lambert Pieret
2351. Chaerles Van Pouillien
2352. Clays Ryckebusch
2353. Mahieu Ruckebusch
2354. Michiel Collaert
2355. Caerle Collaert
2356. Guilliaemes Van Bleus
2357. Mahieu Van Bleus
2358. Adriaen De Bert
2359. Michel Ghebiet
2360. Pieter Kieckel
2361. Mahieu Waele
2362. Jan Coolaert
2363. Antheunes Cutsaert
2364. Pieter Cutsaert
2365. Jan Cutsaert
2366. Pieter Van Dycke
2367. Jan Heneman
2368. Jan De Vynck
2369. Robert De Roo
2370. Michiel De Boomere
2371. Pieter Vander Baere
2372. Mahieu De Houtter
2373. Dieric Waele
2374. Joos De Lantsheere
2375. Jan Cattoen
2376. Antheunes Cattoen
2377. Mahieu Van Bleux

2378. Jan Waele
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2379. Christiaen De Laettre
2380. Jaecques Lottein
2381. Ghilein De Huddere
2382. Joos Kerckele
2383. Loys Van Hove
2384. Maillaert Ruckebusch
2385. Mahieu Kiecken
2386. Mahieu De Coster
2387. Boudewyn De Loye
2388. Jan Swynghedauw
2389. Mahieu Hammeau
2390. Pieter Van Peperstraet
2391. Jan Verscheure
2392. Caerle Mortier
2393. Clays Cauwet
2394. Clement Clep
2395. Caerle De Vos
2396. Joos Bolengier
2397. Pieter De Roy
2398. Franchois De Witte
2399. Pieter Huughe
2400. Passchier Van Hove
2401. Pieter Labroye
2402. Vincent Gauwe
2403. Jan De Coonynck
2404. Jan Accaert
2405. Jan Beicque
2406. Jan Veinein
2407. Andries Verbiese
2408. Jan Mecket
2409. Boudewyn Van Rille
2410. Pieter De Bane
2411. Jaecques Denglo
2412. Jan Ruckebusch
2413. Franchois Taccoen
2414. Mahieu Porret
2415. Pieter Taccoen
2416. Pieter Plateboet
2417. Maiellaert De Creus
2418. Clays Platevoet
2419. Christiaen Willaert
2420. Jan Taccoen
2421. Pieter Maselys
2422. Mahieu Belle
2423. Franchois De Plancke
2424. Thomas De Platvoet
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2425. Jan Thibault
2426. Robert Dose

2427.
2428.
2429.
2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.

3

Pieter Del Piere
Lampsen Porent
Franchois De Poorter
Dheer Mahieu Onof
Christiaen Onof
Robert Onof
Jan Onof
Jan Savaete
Jan Van Beddeleem
Jan Suppis
Guillaumes Suppis
Pieter Meau
J aecques Du Mollein
Jan Gruson
Hendric Le Ca
Franchois Le Ca
Michiel Le Ca
Jan Weuten
Pieter Van Oost
Mahieu Mortier
Pieter Dariet
Jan Van Hove
Jacques Annoot
Jooris De Seure
Franchois Coomaert
Jooris De Mersseman
Mahieu De Mersseman
Franchois Wosen
Jacob D'Hongher
Jan Accaert
Pieter Compte
Gille Porent
Willem De Dutsch
Jan Mechie
Franchois Van Blarenberghe
Jan Vander (sic)
Lauwyck Coolstock
Christiaen De Roo
Franchois Van Stavele

onleesbaar door schade

2466.
2467.
2468.
2469.
2470.

Caerle Van Stavele
Philips Houvenaeghel
Mahieu Vrammoudt
Jan Houvenaeghel
Pieter De Plancke
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2471.
2472.
2473.
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
2479.
2480.
2481.
2482.
2483.
2484.
2485.
2486.
2487.
2488.
2489.
2490.
2491.
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.

Jaecques Reubrecht
Jaecques Provoost
Antheunes Ysebrandt
Pieter De Witte
Clays Questroy
Jaecques Surpis
Jan Chieux
Pauwel Bouttelier
Pieter Tawuier
Jans Quaybeur
Pieter Verhaghe
Franchois Lefebre
Pieter Hallosserie
Jan Becq
Pieter Oustlant
Bartholomeaux
Caerle Delhaye
Jaecques Bayllieul
Loys Sengier
Pieter De Vos
Jacob De Lantsheere
Jan De Quidt
Hendric Houvenaghel
Gilles Billau
Jaecques Vrammoudt
Francho is Ysebrandt
Jaecques De Neu

Actum xvi• maerte 1639 toorconden
PBane 1639
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Bijlage

Recepta 22 maerte 1639
Hooghe edele ende moghende heeren

44

Wij zenden hiemeffens het quohier vande
weerbaere mannen deser stede ende casselrie
in vuldoeninghe vande belastynghen van uwe reverentissimo
adverteren ten voorderen dat wij niet en connen
becommen onse quote inde IIIIm Ic mannen tot
vervullynghe vande vijf ghedesigneerde regimenten
opde gheprescirbeden voet ende zoo wij verstaen
hadden dat die vande casselrie van Ypre ghelyc
advertentie hadden ghedaen es dat zij ver......... .
resolutie of men zoude tvolck raken (?)
bij lotynghe ofte kiesinghe, dies zij ons belooft
hadden, deellachtich te maken, zoudet tot noch
toe van hemlieden yet vernomen te hebben, wij
bidden alle lieden ons met een woort daerop
te willen verleenen resolutie om over daemaer
te reguleren, zoo verre het noot zij, dies
wij betrauwen dat meer overmidts wij hier
ghelast zijn met twee compagnien recruten
van het regiment van mijn heere Desgrange
es dat andere ghelycke orders hebben, zoo
dat zij schijnen hemlieden te vervullen opde
ouder voet, hiermede bidden te moghen
blijfven
hooghe edele ende moghende heeren
U lieden
oetmoedeghe dienaeren
Bailliu voocht
der stede
ende casselrie van Belle
P. Bane
1639
XVIII maerte 1639

Hartelijk dank aan de heer Wilfried BEELE voor het kritisch nalezen
van de transcriptie.

Poperingse wevers gefnuikt door
frauduleuze en gewiekste lakenhandelaars van de Spaanse Natie
in Brugge (1522)
GERMAIN SCHOONAERT
45
Voor de Poperingse magistraat was het kwaliteitsbeleid van de
weefproductie een voorname zorg. Door het uitvaardigen van
ordonnanties en de voortdurende aanpassing van de statuten van
het gildewezen, poogde het stadsbestuur producten te doen
voortbrengen en diensten te leveren die aan zekere kwaliteitseisen konden voldoen. Tegen het geknoei van onkundige
ambachtslui en het frauduleus verhandelen van weefsels werd
streng opgetreden. Elke soort textiel dat op de markt werd
gebracht, werd vooraf in de Halle aan het oordeel van bevoegde keurders onderworpen en van een kwaliteitslabel voorzien,
zodat niet getwijfeld kon worden aan de oorsprong of de waarde van het product.
Niettegenstaande de nodige voorzorgen genomen werden, werd
af en toe toch nog fraude gepleegd. De Poperingse drapenier
Guillaume vander Beke kwam in augustus 1522 een delict van
vervalsing op het spoor. Toen hij op zakenreis in Brugge verbleef, werd hij aangeklampt door Sancho Gallo, een handelaar
van de Spaanse Natie. Deze nodigde hem uit in zijn woning. In
de woonkamer haalde Sancho een Poperings weefsel 'Fleur de
Lys' van zwarte kleur met rode zelfkant te voorschijn. Met de
blik van een kenner onderzocht Guillaume het laken en merkte
tot zijn verbazing dat het weefsel 'geloyd' was als een 'Bertyns
laken', het Poperings luxeproduct bij uitstek 1•
Toen Sancho vernam dat er geknoeid werd met het waarmerk,
was hij toch even geschrokken. Hij wilde weten welk lood of
zegel bij dit weefsel hoorde en of hij wel degelijk een Poperings
product gekocht had. Guillaume antwoordde dat hij het waarmerk zeer goed kende en dat het weefsel wel degelijk in
Poperinge werd vervaardigd.
' 0. Fiers en R.
Debevere, Brochure,

Groote Historische Stoet,
soae verjaring van de
toekenning der ie keure
aan de stad, 1947, p. 18.
In Poperinge werden er
in de eerste helft van de
l 6e eeuw vijf soorten
laken geweven: de
Bertyns, de Leliebloem,
de Rooze, het merk P en
de smalle lysten.

's Anderendaags, op vrijdagmorgen, trok Guillaume vander
Beke in het gezelschap van zijn Poperingse collega Vincent de
Roode naar het consulaat in de Spanjaardstraat in Brugge en hij
vertelde er zijn wedervaren.
Sancho werd op het Spaans consulaat ontboden om meer uitleg
te verstrekken. Tevens werd hij verzocht het laken zonder respijt
ter controle voor te leggen. Toen Sancho zich op het consulaat
aanbood, wist hij enkel te vertellen dat hij het laken gekocht had
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aan Adrien del Pino, eveneens handelaar van de Spaanse Natie.
Hij had echter het weefsel teruggegeven.
Na dit verhoor bevalen de drie consuls, Diego Perez, Alonso de
Salinas en Antonio de Soria 2, de dagvaarding en de confrontatie van beide Spaanse handelaars. Sancho de Gallo en Adrien
del Pino gaven gehoor aan de oproep. Adrien verklaarde onomwonden dat hij enige tijd geleden drie stuks laken kocht aan de
Poperingse drapenier Jan vanden Coutere. Het betrof twee
kwaliteitsweefsels van het merk 'La Rose' en één 'Fleur de
Lys ', zwart geverfd met rode zelfkant. Hij verkocht deze 'Fleur
de Lys' aan Sancho de Gallo, die het hem terugbezorgde.
Bovendien had hij dit weefsel reeds naar Antwerpen teruggestuurd. Hij bevond zich bijgevolg in de onmogelijkheid om het
weefsel op het consulaat voor te leggen.
De consuls eisten evenwel onverbiddelijk dat Adrien del Pino
het laken 's anderendaags op het consulaat zou overhandigen.
Indien er geen gevolg werd gegeven aan de aanmaning zouden
de consuls zich verplicht zien dwangmaatregelen te treffen en
hem te veroordelen tot een boete van tien pond groten.
Toen de drapeniers Guillaume vander Beke en Vincent de
Roode in Poperinge terugkeerden, werd het misbruik bij de
lokale overheid gesignaleerd. De baljuw, Pierre Makeblyde,
wilde er niet alleen het fijne van weten, maar wenste ook in kennis gesteld te worden van de strafmaatregelen en of ze toegepast
werden.
Hij trok onmiddellijk naar Brugge en nam aldaar contact op met
Philippe Cool, clericus van het Bisdom Kamerijk, tevens apostolisch en keizerlijk notaris.
Beide ambtenaren boden zich op 12 augustus 1522 op het consulaat aan voor een gesprek met de drie consuls in tegenwoordigheid van twee vooraanstaande getuigen, Silvester Pardo 3 en
Francisque del Ryo4, handelaars van de Spaanse Natie.
De baljuw vroeg aan de consuls het nodige te willen doen om
het weefsel op te vorderen. De restitutie van het weefsel kon bijdragen tot verder onderzoek van de feiten. Dit onderzoek moest
leiden tot eerherstel van eventuele verdachten of de bestraffing
van de eigenlijke dader.
Tot driemaal toe vroegen de consuls uitstel. Op 14 augustus
vond de laatste bijeenkomst plaats. Philippe Cools, clericus van
het diocees Kamerijk en apostolisch en keizerlijk notaris, stelde
een verslag op van de besprekingen in tegenwoordigheid van de
notabele getuigen Fernande de Medina 5 , Sancho Gallo 6 en
Alvarez de Castro 7 , handelaars van de Spaanse Natie. De consuls verklaarden dat Adrien del Pino ondertussen gevlucht was
en dat het bijgevolg onmogelijk was om het weefsel terug te
bezorgen.
Baljuw Pierre Makeblyde stond erop dat deze verklaring schriftelijk zou bevestigd worden, maar de consuls weigerden op het
verzoek in te gaan. De baljuw wilde zich per se van een schrif-

' H. Casado Alonso, La
nation et Ie quartier des
Castillans de Bruges,
(XVe et XV!e siècles),
Appendice: Consuls de la
nation de Castille à
Bruges. in Handelingen ,
Genootschap voor
Geschiedenis, 133,
1996/1-3, p. 74. Dit
waren de drie consuls in
de tweede helft van het
jaar 1522. Halfjaarlijks
werden er in Brugge drie
nieuwe consuls van de
Spaanse natie verkozen.
3
H. Casado Alfonso,
o.c.: Silvester Pardo staat
ook vermeld als consul in
1506, 1511, 1513, 1516,
1519 en 1536. Volgende
naamgenoten staan vernoemd als consul: Simon
in 1506, Inofio in 1515,
Juan in 1528, Jeronimo
in 1529 en Diego in
1541,1545 en 1550.
'H. Casado Alonso, o.c.:
Francisque del Rio staat
ook vermeld als consul in
1511,1515, 1517, 1520,
1521, 1526 en 1527. Zijn
naamgenoot Antoni staat
vernoemd als consul in
1568, 1570 en 1573.
' H. Casado Alonso, o.c.:
Femande de Medina staat
niet vermeld in de lijst
van de consuls. Dit is
wel het geval met zijn
naamgenoot Alonso in
1505 en met Juan in
1521, 1525, 1531, 1532,
1536, 1539, 1547, 1552,
1553 en 1556.
' H. Casado Alonso, o.c.:
Sancho Gallo staat vermeld als consul in 1525.
Volgende naamgenoten
oefenden het ambt eveneens uit: Juan Lopez in
1535, 1542, 1547, 1553
en 1555, alsook Antonio
in 1578.
1
H. Casado Alonso, o.c.:
Alvaro de Castro staat
vermeld als consul in
1443. Naamgenoten die
dezelfde functie uitoefenden waren: Pedro in
1468, Alonso in 1499,
1502, 1506, 150~ 1510,
Diego in 1508, Garcia in
1520 en Antonio in 1531.

telijke verklaring voorzien om zich eventueel later te behelpen.
Hij erkende dat de consuls blijkbaar hun plicht hadden vervuld
en dat hen zeker geen schuld trof. Verder wees hij op de kosten
die gemaakt werden en op de schade die nu of in de toekomst
aan de Poperingse draperie berokkend kon worden.
De consuls verklaarden dat zij akte namen van het protest en het
bezwaarschrift van de baljuw. Zij erkenden dat er nog veel duistere feiten waren waarover zij nog niet ingelicht waren. Zij hadden met bekwame spoed gehandeld om het weefsel terug te vinden. Daar Adrien del Pino zijn woning in de Spanjaardstraat
verlaten had, waren alle sporen uitgewist. De netelige situatie
mishaagde hen en zij drukten hun spijt uit dat het Poperings
laken onteerd werd. Graag bleven zij bereid om het onderzoek
verder te zetten en zo mogelijk recht te laten geschieden 8•
8

J.J. Altrneyer, Notes historiques sur la ville de
Poperinghe; Pièces justijicatives, p. 69, III. Gand
1840.
Ook: H.-E. De Sagher,
Recueil de Documents
relatifs à l' histoire de l'
industrie drapière en
Flandre, nr. 485, p. 277279.
'H. Casado Alonso, o.c.:
p. 61-77.
10
Poperinge,
Stadsarchief, nr. 467,
Register van Resoluties,
f' 27 v 0 •
11
H.E. De Sagher, o.c.:
p. 291. Getuigenis van
Willem vander Schoore
(73 j.), 1554: '. .. estant
a/ors ie nombre des
outilles ouvrans environ
quatre eens ... ' Met verwijzing naar Lille,
Archives dép. Nord, série
B, nr. 2501, nr. 18.
12
H.E. De Sagher, o;c.:
p. 291. Getuigenis van
Guillaume van der Beke
(75 j.), 1554: ' ... plus de
quarante outi/z
ouvrans ... ', met verwijzing naar Lille, Arch.dép.
Nord, série B, nr. 2501,
nr. 18.
13
H.E. De Sagher, o.c.:
p. 291. Getuigenis van
Nicolaas van der Doene,
1554: 'la plus grant part
des drapiers, tondeurs,
tisserans, Jou/ons et au/tres manouvriers se retirent ail/eurs ... '. Met verwijzing naar Lille, Arch.
Dép. Nord, série B, nr.
2501, nr. 18.

We kunnen ons de vraag stellen waarom de baljuw van
Poperinge zich tot de Spaanse natie had gewend met zijn klacht
tegen een lid van de Castiliaanse kolonie in Brugge. Had hij
zich niet beter gewend tot de gerechtelijke instanties van de stad
Brugge? Dit was volkomen uitgesloten, vermits het Spaanse
consulaat over een legale status beschikte en een zeer uitgebreide autonomie had op economisch, juridisch en fiscaal vlak. De
consuls van de Spaanse Natie waren bevoegd over verschillende domeinen. Zij bezaten onder meer het privilege om te oordelen over delicten in verband met hun leden. Zij vertegenwoordigden de Spaanse communauteit en organiseerden de economische activiteit volgens eigen rechtsregels 9 •
De Poperingse wevers hadden niet alleen connecties met de
Spaanse natie. Er werd ook gewerkt voor de Oosterlingen of de
kooplieden van de Duitse Hanze. Hun kantoor bevond zich tot
1545 eveneens in Brugge. Op 31 januari 1542 begunstigde
Jacob Bane van Brugge onze wevers met een bestelling van
zeshonderd 'smallysten' 10•
Of Pierre Makeblyde, baljuw van Poperinge, genoegdoening
kreeg, valt sterk te betwijfelen. Het is een feit dat sommige
Spaanse wolhandelaars gewiekste kerels waren. Zij verkochten
niet alleen de grondstof, maar monopoliseerden ook het eindproduct. Sommige gevestigde meester-wevers kregen het moeilijk om grondstoffen aan te schaffen of om loonarbeiders in
dienst te nemen. Ze waren vaak onvoldoende kapitaalkrachtig
om aan de concurrentie te weerstaan. De draperieproductie
kende in Poperinge een gestage neergang. In 1517 waren er nog
bijna 400 getouwen in werking 11 , maar in 1554 was het aantal
weeftoestellen gedaald tot veertig of vijftig 12 •
Een groot aantal lakenhandelaars, scheerders, wevers, vollers en
andere dagloners verlieten de stad, op zoek naar werk 13 • Vooral
Nieuwkerke, Belle en Hondschote, waar de goedkopere en grovere weefsels, 'bayen' en 'sayen ', werden geweven, waren aantrekkingspolen. Als gevolg van de economische crisis werden
onze meest ervaren arbeidskrachten afgeroomd.
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Anthoni Sanderus, verheerlykt Vlaandre, deel II.

"H.E. De Sagher, o.c.:
p. 290. Getuigenis van
Passchier Tryoen (80 j.),
1554: ' ... pour n'estre
solvens de pouvoir satisfaire aux jours de paiements de leurs laynes ... '.
Met verwijzing naar
Lille, Arch. Dép. Nord,
série B, nr. 2501, nr. 18.
15
H. Cassado Alonso,
o.c.: Francisco de la Pena
staat slechts één keer vermeld in de lijst van de
consuls, nl. in 1562.
Volgende naamgenoten
oefenden het ambt eveneens uit: Juan in 1545,
1549, 1552, 1554 en
1561, Diego in 1551 en
Garcia in 1564 en 1574.
16
Poperinge,
Stadsarchief, Register
van Resoluties, nr. 467,

F 71.
11
Poperinge,
Stadsarchief, Register
van Renten, 1540-1553,
nr. 394, F 229.
18
J.H. Bekouw, De emigratie uit Belle,
Poperinge een
Hondschote tijdens de
Spaanse overheersing, in
Jaarboek van het
Centraal Bureau voor
Genealogie, VIII, 's
Gravenhage, 1954.
'Confiscations collectives, 7 avril 1568-10 avril
1569 ', 'Confiscations
collectives, 1 janvier
1570-31décembre1570'.
Met verwijzing naar
Rijsel, Archives
Départementales du
Nord, B 7025 en B 7027.

De gevestigde meester-wevers in een klein bedrijf kregen het
steeds moeilijker om zichzelf te bedruipen, vermits ze in de
wurggreep van kapitaalkrachtige kooplui of drapeniers zaten
gekneld 14 • Dit was in 1552 onder meer het geval met de wever
Jan de Labeau van Poperinge, die zijn schulden niet meer kon
betalen tegenover Francisco de la Pena, handelaar van de
Spaanse Natie in Brugge, waarmee hij een contract voor wollevering had gesloten 15 • Met deze bestelling had hij zichzelf de
das omgedaan.
Hij zag zich verplicht om zijn onroerende bezittingen in pand te
geven, maar dit werd hem door de statuten van het weversam- 49
bacht verboden. Hij diende een rekwest in bij de vorst die hem
toelating verleende om zijn bezittingen te Poperinge te hypothekeren, op voorwaarde dat het stadsbestuur geen geldige redenen kon aanvoeren om dit te verhinderen.
Op 30 oktober 1552 beslisten de baljuw, schepenen en keurheren dat Jan de Labeau op grond van de keizerlijke toelating en
ten uitzonderlijken titel zijn eigendom mocht belasten ten
behoeve van de crediteur Francisco de la Pena 16 • Op 25 februari
1553 was het zover. Francisco de la Pena kocht aan Jan de
Labeau een erfelijke losrente van 22 ponden tien schellingen
parisis 'den pennynck zesthien' voor de som van dertig pond
groten Vlaams. Hierbij verbond Jan de Labeau zijn huis, erf en
inboedel, gelegen in de Casselstraat, bij het kerkhof van de
Onze-Vrouwekerk, met een oppervlakte van 72 roeden, alsook
al zijn andere bezittingen 17 •
Zijn hunker naar sociale hervormingen dreef hem in de armen
van de calvinisten. Omwille van zijn godsdienstige en politieke
overtuiging werd hij in 1567 samen met zijn echtgenote door de
Beroerteraad van Alva bij verstek uit stad en land verbannen.
De meubels van Jan de Labeau werden op 27 mei 1567 verkocht
voor een bedrag van 35 pond 10 schellingen en 5 denieren parisis. Zijn woning aan de 'Cruuswech' van de Onze-Vrouwekerk,
alsook zijn huis (een tweewoonst) in de 'Meesenstraete' die met
een hypotheek waren belast, prijkten op de confiscatielijst en
werden verhuurd 18 • Als een totaal berooid man ontvluchtte hij
de stad.

Nieuwe uitgaven
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Leden die van deze rubriek gebruik willen maken kunnen uitsluitend terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn, Spiervelden
4, 8950 Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw bericht of
aankondiging wordt opgenomen.

J. VAN DE WIELE & H. SOLY (red.), Carolus. Keizer
Karel V 1500-1558, Gent, Brussel, 1999, 367p.: ill.
(Gemeentekrediet van België)
De publicatie verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling
Carolus, Keizer Karel V, 1500-1558 in de Kunsthal De SintPietersabdij Gent, 6 november 1999 - 30 januari 2000. Het is
een prachtige historische uitgave over de rol van een vorst die
zijn stempel drukte op Europa tijdens het begin van de 16d•
eeuw. De publicatie bestaat uit twee grote delen. In een eerste
deel komen verschillende wetenschappelijke bijdragen aan de
orde terwijl het tweede deel als leidraad bij de tentoonstelling
dient. We stippen voor Westhoek De Refonnatie de bijdrage van
Bernd Moeller aan. De publicatie mag in geen enkele boekenkast met werken over de l 6d• eeuw ontbreken. (MP)

W. BLOCKMANS, Keizer Karel V. 1500-1558. De utopie
van het keizerschap, Leuven, 2000, 286 p.: ill. (Van
Halewyck - Balans)
Keizer Karel V, geboren in Gent in 1500, leefde in een heel
spannende tijd. Europese ontdekkingsreizigers hadden MiddenAmerika bereikt en een tocht rond de wereld volbracht.
Gedrukte boeken en pamfletten maakten de snelle verspreiding
mogelijk van nieuwe religieuze, politieke en wetenschappelijke
inzichten. De gebieden waarover Karel door erfopvolging, verkiezing en verovering het hoogste gezag verwierf, omvatten de
rijkste economische centra van Europa: Genua en Antwerpen.
Sedert de instorting van het Romeinse rijk had geen enkele
heerser geregeerd over een zo uitgestrekt rijk. Karel had vurig
de interne hervorming van de katholieke Kerk nagestreefd, teneinde haar universele gezag te kunnen handhaven. Uitgerekend
in grote delen van het Duitse rijk kregen de protestanten het

overwicht. De keizerskroon viel na Karel niet toe aan zijn zoon
en zijn imperium viel uiteen. Door de verbrokkelde ligging van
deze gebieden - van Friesland tot Sicilië - was het rijk uiterst
kwetsbaar voor aanvallen van de grote rivalen, koning Frans I
van Frankrijk en sultan Suleyman van het Ottomaanse rijk. Was
het nastreven van effectieve controle over zovele onderdanen
wel een realistische doelstelling? Haast voortdurend zag Karel
zich verplicht in de ene of andere uithoek van zijn rijk strijd te
leveren. Al die militaire inspanningen kostten veel meer dan
zelfs de plundering van de Amerikaanse schatten kon opleveren.
De belastingdruk rees de pan uit, opstandigheid tegen het
repressieve bewind sluimerde. In feite had de keizer alleen maar
hersenschimmen nagejaagd die zijn onderdanen veel van hun
vrijheid en vermogen hebben gekost. In 1555 trad de keizer af
als een fysiek gebroken man, steunend op de schouder van zijn
hoveling Willem van Oranje, en diep doordrongen van zijn
eigen falen.
In Keizer Karel V schetst Wim Blockmans de opmars en de val
van een van de belangrijkste machthebbers uit de geschiedenis.
Zijn boek is een indrukwekkend fresco van een tegelijkertijd
twijfelend en daadkrachtig politicus die zijn macht probeert te
handhaven in een drastisch veranderende wereld. (MP)

F. VANHEMELRYCK, Het gevecht met de duivel. Heksen
in Vlaanderen. Leuven, 1999, 340 p.: ill. (Davidsfonds)

Na de Middeleeuwen kwam West-Europa in de ban van heks en
duivel. Met de Heksenhamer, een handleiding voor heksenprocesse, in de aanslag, werden weerloze waarzegsters, sukkelachtige genezers en andere marginale figuren de zondebokken van
alle miserie.
Waar kwam die plotse obsessie voor de duivel vandaan?
Waarom bereikte de vervolging haar hoogtepunt op een moment
dat - paradoxaal genoeg - Europa de wereld koloniseerde en de
wetenschappelijke kennis een hoge vlucht nam? Hoeveel zogenaamde heksen werden er in de zestiende en zeventiende eeuw
terechtgesteld en waarom waren het meestal vrouwen? Wie
waren de vervolgers die zulke mensonterende repressiemaatregelen namen? Hoe sterk was de invloed van de katholieke kerk
op de heksenwaan?
Levendig en genuanceerd beschrijft de auteur hoe eo waar men
in Vlaanderen heksenprocessen voerde, wie de satanhandlangers waren en hoe de beulen hun slachtoffers het vuur aan de
schenen legden. De langverwachte synthese van een raadselachtig fenomeen. Met treffende illustraties.(MP)
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S. VERHEYE, Zonder bier, geen plezier. Vier eeuwen
Ieperse herbergen. leper, 1999, 560 p.: ill. (Iepers Kwartier)
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In een rijk gedocumenteerd boek belicht de auteur in een viertal delen de Ieperse herbergen. In ieder deel wordt de geschiedenis van de Ieperse herbergen per eeuw beschreven. Hij
beschrijft per straat de herbergen op basis van de mondelinge
overlevering en de geschreven bronnen (Ieperse pers,
Merghelynckfonds, enkele Iepers kronieken, ... ). Hij schenkt
ook ruim de aandacht aan de verklaring van de gapers van de
herbergen. In de boekencollectie van de lezer met interesse voor
de Ieperse geschiedenis mag dit werk niet ontbreken. We zien
reeds verlangend uit naar een volgende publicatie van Staf ....
(MP)

Mémoires de la société d'histoire de Comines-Warneton et de
la région, XXIX (1999), Comines-Warneton, 1999, 352p.: ill.
(Te verkrijgen bij het Documentatiecentrum van de vereniging, Abdijplaats 7780 Waasten: 570 BEF)
Het 29"' jaarboek van de Société d'histoire de CominesWarneton et de la région rolde begin december van de pers.
Opnieuw is het een lijvig boek geworden waarin diverse aspecten van de streekgeschiedenis aan bod komen. We willen de
lezer wijzen op de studie van de hand van F. de Meulenaere : La
seigneurie d'Oudeneem à Nieppe, Steenwerck et Caestre (chatellenie de Warneton puis de Bailleul) (XNe -XVIIIe siècle). R.
Parez belicht de herbergen in de stad Waasten in zijn bijdrage
Cabarets dans la ville de Warneton et ses faubourgs , du XVJ/e
siècle à nos jours).(MP)

Berichten en Aankondigingen
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N. BOUSSEMAERE, De familie VANDEWYNCKEL uit de
Westhoek, 2000, 534 p. (in eigen beheer)
Dit boek verhaalt de geschiedenis van een stam Vandewynckel
die al vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in de
Westhoek te vinden is.
Klassieke ingrediënten komen aan bod als daar zijn : de naamsverklaring, de vroegste Vandewynckels, de verspreiding van de
Vandewynckels nu in België, een stukje heraldiek.
Het grootste deel van het boek omvat de genealogie waarin 10
generaties geplaatst worden tegen de politieke, religieuze en
sociaal-economische achtergrond van hun tijd. Een volgend
groot deel behelst de kwartierstaat van de vader van Wim, nl.
Marc Vandewynckel. Een kwartierstaat die grondig werd uitgewerkt en die dank zij de kanttekeningen soms interessante
details over het leven van voorouders belicht.
In een laatste deel behandelt de auteur een achttal families
Vandewynckel uit de Westhoek, die met de familie die in het
boek besproken wordt, niet verbonden konden worden. In dit
deel werd niet naar volledigheid gestreefd. Het is eerder een
aanzet voor andere zoekers.
Het boek sluit af met een bibliografie, een index op de voornamen Vandewynckel en een index op de familienamen.
Het boek kan bij de auteur worden aangekocht of door overschrijving van 1300 BEF ( + 165 BEF verzendingskosten) op
rekeningnummer
000-1097303-39,
met
vermelding
"Vandewynckel".
De poorters van leper 1661-1666 (deel 8)

Bij het stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks 'Inwoners
en poorters van Ieper', deel 8 van de hand van de zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Dit deel omvat de poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper
van 29 oktober 1661 tot 5 juni 1666 en omvat 199 blz.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
450 BEF. of door overschrijving ( + 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 Ieper, met vermelding
"1661-1666"

De overledenen en gekwetsten van Ieper 1914-1915 (deel 9)
Bij het stadsarchief van Ieper verscheen 'Overledenen en
Gekwetsten Ieper' deel 9 in de reeks van de hand van de zeer
gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
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Dit deel omvat de overlijdens van Ieper tussen 1914 en 1915 tijdens de beschieting van Ieper die niet werden opgenomen in het
register.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
450 BEF. of door overschrijving ( + 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 Ieper, met vermelding
"1914-1915"

De poorters van Ieper 1597-1611(deel10)
Bij het stadsarchief van Ieper verscheen 'Inwoners en poorters
van Ieper', deel 10 in de reeks van de hand van de zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Dit deel omvat de poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper
van 24 januari 1597 tot 18 juni 1611, met vermelding van 4195
nieuwe poorters, en omvat 230 blz.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
500 BEF. of door overschrijving ( + 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 leper, met vermelding
"1597-1611"

De poorters van leper 1672-1679 (deel 11)
Bij het stadsarchief van Ieper verscheen 'Inwoners en poorters
van Ieper', deel 11 in de reeks van de hand van de zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Dit deel omvat de poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper
van 4 juli 1672 tot 30 december 1679, met vermelding van 4503
nieuwe poorters, en omvat 234 blz.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
500 BEF. of door overschrijving ( + 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9, 8900 Ieper, met vermelding
"1672-1679"
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H. DEDULLEN, Ieper (1450 BEF.) - E. SAMUN, Koksijde
(1450 BEF.) - L. VANDEWEGHE, Ieper (1050 BEF.) - N.
BOUSSEMAERE, Boezinge (1000 BEF.) - P. COGHE, Brugge
(1000 BEF.) - M. DEPOORTER, Westende (1000 BEF.) - M.
FACHE, Knokke-Heist (1000 BEF.) - FIERST, AK Sambeek
(NL) (1000 BEF.) - K.B.C., Ieper (1000 BEF.) - K. PAPIN, StJoris Ten Distel (1000 BEF.) -A. POLET, Oud-Beijerland (NL)
(1000 BEF.) -A. PRENEEL, Winksele (1000 BEF.) - G. SPYCKERELLE, Roeselare (1000 BEF.) - J.C. TRION, Maasland
(1000 BEF.) - K. VERWAERDE, Oostende (1000 BEF.) G.R.C. DERAEDT, Leidschendam (NL) (900 BEF.) - J. POLLEE, Ieper (650 BEF.) - G. ALGOET, Kortrijk (600 BEF.) - R.
BELLENGE, St.-Katelijne Waver ( (600 BEF.) - A. BILLIET,
Brugge (600 BEF.) - W. BORIES, Assebroek (600 BEF.) - A.
BOUTEN, Kortrijk (600 BEF.) - J. CAPOEN, Ieper (600 BEF.)
- H. CARTON, Aalter (600 BEF.) - A. CRAEYE, Geluwe (600
BEF.) - P. DE BAETS, Brugge (600 BEF.) - C. DECORTE,
Poperinge (600 BEF.) - DE THIBAULT, Gent (600 BEF.) - L.
DECONINCK, Ieper (600 BEF.) - DEJAEGHER, Brugge (600
BEF.) - P. DESEGHER, Reningelst (600 BEF.) - G. DESMYTER, Dendermonde (600 BEF.) - G. DESMYTER, Reningelst
(600 BEF.) - W. DESODT, Voormezele (600 BEF.) - J. DEWILDE, Ieper (600 BEF.) - P. DONCHE, Antwerpen (600 BEF.) -A.
DUFLOU, Vlamertinge (600 BEF.) - G. DUMON, Koksijde
(600 BEF.) - G. DUTRIEVE, Oostduinkerke (600 BEF.) - W.
EVERAERT, leper (600 BEF.) - L. GHESQUIERE, Ieper (600
BEF.) - A. KALMEIJER, Doetinchem (600 BEF.) - B. KERRINCK, Wijmaal (600 BEF.) - A. LAGROU, Izegem (600
BEF.) - E. LIBRECHT, Roeselare (600 BEF.) - D. MERLEVEDE, Drongen (600 BEF.) - P. METSU, Borgerhout (600 BEF.) J. OOGHE, Gent (600 BEF.) - M. TERRYN, Nijlen (600 BEF.)
- E. PERSOONS, Kontich (600 BEF.) - St. RIEM, Komen (600
BEF.) - G. SCHOONAERT, Poperinge (600 BEF.) - J. STEKELORUM, Oostduinkerke (600 BEF.) - J. STICHELBAUT,
Bissegem (600 BEF.) - H. THIBAULT, Brasschaat (600 BEF.) P. VAN ELSLANDE, Ieper (600 BEF.) - A. VANCOILLIE,
Oostende (600 BEF.) - R. VANOBBERGHEN, Brussel (600
BEF.) - G. VERDRUYE, Dilbeek (600 BEF.) - VVV-NIEUWPOORT, Nieuwpoort (600 BEF.) - WYNCKAERT, Melsbroek
(600 BEF.) - A. BELLES, Boechout (500 BEF.) - C. BOUCHE-

RIE, Izegem (500 BEF.)- J.P. BOUDEN, Diksmuide (500 BEF.)
- CARRE, Kontich (500 BEF.) - R. COMYN, Menen (500
BEF.) - R. COUSSE, Langemark (500 BEF.) - D. DECONYNCK, Brussel (500 BEF.) - P. DERECKX, leper (500 BEF.)
- GLORIE, St.-Andries (500 BEF.) - M. LEMAHIEU, Kortrijk
(500 BEF.) - H. LIEVENS, Rumbeke (500 BEF.) - C. MOENECLAEY, Wevelgem (500 BEF.) - M. PATTYN, Nieuwkerke
(500 BEF.) - J. VAN LITSENBURGH, Elverdinge (500 BEF.)
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Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassel, Sint-Winoksbergen, Belle, leper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een outprint) op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs, en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen overeenjaargang van vier nummers, samen ca. 160 pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers van
dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 (1995),
jg. 12 (1996), jg. 13 (1997), jg. 14 (1998) en jg. 15 (1999) beschikbaar aan de vigerende
abonnementsvoorwaarden.
De abonnementprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden voor 2000 zijn:

België:
Nederland:
France:
Andere landen:

500,- BEF overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.
Westhoek v.z.w., Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
30 NLG overschrijven op Rabobank-rek 11.33.39.143, t.n.v.
Ludo Vandamme, Doomhut 28, 8310 Brugge.
90 FRF par virement au compte, au nom LA POSTE nr. 12 258 06 T Lille
de Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Heuvelland-Nieuwkerke
650,- BEF op rek. 000-1692845-01, t.n.v.
Stefaan Lazoore, Oude Veumestraat 37, 8900 Ieper.
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Onze gezinnen ... ze bouwen aan een huis, aan de toekomst van
hun kinderen, aan later. Wij van KBC Bank & Verzekering staan altijd
klaar om hen met raad en daad bij te staan in hun plannen. Want onze
gezinnen, daar hebben we het nu eenmaal voor. http://www.kbc.be
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Op de omslag :
Boven: Zegel in rood was met wapen van Jan de Meyere, baljuw van Isabelle de Noyelles, vrouwe van Poelkapelle
1550 (leper, Stadsarchief).
Midden, Figuratieve kaart (Sebastien de Beaulieu) van Ieper en omgeving ten tijde van het beleg van 1648 (leper,
Stadsarchief).
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Raadkamer van het Stadhuis)

Inhoud

Pieter Donche
Comelius Duplicius De Schepper,
diplomaat van Keizer Karel V,
Staatsraad van de Nederlanden
en zijn echtgenote Elisabeth Donche
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De Benson diptiek van Comelius De Schepper en Elisabeth Donche.
(The Art Callery of New South Wales, Sydney)

Achterzijde van de Benson portretten met de wapenschilden van Comelius en Elisabeth
(foto van omstreeks 1935 toen de portretten nog staken in een renaissancekast)

Cornelius Duplicius De Schepper,
diplomaat van Keizer Karel V,
Staatsraad van de Nederlanden en
zijn echtgenote Elisabeth Donche
PIETER DONCHE
59
Inleiding

' Een artikel over deze
diptiek en over twee
kopieën van het portret
van Elisabeth verschijnen
later dit jaar in een ander
tijdschrift. (Handelingen
van het Genootschap
voor Geschiedenis te
Brugge, 2000)
' Zijn diplomatieke loopbaan uitdiepen zou te ver
leiden en vele jaren
onderzoek vergen, zoals
bv. gedaan werd voor een
andere, zij het latere,
16de-eeuwse WestVlaamse diplomaat
Busbequius (Ogier van
Boesbeke) in de doctorale dissertatie van
Z.R.W.M. von MARTELS, Augerius Gislenus
Busbequius. leven en
werk van de keizerlijke
gezant aan het hof van
Süleyman de Grote,
Rijksuniversiteit
Groningen, 1989. Over
Comelius Duplicius De
Scheppers diplomatieke
loopbaan werd overigens
reeds gepubliceerd, vooral in J. de SAINTGENOIS & G. YSSEL
de SCHEPPER ,
Missions
Diplomatiques ... en in
H. DE VOCHT, John
Dantiscus ... , cfr infra
noot 22, bibliografie.

Tijdens de prestigieuze tentoonstelling van Memling tot Pourbus in het Memling- en Gruuthuusemuseum te Brugge (15
augustus tot 6 december 1998) was onder de kleinere schilderijen ook een diptiek met de portretten van twee echtelieden te
zien. Het tweeluik, omstreeks 1530 geschilderd door de Brugse
schilder Ambrosius Benson stelt Cornelius Duplicius De Schepper (1501-1555) en zijn echtgenote Elisabeth Donche (1495/981548) voor. 1
Beiden werden een half millennium geleden geboren, hij te
Nieuwpoort (of Duinkerke), zij te Lo. Cornelius Duplicius De
Schepper was na glansrijke studies te Parijs en Leuven, al op
zeer jonge leeftijd aan een steile diplomatieke loopbaan begonnen in dienst van meer dan één Europese vorst. Hoewel hij een
indrukwekkende staat van dienst kon voorleggen, die pem zelfs
tot in Constantinopel bracht, is de veelreizende diplomaat van
Keizer Karel en de latere staatsman in dienst van de landvoogdes der Nederlanden toch slechts weinig bekend. En was hij in
de eerste plaats een man van de daad, hij had ook een grote
wetenschappelijke belangstelling en onderhield vele contacten
in humanistische kringen in de Nederlanden en daarbuiten.
In dit artikel willen wij hem in een ruimer kader dan een strikte
persoonlijke biografie situeren, waarbij niet zozeer de nadruk
ligt op zijn diplomatieke loopbaan 2 , dan wel op zijn familiaal
milieu. Al op zeer jonge leeftijd had hij als enig kind, zijn beide
ouders verloren. Maar hij was begiftigd met een rijke verscheidenheid aan uitzonderlijke talenten, waarmee hij zich al zeer
vroeg liet opmerken. Ongetwijfeld zouden deze op zichzelf al
voldoende geweest zijn om daarmee een rijkgevulde loopbaan
op te bouwen, maar door zijn huwelijk ging hij deel uitmaken
van een, zowel in politieke als in humanistische kringen
invloedrijke Brugse clan, waardoor zijn talenten zich alleen
maar des te meer konden ontplooien.
Om Comelius Duplicius De Schepper in zijn milieu te schetsen,
moeten we eerst hiervoor een eind terug in de tijd gaan, en
eigenlijk ook beter beginnen bij haar die in 1528 zijn vrouw zou

worden en gedurende twintig jaar trouw aan zijn zijde zou staan.
Toen Cornelius haar huwde, was zij een jonge weduwe met kinderen en reeds helemaal opgenomen in de Brugse familieclan
van haar eerste man. Cornelius, die sinds zijn kindertijd zelf
geen nauwe verwanten meer had, ging dan ook deel uitmaken
van deze clan.
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DE FAMILIES DONCHE EN LAURUN
3

Elisabeth Douche

Elisabeth Donche werd geboren in het kleine stadje Lo in
Veurne-Ambacht, alwaar haar vader Pieter sinds het schepenjaar
1491-92 het ambt van raadspensionnaris van de stad uitoefende.
Haar grootvader, eveneens Pieter bij zijn voornaam, was schepen en keurheer van de kasselrij Veurne geweest. Nog talrijke
andere naamgenoten Donche waren schepen en keurheer van de
kasselrij Veurne tussen het eind der jaren 1300 en 1550 en een
tak te Diksmuide telde aldaar vele schepenen en burgemeesters
tot het begin der 18de eeuw 3•
Elisabeths grootvader had zich vanaf 1445 aan de toen nog
jonge Leuvense universiteit in de rechten bekwaamd. Hij woonde reeds te Lo, aan het einde van de Noordstraat. Zelf had Pieter
junior in 1497 op stadsgrond een nieuw huis gebouwd, dat ook
gelegen was in de nabijheid van de Noordpoort. Zijn echtgenote was Jacoba van de Clichthove, een verwante van de bekende
Parijse theoloog Joos Clichthove uit Nieuwpoort 4 •
Elisabeth heeft haar vader slechts zeer korte tijd gekend. In de
tweede helft van het schepenjaar 1501-1502 was hij, zoals blijkt
uit de stadrekeningen, niet meer in staat zijn functie te vervullen: zijn vergoeding voor de 8ste tot 1Ode dienstmaand schold
hij de stad op eigen initiatief zelfs kwijt, terwijl hij de volgende
drie maanden niet betaald werd. Waarschijnlijk was hij ziek
geworden. Hij overleed dan ook zeer waarschijnlijk begin of in
de loop van 1502, zijn dochter Elisabeth had immers reeds in
1502 het leenbezit van haar vader in eigendom.
Elisabeth had nog een jongere zuster Johanna, waar echter weinig over bekend is.
Hun moeder hertrouwde met Christiaan van Zegerskapelle, heer
van Zegerskapelle, (Zegerscappel, Nord, F.) een dorp gelegen in
Kassei-Ambacht, maar erg dicht bij de stad Sint-Winoksbergen
(Bergues, Nord, F.). Zij en haar zuster groeiden dus al vanaf zeer
jonge leeftijd op in het nieuwe gezin van hun moeder. Hun stiefvader had uit zijn eerste huwelijk twee kinderen: Jacoba van

Zie bv. P. DONCHE,
De familie Donche in de
kasselrij Veurne in de
15de en 16de eeuw, in:
Vlaamse Stam, jg. 19
(1983), p. 453-463 en
495-505, waar hun portretten ook afgebeeld
worden. De precieze
afstamming van
Elisabeth, zoals die daar
gegeven wordt is inmiddels door nieuw archiefonderzoek nu wel enigzins achterhaald; idem,
De familie Donche te
Diksmuide in de l 5de tot
18de eeuw, in: Vlaamse
Stam, jg. 25 (1989),
p. 222-256.
' Haar vader Comelius
van den Clichthove,
gehuwd met Clara van de
Walle, was een zoon van
Comelius, die de broer
was van Niklaas van den
Clichthove, Joos' vader.
Zie: A. MERGHELYNCK, Receuil de
généalogies inédites de
Flandre, Brugge, 1877,
p. 149-150 (en het door
de auteur verder aangevulde exemplaar in
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, m. 77).
Over Joos Clichthove,
zie: J.J. DE SMET, losse
van Clichthove, in:
Biographie Nationale,
Brussel, 1873, IV, 2de
dl., p. 172-174; M. BERQUIN, losse Clichthove
van Nieuwpoort, in:
Bachten de Kupe, m. 5
(1977), 39 p.; J.P. MASSAUT, losse Clichthove,
/'Humanisme et la
Réforme du Clergé, 2 dl"
Parijs, 1968.

' H. DE VOCHT, History
of the foundation and the
rise of the Collegium
Trilingue Lovaniense
1517-1530, Leuven,
1953, p. 385-386. Dat hij
vermeld wordt als van
Sint-Winoksbergen hoeft
nog niet te betekenen dat
hij echt uit deze stad herkomstig was, maar dit
kan evengoed betekenen
uit de buurt van deze
stad.
' Over de familie Laurijn,
zie:
- E. FEYS, Documents
inédits concernant les
frères Laurin, in: Annales
de la Société
d'Emulation de Bruges,
dl. XXXVI (4de serie, dl.
IX, 1888), Brugge, p.
281-339. Dit bevat de
hele familiegeschiedenis
van Jeronimus, zijn zoon
Mathias en kleinzonen
Marc en Guido Laurijn,
en hun verdere afstammelingen, met diverse
integrale transcripties van
originele documenten;
- J. GAILLIARD, Bruges
et Ie Franc, dl. !,
Brugge, 1857, p. 360367: voor de genealogie
van de familie Laurin
(Laurijn);
- A. DEWITTE,
Jeronimus (+1509) en
Mark (+1610) Laurijn
van Watervliet, in:
Biekorf,jg. 81 (1981) p.
29-34;
- A. DEWITTE, De
Laurijns als bedijkers
tussen IJzendijke en
Philippine 1499-1614, in:
Appeltjes van het
Meetjesland, nr. 46
(1995), p. 165-174;
- Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, hs II 6976
(Marius VOET (+1685),
Les échevins du Franc)
f' 165.
' Vermoedelijk heeft zij
hem niet gekend, gezien
ze pas acht jaar na zijn
overlijden huwde met
zijn derde zoon.
' - L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Coutumes
des Pays et Comté de
Flandre. Quartier de
Bruges. Coutumes des
petites villes et seigneur-

Zegerskapelle (die zou huwen met Roeland Claeys, en die later
heer van Zegerskapelle werd) en een zoon Cornelius van Zegerskapelle.
Het is ons niet met zekerheid bekend waar precies dit nieuw
gevormde gezin verbleef, het meest waarschijnlijk lijkt dit te
Zegerskapelle zelf te zijn. Toen haar halfbroer Cornelius zich in
1529 inschreef aan het Collegium Trilingue te Leuven, werd hij
genoteerd als herkomstig van Sint-Winoksbergen 5 •
Elisabeth zou niet in het Westkwartier blijven. Op welke manier
of via welke contacten van haar familie zij haar eerste echtgenoot leerde kennen is ons niet bekend, maar zij huwde in 15161517 met Pieter Laurijn uit een zeer vooraanstaande Brugse
familie.

De Brugse familie Laurijn 6
Het aanzien dat de Brugse familie Laurijn in de 16de eeuw verwierf, begon met Jeronimus Laurijn (+1509), de schoonvader
van Elisabeth 7 • Hij was zijn loopbaan begonnen in 1478 als
klerk van de ontvanger-generaal van Vlaanderen. Van 1486 tot
1498 was hij ontvanger van het Brugse Vrije. Onder Filips de
Schone (de zoon van Maria van Bourgondië, en vader van Karel
V) kreeg hij toegang tot de hoogste ambten: raadsheer en hofmeester van de aartshertog, ontvanger van de beden van
Vlaanderen in 1497 en tresorier-generaal van de domeinen en
financiën vanaf 1499, commissaris voor Vlaanderen en Zeeland. In 1502 werd hem de titel van ridder verleend en hij werd
ook vereremerkt met het halssnoer van het Gulden Vlies. Hij
werd ook de gouverneur van de jonge prinsen Karel (de latere
Keizer Karel) en zijn broer Ferdinand (de latere Duitse koning),
alsook van de overige kinderen van Filips de Schone.
Vanuit deze hoge positie vergrootte Jeronimus het familiefortuin aanzienlijk, vooral door zijn activiteiten van landwinning
op de zee door indijkingen en de creatie van nieuwe polders in
de delta van de Schelde. Van Filips de Schone kreeg hij uit
dankbaarheid hiervoor vele octrooien. De voornaamste onder
deze concessies was Watervliet. Hij verkeeg het recht er een
lakennijverheid te vestigen, en wanneer het hem zou believen er
een besloten stad van te maken, met muren, torens, poorten
enz". Voor 25 jaar ook mocht hij beschikken over het aandeel
van de prins in de belastingen op de inwoners. Jeronimus bouwde er een nieuwe kerk. Watervliet werd een leengoed in 1505.
Nog vele namen van polders in de streek ten noorden van Eeklo
herinneren aan zijn activiteiten: de St.-Jeronimuspolder, St.Laureinspolder, St.-Barbarapolder (naar een dochter), KleineJuffrouwpolder, etc. 8 •
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ies enclavées, dl. V
(1892), Brussel, vooral
de p. 146-196;
- F. DE POTTER en J.
BROECKAERT,
Geschiedenis van de
gemeenten der Provincie
Oost- Vlaanderen, tweede
reeks - Arrondissement
Eekloo, derde deel:
Middelburg, OostEekloo, WaterlandOudeman, Watervliet,
Zelzate, Gent, 18701872;
- Gemeentekrediet van
België, Gemeenten van
België, geschiedkundig
en administratief-geografisch woordenboek
(1980) onder de gemeenten Waterland-Oudeman,
Watervliet en SI.Margriete;

- D. VERSTRAETE.
Watervliet in de 16de
eeuw, in: Appeltjes van
het Meetjesland,
Maldegem, 1960, p. 247271, alsook diverse andere artikels in dit tijdschrift en in het tijdschrift Ons Meetjesland;
- J. DE PAEPE, Heerlijk
Watervliet, Gent, 1980.
9
Zijn in het Latijn
gesteld grafschrift op zijn
grafsteen, thans ingemetseld in de buitenmuur
van de kerk, rechts in de
voorgevel, vermeldt:
OBIIT 1AUG1509.
10
Over hem zie: Kon.
Academie van België,
Nationaal Biografisch
Woordenboek, dl. 7,
Brussel, 1977. kolommen
499-503: A. DEWITTE,
Laurijn, Mark jr..
11
Over hem zie: Kon.
Academie van België,
Nationaal Biografisch
Woordenboek, dl. 7,
Brussel. 1977, kolommen
495-499: A. DEWITTE,
Laurijn, Mark sr.; H. DE
VOCHT. John Dantiscus
and his Netherlandish
friends as revealed by
their correspondence
1522-1546, Leuven.
1961, p. 85. Volgens dhr.
Dewitte is een portret (in
dit geval onterecht) toegeschreven aan Memling
van een 'onbekende' man
(catalogus D. DE VOS,

Hij huwde tweemaal, een eerste maal met Jacoba Pedaert, van
wie hij de zonen Mathias, Marc, Pieter -de latere echtgenoot van
Elisabeth Donche- en Jacob (die reeds overleed in 1512) had en
de dochters Maria en Barbara (overleden vóór haar vader). Uit
zijn tweede huwelijk met Maria Strabant, had hij de kinderen
Karel, Philibert en Philippa. Hij had ook een bastaardzoon
Jacob. Hij overleed op 1 augustus 1509 en werd in de kerk van
Watervliet begraven 9 •
Mathias werd na het overlijden van zijn vader heer van Watervliet en Waterland. Hij slaagde er in 1523 in om van Watervliet
zelfs een volledig van het Brugse Vrije onafhankelijke heerlijkheid te maken. Wat hem niet belette om toch ook in 1528, 1533
en 1538 burgemeester van het Brugse Vrije te worden. Hij overleed in 1540 en werd, evenals zijn vader, begraven in de kerk
van Watervliet 10 •
De tweede zoon, Marcus (geb. 17 mei 1488) 11 studeerde samen
met zijn broers Mathias en Pieter aan de universiteit van Leuven
en aan de rechtsfaculteit van Bologna. In 1512, op zijn 24ste
werd hij kannunik van de St.-Donaaskerk te Brugge, in 1515
coadjutor en in 1519 deken van de kerk. Hij onderhield talrijke
contacten met de meest vooraanstaande intellectuelen van zijn
tijd: hij ontving o.a. bezoeken van Erasmus (1517-1521) en van
Thomas More (Kanselier van Engeland) 12 • De invloedrijke relaties van zijn familie waren voor hen van groot nut. Als een
mecenas kon hij bemiddelen om bv. het Collegium Trilingue te
Leuven of Erasmus zelf aan de nodige financiële en morele
steun te helpen. Hij overleed, zoals zijn broer eveneens in 1540
(op 4 november) en werd begraven in de St.-Donaaskerk. Zijn
neefjes Marc en Guido erfden de intellectuele belangstelling
van hun oom en werden het centrum van de humanistische
beweging in Brugge.

Pieter Laurijn
Pieter, de derde zoon, geboren op 7 december 1489 was, toen hij
zich gelijktijdig met zijn broers op 31 aug. 1502 inschreef aan
de universiteit te Leuven, bijna 13 jaar oud. Erg jong, maar niet
ongewoon in die tijd. Het onderwijs aan de universiteit, dat

Memling, uitgave
Mercatorfonds, 1994, nr.
222) zijn portret. De ring
van deken Marc Laurijn
is bewaard gebleven in
het Bisdom te Brugge en
zou identiek zijn aan de
ring afgebeeld aan de
hand van de geportret-

teerde man. (telefonische
mededeling 5 sept. 1997)
Nog steeds volgens
dezelfde zou ook het portret toegeschreven aan
Memling, 'de man met
de munt' (catalogus nr.
190) Jeronimus Laurijn
voorstellen.

1
' A. DEWITTE,
Erasmus en Brugge,
1515-1536, in:
Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis, gesticht
onder de benaming
Société d'Emulation, dl.
XCIV ( 1957).
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Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 255 (schepenjaar
1.9.1515-31.8.1516), f"
87v 0 : Meester Pieter
Lauweryn ooc scepene
inde stede van wijlen de
voors( eide) Ga/iaen
Aelmaere die ontfaen
was ende zynen eed dede
den ... dach van ... xv.c ...
over zijn laken naer rate
van ende comt xxj Lb. ix
sch. De datum van zijn
eedaflegging is niet ingevuld, maar uit zijn vergoeding (21 pond 9
schellingen), die naar
verhouding van zijn
diensttijd uitbetaald
werd, kan men berekenen
dat hij rond begin maart
1516 in dienst trad. (een
volle jaarvergoeding
bedroeg 50 pond).
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, hs II 6976,
p. 165 (Marius Voet
(+1685), Les échevins du
Franc), vermeldt dat dit
op 14 maart was.
" Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 256 ( 1.9.151631.8.1517) rubriek
Betaelinghe van
Hoofscheden, Ghiften
ende Recompensieen:
Betae/t ende ghegheven
in hoofscheden ter brulochtfeeste van
m( eeste)re Pieter
Lauwerin scepene vanden voom(oemde) lande
naer costume C lb.
15
Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nrs. 258-261 (1.9.1518
tot 31.8.1522), onder de
rubriek Betaelinghe
gedaen van Lakenen,
resp. f's l 35v 0 , 137v 0 ,
133v 0 en 84r 0 •
16
1522 is het jaartal aangepast aan de nieuwe
stijl. Op zijn grafschrift
staat 1521, maar 27 febr.
valt vóór Pasen, en tot
1575 was in Vlaanderen
de Paasstijl (oude stijl)
nog van toepassing,
d.w.z. niet op 1 januari,
maar pas met Pasen daaropvolgend werd het jaartal met 1 opgehoogd.

startte in de Faculteit van de Artes, was ook meer vergelijkbaar
met een hedendaagse humaniora. De drie broers verbleven aan
de pedagogie De Lelie, een kostschool waar ook les werd gegeven (en die traditioneel door Brugse studenten werd gekozen).
Pas acht jaar later werd een echte rechtenstudie aangevat in
Bologna, waar de drie broers zich inschreven in 1507.
Terug thuis te Brugge werd hij, met zijn diploma in de rechten
en de ongetwijfeld forse steun van zijn familie, vrij snel op 26jarige leeftijd schepen van het Brugse Vrije. Toen de burgemeester van schepenen van het 'Westvrije' (het westelijk deel
van het Brugse Vrije) tijdens het lopende schepenjaar 15151516 overleed, kon Pieter Laurijn de vrijgekomen plaats innemen op 14 maart 1516 13 •
Ook in het volgende schepenjaar 1516-17 maakte hij deel uit
van het schepencollege. En in dat schepenjaar ook huwde hij
met Elisabeth Donche. (tussen 1 september 1516 en 31 augustus 1517 dus) Hij kreeg dan ook van het schepencollege, zoals
gebruikelijk, een gift van 100 pond 14 •
Het jaar daarop was hij geen schepen, maar daarna en tot aan
zijn overlijden werd hij wel telkenjare opgenomen in het
bestuurscollege 15 •
Zijn vader had hem ook zijn titel van heer van Leeskens gegeven. Leeskens was een oude feodale slottoren ('donjon') op de
grens der parochies Moerkerke en Middelburg-in-Vlaanderen.
Elisabeths echtgenoot overleed op donderdag 27 februari
1522 16 • Hij was toen nauwelijks 32 jaar oud. In de week vóór
zijn overlijden was hij van donderdag tot zaterdag nog actief
geweest in de registratie van akten en in de weeskamer. Zijn
overlijden moet dus wel heel plots geweest zijn. Mogelijks heeft
zijn het te maken met de pestepidemies te Brugge tusen 1518 en
1523. In het schepenjaar 1521-22 overleden nog drie andere
schepenen uit het korps van 24, alsook een klerk 17 •
Hij werd begraven in de St.-Donaaskerk te Brugge, waar ook
vele andere familieleden Laurijn hun laatste rustplaats kregen.
Een grafmonument werd aangebracht in de tweede St.-Laureins
kapel in het noordelijke schip van de kerk, vóór de opstap naar

Zijn overlijdensdatum
lezen we ook in de rekening van het Brugse Vrije
van 1521-22: Meester
Pieter Lauwerin in zynen
levene ooc scepene
svoors( eide) landen over
zijn lakene tot den

xxvij.en daghe van sporcle dat hij overleed, comt
naer raete van tijd xxiij
Lb ix sch. iiij d..
11
Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 261, kasselrijrekening
1.9.1521-31.8.1522, f"

l 4v 0 e.v. en 82v 0 •
Overleden in hetzelfde
jaar: de schepenen
Antheunis van
Gryspeere, Jan van
Halewyn, Charles
Cortewille en de klerk
Cornelis Ondermaer.
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het altaar. Het monument was een ruitvormige vloerplaat in
blauwe steen, bedekt met verguld koper. In het midden waren
een man en vrouw afgebeeld in lange kledij, met gevouwen handen, het hoofd rustend op een kussen en staande op een tegelvloer. In de hoeken werden de wapenschilden Laurijn en
Donche aangebracht. In de omlijsting werd in golvende tekstband de volgende inscriptie aangebracht, in gotische letters 18 :
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sub hoc Petrus Laurinus occubo saxo terre senator
liberae fatis dixi viator at prius q(uam) mihi fausta
praecare et dicas quiescat in pace 1521 27 feb re
Hij liet een weduwe, Elisabeth Donche na en drie kinderen,
twee zonen: Jeronimus en Mathias Laurijn en een dochter
Catharina Laurijn.
Na het overlijden van haar echtgenoot trok Elisabeth Donche
met haar kinderen in, in de grote woning van haar schoonbroer
en hun oom, Marc Laurijn, de deken van de St.-Donaaskerk.
Waar zij met haar echtgenoot voordien gewoond had te Brugge
is ons niet bekend, haar tweede woonst wel.
Deze woning was het Hof van Beveren 19 , gelegen aan de oostzijde van de Brugse Nieuwstraat 20 • Dit hof bestond uit een complex met nog enkele kleinere huizen en een tuin. Het grensde
aan het eveneens zeer ruime en nog bestaande huizencomplex
het Hof van Watervliet (met ingang op de Oude Burg), waar
schoonvader Jeronimus en later zijn oudste zoon Mathias
Laurijn woonden 21 • Beide huizen zijn goed zichtbaar vanuit
vogelperspectief op het gedetailleerde stadsplan van Brugge van
Marcus Gerards van 1562.
Elisabeth Donches jongere 22 zuster Joanna was wellicht reeds
bij het huwelijk van Elisabeth mee in de familie Laurijn opgenomen. Zij woonde in bij haar zuster in het Hof van Beveren.
Wellicht hielp zij haar zuster tijdens haar weduwschap met de
" V. VERMEERSCH.
Grafmonumenten te
Brugge 1·óór 1578.
Brugge. 1976. dl. 3. p.
526-527 (cat. 475). De
enige tekening van het
monument die nog
bewaard is gebleven
vindt men in: Brugge.
Stadsbibliotheek. hs. 595
(Molo). dl. 1. p. 412. Dit
handschrift geeft ook
veel precieze details over
de juiste plaats waar het
zich bevond en de leeftijd van Pieter Laurijn:

32 jaar. 2 maanden en 20
dagen. Andere handschriften geven een tekst
van het grafschrift, die
soms iets verschilt: tot
aan at prius zijn alle teksten eensluidend. daarna
geeft Brugge.
Stadsbibliotheek. hs. 449:
at prius quam abis fausti
precuris, et dicas
requiescat in pace 1521,
2 7 februari}; hs Brugge,
Stadsbibliotheek. 458: at
prius quam abis miti fausta precare et die quies-

in pace 1521 27 septembris (de maand is duidelijk verkeerd gelezen:
men zag 7bris i.p.v.
febre); Brugge.
Stadsbibliotheek.. hs 459:
zoals 458. maar 17 septembris. In J. GAILLIARD. Bruges et Ie
Franc. Brugge. 1857. dl.
!, p. 366 leest men:" ut,
priusquam abis, fauste
preces et dicas;
Requiescat in Pace.
1521, 27a Februarii. en
in een later werk van
cal

dezelfde auteur: J. GAILLIARD, lnscriptions
funéraires et monumentales de la Flandre
Occidentale, Brugge,
1866-67. deel St.Donaaskathedraal.
p. 160: ". fauste preceris
". De voorstelling van
het grafmonument in het
eerste handschrift is wellicht ter plaatse door een
ooggetuige opgetekend.
die met veel oog voor
detail het hele grafmonument natekende en daarbij de moeite nam om het
grafschrift in al zijn gotische lettertekens na te
tekenen. De andere bronnen zijn (wellicht gebrekkige) afschriften op basis
van andere auteurs.
" Het Hof van Beveren
kreeg zijn naam van Filip
van Bourgondië. heer van
Beveren (Beveren-Waas
in 0-Vl.). Veere en
Vlissingen. Hij was een
zoon van Antoon de
"Grote Bastaard van
Bourgondië", de oudste
onwettige zoon van hertog Filips de Goede. In
de 16de eeuw was het
complex in bezit gekomen van de familie
Laurijn (persnota van
Noë! Geimaert, Brugge,
n.a. v. de recente restauratie).
'° Een van de oudste straten in Brugge, in de oudste stadskern achter het
Belfort en nabij de Burg,
maar zoals alle straten
met een 'nieuw' -naam.
gedoemd om op korte
termijn een levend anachronisme te worden.
Overigens heet de oudste
van de 26 bruggen over
de Seine in Parijs ook Ie
Pont neuf
" Over dit huis zie: S.
VANDENBERGHE, Het
Hof van Watervliet in de
Oude Burg van Brugge,
Brugge, 1983.
12
Zij moet een jongere
zuster geweest zijn,
gezien Elisabeth en niet
zij het leenbezit van haar
vader erfde. (zie hoger)

opvoeding van haar kinderen en ook later nog met de opvoeding
van de kinderen uit haar tweede huwelijk. Zelf huwde zij pas
veel later rond 1536-37.
Een tweede huwelijk met Cornelius Duplicius De Schepper

Meer dan zes jaar lang bleef Elisabeth weduwe, wat ongebruikelijk lang is voor die tijd. Maar begin december 1528 huwde
Elisabeth Donche opnieuw. Haar nieuwe echtgenoot, die een
aantal jaren jonger was dan zij, luisterde naar de naam Comelius
De Schepper. Ondanks zijn jeugdige leeftijd van net geen 27
jaar, had hij reeds een reputatie opgebouwd in de intellectuele
en politieke kringen van de Nederlanden.
Wellicht heeft Elisabeth haar nieuwe echtgenoot leren kennen
via de veelvuldige contacten van haar schoonfamilie Laurijn in
het humanistisch milieu, waar ook Comelius De Schepper zich
al snel intensief in bewoog. Haar eerste echtgenoot Pieter
Laurijn had een jongere halfbroer Karel (uit het tweede huwelijk van zijn vader) die zich als 14-jarige op 18 oktober 1520 als
student aan het Leuvense Collegium Trilingue ingeschreven
had. Op 3 december 1522 had zich daar ook de toen bijna 21jarige Comelius De Schepper ingeschreven. Hij had toen wel al
in Parijs een doctorsgraad behaald .... In dit pas opgerichte drietalencollege kende ongetwijfeld iedereen iedereen. Mogelijks is
Comelius De Schepper op deze manier met de familie Laurijn
in contact gekomen. Maar ook niet onmogelijk is dat dit gebeurde via Erasmus, die de Brugse familie Laurijn zeer goed kende.
De Leuvense pedagogie De Lelie, waar Erasmus woonde van
september 1517 tot oktober 1521, was ook de klassieke pedagogie voor Bruggelingen. En hoewel Erasmus Leuven reeds verlaten had toen Comelius De Schepper er zich verder ging bekwamen, had hij de getalenteerde jongeman al vrij vroeg opgemerkt
en zich bij zijn kennissen lovend over hem uitgelaten.

67

Pieter

Verwantschapsschema

Jan DE SCHEPPER

families Donche,

x Pasc:huia WINNOC

burg. Duinkerke

van Zegerskapelle en

1

1
Jan

1
Andries

DE SCHEPPER

DE SCHEPPER

DON CHE

De Schepper

raadspensionnaris Lo
+ 1501-02, Lo

---i-UH

1
Pierina

DE SCHEPPER

DE SCHEPPER

pastoor Ekelsbeke

burg. Duinkerke
+ BEF 1509, Nieuwpoort

x 1491, Lo

Jacoba
VAN DEN CLICHTHOVE

--x

x
Gislena
DECHIVOIRE

Christiaan
VAN ZEGERSKAPELLE
heer van Zegerskapelle

1

,-

DONCHE

1
Johanna
DONCHE

o 1495-98, Lo
+ 1 SEP 1548, Eke

+ 1540, Brugge + 1539

Elisabeth

Jacob

1

l

Jacoba
Comelius
VAN ZEGERSKAPELLE VAN ZEGERSKAPELLE
heer van Zegerskapelle
+ 1545
x 6 DEC 1528, Brugge

x 1516-1517, Brugge
Pieter
LAURIJN

x 1536-37

N.
N.

x 23AUG 1528
Roeland
CLAEYS

Comelius Duplicius
DE SCHEPPER
o 1502, Nieuwpoort
x
+ 28 MAR 1555, Antwerpen

o 7 DEC 1489, Brugge

+ 27 FEB 1522, Brugge

1
Jeronimus Mathias Catharina
LAURIJN LAURIJN LAURIJN
,~1----

x 1549
Margareta
LOONIS

x

1

+ 8 JUL 1596, Brugge

1

l

Anna
DE SCHEPPER

Comelius
DE SCHEPPER

o 1529-32, Brugge
+ 4 DEC 1616, Rokegem

o nov. 1532, Brugge
+ 1582-83

x
Comelius
VAN DEN COORENHUUSE

x

Anna
DE COTTEREAU

" Bibliografie:
- LE CARPENTIER,
Histoire généalogique
des Pais-Bas ... (1664),
p. 503;
- SANDERUS, Flandria
Illustrata, Amsterdam
(fictief adres Keulen),
1641, Den Haag 1732 en
1735 of zie bv. de
Nederlandse uitgave:
Verheerlykt Vlaandre,
Leiden, Rotterdam, Den
Haag, 1735, dl. I, boek
IV, p. 151-152 onder
Eke; alsook dl. 111, boek
111 p. 38 onder
Duinkerke;
- P. FAULCONNIER,
Description historique de
Dunkerque, ville maritime et port de mer,
Brugge, 1730, dl. 1,
p. 45-46;
- J.-J. DE SMET, Bulletin
de !'Academie Royale
des Sciences et Belleslettres de Bruxelles, dl.
X, 2de dl., Brussel, 1843,
p. 67-74.;
- J. de SAINT-GENOIS,
Recherches sur Ie véritable nom, le lieu de naissance, la familie et les
armoiries, la sépulture et
les écrits de Cornille de
Schepper, dit Scepperus,
in: Messager des sciences
historiques, des arts et de
la bibliographie de
Belgique, Gent, 1856,
p. 1-27;
- J. de SAINT-GENOIS
et G.A. YSSEL DE
SCHEPPER, Missions
diplomatiques de
Corneille Duplicius de
Schepper, in: Mémoires
del' Académie Royale
des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de
Belgique, dl. XXX,
Brussel, 1856, p. 21-117:
levensbeschrijving van
vooral de diplomatieke
carrière van Cornelius de
Schepper, p. 118-222
bevatten de uitgave van
zijn dagboek betreffende
zijn reis en diplomatieke
missie naar sultan
Soliman Il te
Constantinopel;
- F. de POTTER en J.
BROECKAERT,
Geschiedenis van de
gemeenten der provincie
Oost-Vlaanderen, 1ste
reeks: arrondissement

CORNELIUS DUPLICIUS DE SCHEPPER 23
Zijn familienaam en geboorteplaats

Cornelius De Schepper werd geboren op 18 december 1501 24 ,
als enige zoon van Andries en van Gislena de Chivoire, dochter
van Thomas. Zijn familie was van Duinkerkse oorsprong. Hij
was een kleinzoon van Jan De Schepper en Paschasia Winnoc,
dochter van Joris 25 • Een genealogie van de familie De Schepper

69
Gent, 2de dl., Gent,
1864-1870, gemeente
Eke, p. 13-15, 41-42, 5052;
- P. GENARD, Notes
biographiques concernant Cornelius Duplicius
De Schepper, in: Bulletin
de l' Académie Royale de
Belgique, dl. 2, Brussel,
1875, p. 602-618;
- J.-J. DE SMET, De
Schepper ( Cornelius
Duplicius), in:
Biographie nationale de
Belgique, dl. V, Brussel,
1876, kolom 709 tot 718;
- H. DE VOCHT, Literae
Virorum Eruditorum ad
Franc. Craneveldium
1522-1528, Leuven,
1928, p. 639-642;
- H. DE VOCHT, History
of the foundation and the
rise of the Collegium
Trilingue Lovaniense,
1517-1550, Leuven,
1953, p. 68, 166-171,
385-386;
- H. DE VOCHT, John
Dantiscus and his
Netherlandishfriends ar
revealed by their correspondence 1522-1546,
Leuven, 1961, bevat zeer
talrijke brieven tussen
Johan Dantiscus, Pools
diplomaat en later prinsbisschop van Warminski
en Cornelius De
Schepper, die door hem
de eerste onder zijn
vrienden werd genoemd;
- P. DE SCHEPPER, Het
geslacht De Sceppere, in:
De Sceppere Kronycke,
familietijdschrift, 5de jg"
nr. l (15 dec. 1978) vertaling van grafschrift
Cornelius De Schepper;
in zelfde tijdschrift: 5de
jg" nr. 2 (2 april 1979) p.
7-14, levensbeschrijving;
- R.E. Van DITHUYZEN, Cornelius

Duplicius de Schepper
(Scepperus), lid van de
raad van state 15381555, in: Raad van State,
450 jaar, 's Gravenhage,
1981, p. 38-46;
- M. DE WIT, Joannes
Dantiscus and the
Netherlands, in: Joannes
Dantiscus (1485-1548),
Polish Ambassador and
Humanist (Proceedings
of the International
Colloquium Brussels,
May 22-23, 1995) p. 2743;
- enkele archiefstukken:
Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Ms. divers
(inv. nr. 115) nr. 181/A:
Receuil de documents
concernant les missions
diplomatiques et expéditions maritimes de
Corneil/e Dup/icius de
Schepper ambassadeur
au Danemark et en
Hongrie 1546 à 1553
n.s" een ingebonden
boek met achteraan een
overdruk van het werk
van J. de SAINTGENOIS. De meeste
authentieke documenten
uit deze bundel zijn door
Cornelius de Schepper
ondertekend.
"GARCAEUS,
Astrologiae Methodus,
Bazel, 1576, p. 157:
Cornelius Scepperus,
auli.cus Belgicus, in
omni genere disciplinarium insignis. N.(atus)
1501 Decembris D.(ie)
18, H.(ora) 5 M.(inute)
26 : Cornelius de
Scheppere, Belgische
hoveling, in alle studies
ervaren, geboren op 18
december 1501 om 5 u
26 min. Cornelius de
Schepper zelf had lang in
de overtuiging geleefd
dat hij in een jaar eerder

geboren was. In 1546
vermeldt hij terloops in
een brief aan zijn vriend
Dantiscus dat de archieven hem leerden dat hij
een jaar jonger was dan
gedacht. (H. DE
VOCHT, John Dantiscus
.. " o.c" p. 391)
25
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, hs nr. 7771
(inventarisnr. 21757),
genealogische aantekeningen van Marius Voet
(+ Brugge, 1685), f' 55,
die gedetailleerde informatie geeft over de
namen van zijn ouders,
grootouders en oom
Jacob, echtgenotes en
kinderen en schoonkinderen. Hij vermeldt evenwel slechts één oom
(meester Jacob) en geen
tante. In andere bronnen
wordt zijn moeder
Gislaine de Severin
genoemd (de SaintGenois, mogelijks door
hem overgenomen uit DE
HAAN, HETTEMA en
VAN HALMAEL,
Stamboek van den frieschen adel, zie zijn nota
op p. 9 in Recherches sur
.. " ook overgenomen
door H. DE VOCHT).
De familienaam de
Chivoire treffen we niet
alleen bij Marius Voet
aan, die als een betrouwbaar en accuraat werkend
genealoog bekend staat,
maar ook in de handschriftelijke genealogie
der Duinkerkse De
Schepperes en ook in DE
POTTER en BROECKAERT, Geschiedenis van
de gemeenten der
Provincie OostVlaanderen, 1ste reeks arrondissement Gent, 2de
deel, Gent, 1864-70,
hoofdstuk Eeke, p. 13.

uit Duinkerke wordt in bijlage gegeven. Zijn grootvader Jan is
beroemd gebleven door zijn deelname aan de zeeslagen van hertog Filips de Goede van Bourgondië tegen de Engelsen en te
lande in zijn strijd tegen de Fransen. Hiervoor had hij als beloning de titel van vice-admiraal van Vlaanderen gekregen 26 •
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Omwille van de verbondenheid van zijn grootvader en vader
met Duinkerke, schreven sommige geschiedschrijvers, zoals
Sanderus en Faulconnier, dat Duinkerke de geboorteplaats van
Comelius zou geweest zijn, maar Comelius zelf noemde zich in
zijn geschriften steeds en dit reeds in 1523: Cornelius Duplicius
Scepperus Neoportuensis, m.a.w.: Nieuwpoortenaar. Bovendien staat het vast dat zijn ouders reeds vóór 6 mei 1503 vanuit
Duinkerke naar Nieuwpoort verhuisd waren en er het poorterschap hadden gekocht 27 • Of hij nu vóór of na de verhuis van zijn
ouders van Duinkerke naar Nieuwpoort geboren werd is niet
uitgemaakt, maar in elk geval groeide hij in zijn prilste jaren te
Nieuwpoort op. Op 20 november 1509 waren zijn beide ouders
reeds overleden en kwam hij onder de voogdij van zijn drie
ooms uit Duinkerke 28 •
Over zijn jeugdjaren is weinig bekend. Toch moet hij toen ook
reeds frequent gereisd hebben. Hij vermeldt immers terloops in
een rapport van 1553 dat hij tijdens zijn jeugdjaren Normandië
doorkruist heeft en ook de Normandische zee, waarbij hij ook
het kanaaleiland Sark bezocht 29 •
Er bestaat enige onduidelijkheid over zijn familienaam. Hoewel
de akten in Duinkerke en Nieuwpoort steeds de familienaam de
Scepper vermelden, werd door sommige geschiedschrijvers en
latere auteurs vooropgesteld dat de oorspronkelijke naam van de
Duinkerkse de Sceppers, De Dobbele zou zijn. Dit wordt gesuggereerd omdat Comelius zich in zijn vroegste brieven soms van
de naam Double of Duplicius bedient.
Omwille van zijn maritieme avonturen zou aan zijn grootvader
de bijnaam gegeven geweest zijn van De Schipper (=schipper of
kaper) of De Schepper. Deze bijnaam zou dan uiteindelijk de
plaats ingenomen hebben van de oorspronkelijke familienaam.
Zijn kleinzoon Comelius zou dan weliswaar de naam De
Schepper als zijn familienaam gebruiken, maar toch nog de oorspronkelijke naam in de vorm van een tussennaam Duplicius
behouden hebben, de Latijnse vertaling van De Dobbele.

" Helaas is hierover of
over Cornelius' verwanten in Duinkerke nog
slechts weinig te vinden
in het Duinkerkse
archief: in 1558 werd de
stad ingenomen door de
maarschalk de Thermes

en werd archief vernield;
in 1642 brandde het stadhuis af, en ook in 1929
ging heel wat verloren in
de brand van het archief
en het museum. Wat
maakt dat de enige
'oude' dokumenten die

nu nog bewaard zijn,
zijn: een register van de
vernieuwing van de
magistraat uit 1425, een
register van wettelijke
passeringen 1506-1552
en de stadsrekeningen
1519-1521. Zie hierover:

S. BLAZY, Les archives
de Dunkerque. in: Revue
de la Société
Dunkerquoise d'Histoire
et d'Archéologie. dl. 2,
april 1975. nr. 4. p. 1524.
" Brugge. Rijksarchief,
Stadsarchief Nieuwpoort,
register 196 (poortersboek), f"° l l 9v 0 : Andries
de Scepper, gheboren van
Dunekerke was
ontf(ang)en poorter by
cape den vj.en daghe van
meye a(nn)o xv.c drie,
was vervreemt van
Dunekerke also dat bleec
bij zijnen yssuebrief
en( de) heeft zijne borghen ge stelt Ph( ilip )s
Hoosschaert den
burchm( eest)er.
28
Dunkerque, Archives
Municipales, Actes
Judiciaires, série 48, nr. I
(1504-1511 ), f"° 260 is
~en grote akte van certificatie, waaruit blijkt dat
Comelius als enig kind
van zijn overleden vader
Andries, onder voogdij
staat van zijn ooms
meester Jacob de
Scepper, Jan de Scepper
de Oude en Comelius de
Scepper. Hij had ook nog
een tante Pierina de
Scepper. In 1511 is een
Jan de Scepper de Oude.
burgemeester van
Duinkerke en een Jan de
Scepper de Jonghe, raad.
(zelfde register, f"° 294 en
376)
" Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Raad van
State en Audiëntie, nr.
1665/2A f"° 148: ... que
du temps de ma jeunesse,
et que j' ay hanté Ie pays
de Nonnandie et quelquefois la mer la entour,
lad(ite) ysle de Sercq
co(m)me deshabitee et
depeup/ee de gens ... (hij
geeft zijn mening over
het eventueel strategisch
belang om het eiland dat
toen door een hollandse
kaper voor de
Habsburgers bezet was,
al dan niet bezet te houden)

'° Kopenhagen,
Staatsarchief,
Muenchensamling, 3959,
en ook: Cornet Duple, in
een brief uit Granada,
Kalendes Octobris 1526
aan Adriaen Herbouts te
Antwerpen (vermeld als
van 28 sept 1526 door P.
GENARD, o.c., p. 607).
Mededeling van dhr.
Hinneman, Binche (brief
van 25.9.1997).
" P. GENARD, o.c., p.
606-608. H. DE VOCHT,
John Dantiscus ... , o.c.,
p. 19 citeert in extenso
een brief van Christaan II
van 28 jan. 1526, waarin
de koning de adeldom
van zijn onderkanselier
bevestigt en enkele wijzigingen toelaat in het
wapenschild van zijn
familie, en waarin volgende passage voorkomt:
... avuum tuum paternum
Johannem Duplicium, cui
rei militiae nava/is peritia, et res preclare
gestae, Scheppero agnomentum fecere ....
12
Heel wat van het oude
archief van Duinkerke is
verloren gegaan, zodat
nauwelijks nog orginele
stukken uit begin der
16de en uit de 15de eeuw
ter beschikking staan om
het voorkomen van een
naam De Dobbele aldaar
te verifiëren.
11
· Zie: F. DEBRABANDERE, Woordenboek van
de familienamen in
België en NoordFrankrijk, Brussel, 1993:
beroepsnaam van de
kleermaker. Een andere
verklaring zou ook kunnen zijn dat hij na het
overlijden van zijn
ouders bij een familie
van de naam De Dobbele
aangenomen werd en
zich van hun naam
bediende om pas later
zijn echte familienaam te
gaan gebruiken.
" Ingeschreven aan de
universiteit te Leuven
als: Cornelius sceppere
de nouo portu morinensis
dioc.
35
Opera omnia Des.
Erasmi Roterodami, dl. I,
2, Amsterdam 1971, p.
674-675.

In de vroegste van hem bekende brief uit 1523 ondertekent hij
als Cornille Double 30 en iets later als Cornille Double alias
Sceppere (21 april 1526, 28 september 1526) en op 28 mei 1526
als Cornelius Duplicius en eronder Scepperus. In de volgende
jaren als Cornelius Duplicius Scepperus of gewoon Cornelius
Scepperus 31 •

De verklaring dat De Dobbele de originele familienaam zou zijn
is niet geheel bevredigend. In de akten te Nieuwpoort en
Duinkerke betreffende zijn verwanten wordt steeds enkel De
Schepper(e) als naam gebruikt 32. En etymologisch betekent de
naam de Schepper ook eigenlijk: kleermaker 33 •
Zijn jeugdjaren en zijn humanistische opleiding

Zijn eerste humanistische opleiding kreeg hij van zijn oom
meester Jacob De Schepper, pastoor van Ekelsbeke (Esquelbecq, Nord, F.) in Bergen-Ambacht.
Zijn oom zond hem daarna naar de universiteit van Parijs (Sorbonne), waar Cornelius de dialectica en de fysica bestudeerde
en met een dergelijk succes dat hij de graad van primus in promotione verkreeg. Hij werd doctor Parisiensis. Hij bleef daarna
nog enige tijd aan de Parijse universiteit om zich verder te
bekwamen in zijn kennis van het Frans en de oude talen Latijn
en Grieks, maar ook om zich toe te leggen op de studie van de
geschiedenis, de wiskunde en de astronomie. Volgens zijn tijdgenoten blonk hij vooral uit in geschiedenis en wiskunde.
In 1522, 20 jaar oud trok hij naar Leuven waar hij zich inschreef
op 3 december 34 om zich te vervolmaken in talen, wijsbegeerte
en wiskunde in het Collegium Trilingue, dat enkele jaren te
voren in uitvoering van het testament van Busleyden gesticht
was geworden en waarvan Erasmus de grote bezieler was. Hier
werd Cornelius al snel beroemd om zijn kennis van de talen.
Erasmus schreef in 1529 over Cornelius De Schepper:
Scepperus praeterquam quad in omni disciplinarum gene re versatus est, pari facultate et solutam orationem texit et carmen,
quanquam et hic iamdiu fabulam agit motoriam : "niet alleen is
De Schepper in allerlei takken van wetenschap bedreven, hij is
ook literair begaafd zowel op het gebied van proza als van de
poëzie, maar hij leidt al lange tijd een rusteloos zwervend
leven" 35 • Zijn verblijf aan de Leuvense universiteit was evenwel
kort (twee maanden).
Zijn studie van de wiskunde en de astronomie, welke laatste
wetenschap op dat ogenblik erg in de mode was, leidde tot het
schrijven in 1523 van zijn eerste en groots opgevatte werk in
stijlvol Latijn: Assertiones Fidei adversus Astrologos, sive de
Significationibus Conjunctionum Superiorum Planetarum anni
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millesimi quingentesimi vigesimi quarti (Bevestiging van het
geloof tegen de astrologen) 36 • Enkele astrologen hadden uit de
stand der hemellichamen menen te moeten opmaken dat er in
1524 een grote wereldramp zou losbreken. Eén jaar voordien
weerlegde Comelius De Schepper met zijn boek uitvoerig deze
beweringen.
In dienst van Christiaan II, koning van Denemarken

72

Het boek Assertiones ... en zijn groeiende bekendheid daardoor,
bracht hem tot een ontmoeting in Mechelen met Godschalk
Ericksen, kanselier van de Deense koning Christiaan II. De kanselier nam Comelius De Schepper in dienst voor zijn koning in
februari 1523. Hier zou hij de basis leggen voor zijn latere loopbaan als diplomaat en ambassadeur aan vele Europese hoven.
Teneinde de rol van reizend diplomaat, die hij later zou spelen,
beter te begrijpen geven we eerst een overzicht van de toestand
van Europa in de eerste helft van de 16de eeuw.
Door het huwelijk van Maria, de laatste hertogin van Bourgondië en gravin van Vlaanderen, met Maximiliaan van Oostenrijk,
waren de 17 Provincieën der Nederlanden deel geworden van
het Habsburgse Keizerrijk. Maximiliaans kleinzoon was Karel
V, die we beter kennen onder de naam Keizer Karel. Keizer
Karel bestuurde de Nederlanden eerst via zijn tante Margareta
van Oostenrijk, daarna via zijn zuster Maria van Hongarije, die
optraden als landvoogdes. Zijn broer Ferdinand was koning van
het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Engeland werd geregeerd door Hendrik VIII. Denemarken, Zweden en Noorwegen
door Christiaan Il. Over Frankrijk regeerde Frans I, de gezworen vijand van Karel V. In Zuid-Oost-Europa waren de Turken
na de val van Constantinopel (1453) steeds verder doorgedrongen, in 1529 stonden zij zelfs voor de poorten van Wenen.
Denemarken, Zweden en Noorwegen waren verenigd in een
Unie onder het gezag van het Deense vorstenhuis. In het kader
van de Habsburgse huwelijkspolitiek had Maximiliaan van
Oostenrijk zijn jongste kleindochter Isabella uitgehuwelijkt aan
Christiaan II van Denemarken 37 • Maar zij had het niet getroffen
met haar echtgenoot, wiens levenswandel hem de bijnamen 'de
slechte' en 'de Nero van het Noorden' bezorgde. Opstanden bleven niet uit: in Zweden in 1521 onder leiding van Gustav Wasa
en in hetzelfde jaar ook in Denemarken. Koning Christiaan II
moest troonsafstand doen en ging in ballingschap. Eind april
1523 kwam hij berooid naar de Nederlanden, het geboorteland
van Isabella, in de hoop van zijn schoonfamilie hulp te krijgen.
Hij verbleef een tijdlang in het stadje Vere (Zeeland) op het
schiereiland Walcheren en kwam af en toe naar Brugge. Om
zich beter te integreren zocht hij weldra een privé-secretaris, die
hij via zijn kanselier vond in Comelius De Schepper.
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Uitgegeven te
Antwerpen, Fr.
Byrckmann, 1523, opgedragen aan kardinaal
Erard de la Marck, bisschop van Luik: de titel
vervolgt met: , ad reverendissimum Cardinalem
Dominum Erhardum a
Marka, Archiepiscopum
Valentinum, Episcopum
Leodiensem, Ducem
Bulionium Comitem
Lossensem, Comelio
Sceppero Neoportuensi,
philopsopho, auctore.
Libri Sex. Veneunt
Antverpiae in AEdibus
honesti viri Francisci
Byrckmanni Bibliopolae,
ac civis Coloniensis. Ac
Coloniae in aedibus eiusdem sub intersignio pinguis gallinae. 1523.
Uitgegeven te
Antwerpen, S. Cocus &
Gerard Nicolaus, 1523.
Exemplaren in Brugge,
Stadsbibliotheek; Gent,
Centrale Bibliotheek
Rijksuniversiteit, Ma
l 23a; Antwerpen,
Museum Plantijn
Moretus en Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek.
In 1548 werd het herdrukt te Keulen:
Adversus Falsos
Quorundam
Astrologorum
Augurationes, Comelij
Scepperij Assertio...
Coloniae Agrippinae ..
Vidus Arnoldi
Birckmanni. Anno, 1548.
" Voor de lotgevallen van
de Deense koning en zijn
ongelukkige echtgenote,
zie vooral het hoofdstuk
daarover in: L.V.G.
GORTER-VAN ROYEN,
Maria van Hongarije,
regentes der
Nederlanden, Hilversum,
1995, p. 197-212.

38
Apologeticum pro Jure
ac Defensione ...
Christierni... Daniae
regis ad emissos contra
se Lubecensium articulos
quibus suscepti adversus
eum belli rationem prescribunt... responsio,
gepubliceerd met een
brief van Christiaan aan
zijn schoonbroer Karel V
van febr. 1524;
Christierni regis ad duas
epistolas quibus rationem
belli adversus il/urn
suscepti D. Frid.
Ho/satiae dux, illius
patruus, reddere conatur. .. responsio etc... ,
gepubliceerd met een
brief van Christiaan van
april 1524. Van beide
pamfletten is een exemplaar bewaard in Brussel,
Koninklijke Bibliotheek,
fonds Van Hulthem.
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H. DE VOCHT, John
Dantiscus ... ,o.c., p. 17.
"' Joannes von Höfen
(Gdansk, 31 okt. 1485 Lidzbark Warminski, 27
okt. 1548), noemde zichzelf Dantiscus, een
Latijnse verwijzing naar
zijn geboortestad of Jan
Dantyszek in het Pools.
Maar hij gebruikte ook
soms de Latijnse versie
van zijn Duitse familienaam: Joannes De Curiis.
En in zijn poëziegeschriften, gebruikte hij dan
weer de naam Johann
Flachsbinder, of de
Griekse vertaling
Linodesmon, verwijzend
naar het beroep van zijn
grootvader, die touwslager was geweest. Zijn
vader was een rijke brouwer uit Gdansk. Hij
bouwde een grote loopbaan uit in de diplomatie
onder koning Sigismund
1. Hij verbleef in
Duitsland, Spanje, Italië
en de Nederlanden. Later
in zijn leven trad hij in
dienst van de kerk en
werd al snel bisschop van
Chelmno in 1530 en
prinsbisschop van
Warminski in 1537. Hij
behoorde tot de vroegste
vertegenwoordigers van
het humanisme en de
renaissance in Polen.
Over deze persoon van

De Deense koning zou zich snel rekenschap geven van Cornelius' grote talenten. In 1524 (februari en april) publiceerde
Cornelius twee pamfletten ten gunste van Christiaan II, die verstuurd werden naar paus Clemens VII, Keizer Karel en naar de
koningen van Engeland en Frankrijk 38 • Ze werden fel opgemerkt. Hij bewees er ook mee een zeer goed doorzicht te hebben in de politiek van zijn tijd. Christiaan II benoemde hem uit
erkentelijkheid prompt tot zijn onderkanselier. Hij was toen
nauwelijks 22 jaar oud. Op 28 oktober 1524 werd hij in die hoedanigheid naar Hendrik VIII en kardinaal Wolsey gestuurd om
hun steun te verkrijgen. Van daaruit zeilde hij naar Madrid, waar
hij verbleef van 15 december 1524 tot juni 1525 39 • Hier ontmoette hij voor het eerst Joannes Dantiscus, ambassadeur van
de koning van Polen, en humanist, met wie hij levenslang
bevriend bleef•0 • Vele honderden brieven van Cornelius De
Schepper zijn bewaard gebleven in zijn correspondentie 41 •
De echtgenote van Christiaan II leidde ondertussen een erg triest
bestaan te Lier. Uiteindelijk werd ze ziek. De abt van de St.Pietersabdij bracht haar over naar zijn landhuis in Zwijnaarde.
Bij zijn terugkeer in de Nederlanden vond Cornelius De Schepper haar in een wanhopige toestand. Al zijn inspanningen waren
nu erop gericht haar te helpen en hij bezocht haar dagelijks.
Maar het mocht niet baten. Ze overleed in januari 1526, bijgestaan door Cornelius De Schepper en werd begraven in de St.Pietersabdij te Gent. Op haar graftombe werd een lang grafschrift aangebracht, opgesteld door Cornelius De Schepper. Hij
schreef ook een elegie•2 •
Om zijn toewijding in de zaak van Christiaan II schonk deze
hem in 1529 de macht over een uitgestrekt gebied in Noorwegen, nl. Jämtland (tegenwoordig een provincie in Zweden); hij
sloeg hem tot ridder in de orde van de Olifant en vereerde hem
met het halssnoer van deze gebieden. Cornelius kon evenwel
zijn macht nooit uitoefenen daar Christiaan nimmer erin slaag-

Europese betekenis, zie
ook: Studia Europaea Il,
Joannes Dantiscus
( 1485-1548) Polish
Ambassador and
Humanist. (Proceedings
of the International
Colloquium, Brussels,
May 22-23, 1995, uitgegeven door de Akademie
voor Wetenschappen,
Letteren en Schone
Kunsten van België). In
1988 werd aan de universiteit van Warschau een
project gestart om alle
correspondentie van

Dantiscus op te sporen en
uit te geven.
" Voor de bewaarplaatsen
zie de inleiding van H.
DE VOCHT, John
Dantiscus ... , o.c., alsook
A. SKOLIMOWSKA,
Catalogue of Joannes
Dantiscus'
Correspondence:
Objectives. Needs and
Achievements, in: Studia
Europaea Il, Joannes
Dantiscus .... Zijn correspondentie wordt op
10.000 brieven geraamd.
Andere publicatieplaat-

sen zijn: E.J. de
Westphalen, Monumenta
inedita rerum
Germanicum, praecipue
Cimbricarum et
Megalopensium, Leipzig,
1743, dl. 3. Mededeling
van dhr. Rafal Prinke,
Poznan, Polen.
" Gedrukt te Antwerpen
in oktober 1528 door Jan
Grapheus voor Gregorius
Bontius. Voor de volledige tekst zie: J. de
SAINT-GENOIS in
Messager des sciences
historiques, o.c ..
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Situering van het Hof van Beveren in de Brugse Nieuwstraat op het stadsplan van Marcus Gemerts.
Woonhuis van de gezinnen Laurijn-Donche en De Schepper-Donche.

de zijn troon terug te veroveren en in ballingschap stierf in
1549.
In dienst van Keizer Karel V

Door zijn diplomatieke interventies ten gunste van Christiaan II
was Comelius ook opgemerkt geworden door de landvoogdes
der Nederlanden, Margareta van Oostenrijk. Zij overhaalde hem
in dienst te treden bij haar neef Karel V (februari 1526). Ook
Godschalck Ericksen, kanselier van Christiaan II, volgde
Comelius' voorbeeld en werd adviseur van Karel V. Door financiële moeilijkheden had Christiaan II de meeste van zijn raadgevers moeten ontslaan. Comelius De Schepper vertrok in september 1526 naar de Keizer in Spanje. Karel V kende reeds
goed zijn diplomatieke gaven en de grote toewijding die hij
betoond had aan zijn zuster Isabella, de ongelukkige echtgenote van Christiaan Il, waardeerde hij ten zeerste.
Hij verbleef lange tijd in Spanje en volgde daarna Karel V op
zijn veldtocht in Italië (in juni-juli 1527 was hij Monaco en
Genua) maar keerde in oktober terug naar Spanje (Saragossa).
In het voorjaar 1528 keerde hij terug naar de Nederlanden: op 8
maart was hij klaar om vanuit Bilbao (Spaans Baskenland) in te
schepen voor Vlaanderen, maar moest enige tijd wachten op een
gunstige wind. In 1528 ook zond keizer Karel hem naar Schotland, om de Schotten hulp te vragen in zijn strijd tegen de
Engelsen, die zich, na Keizer Karels plundering van Rome, zich
met zijn erfvijand Frankrijk geallieerd hadden.
Zijn huwelijk met Elisabeth Donche

In de volgende maanden moet hij kennis gemaakt hebben met
Elisabeth Donche. Dat hij haar heeft leren kennen via zijn veelvuldige contacten in het humanistisch milieu in de Nederlanden
is erg aannemelijk, zoals hoger reeds aangegeven.
Maar daarbuiten hadden zij mogelijks nog een andere band.
Elisabeth Donche, geboren te Lo, groeide op te Zegerskapelle in
het tweede gezin van haar moeder, gehuwd met de heer van dit
dorp. Comelius De Schepper, die te Nieuwpoort al op heel
jonge leeftijd zijn beide ouders verloren had, werd opgevoed
door zijn oom meester Jacob De Schepper, pastoor te Ekelsbeke. Zegerskapelle en Ekelsbeke, hoewel in verschillende kasselrijen gelegen (resp. Kassei-Ambacht en Bergen-Ambacht)
zijn niettemin buurdorpen, waar een wegwijzer ons leert dat de
kernen op amper 3,2 kilometer van elkaar gelegen zijn.
Hebben Elisabeth en Comelius elkaar als kinderen reeds ontmoet? Het lijkt heel goed mogelijk. De heer van Zegerskapelle
en de pastoor van de buurparochie Ekelsbeke moeten elkaar
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toch ongetwijfeld gekend hebben en waarom dan ook niet zijn
stiefdochter en het leergierige neefje van de pastoor? Elisabeth
Donche was weliswaar enkele jaren ouder. Maar in de veel kleinere gemeenschappen die dorpen toen waren, kende wellicht
iedereen iedereen.
Na de kindertijd gingen hun wegen uiteen: door Elisabeths eerste huwelijk in 1516 met Pieter Laurijn kwam zij in het ver daarvandaan gelegen Brugge terecht. Cornelius ging rond dezelfde
tijd in Parijs en Leuven studeren en werd daarna al heel snel een
76 bereisd man, die meerdere Europese landen gezien had. Twaalf
jaar later pas ontmoetten zij elkaar (opnieuw?).
Ongeacht of zij elkaar nu in hun jeugd al ontmoet hadden, toch
zal het voor hen zeker een aangename vaststelling geweest zijn
van elkaar te vernemen dat ze beiden hun jeugdjaren in buurdorpen doorgebracht hadden, waaraan ze ongetwijfeld veel
gemeenschappelijke jeugdherinneringen konden ophalen. Zo
konden ze bv. ook de bedenking maken dat zowel Nieuwpoort
en Lo, de steden van hun prilste kinderjaren, als de dorpen
Ekelsbeke en Zegerskapelle van hun jeugdjaren toevallig allemaal in de IJzervallei gelegen zijn!
Reeds op 6 mei 1528 schreef Cornelius De Schepper vanuit
Brugge aan zijn boezemvriend Dantiscus dat hij 'volop bezig
was met de zaak, waarvan U weet dat ze mij ter harte gaat, en
op goede voet is en zo goed als rond'. Met deze 'zaak' doelt hij
ongetwijfeld op zijn aanstaande huwelijk. Maar eerst riep de
plicht hem nog: in mei vertrok hij terug op verre diplomatieke
missie naar Polen. Eind september pas keerde hij terug naar de
Nederlanden. Op 6 oktober was hij in Leuven en begin november te Mechelen. Te Mechelen overnachtte hij in de herberg De
Cleppel, waar hij vaak overnachtte 43 •
En uiteindelijk moet hij dan in Brugge aangekomen zijn en kon
hij Elisabeth Donche huwen op 6 december 1528 44 •

" De rekeningen van de
waard Peter Hals, zijn
nog bewaard ... (zie
Missions Diplomatiques
... , o.c" p. 35).
"' Brussel, Koninlijke
Bibliotheek, hs II 6976
(Marius VOET(+l685),
Les éschevins du Franc)
vermeldt deze datum op
f' 165. In zijn werk vermeldt hij geen bronnen,
maar ongetwijfeld vond
hij dit in de griffie van
het Brugse Vrije waar hij
toegang had. Overigens
maakt het hele werk een
zeer degelijke indruk

voor zijn tijd. H. DE
VOCHT, John Dantiscus
.. " o.c" p. 316 situeert dit
huwelijk in de eerste
dagen van oktober 1528,
maar ook zonder bronvermelding. Vreemd is
dat Elisabeth nog niet als
hertrouwde vermeld
wordt in een akte van
aanstelling van procureur
: in Brugge, Stadsarchief,
nr. 199 registers van procuraties, register 15281529 (N.B. dat slechts
ten dele bewaard is, nl. 3
losse katernen, die de
periode nov. 1528-maart

1529 (n.s.) en juli-aug
1529 omvatten) vinden
we een akte van 2 febr.
1529 (n.s.) i.v.m. de
voogd Roland van
Berchem van Charles en
Philibert Laurijn, zonen
(uit het tweede huwelijk)
van Jeronimus Laurijn,
de deken van St-Donaes
(=Marc Laurijn), mijn
heere van Watervliet(=
Mathijs Laurijn) en de
weduwe en( de) kinderen
van mr Pieter Lauwerin.
Roland van Berchem was
de echtgenote van
Philippa Laurijn (even-

eens uit het tweede
huwelijk van Jeronimus
Laurijn), en Mathijs,
Marc de nog levende
zonen uit zijn eerste
huwelijk, broers van de
overleden Pieter, de
enige andere zoon met
levende nakomelingen
van Jeronimus. (zie de
genealogie Laurin in J.
GAIILIARD, Bruges et
Ie Franc, o.c.) In deze
akte is dus nog geen vermelding van een nieuwe
echtgenoot van Elisabeth
Donche, weduwe van
Pieter Laurijn. In het volgende register 1529-30
vinden we wel reeds op
f' 92v 0 : ••• ghecompareert es in persoone
vrauwe Elisabeth Donche
jeghenw(oordig) gheselnede van mer Corn(elis)
Scepperius, Ruddere,
Raede van de K.M. ...
Actum 6 sporcle 1529,
dus 6 febr. 1530 (n.s.)
Hier dus wel reeds de
vermelding van een nieuwe echtgenoot en de vermelding jegenwoordig
wijst erop dat haar verandering in huwelijkse staat
recent was. Opm.: L.
GILLIODTS-VAN
SEVEREN, in zijn
Coutumes ... Watervliet,
o.c" p. 162, vermeldt
deze laatste akte verkeerdelijk met verwijzing
naar het register der procuraties 1529-30 f' 92v 0 ,
als van "15 febr. 1527
(n.s.)", Niet alleen moet
15 febr, 6 febr zijn, sloop
er ook een (druk?)fout in:
1527 i.p.v. 1529, maar
bovendien gaat het niet
om een datum in nieuwe
stijl, maar wel in oude
stijl' Immers, op f' 62v
vindt men bv. een akte
van datum laetsten dec
XVc xxix, gevolgd op fO
63v 0 door iiij lauwmaendt XVc xxix, op f'
138v ii april XVc xxix
voor paeschen, f' l 43r 0 :
xvi april XVc xxix up de
paeschavont en op F
144v 0 : xxi april XVc xxx.
Pasen in de Juliaanse
kalender in 1530 valt
inderdaad op 17 april.
0

0

:

Eind december vertrok hij al weer naar Spanje, maar hij was in
het voorjaar terug in de Nederlanden. Op 25 mei 1529 schreef
hij vanuit Brussel terug aan zijn vriend Joannes Dantiscus, die
aan het hof van Karel V in Spanje verbleef. Hij bedankt hem
voor zijn gelukwensen voor zijn huwelijk en voegt nog eraan
toe: et facis bene ("u doet er wel aan"), want schrijft hij: hij
heeft in zijn vrouw nooit zoveel vriendschap gevonden, maar
oordeelt rarum in mulieribus! Accedit amor meus ("zeldzaam
bij vrouwen - mijn genegenheid is er"). Zijn liefde groeit elke
dag, evenals de ervaring van haar virtus. (deugdzaamheid) Zij
is, zo schrijft hij: ingenio ad magna nata, nolitque me domi tor- 77
pere. ("door haar karakter is zij tot grote dingen geboren (in
staat) en zij wil me niet opsluiten thuis") Toch niet onbelangrijk
voor een veelreizend diplomaat ... 45 •
Het huwelijk met de jonge weduwe bracht de niet zo bemiddelde Comelius ook een groot fortuin 46 • Met zijn vele talenten en
de best mogelijke omstandigheden op het thuisfront stond niets
meer hem nog in de weg voor de uitbouw van een grote diplomatieke loopbaan.
Twintig jaar later, zou hij haar in haar grafschrift nog expliciet
de waardering "een uitzonderlijke vrouw" (matroma rarissima)
toedichten.
Terug op rondreis door Europa

Karel V was inmiddels vanuit Spanje afgereisd naar Bologna
waar hij aankwam begin november 1529 en er bleef voor zijn
keizerskroning op 24 februari 1530. Comelius De Schepper en
zijn vriend Joannes Dantiscus waren hierbij aanwezig.
Vanuit Bologna bemiddelde hij tussendoor ook nog bij de paus,
voor de verzoening met zijn vroegere broodheer, Christiaan II
van Denemarken, die zich terug tot het katholicisme wilde bekeren in ruil voor pauselijke steun in zijn zaak. De bemiddeling
slaagde en Comelius werd door Christiaan ridder geslagen in de
Orde van de Olifant.

" H. DE VOCHT,
History of ... , o.c., p. 4849.
46
H. DE VOCHT,
History of .. , o.c., p. 168
noot 2 naar een brief van
Erasmus aan Olah van 19
april 1533.

Toen de Keizer daarna vertrok naar Duitsland, via Corregio,
Gonzaga, Trente, Bolzano, Brixen, Innsbruck om in Augsburg
deel te nemen aan de Rijksdag, trok Comelius mee in zijn
gevolg. De verhoopte verzoening tussen katholieken en protestanten draaide uit op een mislukking. Comelius bleef nog een
hele tijd in Augsburg tot wanneer Keizer Karel naar de
Nederlanden reisde.
In december was Comelius te Keulen en in januari 1531 te
Maastricht. Hij kocht er een paard, en vertrok richting Brugge.
Hij verkoos hiervoor te reizen via Diest en Mechelen, en niet de
andere weg die over Leuven liep, want hoewel deze beter was,
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Portret van Joannes Dantiscus

was die langer. En na meer dan een jaar van zijn pasgehuwde
vrouw verwijderd te zijn geweest, zal zijn haast wel groot
geweest zijn. Keizer Karel verbleef te Brussel van eind januari
tot half maart en daarna ook te Leuven en Gent.

Dantiscus in de Nederlanden
Inmiddels was ook Joannes Dantiscus vanuit Augsburg in
Brussel aangekomen. In april was deze te Gent, waar hij ongeveer drie maanden verbleef en gehuisvest was bij de baljuw
Arent Sturm en er talrijke humanisten ontmoette. Hij zou nog in
de Nederlanden blijven tot februari 1532.
Comelius De Schepper nodigde hem op 13 april 1531 uit om
hem te bezoeken in zijn huis te Brugge. Hij beloofde met hem
een uitstap te doen naar Sluis om hem 'de Oceaan' en Vlaanderen te laten zien. Twee dagen later stuurt hij een nieuwe uitnodiging, en lokt hem deze keer met de belofte hem een prachtige wereldglobe te laten zien, wetend dat Dantiscus een grote
cartografische belangstelling had 47 • Deze kans liet Dantiscus
niet voorbijgaan en hij vertrok naar Brugge. Daar maakte
Dantiscus kennis met De Scheppers familie: zijn echtgenote
Elisabeth Donche en haar zuster Joanna, alsook met haar
schoonbroer Marc Laurijn, de deken van de St.-Donaaskerk, die
het centrum van de humanistische activiteit te Brugge belichaamde.

,- H. DE VOCHT. John
Dantiscus .... o.c .. p. 71.
Al kort na zijn aankomst
in de Nederlanden. had
Dantiscus een bestelling
geplaatst voor de vervaardiging van een globe
bij de Leuvense boekverkoper en -drukker.
Bartholomeus de Grave.
En in 1530 had hij al
door Lieven Algoet van
Gent. toen in dienst van
Cornelius de Schepper,
een zeekaart besteld. Het
volgende jaar werkte
deze cartograaf te Brugge
aan een grote globe voor
Marc Laurijn.

Maar hun ontmoeting in de Nederlanden was van korte duur.
Hoewel Dantiscus nog geruime tijd in de Nederlanden verbleef,
werd Cornelius De Schepper tot zijn spijt, eind mei alweer op
diplomatieke missie uitgezonden. Dit bracht hem naar Heidelberg, Speyer en Regensburg: Keizer Karel had zijn diplomaat
uitgeleend aan zijn broer Ferdinand, koning van Duitsland. Hij
moest onderhandelen over een vrede tussen hem en Jan Zapolya, de vayvode van Transsylvanië, zijn rivaal voor de kroon
van dit land.
Cornelius vertrok op 23 mei 1531 vanuit Gent naar Heidelberg
en Speyer. Te Dillingen had hij een onderhoud met de bisschop
van Augsburg over de Lutheranen. Omdat de godsdienstproblemen maar niet ophielden, zond Keizer Karel hem daarop naar
Zwitserland om de vijf katholiek gebleven kantons aan te sporen de strijd met de protestanten verder te zetten.
In de laatste maanden van zijn verblijf in de Nederlanden nam
Dantiscus de zorg op zich om de correspondentie tussen Elisabeth Donche en haar echtgenoot op bestemming te doen komen.
Elisabeth kon zelf lezen en schrijven en dit zowel in het Nederlands als het Frans. Wat voor een vrouw uit die tijd toch niet
vanzelfsprekend is. Zij had dus wel een degelijke opvoeding
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genoten. Dat blijkt uit twee brieven van haar, bewaard in
Dantiscus' correspondentie:
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Op 19 juni 1531 schreef zij rechtstreeks aan Dantiscus en
bediende zich van het Frans. Ze bedankt hem dat hij de brieven
aan haar man via zijn tussenkomst doet bezorgen. Zij belooft
hem een aangenaam verblijf voor het bezoek dat hij zal brengen.
En haar zuster laat weten dat ze hem (wellicht op zijn vraag)
oesters zal laten bezorgen, maar dan ze toch verkiest dat hij ze
in Brugge komt proeven, want dan zullen ze verser zijn! Verder
verontschuldigt ze zich voor haar "pover vrouwengeschrift'', dat
niet kan tippen aan dat van een klerk 48 •
Mon tres honorer monseigneur abassadeur du roy
de Pologna.
Mon tres honore seigneur a vouster bonne grace
humblement me recommend(ant).
Mon s( eigneu)r je vous merchie des qui! vous a
plut de men voier les !esters de mon mary par
vouste(r) homme lequel ma dit que estes delybere
de venir a Bruges ou vous serrez le byen venu et la
maison et tous se qui! y a dedans est a vouster
com(m)andement. J'esspere que trouverez bonne
compagnie qui ferront leur mieulx pour vous
entertenir. Ma soeur se recom(m)ande humblement a vourster bonne grace et elle envoiroijt des
huitres mais elle aime mieux que les venez querir
icy et serront pluzfresches.
Mon s(ieu)r je prie que prends mon pouver escript
de bonne paert, je vous tiens ... pour tel que li..
bien mauvais escript de fem(m)e. Se nest pas
escripture de clerc. Vous recom(m)endant a noster
se quel vous plaise mon treshonore s( eigneu)r de
... que vouster nobel cueur ... de Bruges le xix de
juing xxxj.

Op deze uitnodiging ging Dantiscus blijkbaar in, want zeker is
dat hij op zondag 25 juni 1531 bij Mark Laurijn, de deken van
St.-Donaas, in het Hof van Beveren een copieuze maaltijd aangeboden kreeg. Elisabeth, haar zuster en haar kinderen van
Marks overleden broer Pieter Laurijn, woonden in hetzelfde
huis. Wellicht zullen nog heel wat vrienden aan die maaltijd
deelgenomen hebben, te zien aan de talrijke aangekochte eetwaren, die beschreven staan in het Handbouck vanden daghelixsche costen van Mark Laurijn 49 :
1 scuetele (schotel) gesprongen vleesch van 3 rebben (ribben);
1 loenge van 1 calf, (kalfslong) 1 calfsrebbescuetele; peynssen
ende scaepsclawen (pensen en schapepoten); 6 quackelen
(kwartels) ende 6 duven, 1 regher (reiger?), 1 capoen (kapoen:
gecastreerde haan);freijnsen (fr.: frèses: aardbeien?), 2 radisen,
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boonen, 18 appelen, radijs; moorbexken room (moerbesie
room?); 1 half scaep; 1 gigotpasteye (fr.: gigot: lamsbout), 1
regherpastye, 2 kiekinpasteyen, 1 coudt vemisoen pasteye en
om te besluiten: 2 taerten en 1 broot. Drank wordt niet vermeld,
wellicht zal dit wel in de voorraadkelder aanwezig geweest zijn
en als er even overvloedig gedronken als gegeten werd ....
Van een glas verloren en teruggevonden

Twaalf dagen later, op 1 juli 1531 schreef Elisabeth, ditmaal in
het Vlaams, aan Michiel de Vriendt, het neefje van de Gentse
baljuw waar Dantiscus verbleef, en die voor Dantiscus als secretaris optrad. De brief bevat een anecdote. Toen eind juni
Dantiscus' barbier van Brugge naar Gent reisde moet hij onderweg het glas (vermoedelijk bril of een ander voorwerp in glas,
bv. drinkglas) van zijn meester verloren hebben. Elisabeth
Donche, die misschien eind juni blijkbaar in Gent was en op 30
juni van Gent naar Brugge terugkeerde, deed onderweg zoeken
naar dit verloren voorwerp en slaagde erin het terug te vinden.
Het glas werd de volgende dag meegegeven met de brief aan
Michiel de Vriendt:
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A(n) Michiel De Vriendt (t)en huze vanden ambassa(d)eur van Polen. Michiel ic ghebieden mij met
goeder herten an hu. Co(m)men ghyster van
Ghendt zoo hebben ic zoo volle onderzouck ghedaen doen upden wech, om te zoucken het glas van
mijn heere dat zijnen barbier verloren hadde,
co(m)men van Brugghe, dattet in mijn handen es
gheco(m)men en haddet een aerme kynt ghevonden en zijn marken (moederken) 50 ghedreghen,
diet noch bewaert hadden. Het welken glas ic hu
senden bijden bringher dezer. Denken dan mijn
heere blijde zal wezen dat ghevonden te hebben.
Je bidde mij zeere te ghebieden in zijn goeden gracie en zoo doet oock der ghelycke mijn zuster.
Michiel ic zende hu een brief om mijn man te zenden. Bidden dat ghijse den postmeester gheven
wilt en alsser eenighe an mij commen mij die te
willen zenden want daer es altijt voulck genouch
van Brugghe. Ghy zult my vryenscap doen, dat
kent God die hu spare in ghezondtheyt.
Ghescreven te Brugghe den eersten in jullet xxxj.
Hu goedtwillighe wat ic mach, Elizabeth Donche.
In de rand is geschreven: Desen bode es betaelt dus en gheft
hem niet (de bode is reeds betaald, dus geef hem niets meer bij
de ontvangst (.")).
De taal in de brief verraadt duidelijk een Vlaamse 51 oorsprong.
Spellingen als onderzouck, zoucken, ghenouch voor onze
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Brief van Elisabeth Donche aan Michel de Vriedt. secretaris van Joannes Dantiscus
( 1531. Bibliotheca Czartoryski. Krakau, Polen)

moderne -oe- en ghedreghen voor 'gedragen', upden voor
'opden' zijn typisch Vlaams. En op West-Vlaams wijzen de uitdrukking ten huze van, en vooral de spelling hu voor U 52 •

Verdere omzwervingen van Cornelius
Eind juni 1531 keerde Cornelius uit Duitsland terug naar het
Hof van Karel te Gent. Maar in september was hij alweer in
Walenstadt (Zwitserland), waar hij in de bossen woonde. Hij
schreef dat de pest in de streek een ravage aanricht, maar enkel
in de steden, waar vogels dood uit de lucht neervallen". Daarna
verbleef hij te Luxemburg tot begin november, waar ook de pest
woedde. Hij verveelde er zich, want hij had geen boeken, dus
had hij maar besloten verzen te schrijven om de tijd te verdrijven. Hij was er eenzaam en moest er de streek besturen omdat
alle lokale bestuurders voor de pest gevlucht waren 53 •
Eind november en december was hij te Milaan, op St.-Niklaasdag, 6 december, kwam hij aan te Parijs (waar hij op zoek ging
naar pas nieuw gedrukte boeken), enkele dagen later in
Chambéry, daarna in de Savoie en vandaaruit ging hij weer naar
Milaan 5•.
Op 12 februari 1532 werd Dantiscus door zijn koning Sigismund teruggeroepen uit de Nederlanden. In zijn plaats wilde hij
Cornelius De Schepper aantrekken en vroeg Dantiscus, hem op
de hoogte te brengen van alle lopende zaken. Een week later
kwam Cornelius terug in Brussel aan, en mocht hij genieten van
zes weken verlof. Zijn vrouw was evenwel ziek, maar toch niet
zo erg, dat hij toch kan beloven aan Dantiscus - die dan nog in
Antwerpen verbleef - om langs te komen om afscheid te nemen.
Op 27 februari 1532 was hij terug in Brugge en had de reis
gemaakt in twee dagen met een voerman 55 •
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Einde mei schreef hij naar Dantiscus dat hij binnenkort naar
Duitsland zou vertrekken, en dat het hem zwaar viel: hij voelt
zich te goed in zijn Brugse thuis. Hij bekent dat hij wel graag de
opengevallen plaats van staatssecretaris van Maria van
Hongarije (zuster van keizer Karel en sinds kort de nieuwe landvoogdes van de Nederlanden) zou willen innemen: het zou hem
toelaten thuis te blijven wonen, zijn leven zou misschien minder
weelderig, maar toch veel gerieflijker worden. Maar het bleef
een wens: op 25 mei vertrok hij alweer vanuit Brugge en verbleef de rest van het jaar in Augsburg, Ulm, Wenen en
Innsbruck 56 •
Vanuit Innsbruck schreef hij op 30 november 1532 dat hij er een
triest leven leidde, dat hij nauwelijks betaald werd en veel vrienden aan het Hof verloren had en dat alles terwijl zijn vrouw op
het punt stond te bevallen. En ook nog dat overstromingen in de
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Nederlanden zijn landen en bezittingen vernielden. Met deze
bezittingen wordt wellicht Watervliet bedoeld, waar Elisabeth
Donche uit de erfenis van haar eerste man eigendommen uit het
patrominium van de familie Laurijn in bezit had. In de jaren
1530 brak de zee regelmatig door de dijken. Watervliet, in het
Schelde-estuarium was immers op de zee veroverd door de
bedijkingswerken van Jeronimus Laurijn, nadat het dorp een
eeuw eerder al eens helemaal door de zee terug overspoeld was
geweest.
84

Dat de bevalling veel nabijer was dan hij vermoedde, blijkt uit
een brief van 15 januari 1533 aan Dantiscus, waar hij meldde
dat hem een zoon geboren was, in november. (Comelius junior)
Volgens zijn vrouw gelijkt hij zelfs op Dantiscus en is hij net als
hij, geboren in november. De zee, schreef hij nog, heeft veel
schade toegebracht, en als voorbeeld meldde hij dat de heer van
Beveren (Adolf van Bourgondië, zoon van Filips, vader van
Maximiliaan) wel 100.000 dukaten verloren heeft 57 •
Zijn eerste diplomatieke missie in Constantinopel (1533)

Tot de merkwaardigste diplomatieke zendingen van Cornelius
behoren ongetwijfeld deze naar Constantinopel (Istamboel)
voor onderhandelingen met de Turkse Sultan Süleyman II.
Turkije was na de Val van Constantinopel (1453) een steeds grotere staat geworden. Het Turkse imperium, meestal Ottomaanse
imperium genoemd, naar zijn stichter Ottoman, bereikte onder
Süleyman II zijn grootste uitgestrektheid, en zou stand houden
tot in 1918. Süleyman II (1496-1566), bijgenaamd de Grote, de
Wetgever en ook nog: de Prachtlievende, volgde zijn vader
Selim I op in sept. 1520. Selim I had in 1517 Egypte, Syrië en
Palestina veroverd. Zelf veroverde Süleyman in 1534 Bagdad,
in 1538 Aden en Massawa en Jemen in 1547. Zijn vloot beheerste de Middellandse Zee en aan deze hegemonie zou pas een
einde komen in 1571 na de zeeslag van Lepanto, waar de Turkse
vloot door Spanje en Venetië verslagen werd.
Daar waar zijn vader vooral in het Midden-Oosten uitbreiding
zocht, breidde Süleyman II zijn imperium uit in Europa, met de
verovering van de Balkan. Hij voerde daartoe 7 veldtochten
tegen de Habsburgers. Hierin werd hij gesteund door de Franse
koning Frans I, die in de bedreiging van het Habsburgse Rijk
door de Turken een manier zag om de Habsburgers te verzwakken in de oorlog met de Fransen. In 1528 werd Hongarije onder
de 'vayvode' Jan Zapolya een schatplichtige vazalstaat van
Turkije. Het jaar daarop stonden de Turken voor de poorten van
Wenen, maar zij slaagden er niet in de stad te veroveren en
moesten het beleg opbreken op 15 oktober 1529. Ferdinand I,
koning van het Heilig Roomse Rijk der Duitse natie, verlangde
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naar vrede met de Turken. Hij zocht hiervoor steun bij zijn broer
Karel V om een vredesmissie naar de Turken te sturen. Keizer
Karel vertrouwde deze diplomatieke missie toe aan zijn bekwaamste diplomaat: Cornelius De Schepper.
Op 13 november 1532 werd Cornelius De Schepper bij brief
vanuit Mantua aangesteld als afgezant van de Duitse keizer
Ferdinand 1. De belangen van de landvoogdes der Nederlanden,
Maria van Hongarije, die haar koninkrijk Hongarije aan de
Turken verloren had, en van haar secretaris Nicolas Olah (een
Hongaar die zijn koningin naar de Nederlanden gevolgd was) 85
zullen hierin wel meegespeeld hebben. Door omstandigheden
diende hij evenwel nog geruime tijd te wachten voor hij in actie
kon treden. In de maand januari 1533 was hij te Innsbruck, in
februari te Linz, en op 1 maart te Wenen, daarna in Posen, maar
op 18 maart reeds terug te Wenen 58 • Op 15 april 1533 verliet hij
Wenen en kwam op 20 april aan in de havenstad Fiume in het
noorden van Joegoeslavië, waar hij vervoegd werd door een
andere ambassadeur, Vespasius de Zara en een Turkse ambassadeur. Acht dagen lang werden ze door stormen verhinderd om
uit te varen. Op 29 april ondernamen ze de zeereis naar Gabella
waar ze op 6 mei aankwamen.
Cornelius schreef op die dag naar zijn vrouw en naar Nicolas
Olah. Deze laatste zorgde er nu voor dat de brieven aan zijn
vrouw hun bestemming bereikten. Hij schreef hem terug op 5
juni en stelde hem gerust: Bij U thuis stellen uw vrouw, uw
won(tje), al de Uwen en uw vrienden alhier het wel. Zoals ge
gevraagd heb heb ik hen dikwijls per brief (Olah verblijft te
Brussel) gerustgesteld opdat ze uw kortstondige afwezigheid
moedig zauden dragen, afwezigheid die U, haar, en de Uwen,
niet weinig eer en lof zal brengen in de toekomst. Ik heb evenmin nagelaten en zal in de toekomst niet nalaten U bij Hare
Majesteit aan te bevelen 59 .

H. DE VOCHT, John
Dantiscus ... , o.c.,
p. 166-171.
" H. DE VOCHT, John
Dantiscus ... , o.c.,
p. 177.
60
H. DE VOCHT, John
Dantiscus ... , o.c.,
p. 177-178 (brieven vanuit Constantinopel van 2
en 8 juli 1533).
58

Vanuit Gabella vervolgden Cornelius en zijn medereizigers hun
reis over land, te voet tot ze op 20 mei aankwamen in
Czegmege, een voorstad op enkele mijlen van Constantinopel.
Hier werden ze opgewacht door Jeronimus de Zara, vader van
Vespasius, waarna ze zich begaven naar Constantinopel en er
onderhandelingen begonnen met de Groot-Vizier (Eerste
Minister) Ibrahim Pasja. Uiteindelijk slaagden zij erin de basis
te leggen voor een blijvende vrede met de Sultan. Die vrede
werd in Constantinopel uitgeroepen op 23 juni. Die dag verbleven zij in het paleis van de Sultan (het Topkapi-paleis aan de
Bosphorus te Istamboel). Zij spraken gedurende drie uur met de
Sultan zelf 60 •
Voor Maria van Hongarije betekende de vrede de teruggave van
haar bezittingen in dit land: de sultan had bevel gegeven dat de
Vayvode die zou restitueren. Wat Nicolas Olah betrof, schreef

Cornelius dat hij hem niet vergeten is, en dat hij vol vertrouwen
kan zijn. Hij vroeg hem zijn brieven te bezorgen en zorg te dragen voor zijn vrouw en de zijnen.
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Op 6 augustus 1533 dankte Nicolas Olah hem voor het uitstekende nieuws. Hij was net in Brugge aangekomen en gaf hem
dan ook uitgebreid nieuws over zijn vrouw, zijn dochter en zijn
zoontje die het evenbeeld is van zijn vader, zowel wat lichaam
als aard betreft. Hij heeft donker haar, lacht gemakkelijk, is blijgezind en heeft altijd dorst. Kortom ik wilde zeggen (vergeef het
mij) een schat van een kind en een fameuze kraaier. Uw vrouw
wacht met blij gemoed en veel ongeduld op U. Op 12 augustus
schrijft hij nog dat Koningin Maria een wijnschenker gestuurd
had om haar te troosten . ... Uw zoontje stelt het wel, is blijgezind en kraait van vreugde. Hij wacht met blijdschap de terugkeer van zijn vader af Doe uw best om gaaf en gezond thuis te
komen. Uw vrouw vreest immers dat ge, eens terug, een nieuwe
opdracht zult opgelegd krijgen, die U nog langer van huis zal
houden. Uw vrouw heeft klachten over de dankbaarheid van de
Keizer, die gij al zoveel gediend hebt en van wie ge nochtans
maar weinig loon gekregen hebt 61 •
Inmiddels hadden, op 16 juli 1533 Cornelius De Schepper met
Jeronimus en Vespasius de Zara, Constantinopel verlaten. Op 31
augustus waren ze te Buccari bij Fiumi toen hij terug naar Olah
schreef. Zijn brief was kort omwille van de zeeziekte waar ze
twaalf dagen onder geleden hebben, na een zeer lange reis te
land 62 • Maar nog voor die brief Cornelius had bereikt, schreef
Olah vanuit Gent, dat Cornelius' vrouw naar Gent gekomen was
om een kozijn van haar te bezoeken die arm was 63 en dat ze een
bode had gestuurd naar hem om te horen of er brieven waren.
Hij had haar verteld dat hij Cornelius' spoedige thuiskomst in
uitstekende gezondheid verwachtte maar, aangezien het een
vrouw (Elisabeth Donche) is met een klaarziend verstand, kunt
ge haar met geen woorden in slaap wiegen, alleen uw terugkeer
zal haar geruststellen. Ge zult de brief die ze me zond, samen
met geschenken, ontvangen.
Vanuit Buccari vertrokken de gezanten naar Wenen waar ze aankwamen op 21 september. Twee dagen later stelde Cornelius
zijn officiëel rapport op voor de Duitse koning.
Van zijn eerste diplomatieke missie is een dagboek van
Cornelius De Schepper bewaard gebleven (evenwel enkel onder
de vorm van een afschrift), dat aanvangt op 25 mei 1533, toen
hij dus reeds enkele dagen te Constantinopel aangekomen was
en eindigt op 18 september 1533, toen hij terug in Wenen aankwam M.
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Zijn tweede diplomatieke missie naar Constantinopel (1534)

Kort na zijn rapport in Wenen keerde Cornelius terug naar de
Nederlanden, waar hij te Brussel aankwam op 31 oktober. Hij
bracht in het paleis op de Koudenberg verslag uit bij de landvoogdes, waarna hij naar huis ging. Maar amper enkele daten
later, op 4 november was hij alweer, samen met zijn vrouw in
Brussel, en twee weken later, op 17 november moest hij alweer
afreizen naar Keizer Karel in zijn hof in Spanje 65 •
Hij ontmoette hem in Monzon in Spanje. Keizer Karel was erg
tevreden met het resultaat van de missie.
Op 22 december 1533 werd Cornelius door hem benoemd tot
toegevoegd lid van zijn Privé- Raad.
Maar indien Cornelius gehoopt had dat hij het hierna iets rustiger aan zou kunnen doen, dan kwam hij bedrogen uit. Twee
dagen later belastte de Keizer hem prompt weer met een nieuwe
diplomatieke opdracht bij de Turken. Keizer Karel wou immers
tijd winnen in zijn strijd met de Turken en besloot een vredesvoorstel aan de Turken te doen die zou gelden voor de gehele
christenheid. De diplomatieke missie omvatte echter vooral ook
een geheime opdracht: de Keizer wou op de hoogte komen van
de intriges van de Franse koning Frans I aan het hof te
Constantinopel en precieze inlichtingen bekomen over de kracht
van de Turkse vloot. Opnieuw werd de missie voorgesteld als
uitgaande van zijn broer, koning Ferdinand.
De Schepper verliet Spanje op 31 december 1533 voor Praag.
Keizer Karel had hem helaas niet toegestaan naar Oostenrijk te
gaan via Vlaanderen. Hij bekloeg er zich over in een brief van
17 januari 1534 aan Olah, de keizer was immers vrezende dat hij
niet gemakkelijk genoeg van een zeer liefhebbende echtgenote
zou kunnen scheiden 66 • Maar tevens kon hij hem melden dat hij
niet alleen in Keizer Karels Privé-Raad opgenomen was, maar
ook geheim raadslid was benoemd geworden van de landvoogdes der Nederlanden, Maria van Hongarije. In februari antwoordde Olah hem hierop dat Maria van Hongarije zeer verheugd was deze aanstelling te vernemen.
Uiteindelijk was hij
slechts 4 dagen samen
met zijn vrouw. zoals hij
schrijft in een brief vanuit Praag van 13 febr.
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In Praag, waar hij aankwam op 5 februari, kreeg Cornelius
geloofsbrieven mee van de Duitse koning. Hij vertrok op 15
februari 1534 uit Praag, terug naar Fiume, waar hij opnieuw
Jeronimus de Zara ontmoette, die hem op deze tweede reis naar
Constantinopel zou vergezellen. Deze laatste werd echter ziek,
zodat Cornelius de reis alleen moest ondernemen. Op de zeereis
had hij af te rekenen met stormen en tegenwind en verscheidene vaartuigen gingen verloren. Op 26 april 1534 kwam hij
opnieuw te Constantinopel aan, waar hij zijn geloofsbrieven
overhandigde aan de Tweede-Vizier Ajas-Pasja (de Eerste-
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Vizier Ibrahim Pasja was op veldtocht in Perzië). Na een lang
onderhoud stemde deze toe om een audiëntie te regelen met de
Sultan.
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Op 17 mei 1534 werd hij dan geëscorteerd naar het paleis van
de Sultan, waar deze zijn voorstellen voor blijvende vrede aanhoorde. In de volgende dagen trachtte De Schepper meer te vernemen over de politieke intriges en de militaire sterkte van de
Turken, nu de meeste troepen in Afrika gelegerd waren. Toen
vernam hij ook dat er onder de viziers sprake was om hem de
Sultan te doen vergezellen op zijn veldtocht in Perzië, om hem
aldus te beletten aan Keizer Karel verslag uit te brengen over de
situatie in Constantinopel. Hiervoor was Comelius erg bevreesd. Op 2 juni 1534 had hij een nieuwe audiëntie bij de Sultan. Deze stelde echter de schadeloosstelling van zijn bondgenoot Frans I van Frankrijk als eis voor een blijvende vrede met
het gehele christelijke Europa.
Omdat hij bij het verlaten van het paleis bij zijn eerste audiëntie, door de janitsaren (keursoldaten gerecruteerd uit tot de
Islam bekeerde inwoners van de Balkan) bedreigd was geweest,
vroeg hij ditmaal bijzondere bescherming, wat hem toegestaan
werd.
Op 13 juni verliet hij Constantinopel om via Belgrado en Hongarije over land terug te keren. In Belgrado werd hij 7 dagen
opgehouden door de Turken, maar hij wist te ontsnappen. Op 15
juli kwam hij te Pressburg (=Bratislava) aan. Hier schreef hij
aan de Duitse koning Ferdinand dat hij zo door de reis uitgeput
was dat hij niet meer in staat was paard te rijden noch in een rijtuig plaats te nemen. Hij werd dan ook ziek en moest het bed
houden. Hij verdacht de Turken ervan hem te willen hebben vergiftigen in Belgrado. Op 27 juli was hij echter reeds voldoende
hersteld om verder te reizen, en op 2 augustus 1534 kwam hij
terug te Praag aan. Onmiddellijk na verslag uitgebracht te hebben reisde hij af naar Spanje naar Keizer Karel. Hoewel hij er
niet in geslaagd was een algemene wapenstilstand tot stand te
brengen, was Keizer Karel toch zeer tevreden omwille van de
meegebrachte inlichtingen, zowel wat betreft de toestand in
Turkije, de regering van Süleyman, zijn doelstellingen, zijn
militaire mogelijkheden, als wat betreft de intrigres van de Paus
en vooral van de Franse koning Frans I in Constantinopel.
Keizer Karel beloonde hem dan ook door hem op 15 juli 1534
te benoemen tot gewoon lid (in tegenstelling tot toegevoegd lid
zes maand eerder) van zijn Privé-Raad. Hij kon terugkeren naar
zijn land om opnieuw een tijd door te brengen in zijn gezin. Hij
kwam terug in de Nederlanden in de loop van augustus. Op 19
september werd hij thuis weer ziek, ongetwijfeld een terugval
van zijn ziekte twee maand eerder.

Opnieuw naar Spanje, Oostenrijk en de Duitse Hanzesteden

Op 4 oktober 1534 had Comelius zijn werk terug opgenomen en
reisde hij alweer naar Spanje af om Keizer Karel te ontmoeten.
Onderweg in Cambrai (Kamerijk) schreef hij aan Olah dat hij
hoopte beter betaald te worden ". Vanuit Madrid schrijft hij aan
zijn vriend Dantiscus enkele berichten over Cortez, de veroveraar van Mexico, die beiden wellicht gekend hebben 67 • Eind
januari 1535 is Comelius terug in de Nederlanden, waar hij
klaagt over zwakke zenuwen, veroorzaakt door zijn vele vermoeiende reizen en dat hij voortaan thuis zou willen blijven als
gewoon raadslid. Het bleef bij een wens, want op 8 februari
1535 vinden we hem alweer terug in Linz bij koning Ferdinand.
Maar van juni tot september was hij in de Nederlanden. Rond
die tijd was er blijkbaar een gerucht ontstaan dat hij overleden
zou zijn, wat hij dan ook in brieven in de volgende maanden
herhaaldelijk moest rechtzetten.
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Maar daarna werd hij door Maria van Hongarije, landvoogdes
der Nederlanden, op allerlei diplomatieke missies gestuurd naar
de Duitse Hanzesteden via Dordrecht, Harlingen en Emden, om
de belangen van de handel van de Nederlanden met de noordelijke Europese staten te behartigen. Van daaruit reisde hij naar
Lubeck en Hamburg en op 27 oktober 1535 was hij te
Lueneburg. Op 6 december was hij terug te Brussel en daarna
thuis te Brugge 68 •
Onderhandelingen met Frankrijk

Op 18 april 1536 werd hij benoemd tot commissaris bij de marine. De admiraal van Vlaanderen, Adolf van Bourgondië, heer
van Beveren, Vere en Vlissingen, had enkel toegestaan om de
Duitse koning Ferdinand in zijn strijd op zee tegen de Denen te
helpen, indien Comelius en Godschalk Ericksen hem zouden
bijstaan. Een vloot van 42 schepen en 9.000 soldaten werd in
gereedheid gebracht. Maar omwille van de opflakkering van de
oorlog met Frankrijk werd de vloot niet tegen de Denen maar
tegen Frankrijk in stelling gebracht. Tegelijk werd hij uitgestuurd om overal bondgenoten (ook Lutheraanse) voor Keizer
Karel te ronselen in zijn strijd tegen Frankrijk.
In zijn brief aan Dantiscus van 13 september 1536 schreef hij
ook dat zijn vrouw proxima partui was (in hoge verwachting
van te bevallen) 69 • Tegelijk pendelde Comelius over en weer
tussen het hof van Keizer Karel en de koning van Frankrijk voor
vredesonderhandelingen.
Maar ook in eigen land doken problemen op: in juli 1537 onderhandelde hij, samen met de heer van Herbais, op het stadhuis te
Gent met de Gentse schepenen, die geweigerd hadden hun quota
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te betalen in de bede van de landvoogdes om de oorlog met
Frankrijk te financieren. Zij hielden echter voet bij stuk.
De landvoogdes slaagde er in om een afzonderlijke vrede tussen
de Nederlanden en Frankrijk te sluiten waarbij ze ook bedongen
had, dat één van haar medewerkers vrij zou mogen reizen door
Frankrijk naar de keizer in Spanje. Comelius werd onmiddellijk
en met grote haast uitgestuurd naar Madrid om verslag uit te
brengen over de bereikte vrede en de strubbelingen met Gent.
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Staatsraad van de Nederlanden

Op 22 december 1538 viel Comelius een grote eer te beurt: vanuit Toledo benoemde Keizer Karel hem tot lid van de Staatsraad
van de Nederlanden. Hij verwittigde zijn zuster, Maria van
Hongarije, de landvoogdes der Nederlanden erover in de volgende bewoordingen:
Madame ma bonne soeur, pour les bons et langs services
que m 'a fait continuellement le conseiller messire
Comeille Schepperus, tant en ambassades, voiages, que
autres affaires et mesmement pendant qu 'il a esté demièrement en France, et qu'il est homme d'expérience ès
choses d'Estat et scaichant plusieurs langaiges: j'ay
advisé de Ze mectre au conseil d'Estat de par-delà aux
mêmes gaiges qu'il a au privé, et à telle pension que sera
cy-après advisée. Vous prie ajfectueusement l 'admectre
audict conseil et l'avoir en tout ce que Ze concemera
pour favorablement recommandé, commes très-bien il
mérite.

Langzaamaan verminderde Comelius' correspondentie met
Dantiscus. In een brief van 15 nov. 1539 weet hij dit aan de vele
moeilijkheden in zijn land en de vele reizen die hij de laatste
drie jaar had moeten maken. De Gentenaars bleven opstandig en
revolteerden in 1539 zelfs openlijk tegen het gezag van Keizer
Karel. Hierop besloot Keizer Karel eigenhandig de opstand te
komen onderdrukken.
In november en december werd Comelius uitgestuurd naar
Frankrijk om de reis van zijn keizer naar de Nederlanden voor
te bereiden. Hij verbleef ook enkele dagen te Fontainebleau aan
het hof van de Franse koning. Hij ontmoette zijn keizer in
Basalz, was op 16 december 1539 al weer te Brussel, maar op 1
januari 1540 te Parijs waar de aankomst van Keizer Karel met
grote luister gevierd werd. De Gentenaars, die nergens steun
gevonden hadden, lieten hem inmiddels weten zich te onderwerpen. Maar Keizer Karel bleef vertoornd en strafte zijn
geboortestad genadeloos met een hele rits maatregelen. Gekleed
in een boetekleed en met een strop om de hals moesten de lei-

ders van de opstand voor hem verschijnen en daarna door de
straten van Gent trekken. Gent verloor zijn autonomie en zijn
heerschappij over Vlaanderen voorgoed.
Terug naar de Balkan

Inmiddels waren in Hongarije opstanden uitgebroken tegen
Zapolya, de vazal van de Turkse Sultan. Koning Ferdinand van
Duitsland werd door de opstandelingen aangezocht. Hij contacteerde op zijn beurt zijn broer Keizer Karel en deze stuurde dan
weer Cornelius op verkenningsronde uit.
Van deze diplomatieke missie heeft Cornelius ook een dagboek
nagelaten. Hier lezen we dat hij op 20 mei 1540 te Presburg
(Bratislava) aankwam en vandaar naar Eger reisde. Omdat
Zapolya naar Transsylvanië afgereisd was om de opstandelingen te bekampen, reisde hij hem achterna. Maar Cornelius werd
ziek en moest een maand in Transsylvanië blijven. Daarna keerde hij terug naar Eger. Op 9 augustus bracht hij verslag uit in
Wenen. Maar hoewel hij de opstandelingen had weten te overtuigen van de hulp die Keizer Karel hen zou bieden, aarzelde
deze laatste te lang en verkoos hij om zijn legers in te zetten in
de strijd tegen Algiers in plaats van in Hongarije.
Op 18 augustus 1540 schreef Cornelius vanuit Wenen aan
Dantiscus. Hij bekloeg er zich nogmaals over dat hij zo vaak
van huis weg is. Hij gaf ook een beschrijving van de onderdrukking van de opstandige Gentenaars 70 •
In januari 1541 was hij terug thuis van zijn missie in Hongarije.
Op 12 april 1541 schreef hij vanuit Binche (waar Maria van
Hongarije haar intrek genomen had en nog weinig in Brussel
kwam) aan Dantiscus dat vele van zijn vrienden hem ontvallen
waren: de humanist Marc Laurijn, de schoonbroer van zijn
vrouw en deken van de St.-Donaaskerk te Brugge (4 november
1540), Adolf van Bourgondië, heer van Beveren (in december
1540) en Jacob Snaggaert, kapitein te Temse (tussen 17 juli en
26 november 1540).
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Hij vermeldde ook de aankoop van de heerlijkheid Eke (zie verder) en zijn voornemen om daar te gaan wonen. Zijn bibliotheek
zal hij, indien mogelijk, over water laten overbrengen uit
Watervliet. Hij had dus blijkbaar een tweede verblijf in
Watervliet, het dorp dat Jeronimus Laurijn op de Schelde heroverd had. Zijn bezittingen aldaar kwamen uiteraard voort uit de
erfenis van zijn echtgenote, weduwe in eerste huwelijk van
Pieter Laurijn. Tenslotte dankte hij hem voor het vat bier dat
Dantiscus hem gestuurd had 71 •
Op 12 juni 1541 meldde hij aan Dantiscus dat ook zijn oude
vrienden aan het Hof verdwenen waren: Godschalk Ericksen
was in Hongarije alsook Nicolaas Olah.
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In het jaar 1541 waren, ondanks de vrede enkele jaren geleden
gesloten tussen de Franse koning en Keizer Karel, de vijandelijkheden opnieuw begonnen. Comelius werd als gezant naar
het Franse hof gestuurd om de gemoederen te bedaren. Zijn missie duurde niet minder dan 223 dagen, zoals uit de rekeningen
van de schatkist blijkt. Maar de rekening vermeldt er wel bij: en
laquelle ambassade il s 'estoit bien duement acquitté.
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Maar omdat weer een aantal noordelijke staten en Duitse vorstendommen zich achter Frankrijk hadden geschaard, moest hij
afreizen naar de landsgraaf van Hesse om alsnog te proberen
deze op andere gedachten te brengen.
De (on)heilzame werking van 'Deense wijn'
In zijn brief van 30 januari 1542 aan Dantiscus, vermeldde
Comelius De Schepper een leuke anecdote. Zoals we hoger
reeds lazen, ontving hij soms van zijn vriend Dantiscus vaten
bier uit Dantzig. De drie vaten die hem onlangs waren opgestuurd waren goed aangekomen in Brugge. Op dat ogenblik verbleef ook koningin Maria van Hongarije, de landvoogdes der
Nederlanden in haar paleis, het Prinsenhof te Brugge. Van zodra
de vaten aangekomen waren wou ook zij ervan proeven en het
beviel haar opperbest.
Op dat ogenblik verbleef ook de Prinses van Chimay bij haar,
Louise de Guise, zuster van de koningin van Schotland. En
Maria van Hongarije liet haar ook proeven. Omdat deze prinses
nooit eerder in haar leven bier gedronken had, had men haar
verteld dat het om Danicum Vinum -Deense wijn- ging. Dus
proefde ze, maar ze werd ten prooi aan hevige ongesteldheid!
Comelius merkte op dat voor de smaakpapillen van de zijnen
daarentegen, het bier een zo verrukkelijke smaak had en meer
dan aangenaam was. Zelfs menig kenner kent het bier maagversterkende eigenschappen toe, naast vele andere heilzame werkingen. En als ultiem bewijs voegt hij er dan nog aan toe, dat het
Deense bier zijn vrouw Elisabeth zelfs genas van een koppige
hoestbui, veroorzaakt door een verkoudheid en die al maanden
had aangesleept 72 •
In dezelfde brief maakt hij er nog van melding dat zijn half(schoon-)broer Comelius van Zegerskapelle, die ze verdronken
waanden, goed en wel, zij het naakt, al zwemmend in Barcelona
aangekomen was. Hij had deelgenomen aan Keizer Karels mislukte expeditie tegen Algiers in de herfst van 1541 73 •
Nieuwe taken
Begin 1542 namen de intriges van de Franse koning weer toe.
Comelius werd afgevaardigd naar de Rijksdag in Speyer om
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deze aan de kaak te stellen. Dit belette niet dat kort daarop de
oorlog met Frankrijk in alle hevigheid uitbarstte door de invasie
van de hertog van Orléans in Luxemburg en door Maarten van
Rossem, maarschalk van Gelderland in Brabant. Begin febr.
1543 was Comelius aan zijn bed gekluisterd te Brugge wegens
een hevige ongesteldheid en kon hij niet meteen de andere commissarissen vervoegen die door de landvoogdes naar Aix-enChapelle geroepen waren voor vredesonderhandelingen.
Ondertussen was Comelius ook benoemd geworden tot tresorier-generaal van de Nederlanden. Hij werd erg op prijs gesteld
door de landvoogdes, die in een brief aan haar broer Ferdinand
over hem schrijft: il est homme de réputacion et de savoir, lesquels sant tant partout bien cler semés. In deze functie was hij
gehouden om de rekeningen van de buitengewone uitgaven na
te zien. Hij was ook tijdelijk belast met een soort oorlogscommissariaat, d.w.z. belast met alles wat te maken had met het werven van legerkapiteins, alsook de bevoorrading en bewapening
van de vloot. Ook hiervoor was hij voortdurend onderweg.
In juli 1544 stelde hij een onderzoek in naar de vele inwijkende
joden, die uit Spanje en Portugal gevlucht waren en vooral in
Antwerpen, als handelsstad neerstreken. Hoewel zij openlijk tot
het christendom bekeerd waren, deden de geruchten de ronde
dat zij in het geheim hun joodse cultus bleven belijden. Het leek
erop dat deze nouvelz chrestiens van plan waren om naar
Turkije te trekken om er terug jood te worden. Uit zijn rapport
bleek hoe streng de overheid de aankomst van deze vreemdelingen die verdacht werden van ketterij, in het oog hield.
Uit hoofde van zijn functie van tresorier-generaal, was hij ook
belast met het innen, in de Nederlanden, van de bede (belasting), toegestaan op de Rijksdag te Speyer, om de oorlog tegen
de Turken te financieren.
Op 17 juli 1545 schrijft hij vanuit Harderwijk in Gelderland
naar Dantiscus. Hij was Maria van Hongarije daarnaartoe
gevolgd op weg naar Friesland. Hij verontschuldigt zich voor
zijn driejarig stilzwijgen, veroorzaakt door zijn drukke leven.
Zijn zoon is op dat ogenblik aan de universiteit te Leuven. Zijn
dochter is bij haar moeder. Comelius van Zegerskapelle, stiefbroer van zijn vrouw Elisabeth is dodelijk getroffen door een
ijzeren kanonsbal 74 •
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In 1545 moest Comelius bemiddelen voor een vrede tussen
Engeland en Frankrijk. Keizer Karel hoopte op die manier niet
de onaangename keuze te moeten maken, wanneer één van
beide partijen bij hem steun kwam vragen. Comelius werd dus
naar Engeland gestuurd. Op 1 september 1545 schreef hij aan
Dantiscus vanuit Londen. Na een gevaarlijke oversteek over het
kanaal, was hij op 18 augustus in Londen aangekomen en ont-
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moette hij Hendrik VIII in Hampton Court 75 • Op 24 maart
1546 76 was hij voor een tweede keer in de Engelse hoofdstad,
waar hij nog tot na Pasen verbleef.
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Op 12 juni evenwel schrijft hij terug vanuit Binche. (een brief
van 38 pagina's !) Zijn stiefzoon, Mathias Laurijn, zoon van zijn
vrouw Elisabeth en haar eerste man Pieter Laurijn, was met
Geraard van Veltwijck op diplomatieke missie meegegaan naar
Constantinopel, maar er ziek van teruggekomen 77 • Op 18 oktober 1546 schrijft hij vanuit Brussel dat de echtgenoot van
Elisabeths dochter Catharina Laurijn, overleden is (Wulfaard
van Borsselen, kapitein van Sluis), een enig kind Maximiliaan
nalatend 78 •
Een vrede tussen Frankrijk en Engeland, kon ook betekenen dat
Frankrijk Engeland zou steunen in hun steun aan de protestanten, waar Keizer Karel voor vreesde. Onder leiding van Adriaan
van Croy, heer van Roeulx, Maximiliaan van Bourgondië (zoon
van Adolf), heer van Beveren, Veere en Vlissingen en admiraal
van Vlaanderen en Comelius de Schepper werden preventief
alvast in de Nederlanden het eiland Walcheren (Zeeland) versterkt en een nieuw fort Zeeburg bij Rammekens gebouwd.
Comelius De Schepper diende zich steeds meer bezig te houden
met het lichten van troepen en het uitrusten van de vloot.
Omdat de landvoogdes der Nederlanden vreesde voor een
Franse inval in de Nederlanden, stuurde zij Comelius naar de
keizer om hem te overhalen meedogend te zijn met de Duitse
prinsen en een akkoord te sluiten met Frankrijk. Wanneer hij
precies vanuit Spanje naar de Nederlanden terugkeerde, is niet
bekend, en zelf verklaarde Comelius het zich niet precies te herinneren. Maar het was wel zijn laatste grote buitenlandse diplomatieke reis.
Zijn vele reizen hadden hem uitgeput en hij was wellicht niet
ontevreden wanneer hij meer en meer belast werd met taken in
verband met het binnenlands bestuur in de Nederlanden.
Op 28 november 1546 schreef Comelius dan ook zijn laatste
brief aan Dantiscus. Zijn levenslange vriend overleed op 27
oktober 1548 en werd begraven in de kathedraal van zijn prinsbisdom Warminski.

Zijn activiteiten als lid van de Staatsraad der Nederlanden
(1545-1555)
Waaruit zijn taken in deze periode bestonden, schetste hij zelf in
zijn testament: Ic, Cornelius Schepperus, rudder, heere van
Eecke, Raedt van State ende meeste re van de requesten, ordinarius van den huuse ende tresorier van de espargne des keysers.
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Zoon van Adolf van
Bourgondië, die hij vernoemt onder zijn vrienden die in 1540 overleden. Adolf was de zoon
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Beveren was genoemd.
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Bourgondië.
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Hij had dus zijn ambt van Staatsraad weer opgenomen als tresorier-generaal van de Nederlanden. Maar als Staatsraad werd hij
ook belast met alles wat met de verdediging van de Nederlanden
te maken h~d en met openbare werken 79 •
De verdediging van de Nederlanden was vooral gericht op de
zee. Reeds in 1536 en 1544 was hij als vlootcommissaris opgetreden, maar veeleer in een adviserende en controlerende functie. Vanaf 1550 daarentegen werkte Comelius in een hechte tandem samen met de admiraal-generaal Maximiliaan van
Bourgondië 80 voor de uitvoering van de maritieme politek van
de Habsburgers in de Nederlanden, mits beslissingsmacht voor
beiden samen en ook elk afzonderlijk. Op 12 februari 1552
schreef hij een lange memorie voor Maria van Hongarije, over
zijn opvattingen hoe dit best kon aangepakt worden 81 • Deze
politiek was op diverse terreinen gericht.
Voor de verdediging van de visserij werkten zij aan de coördinatie tussen de gewesten (Holland, Zeeland, Vlaanderen) en de
zeesteden om konvooien van oorlogsschepen uit te rusten die de
vissers moesten begeleiden op hun visvangst teneinde hen te
beschermen tegen de aanvallen, eerst van de Schotten en na
1551 van de Fransen. Een ambitieus plan van Comelius uit 1553
om dit via een centraal geïnd lastgeld en een centrale vlootuitrusting te doen, strandde echter op verzet tegen die belasting en
de voorkeur van de zeesteden om zelf de konvooien uit te rusten 82 •
Door de voortdurende oorlogen tussen de Habsburgers en
Frankrijk, vormde de Franse zeemacht, vanuit Le Havre een
constante bedreiging voor handelsschepen op de zeeroute van
de Nederlanden naar Spanje. Maximiliaan van Bourgondië en
Comelius de Schepper rustten hiervoor oorlogsschepen uit, die
Veere als thuishaven hadden. Comelius onderhandelde in
Antwerpen met Spaanse zakenlui over de financiering. In 1552
sloot hij een akkoord met de magistraat van Antwerpen. In de
voorbereiding van een groots konvooi vervulde hij een spilfunctie tussen de Brusselse politiek (van de landvoogdes Maria
van Hongarije), de Antwerpse financiers en de Veerse vlootbouwers. In mei 1552 zeilden drie eskaders uit naar Andalusië,
Biskaje en Portugal, waarbij ze op 29 mei om 9 uur in de morgen gezamenlijk door het Kanaal voeren. Bij de terugreis werden specerijen, suiker, goud en zilver uit de koloniën aangevoerd. In 1553 werd een gelijkaardig konvooi georganiseerd 83 •
Een ander aspect van de maritieme politiek betrof de kustverdediging. Sinds de 1540-er jaren was de Franse macht op zee sterk
toegenomen en waren de zeegaten in de Nederlanden dan ook
kwetsbare plaatsen. Maximiliaan van Bourgondië en Comelius
zochten ter plaatse uit hoe Walcheren het best verdedigd kon
worden. Een lange reeks aanbevelingen werd in een memorie
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door Cornelius op schrift gesteld. In de zomer van 1546 werd
het fort Zeeburg te Rammekens gebouwd. Het waarschuwingssysteem m.b.v. rook- en vuursignalen op kerktorens en vuurbakens in Zeeland werd uitgebreid naar Vlaanderen en Holland.
Van Calais tot de noordelijkste der Waddeneilanden kon in één
uur een waarschuwingssignaal overgebracht worden. Toen een
Hollandse kaper het kanaaleiland Sark bezette en geopperd
werd dit als basis uit te bouwen, werd door Cornelius een negatief advies uitgebracht, wegens de onmogelijkheid voor grote
schepen om er te landen. Hij kende het eiland uit zijn jeugdjaren, tijdens tochten die hij had gemaakt langs de Normandische
kusts.i.
In 1554 werd door Maximiliaan en Cornelius een oorlogsvloot
uitgerust om Karel V's zoon, Filips II uit Spanje naar Engeland
te brengen voor zijn aanstaande huwelijk met Mary Tudor,
koningin van Engeland (zij overleed reeds in 1558 en werd
opgevolgd door Elisabeth, Filips keerde terug naar Spanje).
Over de vraag of door de Habsburgers een grote oorlogsvloot
diende uitgebouwd te worden was Cornelius negatief: hij zag
meer heil in een kleine kern van oorlogsboten (deze van Veere)
in combinatie met gehuurde schepen. Zijn voorstel werd gerealiseerd en ingezet in zowel handels- als visserijbeschermingskonvooien als voor begeleiding van de Habsburgers en hun
gevolg tussen de Nederlanden en Spanje.
Veere in Zeeland, was door de opeenvolgende heren, die de
admiraalsfunctie bekleedden, langzamerhand uitgegroeid tot de
vlootbasis van de Habsburgse Nederlanden 85 • In 1552 kochten
Maximiliaan en Cornelis er een huis om het in te richten als
arsenaal. Cornelis stelde een memorie voor wat er allemaal
nodig zou zijn voor het operationeel houden van een permanente oorlogsvloot.
Oorlogen tussen landen werden op zee uitgevochten ook met
hulp van particulieren: handelaars kregen een vrijbrief om schepen van de vijand (Fransen en Schotten) te kapen, mits afstand
van 10 procent van de buit aan de admiraal. In september 1551
schreef Cornelis ook hier een memorie over.
In 1551 deed Cornelius in Zeeland een ongelukkige val van zijn
paard, waardoor hij per boot naar Brussel diende terug te keren
in een draagstoel. Daarna moest hij nog een hele tijd op krukken
lopen.
Cornelius de Schepper kan beschouwd worden als het brein
achter de professionalisering van de maritieme politiek van de
jaren 1550-1555, met de vorming van een vaste oorlogsvloot als
voornaamste resultaat. Alle memories en beleidsnota's waren
van zijn hand. De landvoogdes Maria van Hongarije, Maximi-
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'

L. SICKING, o.c.,

p. 166-168.
"'Onder de
Bourgondische hertogen
was dit Sluis. Toch werd
nog in 1550 door
Cornelius de Schepper
bij de gekende Brugse
schilder en cartograaf
Pourbus een kaart van
Sluis besteld om uit te
maken of de stad
geschikt was voor de
bouw van een arsenaal en
een bergplaats voor oorlogsschepen. Heeft
Maximiliaan. die steeds
zijn belangen in Vere
indachtig was. hier een
stokje voor gestoken ~
L. SICKING, o.c"
p. 207.

liaan en Cornelius hebben steeds uitstekend samengewerkt en
stonden in oorlogstijd bijna dagelijks met elkaar in verbinding.
Hoewel van rivaliteit tussen Maximiliaan van Bourgondië, een
hoge edele en Cornelius, een opgeklommen staatsman geen
spoor te bekennen valt, is het toch opvallend dat de landvoogdes meer op haar Staatsraad betrouwde dan op haar admiraal.
Maximiliaan, heer (en later markies) van Veere had in de uitoefening van zijn admiraalsfunctie wel eens de neiging zijn eigen
belang te laten prevaleren. De Schepper zette zich onvoorwaardelijk in voor de Habsburgse zaak 86 •
Maar Cornelius stelde voor of startte ook zelf diverse maatregelen voor het welzijn van de handel en industrie van zijn land.
Zo had hij bijvoorbeeld een vooraanstaande rol in het grote plan
om Brussel te verbinden met Antwerpen via het Rupelkanaal.
Dit nieuwe kanaal moest een alternatief worden voor de onbruikbaar geworden Zenne. Hij had een groot aandeel bij de leiding en het toezicht over het aanleggen van dit kanaal van
Willebroek (1550) 87 •
Hij trof ook de nodige maatregelen voor de eerste poging tot
drooglegging van de Moeren, het moerasachtige gebied, gelegen onder zeeniveau ten oosten van Veurne.
De aankoop van de heerlijkheid Eke

Uit diverse brieven van Cornelius blijkt dat het leven van rondreizend diplomaat geen sinecure was. Van alle diplomaten in
dienst bij de Keizer, was er geen ander geweest die zoveel zendingen had volbracht en zoveel verschillende landen had
bezocht. Reizen was in die tijd een lastige onderneming, die een
goede fysieke conditie eiste. Onderweg loerden ook gevaren,
zowel om overvallen te worden als bij het doortrekken van
gebieden waar besmettelijke ziekten heersten. Het comfort van
de vervoermiddelen, zowel te land als ter zee, of de herbergen
waar overnacht werd, waren zeer primitief.
'' L. SICKING, o.c.,
p. 240.
"' H. DE VOCHT, John
Dantiscus ... , o.c., p. 403.
"'Afgebeeld in SANDERUS, Flandria Illustrata,
Keulen, 1641. Latere uitgave: Verheerlykt
Vlaandre, Nederduitse
vertaling, Leiden,
Rotterdam, · s
Gravenhage 1735, anastatische herdruk
Antwerpen-Amsterdam,
1980, dl. 1, plaat 3 na
p. 158.

Rond 1540 werd dit leven Cornelius te zwaar en streefde hij
ernaar om het rondreizen in Europa aan anderen over te laten en
zich in Vlaanderen terug te trekken. Maar ook een gevoel van
ondankbaarheid voor zijn vele inspanningen had hem aangezet
tot die beslissing.
In 1540 kwam de heerlijkheid van Eke op de Schelde (nabij
Oudenaarde) te koop. Hij greep deze kans om zich een buitengoed te kopen 88 •
De overwegingen van zijn besluit verwoordde hij zelf in één
van zijn brieven aan zijn vriend Dantiscus: Het leven aan het
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Kasteel van Eke-op-de-Schelde
(toestand na de wederopbouw na de vernieling door de calvinisten)

Hof verveelt me hoe langer hoe meer en ik denk eraan, me in
mijn schelp terug te trekken, ik kan dat met voordeel doen. Ik
heb een verblijf gekocht aan de Schelde, tussen Oudenaarde en
Gent, voor 30.000 fl of daaromtrent. Brugge is waardeloos
geworden nu al mijn vrienden, met wie ik gewoon was te leven,
mij ontvallen zijn. ". God zij dank, ik heb nog kracht en moed
genoeg om te werken en gevaren te trotseren, maar het steekt me
hartsgrondig tegen, me altijd tevergeefs te moeten inspannen. Ik
ben er nu dan ook toe besloten, me te oefenen in het lezen van
gewijde boeken, als het me gegeven wordt vrije tijd te hebben
tussen mijn onderhandelingen door 89 •
De dorpsheerlijkheid Eke bestond uit drie verschillende lenen.
Het hoofdleen, waarvan het foncier uit het kasteel en de ervan
afhangende goederen bestond, was gehouden van het leenhof
Oudburg van Gent. De twee andere lenen bestonden vooral uit
meersgronden, de ene in de zgn. Eeckemeersen, de andere in de
wijk Bollanden en hingen resp. af van het leenhof van Dendermonde en van de heerlijkheid Aishove onder Kruishoutem.
Tot deze drie lenen, die steeds samen de heerlijkheid Eke uitmaakten, behoorden een baljuw (en onderbaljuw), een prater,
een vierschaar met zeven schepenen met hoge, lage en middelbare justitie.
Het leengoed kende vele families-eigenaars. Sinds 1400 ongeveer was het in bezit van de familie de Mortaigne. In 1540 90 verkocht Antoon de Mortaigne (uit geldnood?) de heerlijkheid Eke
aan Comelius De Schepper voor 26.000 gulden. Antoon de
Mortaigne overleed te Mechelen in 1548 en werd in het hoogkoor van de kerk van Eke in het graf van zijn ouders bijgezet.
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Brief van 21 april
1541, bewaard te
Uppsala (Zweden),
Universiteitsbibliotheek,
MS 155, f' 37-40, citaat
in: M. DE WIT,
Dantiscus and the
Netherlands, o.c., p. 4142.
"" De verkoop dateert van
vóór 21 maart 1540,
want van die datum
bestaat reeds een leendenombrement van een
zekere Adriaen van den
Hecke, houdende leen
van Edelen ende weerden
Mer Cornelis Scepperus,
ruddere, heere van Eecke
van zijnen hoven ende
casteele van Eecke. Zie
Gent, Rijksarchief, heerlijkheidsarchief Eke, nr.
33.

Op 22 februari 1541 (n.s.) diende Comelius een denombrement
voor dit leengoed in als Cornelis Scepperus Ruddere, Raedt der
keyserlicken ma(jes)teit van zijne Raeden van Staete ende
Secreten, Tresorier van zijnder espargne, heere van Eecke up
der Schelden ". dit denombrement ende raport beseghelt met
mynen ghewoonelichen zeghele van wasene hier an hanghende"" Aan dit perkament hangt nog steeds zijn zegel (ong. 4 cm
diameter) voorstellend zijn wapenschild: gevierendeeld, in 1 en
4: een arend, in 2 en 3: een luipaard met drie (2 en 1) harten en
in het midden een hartschild met een keper en nog drie wapenstukken (2 en 1) (niet nader identificeerbaar wegens te sterk verweerd).
Comelius liet het kasteel geheel nieuw bouwen en verbleef er zo
vaak als zijn functies hem dit toelieten. Het landelijk kasteel
bestaat nu evenwel niet meer.
Twee jaar na de aankoop, liet Cornelis De Schepper op 20 dec.
1542 te Gent een akte opmaken met betrekking tot de twee kleinere lenen in Eke. De akte bepaalde dat, mocht hij overlijden
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vóór zijn echtgenote Elisabeth Donche, zij van het levenslange
vruchtgebruik van die twee lenen zou mogen genieten. En
bovendien dat, mocht hij bij zijn overlijden geen (levende) kinderen of kleinkinderen nalaten, dan zouden de twee lenen toekomen aan de kinderen Jeronimus, Mathijs en Catharina Laurijn
uit het eerste huwelijk van Elisabeth Donche met Pieter Laurijn,
maar bij voorkeur in zijn geheel aan de oudste zoon Jeronimus
Laurijn 91 :
100

Ic Cornelis Schepperus, f(iliu)s Andries, rudder,
heere van Eecke, raedt van State ende meestere
van den requesten ordinaris van den huuse ende
tresorier van den espargne des keysers, verclaere
ende is mijn wille ende uuterste meenighe dat
vrouwe Lijsbette Donche,f(ili)a Pieter, mijne gheselnede, daer te vooren weduwe van wijlen Pieter
Lauwerins, f(ili)us mher Jheronimus, heere van
Watervliet, zal hebben naer mijn doot alzo verre
als ic voor haer overleef, tgheheele ghebruuc huer
leven lanck van al den incommen van mijn twee
heerlicheden ende leenen tot Eecke, te weten van
de heerlichede ende leene, dat ghehouden es van
de keysere, als heere van Dendermonde, ende van
de andere heerlichede ende leen, ghehouden van
den heere van Ayshove, zander eenigh noch yet
uutghezandert, tot haeren proffijte ende wille. Item
ic wille ende verclaere voorts, dat Zo verre ic
ghinghe van lijve ter doot zander kinderen achter
te laten ofte kinders kinderen gheprocreert van
mijnen lichame, in dien ghevalle zullen de voors.
twee leenen verschijnen op Jheronimus, Mathias
en Catharina Lauwerins, kinderen van wijlen
meester Pieter Lauwerins ende voors. vrauwe
Lijsbeth, zijne gheselnede, anghesien dat de voors.
twee leenen zijn gehconquesteert bij ons beeden in
onsen jeghenwoordighen huwelicke, wel verstaende dat de oudste van den voors. kinderen van
meester Pieter Lauwerins zal gheprefereert worden den jonckste zander onder tdexel van deselve
preferentie ghehouden te zijne eenighe recompentie te doenen zijn broeder of zustere. Ghedaen te
Ghent den xx in Decembre XVc twee en veertich.
Cornelis Schepperius.
De akte bleef zonder uitwerking, gezien Elisabeth vóór hem
overleed. Comelius had op het ogenblik dat de akte werd opgemaakt reeds twee kinderen, Anna en Comelius 92 , zodat de tweede bepaling enkel bedoeld was voor het geval zij beiden vóór
hun vader zouden overlijden, of zelf geen kinderen zouden nalaten 93 •

F. DE POTTER en J.
BROECKAERT, ... Eke,
o.c .• p. 13 voetnoot 1.
Mogelijks bevatte het
archief van Dendermonde ook nog andere
gegevens over de aankoop van het hoofdleen:
zie p. 12 voetnoot 1.
waar dezelfde archivalische bronvermelding
gebruikt wordt. Als archivalische bronvermelding wordt gegeven: Ste91

delijke handvesten van
Dendermonde: Register
van kennissen en andere
wettelijkheden 3 sept.
1543 tot 20 mei 1544.
Het archief van Dendermonde is evenwel vernield in W.O. 1. Voor een
overzicht van het voormalige archiefbezit, zie:
A. DE VLAMINCK.

Analyse sommaire des
registres aux privilèges
de la ville de Termonde,
Dendermonde. 1876. en
idem. Archives commu-

nales de Termondel
Stedelijke handvesten van
Dendermonde, Dendermonde, 1865 - in de laatste werk vindt men inderdaad vermeld: registers

van kennissen en andere
wettelijckheden voor de
schepenen gepasseerd,
van de jaren 1453 tot
1796.
Comelius werd geboren in november 1532 en
Anna nog vóór hem.
93
F. DE POTTER en J.
BROUCKAERT vergissen zich schromelijk door
te beweren dat Comelius
jr. en Anna De Scheppere
kinderen waren van
Comelius' tweede vrouw
Margareta Loonis. Wellicht hebben zij uit de
bewuste akte van 20 dec.
1542 verkeerdelijk geconcludeerd dat op dat
ogenblik Comelius en
zijn vrouw Elisabeth
Donche nog géén kinderen hadden, waarna zij
van Comelius jr. en Anna
dan maar kinderen maakten van zijn tweede
vrouw. Zie hun tekst
(p. 14, regel 5) waarin zij
interpreteren voor den
90

geva/le er uit zijn huwelijk geene kinderen ontstonden. Dit staat niet zó
in de originele akte: er
staat: zander kinderen

achter te laten ofte kinders kinderen gheprocreen, wat stricto sensu en
de facto niet hetzelfde is.

" Jacobus Jespersen was
een Deen uit Aarhus die
in 1529 te Leuven kwam
studeren. Hij onderwees
er later een tijdlang
Grieks en week toen uit
naar Antwerpen, waar hij
gelegenheidsverzen
schreef. De troostdichten
werden later in druk uitgegeven. (mededeling
met fotokopie van dhr.
J. Hinneman, Binche) De
inleiding luidt: Dominae
lsabellae uxoris
Omatiss. 1-iri, & Domini,
D. Comelii Scepperi,
Equitis Aurati, que obiit,
20.Aug.1548. Ac
Dominae Elizabeth uxoris Domini Francisci
Craneueldii, Cons. Cae.
M. Epitaphia. Per
Iacobum Danumsuun.
(hetzelfde werk bevat
ook een grafschrift voor
de echtgenote van
Franciscus Craneveld)
zie bv. het exemplaar in
Gent, Centr. Bibliotheek
Rijksuniversiteit,
R. 1226-6.
"' H. DE VOCHT, John
Dantiscus .... o.c., p. 402
situeert het huwelijk by
the end of the ( 15)
forties, verwijzend naar
M. LOSSEN, Briefe von
Andreas Masius 1538-73,
Leipzig. 1886, p. 59 en
63-66. In een brief van
Johann de Langhe aan
Andreas Maes (Masius),
Brussel, 28 sept 1550
wordt melding gemaakt
van de val van zijn paard
van Cornelius in Zeeland
en dat ... sein unfall ist
fuer seine junge Gattin
beklagenswert. Die
'beklagenswaardige
jonge echtgenote' kan
enkel op Margareta Loonis betrekking hebben.
96
De secretaris Lodewijk
de Zoete maakte er
meteen een inventaris
van. Deze l 6de-eeuwse
inventaris is nog te vinden in Brussel, Algemeen
Rijksarchief. zie: J.
CUVELIER, 1nventaire
des inventaris de la
deuxième section,
Brussel, 1904, nr. 78, f'°
242-244v In hetzelfde
fonds, nr. 76, t'°s 123131 v0 , vindt men ook
nog een andere l 6de
eeuwse inventaris van
een stapel andere documenten van Cornelius,
die overgemaakt werden
0

•

Het overlijden van Elisabeth Donche
Op 20 augustus 1548 overleed zijn echtgenote Elisabeth
Donche. Over de omstandigheden tasten we in het duister, want
sinds anderhalf jaar was Cornelius' correspondentie met
Dantiscus gestopt, zoniet zou hij er zeker over bericht hebben.
Bij haar overlijden schreef Jacobus Jespersen volgend troostdicht 94 :
Dominae /sabellae piae memoriae uxoris Ornatissimi viri, & Domini, D. Cornelii Scepperi, Equitis
aurati, Epitaphium numerale.
Suspicis heus coelos cur o Sceppere ? sequeris
Max louis Orator, quo prior Eisa abiit.
Aliud Gallicum
En vain pleures Sceppere ta dame belle & iolye,
Car Dieu tout puissant l'a donne paix en eternele
vie.
Aliud vu/gare
Schept nu vruecht Scheppere, u vrouwe leeft
Bij hem, die ons alle dieven geeft.

(Elisabeth en Isabella zijn dezelfde voornamen)

Het tweede huwelijk van Cornelius De Schepper en zijn
overlijden.
Comelius De Schepper huwde wellicht in 1549 95 een tweede
maal met Margareta Loonis uit Brugge. Zij was de jonge en
rijke weduwe van Remeeus (Remi) Jacobus Roetaert (+ 24
december 1545). Comelius had bij haar geen kinderen.
Tijdens een bezoek aan Antwerpen in maart 1555 werd hij
onwel. Hij overleed er na een korte ziekte op 28 maart 1555.
Na zijn overlijden maakte zijn weduwe een pak staatsdocumenten, die nog in Eke waren, over aan de secretaris van de landvoogdes 96 • Zijn weduwe overleefde Cornelius nog zeer lang: zij
overleed pas op 8 november 1596 en werd daarna niet bij hem
in Eke, maar wel bij haar eerste man begraven in de St.Gilliskerk te Brugge 97 •
door de weduwe van een
andere hoge functionaris,
aan wie ze in eerste
instantie overgedragen
waren geweest.
" Haar blauwe grafsteen
in het midden van het H.
Maagd koor had als
opschrift: Sepulture van
Remeeus Jacob Roetaert
die staerf den 25 in
novemb. 1545. In het
midden van de steen
stond: Hier light begrae-

ven vrouwe Margariete
Loonis, filia Adriaens,
weduwe van M.er
Comelis Sceppere, in zyn
levene ruddere, heere van
Eecke up Schelde, raedt
's keysers Kaerle de Ve,
in sijne raeden van staete
en secreete. en daer te
vooren weduwe van
Remeeus Roetaert, die
over/eet den 8 hooymaendt 1596: F. VAN DE
PUTTE. Inscriptions

sépulcrales, in: Annales
de la Société
d'Emulation de Bruges,
dl. VII (2de serie, III,
1845), p. 118-128. In
Messager des sciences
historiques ... (1856)
wordt dit grafschrift ook
gegeven, gelijk op kleine
woorddetails na. (niettegenstaande het uit dezelfde bron komt, want
medegedeeld door F. Van
de Putte)
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DOMINAE ISABELLAE

DOMINAE ISABELLAE

vxorisOrnatüf.viri,&Oomini,D·
CorndiiSceppcri,Eq11itis Au
rari:qu~ obiit,10.Aug.1s4s.,
Ac Dominz t.lizabcth vxo
ris Domini Francifci Cra.
neueldii, Conf.Cz.M.
Epitaphia.
Per Iacobum Danum

pi.r memoriz vxoris Ornarifîimi
viri,& Domini, D.Cornrlü Scep-

fuum.

peri,Equitis aurari1
Epicaphlum numerale-.
Vfpiris heus ccdos cur oScep
pcrc! fequeris
Mox -louis Oraror.1q.O prior Elfa
:abiir.
• Aliud Gallicum
N vain pleures Suppue ta
dame belle & iolye,
Car Dieu tout padfant fa donnt
p:iiJC en erernele vie•.
4' Aliud vulgare.
Chept nv vruecht Schcppcre
v vrouwe leeft
Bii ~ c i,dic ons aUë dleucn geeft.

S
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Troostdicht voor Elisabeth Donche door Jacobus fr>pt rsen.

Cornelius' literaire werken
B. van den BOOGERT,
J. KERKHOFF, Maria,
Koningin tussen keizers
en kunstenaars 15051558, Zwolle, 1993, p.
179, verwijzend naar J.
FINOT, Inventaire des
Archives
Départementales .. Nord,
Archives civiles - Série B,
Chambres des Compies
de Lille, (8 delen, 17821906) 1892, B 3362
(1540) f". 177v0 •
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Uitgegeven bij Peri!,
Antwerpen, 1535. Op een
groot blad staan twee
weelderig versierde zuilen afgebeeld, met
wapenschilden. Tussen
beide wordt een middeleeuwse gebaarde koning
afgebeeld in een bos op
een troon boven op de
wortels van een boom, en
een wapenschild met drie
kikvorsen. Aan de voeten
lezen we op een banderol
rond een klein wapenschild dat enkel een
boom voorstelt, de
spreuk SANS DIEV NE
PUIS PERIL. In twee
cartouches bovenlinks en
middenonder zijn teksten
aangebracht, elk van een
25-tal regels. De onderste
tekst La Généalogie ... is
getekend: Comelius Dup.
Scepperus. Bewaard in
Amsterdam,
Gemeentelijke
Bibliotheek, waarvan foto
in Antwerpen,
Stadsbibliotheek.
100
Zie het exemplaar in
Antwerpen,
Stadsbibliotheek: een
boekje 10 x 14 cm, 54
bladen en 6 bladen index.
101
Zie bv. het exemplaar
in Antwerpen,
Stadsbibliotheek, K
7043: een boekje van 10
x 15 cm, ong. 200 bladzijden. (Apud /oan.
Bellerum, sub insigni
Falconis. Anno
M.D.L.IIII) of Gent,
Centr. Bibliotheek
Rijksuniv., exemplaren
uitgegeven in 1554 (Hi
5851) en 1555 (Hi 6860
en Hi 8648).
98

Hoewel Comelius De Schepper een intense belangstelling had
voor het humanisme, was hij in de eerste plaats een man van de
daad. Maar toch maakte hij tijd om zich verder op de hoogte te
houden. We weten dat hij zelf een verzameling boeken had (die
hij vanuit Watervliet liet overbrengen toen hij het kasteel van
Eke had gekocht), dat hij van een doorreis door Parijs gebruik
maakte om op zoek te gaan naar nieuw gedrukte boeken. En
zelfs uit de privé-bibliotheek van de landvoogdes der Nederlanden, mocht hij al eens boeken of handschriften inzien:. in 1540
bv. liet Maria van Hongarije speciaal voor hem uit haar bibliotheek te Mechelen, vier boeken en twee genealogieën overbren gen naar Brussel om die te tonen aan Comelius 98 •
Veel tijd om zelf te publiceren had Cornelius evenwel niet. De
werken die van hem bekend zijn, sommen we nog even op:
Zijn eerste werk, dat hem op slag bekendheid gaf, is zijn
Assertiones Fidei adversus Astrologos, de weerlegging van de
dwaze voorspellingen van de astrologen voor het jaar 1524. In
dienst van Christiaan II van Denemarken, schreef hij zijn tweevoudig Apolo geticum of verdedigingsschrift ten gunste van deze
koning. Toen diens koningin overleed, stelde hij het lange treurdicht voor koningin Isabella op. (zie hoger)
Uit 1535 dateert ook een éénbladig drukwerkje La Généalogie
et descente de la tres illustre maison d'Austrice"., uitgegeven te
Antwerpen met een tekst ondertekend door Comelius Dup.
Scepperus 99 •
Hij had ook belangstelling betoond voor de kronieken van
Vlaanderen en aangrenzende provincies, waaraan Christiaan
Massaeus van Kamerijk 50 jaar had gewerkt. Zij werden in druk
uitgegeven door Cornelius' bemiddeling. Maar de Franse ambassadeur deed er zijn beklag over bij Keizer Karel omwille van
enkele passages die niet vleiend waren voor de Franse koning,
en hij moest van Keizer Karel de verkoop staken.
Hij werkte in 1550-er jaren ook mee aan het relaas van de expeditie van Keizer Karel tegen Tunis van augustus 1535: Hij
schreef de inleiding voor J.C. Calvete de Estrella's De Aphrodisio Expugnato ". Commentarius (1551) 100 en publiceerde
Rerum a Carola V caesare augusto, in Africo bello gestarum
Commentarij, door diverse auteurs: Calvete de Estrella,
Etrobius, Giovio en anderen, uitgegeven te Antwerpen in
1554 101 •
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Assertiones Fidei adversus Astrologos (1524).

10
' Baron DE BETHUNE,
Epitaphes et monuments
des églises de la Flandre
au XV!ième siècle
d'après les manuscripts
de Corneille Gailliard et
d'autres auteurs, Brugge,
1900, p. 164.
0
' ' J. de SAINT-GENOIS.
Recherches sur ".
Cornille de Schepper, dit
Scepperus, in: Messager
des Sciences Historigues,
des Arts et de la
Bibliographie de
Belgigue, Gent, 1856,
p. 1-27. Het grafschrift
alsook de tekst over de
restauratie in 1588 werd
opgetekend in het begin
van de l 7de eeuw in een
handschriftelijke verzameling van grafschriften
door de heer van
Crombrugghe de
Loovelde. toen in bezit
van de auteur van het
artikel: Brussel.
Koninklike Bibliotheek,
Fonds Merghelynck. nr.
36. II suppl. Die tekst
verschilt van deze uit:
CHRISTYN (JeanBaptiste) - les Tombeaux
des hommes illustres qui
ont paru au Conseil
Privé" . . Leiden 1672.
Liège 1673. Amsterdam
1674, p. 26. of van
Journal littéraire et politique des Pm·s-Bas
Autrichiens. nr. VIII van
18 febr. 1786, p. 128129. voetnoot: Nobili
atque amplissimo viro
Cornelio Scheppero,
equiti aurato, Eecke ad
Scha/dim Domino, qui
Joanne fland. vice admiraldo oriundus, doctrina,
eloquentia, et industria
eximius, a Christiana Il
Daniae, Nonvegiae, ac
Sibeliae rege, vice cansellarii dignitate, regii
ordinis torque et dictionis
Zempe/andia dominat11
cohonestatus: mox et a
Carolo Quinto imperatoro, in privati (consilii) ac
status consiliarium
ad/ectus, atque ab eodem
ejusque fratre
Ferdinando, ad varios
reges, omnesque fere
Christianos principes, et

HET GRAFMONUMENT VOOR ELISABETH DONCHE
EN CORNELIUS DE SCHEPPER
De grafschriften
Elisabeth Donche, en later Comelius De Schepper werden
begraven in de parochiekerk van de heerlijkheid Eke onder een
luisterrijke grafsteen. Dit grafmonument bestaat nog steeds en
was vroeger aangebracht in de noordelijke muur van het koor.
Het oorspronkelijk grafschrift luidde 102 :
Cornelia Sceppero Neoportuen, eoque dni Caroli
Quinti Caesaris statum consuli, philosopho, poctue,
oratori insigni, quo apud duci a Po/on. Germa.
Gal/ia. Hunga. Angli. Hispani. ltali ab ipso item
Turcq. imperii desperatae pacis spon bis reportata
DD. frater Caroli et Ferdinand. augustis reb. difficili legato usi sunt; et Isabella Donchis matrona
rariss. cornel. et Anna liber. piet.; obbiit ille anno a
nati christi 1555, quinta calend aprilis, aetat. 53;
haec anno 1548, prima kalend. septemb. aetat. 53.

Na de vernieling van die kerk door de beeldenstormers (1566)
werd het grafmonument in 1588 hersteld door hun dochter
Anna. Onder het grafschift voor haar ouders werd volgende
tekst aangebracht:
Patri et Matri Charissimis.
Anna Scheppera, Cornelii Van Coorenhuuse, equitis
aurati, domini de Coorenhuuse Yprensis et Aldenardis summi praetoris ac ejusdem castri capitanei
vidua, Domini de Eecke ad Scaldim, monumentum
hoc, civilibus hisce turbis dejectum, reparabat anno
1588, et etiam sibi suisque posteris; quae obiit X.a
Xbris 1616, aetatis 95, in pagode Rokeghem prope
Aldenardwn, et hic in hac tumba locata.

De tekst van het eigenlijke grafschrift werd gewijzigd en luidde
sindsdien 11":
D.O.M.
SACRUM
Cornelia Duplicio Sceppero Flandro, equiti aurato,
Eecke ad Scaldim dinastae, qui avo Joanne
bis Constantinopolim ad
Solimanum Turcarum
imperatorem legatus,
pace propemodum de.1perata politus, omnibus
denique honorum munus,

summa confide atque
integritate. pe1functus.
Tandem XXVIII Martii
anno MDl!V aetatis vero
suae lil immature
d~fimctus. Hic una rnm

nobili et lectissima
matrone Elisabetha
Doncha dulcissima conjuge sua, quiescens, futura resurrectionis gratiam
expectat.
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Flandriae admirallo oriundus et doctrina, industria,
eloquentia eximius, a Christierno II, Daniae,
Norvegiae Sueciaeque Rege, vice-cancellarii dignitate, regii ordinis torque terraeque Yempolandiae in
Norvegia dominatu honoratus, ac postea a CaroloQuinto caesare in privati consilii ac status consiliarium adscitus, atque ab eodem ejusque fratre rege
Ferdinando ad plurimos reges ac dibersos principes
christianos et bis Constantinopolim ad Solymannum
Turcarum magnum principem legatus, inexpectatam
pacem secum conferens, officiis suis fideliter, dextre
et laudabiliter perfunctus est. Hic una cum exore
Elisabetha Doncha ex Vuerenambachto nobili et lectissima femina sepultus; obiit ille Antverpiae XXVIII
martii anno 1554, aetat. 52, uxor XX augusti 1549,
aetatis Ll.

Vertaald luidt deze tekst:
Voor Cornelius Duplicius De Schepper uit Vlaanderen, Ridder met de gouden versiersels, Heer van
Eke aan de Schelde, die, afstammend van Jan, zijn
grootvader, admiraal van Vlaanderen, uitmuntend
was door zijn geleerdheid, zijn werkkracht, zijn
welsprekendheid, die door Christiërn de tweede,
koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden,
vereerd werd met de waardigheid van vice-kanselier met koninklijke rang, eveneens vereerd met
het halssnoer van en de macht over Jämtland in
Noorwegen; die nadien opgenomen werd door
Keizer Karel de Vijfde als Raadsman in zijn
Private Raad en in de Raad van State, ook door
hem en door zijn broer Ferdinand als gezant
gezonden werd naar verscheidene koningen en
naar talrijke christen vorsten en tweemaal gezonden naar Constantinopel, naar Soliman, de keizer
van de Turken, en onverhoopt vrede medebracht;
die met trouw vernuft en op lofwaardige wijze zijn
ambtsplichten vervuld heeft. Hij ligt hier begraven
samen met zijn echtgenote Elisabeth Donche uit
Veurne-Ambacht, een edele en uitgelezen vrouw.
Hij stierf te Antwerpen op 28 maart 1554 (oude
stijl), 52 jaar oud en zijn echtgenote op 20 augustus 1549, 51 jaar oud.

Men bemerke het verschil tussen de overlijdensdata van
Elisabeth Donche: in het oudste grafschrift: prima calend. sept.
1548, aetat. 53, dit is 1 sept. 1548 en dit uit de nieuwe tekst van
1588: XX augusti 1549, aetatis Ll. (=51) De oudste tekst is wat
het jaartal betreft juister, want reeds op 22 september 1548 wor-

"" Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 16478: Weesregister
Noordkwartier, onder
Snellegem, :F 332 (de
eigenlijke weesakte),
daarbij is gevoegd een
uitgebreide losse katern
van 12 blz. over de bezittingen van Elisabeth
Donche, vóór haar huwelijk met Comelius De
Schepper. (ongedateerd,
maar draagt ook het
nummer 332 op de eerste
bladzijde)
105
Dominae Jsabe/lae
uxoris Ornatiff. viri, &
Domini, D. Cornelii
Scepperi, Equitus Aurati:
qui obiit, 20 Aug. 1548.
Zie eerder onder onze
voetnoot bij het troostdicht
"~ Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, nr. 1011
(nieuw nummer) :F 53.
101
Men zou kunnen denken, dat het verschillend
jaartal eventueel te verklaren is uit de verschillende jaarweergave in
oude/nieuwe jaarstijl.
Inderdaad in Vlaanderen
werd de oude Paasstij 1
(jaartal verandert pas met
Pasen) in 1575 vervangen door de !-januari
stijl (jaartal verandert op
1 januari). Bij data van
vóór 1575, die vallen tussen 1 januari en Pasen,
moet het jaartal met 1
verhoogd worden om het
jaartal te kennen volgens
onze thans gebruikelijke
!-januari stijl. Het eerste
grafschift dateert van
vóór 1575, het tweede
werd samengesteld na
1575. nl. in 1588. In de
jaren 1553, 54, 55, 56, 57
(!-januari-stijl) viel
Pasen resp. op 2 april, 25
maart, 14 april. 5 april.
18 april. Stel dat in het
oudste grafschrift.
gemaakt kort na 1555, de
Paasstijl werd gebruikt.
Dan moet 28 maart 1555.
gecorrigeerd worden tot
1556 in !-januari-stijl
want 28 maart valt vóór
Pasen (5 April in 1556.

den voor haar twee minderjarige kinderen, Anna en Cornelius
De Schepper de voogden Eloy Masin, schepen van het Brugse
Vrije en Lenaert Casebroot, poorter van Brugge aangesteld 104 • In
het troostdicht dat Jacob Jespersen schreef vinden we in de
inleiding de overlijdensdatum 20 augustus 1548 105 • Dus op 12
dagen na overeenstemmend met het oudste grafschrift. Merkwaardig is wel dat het diezelfde dag en maand zijn die in het
latere grafschrift van 1588 aangewend werden.
Elisabeth Donche moet een testament opgemaakt hebben, want
een begunstigde Omaar Spynt krijgt zowaar zijn leven lanc 72
pond per jaar 106 • Hij wordt een eerste maal uitbetaald voor de
periode 25 augustus 1548 tot 25 augustus 1549 door de zaakgelastigde Roeland de Vos, in naam van de 5 erfgenamen van
Elisabeth Donche. Dit betekent dan ook dat Elisabeth voor 25
augustus moet overleden zijn en dus is haar overlijdensdatum
20 augustus 1548 en niet 1 september zoals in het oudste grafschrift.

De leeftijd bij overlijden is verschillend in de grafschriften. Met
de leeftijd van 53 uit het oudste grafschrift brengt dit haar
geboortedatum ergens in de periode 21 augustus 1494 tot 20
augustus 1495.
De overlijdensdag/maand van Cornelius De Schepper stemt wel
overeen in beide grafschriften: quinta calend aprilis (oude
Romeinse dagnummering) is inderdaad 28 maart, maar in het
oudste grafschrift is zijn overlijdensjaar 1554. Gezien er echter
nog brieven van Cornelius bekend zijn tot 30 dec. 1554, is het
wel degelijk in de loop van 1555 dat hij overleed. In het jongere grafschrift is het overlijdensjaar 1555, maar zijn leeftijd 52
i.p.v. 53 'ÜÎ. Geboren op 18 december 1501 108 was hij op 28
maart 1555 inderdaad 53 jaar (en 3 maand en 10 dagen) oud,
zoals aangegeven in het oudste grafschrift.

14 April in 1555). Maar
dan klopt de leeftijd niet.
Het tweede grafschrift
werd aangebracht in
1588 toen de 1-januaristijl reeds 13 jaar geleden
ingevoerd was. Maar het
is best mogelijk dat men
een datum uit dé periode
van de oude stijl. in die
oude stijl heeft gelaten.
De datum 28 maart 1554.

van het tweede grafschrift zou in die onderstelling refereren naar 28
maart 1555 (1-januaristijl) want ook vóór
Pasen (14 april). Ofwel
zou men moeten moeten
aannemen dat in het oudste grafschrift al de nieuwe !-januari stijl
gebruikt zou zijn geweest
en in het nieuwe graf-

schrift, met terugwerkende kracht, de oude jaarstijl, want dan pas vallen
beide data samen, wat
hoogst onwaarschijnlijk
is, ofwel en dat lijkt meer
aannemelijk, hebben we
te maken met foutief
opgestelde of getranscribeerde teksten.
"" zie vooraan in ons artikel.
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Grafmonument De Schepper-Donche in de kerk van Eke
(huidige toestand)

De restauratie van het grafmonument
Het grafmonument bevond zich eertijds in de parochiekerk in
het koor, op enkele voeten van het hoogaltaar en vormde een
vooruitspringend geheel. Maar in de 18de eeuw, onder Celestijn
Luck, pastoor van Eke van 1743-1795, werden egaliseringswerken uitgevoerd in de kerk. De kroonlijst en de zuiltjes die het
grafmonument sierden werden afgebroken en het grafschrift alsook de steen met de liggende figuren verdween in de muur links
in het koor op 2 à 3 meter van het hoogaltaar en achter een houten beschot 109 • Dit gebeurde vermoedelijk tijdens de werken van
1771-72 toen de kerk vergroot werd door toevoeging van een
linkerzijbeuk en de bouw van een nieuwe toren.
In 1857 werden opnieuw werken uitgevoerd aan de kerk: het
koor werd gesloopt en iets groter herbouwd. De vergroting
noodzaakte de verplaatsing van het grafmonument, daar het
gedeelte waar het zich bevond, volledig werd afgebroken 110 •
Op 8 juli 1857 werd overgegaan tot het openen van de grafkelder. Op een halve meter diepte werd het gewelf gevonden, en bij
verder graven de ingang tot de kelder. Deze was 2 meter lang,
1,4 meter breed en 1,6 meter hoog. Men vond er 7 schedels, 4
grote en 3 kleine, alle op een lijn geplaatst naast elkaar. De
beenderen werden verzameld en voorlopig opgeborgen, in afwachting dat een subsidie zou kunnen bekomen worden om een
nieuw monument op te richten in de kerk.
Een beroep werd gedaan op de familie IJssel de Schepper (uit de
provincie Overijssel, Nederland) om bij te dragen tot het redden
van het monument van de totale vernietiging. Aan baron de
Saint-Genois, auteur van een artikel over Cornelius De Schepper, en (in samenwerking met G. A. IJssel de Schepper) ook van
een boek over de diplomatieke loopbaan van Cornelius De
Schepper, werd door de familie een grote som overgemaakt,
waarmee de restauratie kon aangevat worden in 1858. 111
109

Bulletin de
l' Académie Royale des
Sciences et Belle-lettres
de Bruxelles, dl. X, 2de
dl., Brussel, 1843, p. 6774.
110
Messager des Sciences
Historiques ". , Brussel,
1857, p. 260. Mededeling
van pastoor
Vanderhaeghen van Eke
en baron Jules de SaintGenois.
111
Messager des Sciences
Historiques ". , Brussel,
1858, p. 370-371.
Mededeling van baron
Jules de Saint-Genois.

De steen met het Latijnse grafschrift was reeds zodanig uitgesleten dat de tekst nog nauwelijks leesbaar was. Het enige deel
dat restaureerbaar was, was de grote grafplaat in Doornikse
steen met afmetingen 1,75 op 1 meter, waarop beide echtelieden
in verheven beeldwerk voorgesteld zijn. Deze steen, die vroeger
in de vloer van de kerk lag, werd nu rechtop ingemetseld in de
muur rechts bij het binnentreden van de kerk. Rondom de steen
werd een boordsteen in blauw graniet aangebracht met volgende tekst: Sumptibus Nobilissimae Familiae Scepperiorum nunc
in Hollandia Degentis, Restauratum Anno Salutis MDCCCLVIJJ.

De beenderen die uit de grafkelder gerecupereerd werden, werden geplaatst in een ingemetselde ruimte achter de grafplaat die
de echtelieden voorstelt.
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Onder die oude grafplaat werd op een nieuwe stenen plaat in
zelfde blauw graniet en afgeboord met granieten zuiltjes een
vernieuwd grafschift aangebracht met de wapenschilden van de
families De Schepper en Donche. De restauratie gebeurde door
M. Patemotte, een marmersteenhouwer uit Gent, naar een tekening van Mr. Felix De Vigne.
Deze tekst is er op vandaag nog steeds te zien:
D.O.M. SACRUM

110
Nobilissimo atque amplissimo viro, Cornelia Duplicio
Sceppero equiti aurato, Eecke ad Scaldim domino, qui
avo Joanne, Flandriae vice-admirallo, oriundus,
doctrina, eloquentia et industria eximius, a Christierno II, Daniae, Norvegiae, Sueciaeque rege, vicecancellarii dignitate regii ordinis torque et ditionis
Yempelandiae in Norvegia dominatu honoratus, mox
et a Carola Quinto Caesare in privatum consilium ac
status consiliarium adlectus, atque ab eodem ejusque
fratre rege Ferdinando, ad varios reges omnesque
fere Christianos principes, et bis Constantinopolim ad
Solimannum Turcarum imperatorum legatus, pace propemodum desperata potitus, omnibus denique, honorum
munes, sumna cumfide atque integritate perfunctus.
Hic una cum nobili atque lectissima matrone Elisabetha Doncha dulcissima conjuge sua, quiescens,
futurae resurrectionis gloriam expectat.
Obbit ille Antverpiae XXVIII martii anno MDLIV
aetatis vero suae Lii uxor XX augusti anno MDXLIX
aetatis LI

Omdat de kerk andermaal te klein werd, werd in 1912 een nieuwe neogotische kerk gebouwd op grond geschonken door de
graaf van Lichtervelde, maar nog voor de volledige voltooiing
werd deze zwaar beschadigd in W.O. 1. De nieuwe kerk werd
wederopgebouwd in 1923-27 en ingewijd in 1933. Het grafmomument werd uit de oude kerk overgebracht (1912-14 of 192327 ?) en achteraan in de binnenmuur aangebracht, opnieuw
rechts bij het binnentreden van de kerk. De oude kerk werd in
1933 gesloopt op de toren na, die nu als een soort toegangspoort
tot het kerkhof fungeert 112 •
"' Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen.
Provincie OostVlaanderen.
Arrondissement Gent.
Kantons DeinzeNazareth, dl. 12 n 3,
Turnhout, 1991, p. 327
e.v.
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Jeromeken, Mathijsken
en Kathelyncken
Lauwerin worden reeds
vermeld als kinderen van
Elisabeth Donche in een
akte van verkoop van
land bij procuratie van
het Vrije van 28 jan
1524: SintWinnoksbergen, Archives
Municipales, FF 973 f'°
178.
11
' Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 16.475: weesregister
Noordkwartier onder het
ambacht van Snellegem,
f'° 231 en 23lv 0 • In deze
akte leest men de eerste
aanstelling van voogden
uit 1525 en de diverse
latere aanvullingen uit
1533, 1538 en 1540,
zoals gegeven in de tekst.
Het weesregister bevat na
elk ambacht een index op
de namen van de overleden ouder (alfabetisch op
voornaam), maar dekt
niet steeds alle akten: van
het ambacht Snellegem
bv. zijn de laatste 13
akten niet opgenomen in
de index. De laatste van
die 13 akten betreft de
kinderen van Pieter
Laurijn en dateert van
okt. 1525 met latere aanvullingen. Pieter Laurijn
was nochtans reeds overleden in febr. 1522.
115
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, hs II 6976
(Marius VOET(+l685),
Les éschevins du Franc)
f'° 165; L. GILLIODTSVAN SEVEREN,
Coutumes ". Watervliet,
p. 163, noot 2. Hij wordt
ook expliciet vermeld als
Meester Jeronimus
Laurin, prothonotaris in
een archiefstuk van 1549
in de erfenis van
Elisabeth Donche
(Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, nr. 1011
(nieuw nummer), f'°
53v 0 ). Volgens J. GAILLIARD, Bruges et Ie
Franc, o.c" huwde hij
met Magdalena van de
Levere, dochter van
Maarten, maar dit achten
we niet betrouwbaar.

DE AFSTAMMELINGEN VAN ELISABETH DONCHE
EN CORNELIUS DE SCHEPPER
De kinderen van Elisabeth Douche en Pieter Laurijn
Uit haar eerste huwelijk met Pieter Laurijn had Elisabeth
Donche, drie kinderen: Jeronimus, Mathijs en Cathelijne
Laurijn 113 • Hun voogden waren op 20 oktober 1525 11 •: Filips
Van den Berge en Jacob Snaggaert. Na het overlijden van de
eerste voogd, werd hij op 7 maart 1533 vervangen door meester
Lenaert Casenbroot, raadspensionaris van Brugge. Jacob Snaggaert werd op 20 juli 1538 vervangen door Eloy Masin. Toen
ook brachten de voogden ten boecke een aandeel in de erfenis
van hun (half) oom, Philibert Laurijn, nml. de helft van 16
gemeten land in de Passeguelepolder gemeen met andere verwanten in 54 gemeten land, alsook de helft van 34 gemeten land
in de Laureinspolder, ook gemeen bezit met andere verwanten.
Op 26 november 1540 werd in het bijzonder ook nog Catharina
in het bezit gesteld van twee giften. De eerste gift bestond uit 71
gemeten 1 lijn 50 roeden land, liggende in de Christoffelspolder
onder de heerlijkheid van Watervliet. Dit was een schenking van
haar oom Marcus Laurijn (de deken van St.-Donaas) en waarvan de beschikkingen reeds in schrift waren vastgelegd op 12
maart 1537. Hij was op 4 november 1540 overleden. De tweede
gift aan haar was een leengoed zijnde een erfelijke rente van 44
pond groten per jaar op een heirnis liggende in Volckravenkinderkerke (Oostkerke bij Veurne) en Lampernisse, gehouden
van de Burg van Veurne. Dit was haar geschonken door haar
kozijn, wijlen Jacob Snaggaert. Wellicht is deze Jacob Snaggaert een verwante van Elisabeth Donche, gezien zijn bezittingen in Veurne-Ambacht liggen. De naam Snaggaert vinden we
ook terug te Lo, waar een Jan Snaggaert burgemeester was in
1490.

Haar kinderen uit haar eerste huwelijk waren:
1. Jeronimus Laurijn, meester in de rechten, kannunik en
apostolisch protonotaris van St.-Donaas, Brugge 115 •

2. Mathijs Laurijn, heer van Leeskens, was schepen van het
Brugse Vrije van 1546 tot aan zijn overlijden op 1 december
1592. Hij was burgemeester in 1548, 51, 56, 59, 62, 64, 67, 70,
74 en 77. Hij huwde Radegonda Duquesnoy, vrouwe van
Wulpen, dochter van Mathijs, ridder. Een zoon Jeronimus
Laurijn (+1608) huwde Joanna De Mol, wiens zoon Jan
(+ 1659), burgemeester van het Brugse Vrije, huwde met Maria
de Vos van Steenwyck. Van deze laatste is een adelbrief uit 1651
bewaard in het museum Merghelynck te Ieper, waarop 16 voorouderlijke kwartierwapenschilden in kleur geschilderd zijn 116 •

111

3. Catharina Laurijn, huwde een eerste maal op 3 februari
1542 117 met Wulfaert van Borssele, heer van Schellaer, administrator in de stad Veere, overleden in 1546 118 en een tweede maal
bij contract van 8 februari 1549 met Jan de Gros, heer van
Nieuwland, schepen van het Brugse Vrije 119 • Zij overleed op 8
juni 1556 120 •
De kinderen van Elisabeth Donche en Cornelius De Schepper.
112
Uit haar tweede huwelijk met Cornelius De Schepper had
Elisabeth Donche twee kinderen: Anna en Cornelius De
Schepper. Als voogden werden op 22 september 1548 rn aangesteld: Eloy Masin, schepen van het Brugse Vrije en meester
Lenaert Casebroot, poorter van de stad Brugge, dezelfde dus als
voor de kinderen uit het eerste huwelijk van Elisabeth.
Op 16 augustus 1549 werden de goederen geakteerd die hun
beiden toekwamen uit de erfenis van hun moeder, en die in een
aparte bijlage zeer uitvoerig beschreven staan (zie verder), en
tegelijk ook wat nog aan Anna De Schepper toekwam bij gift
van Jacob Snaggaert. Dit is dezelfde Jacob Snaggaert die aan
haar halfzuster Catherine Laurijn een schenking van een rente
op een heirnis in Veurne-Ambacht had gedaan (zie hoger).
Na het overlijden van Lenaert Casebroot werd medevoogd
Karel Laurijn schepen. Later wordt dat Cornelis vanden Coorenhuuse in de weesakte nog vermeld gehuwd is met Anna De
Schepper. De tekst is echter door vochtigheid half uitgewist.
Van de schenking van Jacob Snaggaert aan twee kinderen van
Elisabeth Donche, Catherine Laurijn en Anna De Schepper, is
de orginele akte nog bewaard in de vorm als een groot perkament 122 , opgemaakt op 17 juli 1540 door burgemeester en schepenen van Brugge. Die akte werd dus kort voor zijn overlijden
opgemaakt (op 26 november van dat jaar wordt hij reeds wijlen
Jacob Snaggaert genoemd, zie hoger).
In zijn testamentaire beschikking laat Jacques Snaggaert, burger
en inwoner van de stad één vierde van zijn erfenis van welke
aard die ook mag zijn (fiefs, heritaiges, maisons, rentes et autres biens) bij zijn overlijden na aan twee kinderen van Elisabeth
Donche, nl. Mathijs Laurijn en Anna De Schepper : au prouffit
des deulx enffans de madame Ysabeau Donche, compaigne de
messire Cornille Scepperus, assavoir de Mathias filz de feu
messire Pierre Laurijn et de ladicte dame Ysabeau et de Anne
fille dud(it) messire Cornille et de ladite dame Ysabeau.
Wellicht had hij geen afstammelingen, want hij vermeldt dat er
geen erfgenamen zijn van zijn vaders vaderlijke zijde - en dus
impliciet wel van de andere drie zijden. (vaders moederlijke en
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Tijdens een bezoek in
1994 aan dit museum
zagen we deze ingekaderde wapenbrief. Hij
bevond zich toen op de
eerste verdieping in het
linkse deel van de gang
(wanneer men deze
bereikt via de monumentale trap) aan de muur bij
de ramen. De 16 wapenschilden zijn van de
families:
Lauweryn Vos de
Steenwyck
Donche
luer Sum
Du Quesnoy
Bellinckhausen
De Raed Catterbach
De Mol
Ghyselle
Claerhout Masschereel
De Baenst Millecamp
Van Vive Hese
m In eenzelfde brief vermeldt Cornelius De
Schepper dat zij binnenkort zal huwen, en dat
zijn zoon Cornelius jr. nu
9 jaar oud is. De precieze
datum 3 febr. 1542 wordt
vermeld in Brussel.
Koninklijke Bibliotheek.
hs II 6976 (Marius
VOET (+1685), Les
éschevins du Franc)
f' 165.
118
In een brief van 18
okt. 1546 aan Johannes
Dantiscus bericht
Cornelius de Schepper
zijn overlijden. Zie H.
DE VOCHT, John
Dantiscus ... ,o.c., p. 398.
119
Brussel. Koninklijke
Bibliotheek. hs II 6976
(Marius VOET, o.c.),
vermeld hem als seigneur
d'Oyeghem en heeft de
precieze huwelijksdatum.
120
J. GAILLIARD.
Bruges et Ie Franc, dl. I,
p. 365-67.
121
Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 16.475: weesregister
Noordkwartier onder het
ambacht van Snellegem,
f' 332, akte beginnend
op 22 sept. 1548 met
latere aanvullingen uit
1549 en uit nog latere
onbekende jaren (data
uitgewist door waterschade).
122
Brugge, Rijksarchief,
Familiefonds II, nr. 2514.

moeders vaderlijke en moederlijke zijde) Wellicht zou dit vierde deel dan automatisch ingepikt worden door de fiscus en dat
wil hij beslist niet: veuillant pourveoir que la quatre part de sa
succesion ". ne viennent es mains du recepveur extraordinaire
de l'empereur ".par faute d'hoyrie du costé de son grant pere
ou ané paternel. Hij had daarvoor eerder reeds een rekwest
ingediend bij zijne Majesteit om bijzondere gratie te bekomen
om vrij te mogen beschikken over de.bestemming van dit vierde deel.
Als gelukkige bestemmelingen van dit vierde deel, kiest hij voor
twee kinderen van Elisabeth Donche, met de voorwaarde dat
indien één van dezen echter zou overlijden zonder wettige erfgenaam, dat dan zijn of haar deel aan de ander zal toekomen
(zonder dat andere erfgenamen van de overledene er aanspraak
op kunnen maken). Hij weet niet of er wel erfgenamen zijn van
zijn vaders vaderlijke zijde, maar mochten die opduiken, dan
worden zij natuurlijk in dat vierde deel gerecht.
Hij laat ook de reden vermelden van deze gifte: ".au prouffit
desd( ites) deux enffans de ladite dame Ysabeau, auquels je desire en ce plus favoriser que a nulz autres, en contemplation des
bienfaits, bon receuil, amitie et ajfection que lui} ont este faitz
exhibez et demonstrezpar lesd(it) messire Cornille Scepperus et
sadit(e) campagne. Hij was dus blijkbaar wel erg gesteld op
beide echtelieden.
Waarom echter slechts twee welbepaalde kinderen (één uit elk
van haar twee huwelijken) begiftigd werden is niet duidelijk. In
1540 had Elisabeth Donche uit haar eerste huwelijk drie kinderen en uit haar tweede, twee kinderen in leven. Zoals vermeld
had hij reeds een andere schenking gedaan aan een ander kind
uit haar eerste huwelijk, nl. Catharina Laurijn (zie hoger).
Misschien heeft hij nog wel andere schenkingen gedaan aan de
overige kinderen, maar zijn daar geen sporen meer van te vinden.
De bezittingen van Elisabeth Donche in Veurne-Ambacht

1
"

Brugge, Rijksarchief,
Registers Brugse Vrije,
nr. 16.475: weesregister
Noordkwartier bij de f'°
332. Op de eerste pagina
van die losse bijlage staat
ook een nummer 332
geschreven, uiteraard om
aan te geven dat deze
losse bladen bij de akte
op f'° 322 van het register
horen.

Hoger schreven we reeds dat de goederen die de kinderen
Comelius en Anna De Schepper rechtstreeks van hun moeder
erfden, zeer uitgebreid beschreven staan in een bijlage. Er steekt
inderdaad in het weesregister een losse katern van 12 beschreven bladzijden 123 • Het document is niet ondertekend noch gedateerd. Toch kunnen we met grote zekerheid aannemen dat het
geschreven werd door Comelius De Schepper zelf en wel ergens
tussen eind juni 1549 en 1 juli 1549. De tekst, waarvan in de
aanhef expliciet vermeld staat dat deze opgemaakt werd na het
overlijden van Elisabeth Donche (20 augustus 1548) en waarnaar reeds gerefereerd wordt in de weesakte van 16 augustus
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1549, moet dus reeds zeker tussen die twee uiterste data samengesteld zijn.
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Anderzijds wordt in het Algemeen Rijksarchief nog een ongedateerde originele lange Latijnse brief bewaard van Comelius
De Schepper aan Viglius vanuit Antwerpen 124 , waarin hij aan het
eind nog enkele zinnen besteedt aan de voogdij van zijn kinderen. De brief gaat over onderhandelingen (in opdracht van
Viglius) i.v.m. de beveiliging van de scheepvaart naar Spanje,
waarvoor hij een bijeenkomst belegd heeft op 1 juli te Brugge.
De brief vermeldt geen jaartal. Aan het slot schrijft hij nog:
Want ook voor mij persoonlijk is het van groot
belang dat ik op 1 juli één uur althans in Brugge
ben. Tegen die vooraf gestelde dag immers heb ik
uit West-Vlaanderen 125 bepaalde schatters van de
gronden en onroerende goederen van wijlen mijn
echtgenote zaliger gedachtenis, haar kinderen en
de voogden van onze gemeenschappelijke kinderen met grote moeite kunnen samenroepen, en bij
de magistratuur van het Vrije heb ik kunnen bekomen dat ze, als ik persoonlijk aanwezig ben, wettelijk willen vaststellen (letterlijk: een eed zullen
afleggen) dat de staat van goederen van het sterfhuis is wals ik die in een geschreven stuk zal voorleggen. Datzelfde in mijn afwezigheid door een
gevolmachtigde laten doen is door de wetten van
het land verboden. Indien ik op de vooraf gestelde
dag niet verschijn (letterlijk: hen bedrieg) en zij
(=de gedagvaarden) weer zouden uiteengaan, zal
alles in onduidelijkheid (onverdeeldheid?) blijven,
tot (zeer) groot nadeel van hen en van mezelf. Dit
kan ik voorkomen (letterlijk: verhelpen) door een
tijdruimte van één uurtje. (ervoor uit te trekken)

Hoogstwaarschijnlijk is dus op 1 juli (een maandag) die bijeenkomst doorgegaan en heeft Comelius De Schepper toen de door
hem geschreven staat van goed van zijn overleden echtgenote
meegebracht en is het deze tekst die als de bijlage van 12 bladzijden in het weesregister steekt. Vergelijken we het handschrift
van die bijlage met het handschrift van een andere tekst door
Comelius De Schepper eigenhandig ondertekend 126 , dan is er
een meer dan behoorlijke overeenkomst in het handschrift.
Wat bevat nu deze bijlage ?
In een eerste deel beschrijft hij de landen en goederen die zijn
zoon Comelius De Schepper junior toekomen:
In Veurne-Ambacht:
- Pollinkhove: in de Noordhoek 3 gemeten verpacht land in 4
stukken genaamd den vrync, grenzend ten oosten en noorden

'" Vermeld in voetnoot 4
op p. 167 van H. DE
VOCHT, History ...
Collegium Trilingue
Lovaniense, o.c.; door De
Vocht verondersteld
geschreven eind juni
1553. Dit jaartal moet
dus gecorrigeerd worden
naar 1549. Met dank aan
Prof. A. Welkenhuysen
(K.U. Leuven}, KesselLo die voor ons de transcriptie door De Vocht
opzocht in het archief
van de K.U. Leuven en
ons de vertaling uit het
Latijn bezorgde.
125
Onder WestVlaanderen moet niet de
huidige provincie begrepen worden, maar wel
het zgn. West-kwartier,
de meest westelijk gelegen kasselrijen in
Vlaanderen: Veurne,
Ieper, SintWinnoksbergen,
Broekburg, Belle,
Waasten en Kassei.
126
Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Ms. divers,
181/A.

aan de Burgweg, beplant met bomen; een half gemet ten oosten
grenzende aan de Loweg, verpacht.
- Wulveringem: 5 gemeten 2 lijnen 16 roeden land, ten westen
van de Burgweg in 3 stukken, verpacht.
- Nieuwkapelle: in den Baeyshouc 2 gemeten land, zijnde een
hofstede met een boomgaard, verpacht.
- Alveringem: een gemet land in 2 percelen ten oosten van de
Burgweg, verpacht.
- Lampernisse: 2 gemeten 1 lijn 14 roeden land ten zuidoosten
van de kerk; 2 gemeten land, met een wal aan de oostzijde belast
met een rente aan de pastoor en de koster van Lampernisse, verpacht.
Het totaal in Veurne-Ambacht bedraagt 20 gemeten 26 roeden.
In het Brugse Vrije, in de parochie Sint-Margriete in de
Oudemanspolder: 14 gemeten land in de zuidoosthoek, belast
met een rente aan de prins, verpacht; niet ver daarvan nog 28
gemeten land, verpacht aan dezelfde pachter.
Anderzijds heeft hij nog een rente inkomst van 12 pond parisis
per jaar (den penning Xvj.e), welke gehypothekeerd is op 6
gemeten land in Lo in. de west wandelaershouck, bewesten
aende palyncbrugghe, bezuuden ande Kijtgracht.
En verder heeft hij nog het lüde deel vanden grooten huuse inde
stede van Br( ugghe) inde Nieuwe straete, daer mijn heere van
Eecke woendt met alle de huusingen daer an staen( de) ghemeene met zijnen vadere.
Hieruit volgt dus dat Cornelius De Schepper in 1549 nog steeds
te Brugge woonde in het Hof van Beveren in de Brugse
Nieuwstraat, waar Elisabeth Donche tijdens het weduwschap
van haar eerste echtgenoot woonde en waar ook haar schoonbroer Mathias Laurijn, deken van St.-Donaas woonde. Hij
betrok dus twee woonsten, te Brugge en te Eke.
Daarna volgen de bezittingen toebehorende zijn dochter Anna
De Schepper:
- In Oostvleteren: 4 gemeten 10 roeden brouck ver oost van
Elzendamme ghelast met vackeriescult een waghen caes
par( tie) t viij. e deel van eene wagheene en( de) es een hoofmanscip up hem selven, daer Mathias Laurin bij provijsie ten
hoofde staet, verpacht; verder nog 3 gemeten land, gelegen
beoosten en bezuiden aan de IJzer metten landinghen ten zuudtwesthoucke daeran, beoosten ande cousie te Elsendambrugghe;
en ver zuidwest daarvan nog 4 gemeten 2 lijnen, west vander
cousie.
- In Hoogstade: west vander cousie 5 lijnen, 10 roeden land
belast met een erfelijke rente, verpacht; en in dezelfde buurt nog
5 lijnen 19 roeden land, verpacht.
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- In Reninge: zuidoost van de Kruisdoorn, 4 gemeten 2 lijnen 25
roeden land in 2 stukken, ten zuiden grenzend aan de kerkweg,
verpacht.
- In Lo: in de W estwandelaershouck, een gemet land ten westen
grenzende aan de Lodijk; verpacht.
- In Veurne St.-Niklaas Bewesterpoort: binnen de paele van
Vueme, zuidwest van de zuidpoort een groot stuk land van 6
gemeten 7 roeden met een dreef gaande tot de vestingen van
Veurne; en ten zuidwesten daarvan een stuk land 10 lijnen 25
roeden; een stuk land van 2 gemeten ver noordwest over de
Callommegracht, met ten zuiden een weggetje gaande van de
Steendam westwaarts.
En ook een idem tiende deel van het Hof van Beveren te Brugge
in de Nieuwstraat met alle de huusinghen, stallinghen ende
hovinghen daer mede gaende met een huus noort daeran daer
Gillis vander Mere woont, mitsgaders thuus daer de weduwe
Boudewijn Sprute woent, en( de) thuus daer de weduwe Lay
Des ... ere woent, en(de) nog twee ander huusen staende
bezuuden anden Reye, de zelve ghelast in vij Lb xvij S. g. den
pen(ninck) xviij.e de capelrie van Wassenaere en( de) v Lb iij S.
of daer omtrent ervelicke rente.
Deze precieze omschrijving van de renten erop rustende komt
precies overeen met andere beschrijvingen van het huizencomplex in de Nieuwstraat die bij naam het Hof van Beveren wordt
genoemd.
Tenslotte vinden we nog de schenking van Jacob Snaggaert, met
verwijzing naar het octrooi en de voorwaarden waaraan de
schenking onderhevig was. Hier vernemen we dus waaruit die
schenking bestond, alles gelegen in Veurne-Ambacht:
- In Lampernisse: een leengoed groot 6 gemeten noord van de
kerk, ghenaempt Snaggaerts leen ... metten noordwesthouck
upden waterganc, gehouden van de burg van Veurne, verpacht.
- In Wulveringem: een stuk van 5 lijnen land, één van 1 gemet,
een stuk van 2 lijnen 18 roeden.
- In Vinkem: een erfelijke rente van 4 pond 18 schellingen parisis per jaar bezet op 4 gemeten 10 roeden land in twee stukken.
- In Steenkerke: ten oosten van de Burgweg 2 gemeten 25 roeden land in drie stukken.
- In Pollinckhove: in de heirnis, het vierde deel van 5,5 gemeten
4 roeden vette weide.
Verder ook nog een rente van 12 pond 10 schellingen pari sis per
jaar geassigneerd op de tol van Brugge, vallend telkenjare te
Baafmis en half-maart, alsook een rente van 21 pond 15 schellingen parisis per jaar (den penning zestien) vallend op de 23ste
van januari.

Verder is er nog een openstaande schuld aan de heer van Eke
van de verkoop van 32 roeden coorenschult land in
Wulveringem voor 252 pond parisis.

'" Brugge. Rijksarchief.
Aanwinsten, nr. 1011
(nieuw nummer) f' 5354.
~ Gegevens uit eigen
genealogische opzoekingen. In de rekeningen
van de ontvangsten van
het leenhof de
Honderdneghentien manschepen, komt hij voor
als baljuw en ontvanger
tot 1606. waarna een Jan
Taetse baljuw wordt. Dit
sluit goed aan bij de
overlijdensdatum van
1610.
12
' Zij was een oudere
zuster van Cornelius jr"
want toen deze geboren
werd in 1533. schreef
Cornelius sr. de Schepper
op 27 maart 1533 aan
zijn vriend Johann
Dantiscus dat zijn vrouw
hem op11ie11\\· een kind
had gebaard. Zie H. DE
VOCHT. John Dantiscus
. . . . o.c" p. 170. In een
brief van 6 aug. 1533 van
Olah aan Comelius sr.
heeft hij het over zijn
dochter en kleine zoon.
0
' ' J. GAILLIARD.
Bruges el Ie Franc. dl. ll.
Brugge 1858. p. 164 en
F. DE POTTER en J.
BROECKAERT. o.c"
vermelden hem verkeerdelijk als hoogbaljuw van
Ieper en Veurne.
"' Brussel, Algemeen
Rijksarchief:
Rekenkamer.
Denombrementen van de
Wetachtige Kamer van
Vlaanderen, nr. 2639:
1·rau Anna Scepperusfa.
mer. Cornelis 1red11ll'e
1•a11 wylen Mer. Cornelis
heere 1•w1 Coornhuuse ".
haer verston•en bijde11
overlijdene 1·a11 jo11c1.,Margriete Scepperus
haere nichte, dochter 1•an
wijlenf jonckheer
Cornelis Scepperus haere
broedere was.
12

Ook uit een andere bron vonden we nog inlichtingen over de
bestemming van haar bezittingen in Veurnambacht. In de rekeningen van het Hof en Heerlijkheid der 119 manschepen, steekt
ook een overzicht van de ghemeene lasten die quaet commen op
de vijf hoirs en(de) aeld(inghers) van wijl(len) mervrauwe
Elisabeth Donche, ghezelnede was van mijn here Corn( elis)
Schepperus, Ruddere, here van Eecke uit 1549 127 •
Haar bezittingen in Veurne-Ambacht die aan haar dochter
Catharina (echtgenote van Wulfaert van Borsele en Jean de
Gros) ten deel gevallen waren, werden aldaar beheerd door
Roeland de Vos uit Alveringem. Hij was baljuw van het leenhof
genoemd de Honderdneghentien manschepen. Als ontvanger
van de leenhof noteerde iij o.a.: betaelt Omaer Spynt voor zijn
testament by mervr( auwe) van Eecke, ghegheven zijn leven lanc
sijdert den xxv-en in ougst xLviij ." Hieruit weten we dus dat
Elisabeth Donche een testament gemaakt heeft.
Hoogstwaarschijnlijk is deze Roeland de Vos, de schoonzoon
(gehuwd in 1511 met Margareta Donche) van Jacob Donche (x
Josephina Davelin, xx Catharina Teernynck), schepen-keurheer
van de kasselrij Veurne. Hij was eveneens schepen-keurheer,
woonde te Alveringem en overleed in 1610 '" .

De afstammelingen van Cornelius De Schepper
Zoals hoger reeds vermeld, hadden Cornelius De Schepper en
Elisabeth Donche twee kinderen, een dochter Anna en een zoon
Cornelius junior.
1. Anna De Schepper. Van haar kennen we niet de juiste
geboortedatum, maar die is te situeren tussen 1529 en 1532 129 •
Zij huwde met Cornelis van den Coorenhuuse, grootbaljuw van
Ieper van 1567 tot 1574 en vervolgens van Oudenaarde, landhouder van de kasselrij Broekburg en burgemeester van commune van het Brugse Vrije in 1564 11".

Nadat de enige dochter Margareta van haar broer Cornelius jr.
(zie verder) ongehuwd overleed, erfde zij het leengoed Eke: op
27 juni 1585 diende zij, als weduwe van Cornelis van de
Coorenhuuse een denombrement erover in"'. Bij akte van 28
mei 1590 droeg zij, toen weduwe, de heerlijkheid Eke over op
haar tweede zoon Frans van den Coorenhuuse uit zekere goede
consideratien haer daertoe mouverende, ende in advanchemente van huwelyck, ende overmidts noch joncheer Cornelis van
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den Coorenhuuse, haeren oudsten zuene, simpele ende debyl
van zinnekens was. Frans van den Coorenhuuse was burgemeester van commune van het Brugse Vrije in 1608 en 1611 en
wordt ook vernoemd als Eques Auratus en Staatsraad der Nederlanden.

118

Anna De Schepper overleed op 4 december 1616 te Rokegem,
maar werd op 10 december bijgezet in de grafkelder van haar
ouders in de kerk van Eke, zoals het grafschrift dat toen aldaar
werd aangebracht aangeeft. (zie hoger) Het grafschrift kent haar
de leeftijd van 95 jaar toe. Dit kan niet juist zijn: haar ouders
waren immers in december 1528 gehuwd, dus kon ze hoogstens
87 zijn bij haar overlijden, maar zelfs dan is dit toch nog een uitzonderlijk hoge ouderdom voor haar tijd.
Zij had in 1588 het grafmonument van haar ouders in de kerk
van Eke - vernield tijdens de beeldenstorm - hersteld.
De begiftigde Frans van den Coorenhuuse, gehuwd met Anna
d' Averoult, overleed te Eke op 20 december 1613 en werd
opgevolgd door zijn zuster Anna van den Coorenhuuse, echtgenote van Adriaan d' Aubremont, ridder, heer van Masnuy, St.Pieter, Elzegem, Rokegem enz ... , overleden op 3 december
1623 en begraven in de kerk van Elsegem. Hun grafmonument
bestaat nog steeds in de kerk aldaar, hoog in de muur aangebracht. Rondom de ovale steen zijn 32 wapenschilden aangebracht van de 16 voorouders (kwartieren) van resp. Adriaan
d' Aubremont en zijn echtgenote Anna van den Coorenhuuse.
De acht wapenschilden rechts onderaan (de moederlijke kwartieren van Anna De Schepper) zijn van de families 132 :
De Schepper
Severin
Donche
Clichthove

Winnoc
Peussin
Budsin
Bourbon

2. Cornelius De Schepper junior werd geboren in november
1532 terwijl zijn vader in Oostenrijk was 133 •
Op 17 juli 1545 schreef hij zich - als 12,5-jarige - in aan de universiteit te Leuven 13". Hij werd ontvoogd (meerderjarig verklaard) tussen 19 september 1556 en 13 juli 1557, dus op 23- of
24-jarige leeftijd 135 •
'''Vermeld in J. de
SAINT-GENOIS.
Recherches .... o.c .. die
ervoor verwijst naar DE
HAAN. HETTEMA en
VAN HALMAEL.
Stamboek 1·a11 den .fi"ie-

seizen adel. o.c .. Severin
moet Chivoire zijn (zie
noot 24)
'"In H. DE VOCHT.
Histor\" ... Collegi11111
Tri/i11g11e Lomniense.
o.c .. p. 169. voetnoot 6.

word hij vermeld als
geboren op 8 febr. 1533.
Als bron wordt gegeven:
OlaE. 284, 388: OleE
verwijst naar de ( cryptische) bibliografische
omschrijving: OLAH

Miklós Levelezése. Közli
IPOLYI Arnold,
Budapest, 1875. Maar
deze datum klopt niet
met de twee brieven van
Comelius aan Dantiscus
van resp. 30 nov. 1532
waar hij zijn vrouw vermeldt als op het punt van
te bevallen, en van 15
jan. 1533, waarin hij vermeldt dat zijn vrouw hem
een zoon baarde in
november: H. DE
VOCHT, John Dantiscus
... ,o.c., p. 162 en 164.
134
Een Cornelius
Scepperus nobilis schreef
zich in aan een pedagogie van de Leuvense universiteit op 28 aug. 1542.
Zie H. DE VOCHT.
History ... Collegium
Trilingue Lovaniense,
o.c., p. 169 noot 6.
Comeliusjr. is dan 10
jaar (0) Voor zijn
inschrijving op 17 juli
1545 zie H. DE VOCHT.
John Dantiscus ... , o.c.,
p. 403. Beide vermeldingen steunen op originele
bewaarde inschrijvingsregisters van de universiteit.
"' Brugge, Rijksarchief,
Brugse Vrije, Charters.
nr. 737: arrest van de
Raad van Vlaanderen van
19 sept. 1556, in de zaak
tussen de voogden van
Comelius De Schepper
jr. en Anna De Schepper
enerzijds en Margareta
Loonis, tweede echtgenote en weduwe van
Comelius De Schepper
sr. anderzijds. Zie ook
het procesdossier aan het
arrest voorafgaand. van
11 juli 1556 in: Brugge.
Rijksarchief, Bundels
Brugse Vrije. nr. 229:
waar ook een perkamentje bijsteekt van 13 juli
1557 waarin gesproken
wordt van Cornelius fï
Cornelius Scepperius, als
nu zijns selfs ll'esende
(=meerderjarig). De normale leeftijd voor meerderjarigheid was 25.
Comelius werd dus iets
eerder meerderjarig verklaard.

Hij werd edelknaap van Maria van Hongarije. Na het overlijden
van zijn vader volgde hij hem op als heer van Eke 136 : een Joos
Huisman, Raad in de Kamer van de Raad van Vlaanderen, diende in zijn naam hiervoor een denombrement in op 10 maart
1557/8 137 •
In of vóór 1563 huwde hij Anna de Cottereau, dochter van
Philip, heer van Eerdbrugghe. Zijn tijdgenoot, Cornelius Gailliard, wapenheraut van Keizer Karel, schrijft immers in zijn
aantekeningen: Mer Cornelius Schepperius, nu heere van
Eecke, 1563,f(iliu)s mer Cornelis voorseit, die de heerschapie
ghecocht hadde ieghens Antheunis van Mortaigne, die heeft nu
ghetraut joncvrauwe Anna Cotreau, f(ili)a heere van Eerdbrugghe 138 •
H. DE VOCHT,
History ... Collegium
Trilingue Lovaniense,
o.c" p. 169, voetnoot 6.
"' Brussel, Algemeen
Rijksarchief,
Rekenkamer,
Denombrementen van de
Wetachtige Kamer van
Vlaanderen, nr. 263 7 (10
maart 1557): jonckheer
Com(e/is) Scepperus
heere van Eecke, als hem
verstorven bijden overlijden van wijlen mer
Cornelis Scepperus zijn
vadere. Onduidelijk is of
de datum in oude of
nieuwe jaarstijl gegeven
wordt, indien het oude
jaarstijl is, dan is deze
datum 10 maart 1558
nieuwe stijl. (Pasen in
1557 is 18 april, in 1558:
10 april)
18
'
Zie de tekst in: Baron
DEBETHUNE,
Epitaphes et monuments
des églises de la Flandre
au XVI-ième siècle,
d'après les manuscripts
de Comeille Gailliard et
d'autres auteurs, Brugge.
1900, p. 164; P. DE
SCHEPPER, Het
geslacht De Sceppere, in:
De Sceppere Kronycke,
familietijdschrift. 5de jg"
nr. 2 (2 april 1979), p. 7
stamreeks.
"' H. DE VOCHT, John
Dantiscus .. " o.c" p. 403404.
'"" H. DE VOCHT. John
Dantiscus ... ,o.c .. p. 404.
13

'

Hij volgde zijn vader op in het toezicht en de verdediging van
de kust tussen 1559 en 1567. Hij was ook schepen van het
Brugse Vrije in 1566 en 1569, zoals zijn stiefbroer Mathijs
Laurijn.
Cornelius De Schepper jr. was kapitein van twee infanteriecompagnies en commissaris van de prins bij de vernieuwing van de
wet (het bestuurscollege) van Gent in 1559, 1576 en 1577 139 •
Cornelius was ook betrokken in de godsdiensttroebelen.
In Eke had de calvinistische hervormingsbeweging namelijk
veel aanhang en er waren veel bijeenkomsten. Reeds op 14 juli
1566 was er een van de eerste geuzenpreken gehouden met een
zeer grote volkstoeloop. Cornelius De Schepper had in deze
oorlog de zijde gekozen van de overheid. Op 13 oktober van
hetzelfde jaar trad hij hardhandig op tegen talrijke wederdopers
die opnieuw in Eke vergaderden.
Hij leidde de Spaanse troepen, gezonden door koning Filips II,
toen zij uit Brabant naar Vlaanderen trokken. In augustus 1572
wordt hij vermeld hij als kapitein van een compagnie haakbusschutters te Hulst om deze stad te verdedigen tegen de rebellen 140 (een haakbus of vuurroer is een geweer).
Op 12 september 1572 moest hij terug in zijn eigen dorp Eke
optreden. Aan het hoofd van een vijftigtal ruiters en voetvolk
bekampte hij de Oudenaardse geuzen die het dorp wilden plunderen.
Hij werd later door Hembyse, de calvinistische leider uit Gent,
samen met verscheidene andere edelen, waaronder de hertog
van Aarschot, gevangen genomen. Eind augustus 1578 vielen de
Gentse calvinisten Eke binnen en plunderden de kerk. Op 25 juli
1579 kwamen ze opnieuw terug en ditmaal staken ze het kasteel
in brand! Het dorp had veel te lijden van de godsdiensttroebe-
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len: Toen op 23 januari 1580 de Gentse calvinisten achternagezeten werden door de Walen, vluchtte een deel van hen naar Eke
en Nazareth. De plaatselijke bevolking aldaar sloeg meteen op
hun beurt voor deze calvinisten op de vlucht en durfden slechts
in mei terugkeren.
Op nieuwjaarsdag 1581 plunderden de Malcontenten Eke en
namen de schout gevangen. Begin juli 1581 werd opnieuw een
groot deel van het dorp aan de vlammen overgeleverd 141 •
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We vinden Comelius jr. ook terug in een proces van de Raad van
Vlaanderen: Op 19 september 1565 had hij één van zijn pachters, de kleermaker Pieter Thevelin ontboden omdat deze hem
nog achterstallige pacht schuldig was. Pieter Thevelin echter
vertelde hem dat hij de gepachte gronden ondertussen verkocht
had en dus niet meer hoefde te betalen. Hierop ontstak
Comelius jr. in woede en verloor zijn zelfbeheersing. Hij verwondde - wellicht met zijn zwaard - de kleermaker aan de rechterhand. De hand van de onfortuinlijke kleermaker bleef evenwel kreupel. waardoor deze zijn beroep niet meer kon uitoefenen. Hij spande een proces vóór de Raad van Vlaanderen in
tegen Comelius jr. Chirurgijnen uit Gent legden medische verklaringen af dat de hand nooit meer zou goedkomen. Comelius
jr. werd in september 1568 veroordeeld tot een boete van 20
pond groten Vlaams en tot uitkering van een lijfrente aan Pieter
Thevelin van 18 pond groten Vlaams jaarlijks, plus de gerechtskosten 142 •
Zijn enige dochter Margareta, op wie de heerlijkheid verviel en
waarvoor haar voogd Joos Huisman op 27 april 1583 een denombrement indiende 14 \ overleed ongehuwd, zodat het terug
verviel op haar tante, Anna De Schepper. Veel auteurs 144 hebben
geschreven dat Comelius De Schepper sr. slechts een enig kind
Anna had, maar het is duidelijk dat dit verkeerdelijk geconcludeerd werd uit het feit dat later deze Anna het leengoed Eke in
bezit had 145 •

F. DE POTTER en J.
BROECKAERT.
Geschiedenis rnn Eke.
o.c .. p. 26-27.
"' Gent. Rijksarchief
Raad van Vlaanderen. nr.
23.755. Veel processtukken werden opgemaakt
door de schepenen van
het Brugse Vrije. waardoor we kunnen besluiten
dat Comelius jr. nog
steeds. zoals zijn ouders
de civiliteit Yan het
1 1
'

Brugse Vrije had en niet
bY. deze van de Oudburg
van Gent. Hij wordt in
het dossier een machtigh
edelman genoemd. Pieter
Thevelin een schamel.
simpel man.
"' Brussel. Algemeen
Rijksarchief
Rekenkamer.
Denombrementen van de
Weiachtige Kamer van
Vlaanderen. nr. 2638:
joncrr. Margriete de

eenighe dochtere van
ll'ijlent jonckheer
Cornelis Scepperus. f>.
Ma Cornelis in ~ijnen
le1·ene heere 1·an Eecke
up de Schelde. Zie ook
denombrement nr. 3668
(27 april 1583) voor een
ander leen te Eke ingediend door dezelfde
voogd Joos Huisman.
'""Zoals Bon. J. de
SAINT-GENOIS.
Recherches sur ...

Cornille de Schepper, dit
Scepperus (1856) en J.J.
DE SMET in zijn bijdrage in Biographie
Nationale de Belgique.
1876.
"'In de Geschiedenis
van de gemeenten der
provincie OostVlaanderen, Eke van F.
DE POTTER en J.
BROUCKAERT wordt
geschreven dat Comelius
en Anna De Scheppere
kinderen waren van
Comelius sr. en
Margareta Leunis wat
natuurlijk zeer onjuist is
(zie de weesakten in het
archief van het Brugse
Vrije). Dan ook zou
Comelius junior minimum 1 jaar na 1 sept.
1548 (=overlijden
Elisabeth Donche) moeten geboren zijn en
gezien hij reeds in 1563
gehuwd was met Anna de
Cottereau. zou hij op 14jarige leeftijd gehuwd
zijn ....
Een probleempje Yormt:
E. FEYS. Dornments
inédits concernant les
frères Laurin .... o.c .. p.
309 waar een akte van 26
aug. 1567 van de Yerkoop door Mathijs
Laurijn. zoon van
Elisabeth Donche van
zijn aandeel in het huis
Hof van Beveren in
extenso gegeven wordt
en waarin vermeld wordt
dat hij eerder reeds by
updrachte 1·an wylen mer
Cornelis Scepperus.
heere 1·a11 Eecke. ~yne
schoonbroeder (bedoeld
wordt: halfbroeder) diens
aandeel in dit huis had
overgekocht. Mathijs
Laurijn verkoopt aan zijn
kozijn Mark Laurijn. Het
woord 11·v/e11 m.b.t.
Comelius De Schepper
jr. zou betekenen dat hij
reeds overleden was ( 9 ).
ofwel is dit woord verkeerd gelezen of -en dit
lijkt het meest waarschijnlijke- de opsteller
van de akte heeft de zoon
voor diens overleden
vader genomen ....

De Nederlandse familie YSSEL de SCHEPPER, verwant
met Cornelius ?
De lezer zal opgemerkt hebben dat in de beschijving van de
diplomatieke loopbaan van Cornelius Duplicius de Schepper
herhaaldelijk wordt verwezen naar het werk Missions diplomatiques de Cornelius Duplicius de Schepper." van de Gentse
hoogleraar Bon. J. de Saint-Genois en G.A. Yssel de Schepper
uit 1856. Ook de restauratie van Cornelius' grafmonument te
Eke in 1858 gebeurde met een forse financiële tegemoetkoming
van een familie Y ssel de Schepper. Inderdaad was een zekere
G.-A. Y ssel de Schepper. lid van de provincieraad van
Overijssel (Nederland) tot de overtuiging gekomen dat hij een
afstammeling uit een zijlinie van Cornelius Duplicius de Schepper was.
Een eerste korte publicatie door de Saint-Genois over Cornelius
bracht hem in contact met G. Yssel de Schepper rond 1847.
Deze laatste was toen reeds enkele jaren bezig geweest met het
verzamelen van biografische gegevens over Cornelius Duplicius de Schepper 146 • Hij wou een groots opgezet werk over de
Europese diplomatie ten tijde van Keizer Karel publiceren
waarin de rol van Cornelius zou uitgelegd worden. Maar uiteindelijk publiceerden zij gezamelijk het werk Missions diplomatiques ""
Hoe was deze persoon er toe gekomen te geloven dat hij een
verwante was van Cornelius? Wellicht door de publicatie (en/of
voorafgaande contacten met de auteurs) in 1846 van het werk
Stamboek van den Frieschen Adel 147 •

'" Zie de SAINTGENOIS en YSSEL de
SCHEPPER, Missions
Diplomatiques .". o.c" p.
3-4.
''"M. DE HAAN. HETTEMA en A. VAN HALMAEL jr., Stamboek van
den Frieschen Adel. 2
delen. Leeuwarden.
1846.
'" Hoewel het wel enigzins, maar niettemin met
toch heel wat opmerkelijke verschillen. gelijkt op
het wapenschild vermeld
in de handschriftelijke
genealogie van de
Duinkerkse De
Schepper's. bij de bastaardtak, zoals gegeven
in de bijlage.

In dit werk wordt wel een loopje genomen met de historische
werkelijkheid. De auteurs laten de Nederlandse familie de
Schepper afstammen van het geslacht 'Duplicius, bijgenaamd
de Schepper, heren van Eke', en laten dit aanvangen met Johan
Duplicius de Schepper, omstreeks 1450 gehuwd met Philipotte
Wissoc. Er wordt dan een genealogie gegeven van diens afstammelingen, en in de 7 de generatie vindt men dan een Jas par de
Schepper, van wiens zoon Sybrant de Schepper, overleden vóór
1658, de Nederlandse tak afstamt. Maar dat deze familie als
wapen drie leeuwen van sabel op een veld van goud voerde, terwijl het wapenschild van Cornelius' Duinkerkse familie iets
helemaal anders voorstelt, zette de auteurs al evenmin aan tot
het plaatsen van enige vraagtekens 148 •
Jaspar de Schepper zou een tweede zoon geweest zijn van
Andries de Schepper en Guislaine Thomasdochter de Séverin,
welke Andries de zoon zou zijn geweest van Cornelius de
Schepper, heer van Eke, zoon van onze Cornelius Duplicius de
Schepper (1501-1554 ). M.a.w. de werkelijke vader van onze
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diplomaat wordt hier opgevoerd als zijn kleinzoon . . . . Maar
reeds G. Yssel de Schepper had algauw ingezien dat dit wemelde van de fouten. In het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke
Nederlandsche Families van 1885-1890 1• 9 wordt de hele
Zuidnederlandse familie de Schepper dan ook wijselijk onbesproken gelaten ...
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De hele zaak over de afstamming van de Nederlandse familie de
Schepper (die zelf uitgestorven was, maar waarvan een afstammeling van een dochter de Schepper de naam de Schepper toevoegde aan zijn familienaam Yssel) werd uiteindelijk in het
reine getrokken in twee zeer doorwrochte artikelen van dhr. W.
Wijnaedts van Resandt in het tijdschrift De Nederlandsche
Leeuw, in 1929 en 1931 150 •
De Nederlandse familie de Schepper stamt af van Sybrant de
Schepper, ingeweken in Leeuwarden rond 1617 vanuit Bergenop-Zoom. Diens vader Jaspar de Schepper, was afkomstig van
Dendermonde vóór 1586 en daarna als militair of heelmeester in
Bergen-op-Zoom terug te vinden. Hij was een zoon van een
Balthazar de Schepper, baljuw en tollenaar van Rupelmonde
1555-1558 en zoon van een Geraard de Schepper, geboren rond
1495.
Was dit eerste artikel uit 1929 al een sterk staaltje van genealogisch doorzettingsvermogen en van evenveel kennis van zaken
om een afstamming op te sporen in zeer oude originele archiefstukken bewaard in diverse plaatsen, dan ging de auteur in 1931
met vernieuwde belangstelling en even grote eruditie verder.
Vooreerst bleek de Balthasar de Schepper die 16 jaar ontvanger
geweest was van de tol te Brugge, toch een geboren Gentenaar
te zijn. Hij was een zoon van Geraerd, geboren rond 1480, zoon
van een Pieter de Schepper, lid van het kousemakersgilde te
Gent in 1474 en wonend op de Kouter te Gent. En deze laatste
was dan zelf weer geboren te Santbergen, gelegen op een zevental kilometer van Geraardsbergen . . . . Van een verband met
Duinkerke dus geen spoor.

Een Oost-Vlaamse familie Duplice de Scheppere, verwant
met Cornelius ?
Zoals hierboven vermeld, liet Comelius Duplicius De Schepper
in de derde generatie geen naamdragers na. Met deze wetenschap is het des te verwonderlijker dat men te Watervliet op het
kerkhof, dichtbij de rechtermuur van de kerk, een zeer groot
recent graf kan aantreffen met het opschrift: D. O.M. Sepulture
van den We/edelen Heer Paul Marie Joseph DUPLICE de
SCHEPPERE, geboren te Eekloo den 22 september 1882, overleden te Watervliet den JO januari 1943 ....

'" A.A. VORSTERMAN
van OYEN. Stam- en
Wapenboek van
Aan~ienlijke

Nederlandsche Families.
Groningen, 1885-1890.
0
"
W. WIJNAENDTS
van RESANDT, De
afstamming van het
geslacht de Schepper IJssel de Schepper, in:
De Nederlandsche
Leeuw. maandblad van
het GenealogischHeraldisch Genootschap
De Nederlandsche
Leeuw, Den Haag, jg.
XLVII, nr. 5, mei 1929,
p. 137-151. en idem, titel
idem. jg. XLIX, nr. 6.
juni 1931, p. 162-171.
Deze artikelen werden
ons op 10 aug. 1997
bezorgd door dhr. Johan
Ph. J. IJssel de Schepper,
Deventer (NL).

"' Zoals voorgesteld op
de rugzijde van het portret van Comelius door
Ambrosius Benson.
'" Het schild op de grafsteen is overtapt met een
helm en dekkleden. Er is
een klein verschil met het
in FAULCONNIER afgebeelde schild: daar zijn
de jachthorens beide naar
(heraldisch) rechts
gewend.
'" Onze onderzoeksresultaten over de familie
Duplice de Scheppere,
werden gepubliceerd in:
P. DONCHE, Een OostVlaamse familie De
Schepper (te Watervliet,
Eeklo, Gent en Ronse).
in: Vlaamse Stam. jg. 34.
okt. 1998, p. 415-427.
Enkele andere artikels
over deze familie toen zij
te Eeklo verbleef. vindt
men in: W. STEEGHERS, Genealogische
gegevens betreffende de
familie van dokter
Jacobus Joannes de
Schepper. in: Vlaamse
Stam, 1989. p. 49-54 met
genealogische schets
vanaf Joannes Ludovicus
Franciscus de Scheppere.
gehuwd op 1 juni 1765
met Catharina Beijdens
(inclusief de fotografische weergave van enkele akten uit Gentse
parochieregisters en een
stamboomschema). Dit
werd aangevuld door: 0.
WILLEMOT. Enkele bijkomende gegel'ens over
de familie van Dokter
Jacobus Joannes de
Schepper. in: Vlaamse
Stam, 1989 p. 393-394
met foto's van de bidprentjes van Ghislain
J.M.J. DUPLICIUS de
SCHEPPERE en Paul
M.J. DUPLICE de
SCHEPPERE.

De tussennaam Duplice is zo ongewoon, dat het gebruik ervan
wel niet anders kan zijn dan een verwijzing naar Cornelius
Duplicius De Schepper. Op de steen is ook een wapenschild
aangebracht. Het wapen bevat een keper met in het schildhoofd
twee afgewende jachthoorns, in de schildvoet een schelp. Dit is
het wapen dat men aantreft in het hartschild van het wapen van
Cornelius Duplicius De Schepper. Zeer vermoedelijk is dit eenvoudige schild het oorspronkelijke wapenschild van de
Duinkerkse familie De Schepper en is het door de tak waartoe
Cornelius behoorde in de 15de eeuw uitgebreid geworden met
een gevierendeelde achtergrond met adelaars en leeuwen 151 •
Maar zelfs in deze eenvoudige vorm, dus zonder de achterliggende vierendeling, wordt het afgebeeld naast een gegraveerd
portret van Cornelius in de in 1730 gepubliceerde Description
historique de Dunkerque door Faulconnier 152 •
Wie is deze familie (Duplice) de Scheppere? Wanneer men vertrekkende van de bewuste persoon begraven te Watervliet, de
rechtstreekse voorouders in mannelijke lijn opspoort zo ver als
mogelijk, zou er onvermijdelijk - vroeg of laat - een band met
Duinkerke moeten blijken. Dit hebben wij gedaan en het resultaat is negatief bevonden. Het gaat om een familie uit Eeklo,
Gent en vóór 1753 uit Ronse 15 '.
In 1766 introduceerde de over-over-overgrootvader van Paul
Marie Joseph, nm!. Joannes Ludovicus Franciscus De Scheppere, de voornaam Duplicius opnieuw door deze aan zijn eerstgeboren zoon als eerste voornaam te geven. Hij was een dokter,
wonend te Gent op de St.-Michielsplaats. Zijn zoon werd ten
doop gedragen onder de naam Duplicius Cornelius Hyacinthus
Ludovicus De Scheppere, waarmee de verwijzing naar de diplomaat wel zeer duidelijk is. Als dokter, zelf zoon van een dokter,
was hij een ontwikkeld man. Heeft hij mogelijks gelezen over
Cornelius Duplicius De Schepper in Faulconnier's Description
historique de Dunkerque (uitgegeven Brugge, 1730) en/of in
Sanderus' groot historiografisch werk Flandria Illustrata
(Latijnse edities 1641, 1732 en 1735, Nederlandse 1735, onder
het hoofdstukje over Eke-op-de-Schelde) en daar de ongewone
voornaam gevonden? In Faulconnier's werk staat ook nog een
gravure van Cornelius met zijn wapenschild. Wellicht heeft hij
daarna dit wapenschild ook als het zijne beschouwd en is dit
familietraditie geworden.
De kleinzoon van deze Duplicius, nm!. Josephus Seraphinus De
Scheppere (geboren Eeklo 1862), grootvader van de Paul Marie
Joseph, ging nog een stap verder. Hij gaf zijn enige zoon de drie
voornamen Joannes Josephus Duplicius. Als schepen van de
burgerlijke stand van Eeklo aarzelde hij niet om later de akten
betreffende zijn familie te laten corrigeren waarbij hij de derde
voornaam Duplice promoveerde tot het eerste deel van een
samengestelde familienaam Duplice de Scheppere!
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Zoals hoger reeds vermeld, kwam deze familie over Eeklo en
Gent uit Ronse. In het Ronsese stadsarchief kan de rechtstreekse voorouderlijn gevolgd worden tot Pieter De Schepper. geboren rond 1565. gehuwd op 30 juli 1589 te Ronse St.-Maarten
met Hermina de Wolf. In het Ronsese archief treft men verder
nog steeds De Schepperes aan in 1577-78. 1517. 1460-62. 145354-55. 1431-36. 1415-1416 en zelfs al in 1396. Het ziet er dus
wel naar uit dat deze familie al van zeer vroege tijden vast in
Ronse verankerd is. Van enige connectie met Duinkerke werd
niet het minste spoor aangetroffen.
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Van een wapenschild in gebruik door de Ronsese familie De
Schepper(e) vinden wij evenmin enig spoor. Slaat men J. Th.
DE RAEDT's Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants er op na, dan vindt men slechts weinig De Schepper(e)'s
vermeld: een zegel van een de Scheppere te Affligem in 1365
(een arend), dit van Comelius Duplicius De Schepper (1541,
Eke-op-de-Schelde), dit van de familie (de) Schepper(s) uit
Mechelen (azuur met een faas van zilver, met in de schildpunt
een roskam van zilver) en ook nog een de Sceppere uit
Anderlecht uit 1417 (een anker). Maar niets i.v.m. Ronse.

BIJLAGE: Genealogie van de Duinkerkse familie De
Schepper
Dit is de letterlijke vertaling uit het Frans van een handschriftelijke genealogie. zoals die zich bevindt in de verzameling
Genealogische aantekeningen betreffende Vlaamse geslachten
(1874-1875) van Jean-Baptiste Lanciet. bewaard te Gent.
Rijkswzii·ersiteit. hs 729. Vol IV (van 6 ), f 0 2-10. Enkele verduidelijkingen zijn door ons aangebracht tussen haakjes en nietgecursiveerd. Ook de verwijzingsletters werden enigzins aangepast voor meer duidelijkheid. De verzameling van Lanciet bevat
nergens bronverwijzingen. Zij dient zeker met de nodige
omzichtigheid gehanteerd te worden. ' 5"
/. Jan De Scheppere. hu11·de "" H·am-rm1 drie kinderen. Hij had als bij::it
Monica Vandenkerkhm·e. dochter 1·an Laurent. 11·aa1-rw1 hij een ::oon had.
(zie \·erder onder l.(bastaardtak)) De l'Oomoemde Jan de Scheppere H"as
poorter 1·an de stad Gent.
De kinderen uit het \\'ettelijke hmrelijk ::ijn:
/)Jacob de Scheppe1; deken 1·a11 St.-Winoksbergen (Bergues. Nord. F.)
2) Cornelius de Scheppe1; die hmrde N. Valckens. wamTw1 de kinderen 1·0/gen onder ll.
3) Jan de Scheppere. lunrde joncktTou11· Passclwsia Winnoc. Hij \\'as
schepen i·an Duinkerke in 1506. 1507. 1508, 1509. burgemeester in
1511 en 1·ice-ad111iraal mn Vlaanderen. Hij streed tegen de Engelsen
op ::ee en later op het land tegen de Fransen. Hun kinderen ::ijn:

,,_Alleen al de opsomming van de functies \'3n
3a) Jan de Schepper
getuigt 'an weinig kritische zin: dat iemand \'an
1509 tot 1579 in dieföt
kan zijn \'an het stadsbestuur \'an Duinkerke is
een wel erg onwaarschijnlijk lange periode.
wellicht worden ,·ermeldingen die aan de vader
behoren toegeschrev·en
aan de zoon.

Ja) Jan de Scheppere, burgemeester van Duinkerke in 1546, schatbell'aarder in 1509. raadslid in 1511. schepen in 1551, 1552, 1556,
1560. 1561. 1562, 1563. 1564. 1566, 1567, 1568, 1570, 1574,
1575. h11rgemeester in 1579.
Jh) Jacob de Scheppere, pastoor van Ekelsbeke (Esquelbecq.
Nord. F.) en raadslid 1w1 Duinkerke.
3c) Andries de Scheppere, lwll'de Gislena de Chii·oire, dochter
Tomas, waarvan een ::,oon, te \\'eten:

\'Wl

Cornelius De Scheppere (alias) Schepperus. geboren in 1502
(moet dus 1501 zijn) te Duinkerke, staatsraad der
Nederlanden en ambassadeur i·an kei::,er Karel V in 1522.
Heer rnn Eecke bij aankoop in 1540. Oi•erleden te Alltwerpen
in 155../. Hij h11ll·dé' 1) Elisahé'th Donche, dochter 1·c111 Pieter en
Jacol){/ de Clichrlwi·e en 2 ! Margareta Loonis. Hun kinderen
::,ijn:
l) Corné'lius de Sché'ppere. izffr 1•011 fecke i11 /_'55 /f){
1563. Commissaris hij de 1·emieu11·i11g rnn de 11 er 1\an
Gent'7 ) in 1569. Hij huirde Amw de Corcreau, dochrer rnn
Phi/1jJ, ridde1; heer rnn Eerrbrugge.
2) Anna de Scheppere, hu\\·de Comelius rnn den
Coore11hu11se in 1564. Hij \\·as groor ha/j1111· rnn de stedt'11
frper en i·un Veurne. (Veurne moet zijn: Oudenaarde. ?:ie
hoger) Zij m·erleed op 4 dec. 1606. Hu11 kinderen ::,ijn:
2a) Jan 1·w1 den Coorenlwuse. ridde1; h1m·de Anna
Delfa11st 11·aw-i-an ee11 ::,oon, re 11·eten:
- Andries \'an den Coorenh11use. die huwde met Anna
i·an den Coorenhuu.1e.
2/J) A111w i·an den Coorenhuuse. Zij hull'de Adriaan
d'Aubremont. riddo; heer i·an ManuY, St.-Pieters,
E/zegem, Rokegem, La rue Ie Doucq (?)en::,". Kapitein
bij het regi111e111 1•w1 ::,ijn broa heer Nikolaas. Hij
r!l'erleed op 3 december 1623 e11 ligt begraven in de
kerk mn El::,egem. Hun kinderen ::,ijn:
l) A11na d'Aubre1110111. hull·de in 1623 Pieter". van
St.-Winoksbergen.
2) Adriaan d'A11hre111011t.
3) Rohertina d 'A11hremont, huwde Karel i•an den
Coorenhuuse.
4) Frans d'Aubremrmt.
5) Maria d'Aubre1110111.
6) Maximiliaan d'A11bre111011t.
7) Valerie d'Aubremont.
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Il. Cornelius de Scheppere, huwde N. Valckens. Zij hadden twee kinderen,
te weten:
1)

Jan de Scheppere, huwde Marie Martens .

•

2) Pieter de Scheppere, heer van Koudekerke (Nord, F.), overleden op
7 juni 1588, begraven te Merckegem (Nord, F.). Hij huwde Martina
Meete, waan-an twee kinderen, te weten:
1) Jacoba de Scheppere, huwde kapitein Don Antonio de Buritto in
dienst van Spanje.
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2) Mark de Scheppere, huwde te Duinkerke op 8 januari 1608
Jacoba Jacobsen (bijgenaamd de Zeevos) in ::Jjn tijd i·ice-admiraal
van Vlaanderen en dienst van Spanje in 1663. Getuigen bij zijn
huwelijk waren: Jacob Vandewalle, een befaamd reder, waarover
gesproken wordt in de historie van Duinkerke (bedoeld wordt vermoedelijk Faulconnier's Description historique de Dunkerque .. "
Brugge, 1730), 1ste deel, .f 130 en 131 en Willem de Zoomer. De
genoemde Mark de Scheppere was in 1608 raadslid van
Duinkerke. Hij overleed op 16 april 1614.

(Het handschrift bevat hier een tekening van het wapenschild De
Schepper: van azuur met een gouden keper. in het schildhoofd twee
naar rechts gewende jachthoorns van goud. in de schildpunt een gouden schelp. overtapt met een getraliede naar rechts gewende helm en
dekkleden. Als helmteken de jachthoorn. Evenwel staat eronder geheel ten onrechte - de naam ... De Buritto)

l.(bastaardtak) Jan de Scheppere had bij ::,ijn bijzit Monica
Vandenkerkhove, dochter van Laurent, een natuurlijke zoon.
(In het handschrift staat hier een tekening van het wapen der familie
Vandenkerkhove: van zilver met vijf ruiten van sabel. schuinbalksgewijs
geplaatst)
IIbis. Jan de Scheppere. Hij verkreeg door schenking van zijn vader op
5 april 1448. het huis met de afoankelijkheden, gelegen te Duinkerke

en pa/end aan het huis bewoond door ::,ijn vader. (Register der stadsrekeningen 1•an de stad Gent, jaren 1457 tot 1460../ 79 v 0 ). Hij huwde
Livina Dhooghe, dochter van Jan en Jossijne Scraven. Zij hadden een
::,0011. te weten:
1) Willem de Scheppere, huwde jonhrouw Barbara Svanders.
Staat 1·an goed te Gent, register 1528-1529, .f 37. Waan·an 4 kinderen, die ::,ijn:

Jan de Scheppere, kapitein der Spanjaarden ( carnlerie
legioen) 1·a11 Don Di(e)go Perales te Mechelen. pro1·incie
Antwerpen.
1)

2) E/ooi de Scheppere, huwde Margareta de Backere, dochter
1·a11 Jan en had bij haar ::,es kinderen. te weten:
1)

Jan de Scheppere. hml'de Elisabeth Sta/ins, o\'er/eden in

1584.

2) Joanna de Scheppere.
3) Margareta de Scheppere.
4) Bartholomeus de Scheppere.
5) Cornelius de Scheppere.
6) Christiaan de Scheppere.

(In het handschrift staat hier een tekening van het wapen van
de bastaardtak: van zilver, met drie klimmende leeuwen van
goud, twee in de schildhoofd, één in de schildpunt, met een !inkerschuinbalk van keel)
3) Christiaan De Scheppere, huwde Joanna De Backere. Staat
van goed te Gent op 29 november 1559. Zij overleed in 1558.
Zij hadden zeven kinderen, te weten:
1) Willem de Scheppere.
2) Frans De Scheppere, huwde jonkvrouw Clara van
Vaernewijck, waarvan geboren:
- Jan de Scheppere, groot schrijver, geboren te Gent,
overleden rond 1620, kleinzoon van de geschiedschrijver Marcus van Vaernewijck.
3) Jan de Scheppere.
4) Bartholomeus de Scheppere.
5) Jossyne de Scheppere.
6) Catharina de Scheppere.
7) Catharina de Scheppere.
8) Margareta de Scheppere.

4) Geeraard de Scheppere, huwde Jossijne Grenut. Staat van
goed te Gent op 15 maart 1599, waarvan zes kinderen, te
weten:
1) Livina de Scheppere.
2) Jacoba de Scheppere, die huwde met Geeraard de
Crane. Zij was weduwe van Gillis Vandevyvere. Staat van
goed te Gent op 19 juni 1605.
3) Pieter de Scheppere, huwde op 2 januari 1596 Livina
Meyntkins. Staat van goed van 3 aug. 1604 te Gent, waarvan:
- Geeraard de Scheppere.
- Anna de Scheppere, die huwde met Gillis Sta/ins,
raadslid bij de Raad van Mechelen.
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4 J Jan de Scheppere.
5 ! Jossijne de Scheppere.
6) Catharina de Scheppere.

Hierna nog \·ier korte genealogische fragmenten:
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a) over de familie de Vandere of Svanders (Joanna de Backere x Christiaan
de Scheppere was een dochter van Jan de Backere en Joanna Svanders):
bl het gezin Loonis waartoe Margareta Loonis, de tweede \Touw \'an
Cornelius Duplicius de Scheppere behoorde:
c) de familie Donche, waarbij Pieter Donche x Jacoba rnn de Clichthove,
de vader rnn Elisabeth Donche, opgevoerd wordt als zoon van Jacob
Donche x Maria Utenhove, kleinzoon van Jacob Donche x Philippine
Boudens - die afstamming is in elk geval volledig \'erkeerd:
d) het gezin w·aartoe Anna de Couttereau, de echtgenote van Cornelius
Duplicius junior behoorde.
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Illustratie 1
Schoolmeester in de 16' eeuw (1510)
naar een houtsnede van Albrecht Dürer ( 1471- 1528 ).

' Antonius Sanderus
(Antwerpen 1586 - Abdij
van Affligem 1664 ).
priester-historicus en
kanunnik te Ieper in
1625.
' A. Sanderus. Flandria
Illustrata. 1732. IL
p. 286.
'Biographie des hommes
remarquables de la
Flandre Occidentale.
Brugge. 1844. i.v.m.
Papius (Jacques) ou De
Paep. p. 85.
' A. Roersch. Papa
(Jacques) ou Le Pape. in:
Biographie Nationale.
Brussel. XVI ( 1901 J.
p. 571-573: " .. 11é à
Poperinghe à lafïn du
XVe siècle".
'D. Ursrner Berlière.
Suppliques de Clement
Vf ( !342-1352). textes et
analrses. in: Analecta
Vaticano-Belgica. Rome.
1906. L p. 423.
'' Poperinge. Stadsarchief:
A 25. Geschil tussen
meester Gislenus
Merseman. deken van de
christenheid en het stadsbestuur van Poperinge.
9 november 1475. in verband met begrafeniskosten.
- Poperinge. Stadsarchief:
nr. 320. Deelregister
Weezerie 1507-1517.
t"O 12. 14 \"e.
• Poperinge. Kerkarchie(
Sint-Jan. Handboek rnn
de Sint-Obrechtsgilde
1524. De echtgenote van
Matheus de Pape schonk
voor 1524 een rente rnn
zes schellingen op een
woning. gelegen aan de
Poperingevaart in de
leperstraat. aan de SintObrechtsgilde in de SintJansparochie. De woning
paalde aan "'1 Wielke".
erf van meester Pieter
Makeblyde.
., Poperinge. Stadsarchief:
nr. 321. Register van
Weezerie 1565-1616.
t"O !.
1
"

MEESTER JACOB DE PAPE
(Poperinge ca 1480 - leper ca 1555)
Priester, schoolrector, dichter, auteur van
historische evocaties en pleitbezorger van
het Iepers armenreglement
GERMAIN SCHOONAERT
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Poperinge en Ieper zijn al lang de beroemde clericus. ludi
magister en getalenteerd dichter, Jacob de Pape vergeten. In
deze monografie willen we aan de hand van de gepubliceerde
biografieën, aangevuld door recent archiefmateriaal en nieuwe
inzichten enige klaarheid brengen in de chronologische lijn van
zijn leven en literaire activiteit. Gedreven door de romantiek
van de 19' eeuw en chauvinistische overwegingen is er over de
Pape een mythische beeldvorming ontstaan die we proberen te
corrigeren.

De jeugdjaren van Jacob de Pape (ca 1480 - ca 1500)
De oudst gekende biografische gegevens vinden we vermeld in
Flandria Illustrata van Antonius Sanderus 1 • Deze historicus
vernoemde Jacob de Pape als priester en zeer gewaardeerd dichter. Hij rangschikte hem onder de beroemde mannen. afkomstig
van Ieper'. Dit gegeven werd later overgenomen door andere
biografen'. Het is pas in het begin van de 20' eeuw dat de vergissing werd ingezien, vermits uit de bestudeerde traktaten van
Jacob de Pape bleek. dat hij zichzelf in 1503 vernoemde als
Popringensis, wat zoveel betekende als geboren en getogen te
Poperinge".
De oudst gekende familienaam in Poperinge dateert van 1349
met een Gilberto Ie Pape, clericus van het bisdom Terwaan, verbonden aan de Sint-Bertinuskerk '.
Als naamgenoten of verwanten vonden we in de Poperingse
oorkonden volgende tijdgenoten: Bartholomeus (1475)", Jooris
(15I4r. Matheus (1524, 1559. 1564)', Jan (1565)'', Michiel
( 1569) "', Jaekes (Jacob) 11 • Familiale connecties zijn niet
gekend.
Ook buiten Poperinge treffen we naamgenoten aan. Een Michiel
de Pape trad in 1510 op als arbiter in een betwisting tussen Jan
vande Walle en Vigoureux de Wilde te Proven 12 • Perone de

Poperinge.

Stadsarchief". nr. 321.
Register rnn Weezerie
1565-1616. re 288.
" Poperinge. Swd.1-

archief: nr. 365. Register
van Halmen 1573-1589.
f' 71 vel!.

P. Vandewalle. Enkele
generaties nmden
Wal/e 5 Ie P1m·e11 en Ie
1

'

Haringe in de XVe en
XV!e ee1nr. in: Vlaamse
Stam. 15119791. p. 194.

Pape, dochter van Daneel van Watou, huwde met Marcx de
Rycke. zoon van Casen van Godewaersvelde. Op 17 augustus
1517 werden beiden aanvaard als poorters van Ieper 1'.
Meester Jacob de Pape mogen we niet verwarren met d'heer
Jacob de Pape, capelaen te Bambecque, vernoemd bij de haardentelling anno 1469 in de kasselrij Sint-Winoksbergen noch
met Jacques de Pape, gehuwd met Mayke Ryckquaerts van
Nieuwkerke die in 1568 omwille van zijn religieuze overtuiging
werd verbannen 1;.
Meester Jacob de Pape werd door sommige biografen vaak verward met Joannes de Pape (Papaeus), ook genaamd Petrus de
Pape, die in 1532 te Leuven studeerde en van 1537 tot 1542
bekendheid genoot als dichter en schoolrector te Menen 11'.
1
".
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De biograaf Alphonse Roersch ( 1870- 1951) poneerde dat Jacob
de Pape geboren was te Poperinge tegen het einde van de 15'
eeuw. Vermits hij reeds in 1503 een merkwaardig dichtbundeltje in de Latijnse taal liet verschijnen. had hij ons inziens toen
reeds enige maturiteit verworven en moeten we zijn geboortedatum omstreeks 1480 plaatsen.
Indien dit klopt. kunnen we stellen dat hij het levenslicht zag in
een rampzalige en chaotische tijd. In mei 1478 vielen de
Fransen vanuit Belle (Vlaanderen) Poperinge binnen. plunderden de stad en stichtten brand. Het menselijk leed werd nog vergroot door de hongersnood van 1480 en 1489 en de pestepidemieën van 1487 tot 1490 11 •
Twee belangrijke religieuze feiten vormden een lichtpunt in de
donkere tunnel. Op 5 augustus 1478 werd te Poperinge de broederschap van het Heilig Sacrament opgericht door Gilbert de
Rupple, penningmeester en adviseur van hertog Karel de Stoute
( 1467-1477) en zijn vrouw Anne Suiemers
Deze broederschap was een belangrijke hefboom voor de bevordering van de
koorzang in de Sint-Bertinuskerk.
Op 14 maart 1479 werd het doodgeboren kind van Rassoen van
Hove en Jacquemine Bayaert. door de vurige smeekbeden van
het vrome buurmeisje Pieternelle Turlin. tot leven gewekt en
door kapelaan Diederik Roene in de Sint-Janskerk met de naam
Jacob gedoopt. Er werd een kerkelijk onderzoek ingesteld op 11
maart 1480. Talrijke getuigenissen werden genoteerd. wat leidde tot het opstellen van een kerkelijke oorkonde op 12 juni
1491, waarbij de gebeurtenis werd erkend als een miraculeus
feit 19 • De stichting van de confrerie van het H. Sacrament in de
Sint-Bertinuskerk en het miraculeus gebeuren op de SintJansparochie. hadden bij de bevolking de godsdienstzin en de
Mariale devotie aangescherpt. Jacob de Pape was bijgevolg
opgegroeid in een religieus klimaat.
1

'.

Over zijn jeugdjaren zijn we niet ingelicht. Allicht had hij een
basisopleiding Latijn genoten aan de proosdijschool in zijn

" F. Bauwen. Poorters
i·an lepei: I febrnari
1509 - 7 mei 1527. leper.
1999. p. 183.
'' Th. Vergriete. De haardenrelling \'Clll de
Kasselrij Si111Winoksberge11. in:
Vlaamse Stam. 2 ( 1966).
p. 366.
,. A.L.E. Verheyden. Le
conseil des rroubles.
Lisre des condamnés
( 1567-1573). Brussel.
1961. nr. 3230.
W.J.C. Moens. The
Wal/ons and rheir clwrch
ar Nonl'ich. rheir hisT01T
and regisrers. 1565-1832.
Londen. p. 213. Rerum
of The members {/f Durch
Church. Nonl'ich. 1568:
"Jacob de Pape. 1rnol
combo: Flanders. 1567.
Wife and 111·(! children.
one born in Engeland."
"A. Roersch. (l.c" p.
571-573: "Papeus
( Perrns ). poère dramarique larin. écohîrre 1 /6e

sI.
E. Varenbergh. Jean de
Pape. in: Biographie
Nationale. Brussel. XVI
( 1901 ). p. 592: "poère
flamand. né à Ypres. Ie
26 jwn·ier 1577. pub/ie
en 1652 à Ypres. che:
Jean Bi/Ier. sous Ie pseudo11rn1e de losse
Grièrens. "Klinkdichr of
Lustho{ rnn de do{/rl11chtige -~n deugd:ame \TouH·en .
A. Vander Meersch. De

Pape André. in:
Biographie Nationale.
Brussel. V ( 1876). p.
611: "ou Papius. poère er
musicien. =cent 2 mei
15-12 - +/5juli 1581.
ne1·eu par sa mère de
Lie\·in Torrentius. érêque
d'Am·er.1".
- Brochure Inhuldiging
buroemee'\fer De\"chodr

m:i;,_

J 5 ]~mi 19-11. soàe
ring i·an de toekenning
der Ie keure aan de .Had.
'' B. Creus. Enkele in.Hellingen i·an de ahdijstad
Poperinge !Xlle-XVe
ee1nrJ. Onuitgegeven
proefschrift faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte.
Leuven. 1963. p. 231239: Stichtingsoorkonde.
·• J. Opdedriii'ck. Her
mirakelbeeld 1·w1 On;e
Liel·e \Tomi·, 1·ereerd in
Si111-Ja11skerk Te
Poperinge. Brngge.

1899. p. 9-19.
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Poperinge.

Stadsarchief, nr. 321.
Register van Weezerie
1565-1616. F 145 v 0 .
Verwantschap met
Christiaen Ballynck van
Poperinge. die in 1573
huwde met Mayke
Wante. fa. Joris"
"A. Roersch. Despalltere
(Johannes). in:
Biographie Nationale.
Brussel. XXIII ( 19211924 ). p. 304-312.
" M. De Schepper.

Jacobus Papa
Popringensis. ludimagister ac poëta. in: Studia
varia Bruxellensia. IV. in
honorem Aloysi Gerlo.
Leuven. 1997. (met dank
aan de heer L.
Vandamme voor de verwijzing naar deze tekst).
"G. Krause. Andreas

Gerhard Hrperius.
Leben. Bi/dei; Schriften.
Tübingen. 1977. p. 15.
(met dank aan de heer
0. Mus voor de ontlening). De vader van
Andries Gheeraerd van
leper stuurde zijn zoon
naar Parijs: "'Weil er ihn.

aber nicht nach Lö11·e11
schicken wol/te, da dort
die Jugend, H'ie er meinte, durch alb1gros~e
Ziigellosigkeit verdorben
wiirde, noch auch nach
Paris, ... ".
., M. De Schepper, o.c ..
p. 74. Het betrof het boek

De Fornouiensi COl!f/ictu
camzen (Parijs. Jacques
Moerart. ca. 1501 ).
., M. De Schepper, o.c.,
p. 69. Het is niet duidelijk waar en bij welke
drukker het dichtbundeltje van 1503 het daglicht
zag. Het lettertype verwijst niet naar de
Nederlanden. Parijs is
een vermoedelijke kandidaat.
06
G.-J. Schoonaert,

Meester Paschase de
Zoute1; monitor te Gent
(1518), schoolrector te
Ieper ( 1522-1526) en
pastoor aan de SintJansparochie te
Poperinge ( 1527), in:
Westhoek, 14 (1998),
p. 67-70.
"J.G.M. Van Den

geboortestad. Uit zijn eerste geschriften leidt men af dat hij ook
in de leer ging bij Dom Olivier Ballinck, abt van de augustijnenabdij te Waasten (1492-1512) 20 en bij magister Jacobus
Maubus (meum praeceptorem).
Vermits Jacob de Pape vriendschappelijke contacten onderhield
met Joannes Despauterius (Ninove ca 1460 - Komen 1520),
grammaticus, docent van de 'artes' aan de universiteit te
Leuven in 1501 ", met Martinus Dorpius (Naaldwijk, Holland
1485 - Leuven 1525), professor van de filosofie te Leuven in
1510 en met Nicolas Buscoducensis ('s Hertogenbos 1478 Bois-le-Duc 1550), eveneens docent te Leuven in 1510, suggereerde M. de Schepper dat hij allicht te Leuven aan het
Collegium Lilii had gestudeerd. De auteur voegde er echter
onmiddellijk aan toe dat zijn naam hoegenaamd niet in deze
vorm in de gepubliceerde matriculen van Leuven voorkomt 22 •
Deze stelling mogen we dan ook vermoedelijk niet aanhouden.
Velen werden naar Parijs gestuurd om zich te oefenen in de
Franse taal. Bovendien kozen sommige ouders de universiteit
van Parijs, omdat ze van mening waren dat het studentenleven
te Leuven vaak tot losbandigheid leidde''.
Dat Jacob de Pape te Parijs studeerde is zeker niet uitgesloten,
vermits hij connecties onderhield met de Parijse professor
Valerandus de La Varanis, geboortig van Abbeville (illustratie
2). In zijn eerste bekende dichtbundeltje van 1503 bedankte hij
de professor omdat deze hem een boek had geschonken, met
een Latijnse lofspraak op de overwinning van de Franse koning
Karel VIII op de Milanezen in 1495 te Fomovo bij Parma 24 •
Parijs was hem niet vreemd, vermits zijn later literair werk
gepubliceerd werd bij de Parijse drukker Josse Badius, afkomstig van Asse, een gemeente in de huidige provincie Brabant
(an-ondi ssement Halle-Vil voorde) 2' •
Vermits Parijs voor Jacob de Pape geen onbekend ten-ein was,
kunnen we allicht vermoeden dat hij er hogere theologische studies heeft gevolgd. Het was niet uitzonderlijk dat er te Parijs
werd gestudeerd. Dit was trouwens ook het geval met meester
Paschase de Zouter, schoolrector te leper (1522) en vervolgens
pastoor aan de Sint-Janskerk te Poperinge (ca 1527), die een
grote bewondering koesterde voor Jacob de Pape 26 • Zijn goede
vriend Jacob de Meyere, priester-historicus, behaalde aan de
Sorbonne de graad van doctor in de filosofie en de theologie 27 •
Ook Andreas Gerardus (Hyperius), leerling van Jacob de Pape,
studeerde in Parijs vanaf 1528 28 •
Mogelijk kwam de Pape terecht in het college Boncourt, dat
huisvesting verschafte aan studenten uit het bisdom Terwaan en
dat reeds meer dan een eeuw onder het toezicht van de abt van
Heuvel, Een beroemd

Westhoeker: Jacobus
Meyerus (1491-1552), in:
Westhoek-Info, 6 (1990),
p. 51-52.

08

G. Krause, o.c., p. 1314. Andreas Geeraerd,
geboren in Ieper op 16
mei 1511, als zoon van
Andreas Gerardus sr. en

Catharina Coets. Hij is
bekend als doctor in de
geneeskunde en vooraanstaand calvinistisch theoloog. Overleden in 1564.
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Illustratie 2
Ode van Jacob de Pape aan de Parijse professor
Valerandus de La Varanis. in zijn eerste dichtbundel Cannina.
ca.1503.
Brussel. Koninklijke Bibliotheek.

,., H. De Laplane. Les
abbés de Saint-Bertin.
ll"après fes ancie11.1·
mmwments de ce
monastère. Saint-Omer.
1854. 1. p. 324: "Ahbé
Aleaume Boistel ( 57e
abbé. 1334-1365 ). Sous
son administration en
1356. Ie che\'{/lier Pierre
de Bécaud. seigneur de
Fléchine/le en Artois,
fonda à Pari.1·, sur la
montagne Ste. Ge1U!\'iève,
Ie collège de Boncourt,
pour la je1111esse d11
diocèse de Thém11an11e
Française et dont il confia la direction a11x ahbés
de St. Bertin et de St.
Eloi cha1gés égaleme/1/
de /11i donner des staflits".
"' Bruo,sel. Algemeen
Rijksarchief. Rekenkamer
nr. 38 724. Stadsrekening
1502. f 0 29. Op 22 mei
1502 bracht de kardinaalbisschop van Terwaan
een bezoek aan de stad
leper. Hij was vergezeld
van de abt van St.
Geneviève te Parijs. Tot
het gevolg behoorden
ook de officiaal van
Terwaan. de protonotaris.
de lijfarts van de kardinaal en de gedeputeerden
van Belle: "Ten \'Oors.
daghe, minnen heere den
abt 1·w1 St. Geneifren te
par\"S, minen heere den
official 1·w1 Theerenbo11g,
elck 1·ier canne11. Den
protonotaris en den

medecyn \'an min heere
den cardinael ende ghedeputeerden 1·an Belle.

elcken twee cannen

H'_\'ll

al ten ~.elven prise".
" H. De Laplane. o.c" ll.
p. 66: "Anthoine de
Berghes. délég11a /' abhé
de St. Genei·iè1·e de Pari.1·
al'ec maitre de
Vignacourt. pour réfármer en son nom Ie co/fl'..._

ge de Boncourt. ou cette
importante mesure était
de\'eJllU! nécessaire et
do111 la direction. on Ie
sait. appartient à /' ahhé
de St. Benin" ( 1496).
,. M.-J. Desmet-Goethals.
Le1·inus Crncius en ~ijn

Sint-Bertijns was gesteld è''. Het was trouwens omstreeks 1496
dat het instituut opnieuw in de actualiteit kwam te staan. Abt
Anthoine de Berghes van Sint-Omaars, wereldlijk heer van de
stad en de heerlijkheid Poperinge. schonk speciale aandacht aan
het studentenhuis en wilde er de zo noodzakelijke hervormingen doorvoeren. Aan de abt van St.-Geneviève te Parijs"' en aan
meester Jacques de Yignacourt verleende hij bijzondere volmachten om in zijn naam orde op zaken te stellen en om er de
regeltucht te handhaven 11 • Het is zeker niet uitgesloten dat
Jacob de Pape in dit strenge conservatief opvoedingskader werd
opgeleid, waar zelfs Vlamingen werden gerecruteerd als lesgevers. Een bekend voorbeeld is Petrus van der Bruggen (Petrus
de Ponte). Deze dichter en grammaticus bezat er een leerstoel
omstreeks 15 14 3è.
Een ander studentenhuis te Parijs was het collège de Montaigu,
nabij de Sorbonne, waar Erasmus studeerde en waar de
Mechelaar Jan Standonck rector was. Ook hier heerste er een
strenge discipline, met als gevolg dat Erasmus er de brui aan
gaf 33 •

Het eerste dichtbundeltje Carmina (1503) 3"
In 1502 werkte meester Jacob de Pape aan een bundeltje
Latijnse verzen en proza. Zijn eersteling publiceerde hij het jaar
daarop. Van zijn eerste gekend werkje Carmina bleef er slechts
één exemplaar volledig bewaard. Het berust in de bibliotheek
van het Harvard college in Cambridge. Een specimen in de stedelijke mediatheek in Cambrai is onvolledig, vermits een viertal pagina's ontbreken. De Koninklijke Bibliotheek te Brussel
bewaart ook nog een exemplaar. waarvan begin en einde ontbreken '5.
Gelukkig werd recent nog een studie gemaakt door M. De
Schepper, die het specimen van Cambridge onder de loep nam.
De auteur maakte als eerste een wetenschappelijke analyse van
de dichtbundel Carmina met een volledige inhoudstafel, een
opsomming van de behandelde thema's en personalia 10 •
Carmina werd opgedragen aan Anthoine de Berghes, abt van de
benedictijnenabdij te Sint-Omaars. Het bevatte onder andere

Threnodia ( 1548).
Bijdrage tot de studie
1·w1 het humanisme in de
Nederlanden.
Verhandelingen van de
Koninklijke Academie
voor Wetenschappen.
Letteren en Schone
Kunsten. Klasse der
Letteren. 4 7. nr. 116. p.
174. met verwijzing naar
Bibliotheca Belgica. IV.
p. 703-726.

" Dr. M.A. Nauwelaerts.
Erasmus. Bu"um. 1996.
p. 20.
"A. Roersch. i.v.m.
··car111i1w" van Jacob de
Pape. in: Bibliotheca
Belgica. Bibliographie
générale des Pays-Bas.
fonc.lée par F. Vander
Haeghen. Réec.litée par
M.T Lenger. Brussel. IV
( 1979). p. 633. Uitgave
ca. 1503. In -4°. 34 ff.

gotische karakters. drukker onbekend.
Vindplaats: Kon. Bib.
Brussel. LP 9993 A. Het
exemplaar van de
Universiteitsbibliotheek
Gent is verdwenen.
" Brussel. Koninklijke
Bibliotheek. LP 9993 A.
Carmina. Volgende pagina's ontbreken: A 1-2. A
6enG. 1-4.
"· Cfr. voetnoot 22.
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ook een panegyriek in briefvorm, gevolgd door vijf tweeregelige strofen of distichons, die Jacobus Papa popringensis (Jacob
de Pape van Poperinge), vermoedelijk omstreeks 1502 aan de
prelaat had opgedragen".
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Het ontstaan van dit eerste literair werkje kunnen we als volgt
toelichten en situeren:
Abt Jacques Du val (Jacob vande Walle). die door de invloedrijke prelaat Anthoine de Berghes (Antoon van Bergen) ontslag
moest nemen, verkreeg na een overeenkomst met zijn opvolger
vanaf 1493 als compensatie voor zijn degradatie tot proost, het
volledig en persoonlijk beheer over de heerlijkheid Poperinge.
Nadat hij op 14 februari 1497 was gestorven, werd de proosdij
van Poperinge opnieuw aan de abdij van Sint-Omaars toevertrouwd 1' . De proosdij was blijkbaar erg gehavend, vermits abt
Anthoine de Berghes belangrijke herstellings- en verbouwingswerken liet uitvoeren 1''.
Zoals gebruikelijk kwam de nieuwe heer naar Poperinge om
zijn patronaatsrecht te bevestigen 40 • Vermoedelijk vond de
plechtige intrede plaats in 1502, vermits de abt gastvrijheid in
de abdij van Sint-Omaars en in de proosdij te Poperinge verleende aan de kardinaal-bisschop, Hendrik van Lorreinen. De
kardinaal overhandigde aan de abt een vriendschappelijke brief,
waarin hij verklaarde dat zijn verblijf in de abdij en in de proosdij te Poperinge geen afbreuk deed aan de rechten en de jurisdictiemacht van de abt 41 • Allicht had hij de kardinaal van uit
Sint-Omaars vergezeld en hielden beide prelaten met hun hofhouding enkele dagen verblijf in de proosdij, die voor deze
gelegenheid flink was opgeknapt en waar de nieuwe proost Jan
Duval (Jan vande Walle) resideerde 42 • De overtuiging dat dit
bezoek plaatsvond in 1502, steunt ook op het feit dat de abt van
Sint-Bertijns in mei ook de stad Ieper met een bezoek vereerde,
en dat de kardinaal-bisschop er zijn blijde intrede hield 43 •

,. A. Roersch. o.c ..
p. 571-573: ··Papa pub/ia
tout d"ahord un recueil
poétique co11Te11l111T 1111
long poème ... dédié à
A111/10i11e de Be1xhes.
ahhé de Sailll-Bertin.
L 'oui·rage dut paraitre
m·ant J503 . ..
" H. De Laplane. o.c .. II.
p. 53-58. i.v.m. Jacques
Du\'(//. 66' abt: p. 62.
i.v.m. Amhoine de
Be1ghes (Antonius rnn
Bergen). 67· abt.
'" H. De Laplane. o.c .. II.
p. 62: ·· ... 011 répara la
pré\'/Jté de Poperinghes".
'" H. De Laplane. o.c .. Il.
p. 61: ·· ... i/ co111111e11ça.
se/011 /'usage. ut moris
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des églises de so11 patro1101".

'' H. De Laplanc. o.c .. II.
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Bertin et à Poperingues
1111
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Lu.remhourg. éi·êtflU! de
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tou1esfi1is de cc prélat
des /e11re.1 de 11011 préj11dice00 ( 1502 ).
": Dom N. Huyghebaert.
Prél'óté de Saint-Bertin à
Poperinghe. Monasticon
Beige. III. fase. 1. p. 170:
'"Jean Du\'lll, on Ie 1m111·e
dans cette charge en
J502 el en J503. Il aban-

donna la prél'óté entre
1503 et 1523"".
" Brussel. Algemeen
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 724. Stadsrekening
1502. 1~ 29: "'den XIII/
dach \'{lilde i·ors. maend

In de dichtbundel die Jacob de Pape in 1503 liet verschijnen,
noemde hij zichzelf Popringensis, wat voor ons een aanduiding
is dat hij toen nog in Poperinge verbleef. De opdracht aan de abt
had hij geschreven tussen zijn dagelijkse bezigheden door, maar
welke functie hij uitoefende, vertelde hij niet. Allicht oefende
hij het ambt uit van leraar aan de proosdijschool, zoals later te
Ieper, Rijsel en Waasten 44 • Het was trouwens niet uitzonderlijk
dat filologen-humanisten met het lesgeven startten in hun eigen
woonplaats.
Als hij een panegeriek opdroeg aan de abt, dan kan hij dit
gedaan hebben in zijn functie van leraar te Poperinge. De traditie wilde namelijk dat de abt bij zijn intrede door de magistraat,
de ambachten en de gilden met grote luister werd ontvangen en
dat bij elk bezoek van de abt door de scholaster of de studenten
van de Latijnse school een lofrede werd gehouden als dank voor
de genoten weldaden.

(mei) minnen heer den
aht i·an St. Bertins, drie
cannen ten \'oors. prise
ende drie cannen paillette Te V p.p. den stoop. IIII
p. II II s" en verder: den
XXII dach \'anden \'Oors.
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heere den cardinae/ \'an
Lucxembourg, biscop van
Theerenhouch. T sinen
b/iden incomene hinen
deser stede, een ponchon
(inhoudsmaat) bramen··.
(Cfr. ook voetnoot 30).
" D. Ursmer Berlière.
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in 1343.
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Rijksarchief: Rekenkamer
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,- E. Feys en A. Nelis.
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Préwîté de Saint-Martin
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291. nr. 267). 1506:
A. Makeblyde (p. 311.
nr. 278).
'" D. Ursmer Berlière.
o.c .. 1. p. 189. nr. 776.
Johannes Vituli heeft het
ambt van scholaster te
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"' E. Feys en A. Nelis.
o.c.. '· p. 226.
" F. Van Den Berghe,
Geschiedenis van de
Latijnsche Schoole en
van het Bisschoppelijk
College te Veurne, 1952.
p. 16.

Deze hypothese wordt gedeeltelijk gestaafd door M. Grypdonck, die eveneens naar dit dichtbundeltje verwees en schreef
dat Jacob de Pape zijn dichtwerk van 1503 had opgedragen aan
zijn schooleigenaar, de abt van Sint-Omaars"'. Hij situeerde de
Pape echter te Ieper. Welnu, de abt van St. Bertijns was schooleigenaar van de proosdijschool van Poperinge, maar niet van
Ieper. De Latijnse school te Ieper werd bestuurd door de proost
van de Sint-Maartensabdij. Dat de leraar aan de Latijnse school
te Ieper niet met zekerheid gekend is voor deze periode, is wel
een tegenvaller om hierover definitief uitsluitsel te geven"''. We
weten dat er in te leper een proces werd aangespannen bij de
officiaal van het bisdom Terwaan tegen Paschase Seguin, een
priester die een Latijnse school had geopend op de SintPietersparochie, zonder hiervoor de toelating te hebben gekregen van de proost Clément Buedin. Op 22 maart 1502 moest de
priester definitief de deur van zijn school sluiten"'.
Dat Jacob de Pape in zijn dichtbundel van 1503 enkele verzen
wijdde aan zijn Poperingse studenten (ad scholares popringensis), alsook aan zijn schitterende student Adriaen Makeblyde
van Poperinge (ad Adrianum makeblyt, adolescentem clarissimum), die in 1506 werd ingeschreven aan de Leuvense universiteit en die in 1520 als baljuw fungeerde te Poperinge, versterkt
de hypothese dat hij niet alleen te Poperinge verbleef, maar dat
hij er ook fungeerde als scholaster.
Dat we in 1504 voor het eerst sinds 1493 opnieuw inschrijvingen noteerden aan de universiteit van Leuven, kan er toch op
wijzen dat het onderwijs te Poperinge nieuwe impulsen had
gekregen. Michael Vaillant, Joannes van Simpol, Jacobus Stalin
en Theodoricus Moenaert waren allicht zoals Adrianus
Makeblyde ook bij hem in de leer geweest"'.
We weten niet met historische zekerheid waar de proosdij school
van Poperinge gelegen was. Toch kunnen we met stellige zekerheid in Poperinge reeds een proosdij school situeren in de 14'
eeuw. Op 11 november 1343 was het ambt van scholaster vacant. Johannes Vituli, clericus van het bisdom Terwaan, diende
een verzoekschrift in bij paus Clemens VI, die te Avignon zetelde. Vituli vroeg de bemiddeling van de paus om voor onbeperkte tijd of zolang hij leefde de functie van scholaster te verkrijgen, alsook de rechten en de voordelen die hieraan verbonden waren. Hij verklaarde dat het benoemingsrecht bij de abt
van Sint-Bertijns lag"".
Te Ieper bevond de Latijnse school zich in 1407 dicht bij de
grote poort van het Sint-Maartensklooster op de Leet. Dit zou
zo blijven tot 1536. Het lokaal was eigendom van de SintMaartensabdij "'. Te Veurne bezat het kapittel van de Walburgakerk een groot gebouw, palend aan de kerk 51 • Naar analogie met
Ieper en Veurne kunnen we allicht stellen dat de proosdijschool
te Poperinge eveneens in de onmiddellijke omgeving van de
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proosdij en van de Sint-Bertinuskerk was gelegen. In het
Kerkstraatje (nu Donkergat) bevond zich de kapittelzaal van de
proosdij Het Vroonlu~f Dit steegje naast het toenmalige kerkhof
was een verlenging van de huidige Kerkstraat. die de kerk met
de Vlamingstraat verbond. Indien de proosdijschool hier gevestigd was. dan konden de studenten naar de Sint-Bertinuskerk via
de zijingang voor het opluisteren van de officies en het zangonderricht. In de 19' eeuw was de herinnering aan het kapittelzaaltje nog levendig, want er stond op deze plaats een herberg
met als uithangbord 't Kapitteltje.
Het eerste traktaat van Jacob de Pape bevatte ook epigrammen,
opgedragen aan zijn oud-leraars Oliverus Ballinck, abt te
Waasten en officiaal van het bisdom Terwaan en aan magister
Jacobus Maubus. Hij bedankte de Parijse professor Valerandus
de la Varanis die hem een boek als geschenk had aangeboden.
Jacob de Pape was blijkbaar in de wolken met het geschenk,
want gedrukte boeken waren kostbaar. Vermits er weinig manuscripten en gedrukte boeken in omloop waren, moesten leraars
zelf hun teksten en modeloefeningen opstellen. Een boek van
een Parijse professor gaf hem allicht de gelegenheid om complexe onderwerpen aan te snijden voor zijn gevorderde studenten.
Jacob de Pape wijdde ook epigrammen aan zijn Poperingse studenten en stuurde een aanmoedigend woordje tot zijn voortreffelijke oud-leerlingen Judocus (Joos?) Lantsanie (Lansaem) van
Ieper 52 en Adrianus Makeblyde van Poperinge.
Als clericus behandelde Jacob de Pape ook religieuze onderwerpen. De lofdichten aan St. Nicolaus en aan De wonderbare
maagd en martelares Catharina, waren mogelijk geïnspireerd
door zijn onderwijsactiviteiten. vermits beide heiligen vereerd
werden als patroon en patrones van de scholieren. Andere
gedichten vonden allicht een inspiratiebron in het religieuze
kader en het verenigingsleven in Poperinge. Het thema De verering van het H. Kruis kon gelden als een hulde aan de rederijkerskamer De Cruusbroers en het onderwerp De heilige maagd
Maria, moeder mn onze Verlosser, was mogelijk bedoeld voor
de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw. Tenslotte was er een
bede om vergiffenis voor de zondaars en een hulde aan de
Heilige Eucharistie. Poperinge bezat een bloeiende sacramentsgilde.
Zijn Carmina had een overheersend godsdienstig karakter. De
verzen ademden een diepe religiositeit uit. De Pape was trouwens een vertegenwoordiger van het christelijk humanisme.
Naast zijn zorg voor een Latijnse vorming wilde hij als theologisch geschoolde leraar zijn studenten de nodige godsdienstige
zuurstof geven en de christelijke waarden voor ogen brengen.
Allicht liet hij zijn Carmina in druk verschijnen als didactisch
werk: een bloemlezing voor gebruik in de Latijnse scholen.

,. Joos Lansaem: schepen
van Ieper en een van de
inrichters van armenschool voor jongen;, in
15-tl.

Dat hij in zijn eerste werk vaak refereerde naar de oude Griekse
en Romeinse filosofen, zoals Plato, Cicero, Horatius en Pythagoras, getuigt van zijn humanistische voorliefde en belangstelling voor de antieke cultuur.
Jacob de Pape had ook oog voor de politieke realiteit. In zijn
eerste traktaat behandelde hij uitvoerig de reis van aartshertog
Filips de Schone naar Spanje op 4 november 1501. De vorst was
vergezeld van de infante Johanna van Castilië. Tot het gezelschap behoorde ook Georges van Halewijn, heer van Komen en
mecenas van kunst en cultuur. Had de Pape de hertog leren kennen in 1500 bij het bezoek van de vorst aan de abdij van SintOmaars? Hij prees de kwaliteiten van de vorst en hij somde ze
op. Verder beschreef hij de voorbereidingen van het vertrek uit
Brussel, de bijzonderste gebeurtenissen tijdens de reis, de ontvangst die de hertog genoot bij de Franse koning Lodewijk XII,
aan het hof te Parijs en de aankomst in Spanje in mei 1502.
Geboeid door de persoonlijkheid van de jonge aartshertog, maar
tevens bekommerd om de toekomst van zijn land, drukte de
Pape de hoop uit dat de reis naar Spanje geen wijzigingen zou
brengen in de buitenlandse politiek en dat de verzuchtingen van
het Nederlandse volk niet zouden opgeofferd worden aan de
belangen van de Spaanse natie. Enkel een vredeshouding tegenover Frankrijk kon voor onze gewesten heilzaam zijn. De
onderdanen koesterden dan ook hoopvolle verwachtingen bij de
geplande terugkeer van de vorst (november 1503)".
De Pape heeft zich ongetwijfeld verwant gevoeld met zijn illustere tijdgenoot Erasmus, die in 1504 een gelijkaardig thema
behandelde in zijn paneg_vricus om de behouden terugkeer van
Filips de Schone in de Nederlanden te vieren'".
Jacob de Pape heeft tijdens zijn verblijf in zijn vaderstad een
grote literaire bedrijvigheid aan de dag gelegd. Zijn eersteling
Carmina telde 68 bladzijden en bevatte veertig gedichten en
acht brieven die hij zelf schreef. Verder waren er nog twee
gedichten en een brief van zijn vriend, de literator Nicolas
Dienné opgenomen.

Meester Jacob de Pape, schoolmeester in Ieper (1505) ''
" Bibliotheca Belgica.
o.c.. IV (1979). p. 632737.
'" M.A. Nauwelaerb. o.c..
p.20.

" De meest gebruikte
titel van een leraar aan de
"Latijnse schoof". de
"Hogere sco/e'". de
"Grote Sco/e" of de
"school ra11 St.-Martin"
te Ieper was. "schoolmeester". De titel "scholaster" wijst te Ieper naar
de proost.

Via zijn eerste dichtbundel stellen we vast dat Jacob de Pape
omstreeks 1502 ook connecties onderhield in leper. Om een
kerkelijke loopbaan uit te bouwen, had hij ongetwijfeld de steun
nodig van prominente personen. In de eerste dichtbundel wijdde hij dan ook korte puntdichten aan Clément Buedin, proost
aan de Sint-Maartenskerk te Ieper en hoofd van het aartsdiakonaat Vlaanderen ( 1482-1513 ). Verder wijdde hij ook enkele verzen aan magister Colardus Lupi (Colard de Wulf), magistraat te
Ieper, zeer bedreven in de Latijnse taal. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat hij er reeds eerder een opleiding had genoten of er
een functie als clericus ambieerde.
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Illustratie 3
De dichtbundel Opuscula van Jacob de Pape
werd gedrukt in de officina van losse Badius te Parijs (1510).
Het drukkersmerk van Badius werd gegraveerd door Albrecht Dürer.

"' J. Wils. Matricu/e de
l'Université de Loumin.
II (1453-1485). p. 319.
nr. 209. Het betrof hier
vermoede! ijk Jacobus
Tinctoris van Poperinge.
ingeschreven te Leuven
in 1475.
,- E. Feys en A. Nelis.
o.c" L p. 224.
" Brussel, Algemeen
Rijksarchief. Rekenkamer
nr. 38 727. Stadsrekening
1505. F 19: '"Meesters
Jacob de Pape ende
Nicolas D_\"/'e 1·a11 dat
hem/. roeghelert ghrn·eist
es in hooscheden \'Oor de
neerstichheit ende diligencie die :v/. gedaen
ende daghelicx doen om t
instrmrerene in luu~rl.
scole de kmders mnde
poorters ende inwonende
\'illl dese stede t hulpen
eenen kerle. elcke11 mn
hem!. XII p.p" compt
XXIII! p.p.".
'" H. Pirenne. Les dénomhreme11ts de la population d"Ypres de 14121416. in: Histoire économique de r occident
médié\"al. Brugge. 1951.
voetnoot 1. p. 4 72. (met
dank aan 0. Mus voor dit
gegeven).

""Brussel. Alge111ee11
Rijksarchief. Rekenkamer
nr. 38 727. Stadsrekening
1505. t~ 27 v0 :
··Lauwereins de pupe t·an
dat hem toeghdn·t ghe~reest es om t employeren
e11de hem te hehelpen i11 t
proces lw11ghe11de i11de11
hoghe11 raed te Mechele11
tusschen de11 steden ende
casselrie 1•a11de
Westquaertier 11utsi11de
omme t busscopsdom 1·m1
Theere11burch jeghens
de11 prochiepape11 \'linde
:eii·e11 stede11 ende casselrie11 om derqf" rekenynghe ende heu·_,·s te
doene o\·er dese steden
porcie ten drien stonden.
LXV".

Hij wijdde ook korte, maar zinrijke puntdichten aan de kanunniken van de Sint-Maartensproosdij: magister Jacobus de
Torrenti 56 , en de clerici Christianus Mesene en Gislenus de
Angulo. Ook Johannes Le Bailly, religieus van de abdij SintVaast te Atrecht en zijn oud-leraar Olivier Ballin(ck), abt te
Waasten, behoorden tot zijn vriendenkring.
Zijn relaties met de kanunniken te Ieper leverden hem geen
windeieren op. In 1505 was hij zeker reeds in dienst als schoolmeester aan de Latijnse school onder het beleid van proost
Clément Buedin. De school werd beheerd door het kapittel. Ze
bevond zich dicht bij de toegangspoort van het klooster, met uitgang op de Leet''. Door het stadsbestuur werd hij volgens aloude gewoonte ontvangen. Tijdens de receptie bood de magistraat
hem en zijn collega, meester Nicolas Dyre een mantel of kerle
aan, symbool van hun waardigheid. Dit geschenk, met een
waarde van vierentwintig pond parisis, werd hen gegeven voor
hun toewijding in het onderwijs aan de kinderen van de stad 58 •
Vermits Jacob de Pape als eerste werd vernoemd, kunnen we
allicht stellen dat hij fungeerde als schoolrector en dat Nicolas
Dyre naast hem stond als submonitor.
Volgens de volkstelling van 1506 woonde meester Jacob de
Pape in de Oost-Boezingestraat, in een pand van de SintMaartensabdij. Het gebouw moet vrij ruim geweest zijn. Naast
het ambt van leraar had hij nog de zorg over dertien tafelieren
of inwonende studenten. Het huishouden werd er beredderd
door eenjoncwyf en een cnape. In dit pand werden er bijgevolg
zestien personen geregistreerd ' 0 • Naast zijn salaris had meester
de Pape gratis woonst en streek hij nog het schoolgeld op dat de
ouders hem betaalden als studie- en internaatskosten. De retributie voor het aanleren van de Latijnse grammatica bedroeg
veertig schellingen. Te Veurne bedroeg dit zesendertig schellingen pans1s.
Allicht was meester Jacob de Pape verwant aan Lauwereins de
Pape die in 1505 van het Ieperse stadsbestuur een vergoeding
ontving om tot drie keer toe het proces te behartigen dat plaatsvond voor de Grote Raad van Mechelen tussen de bisschop van
Terwaan als eisende partij en de pastoors van de steden en de
kasselrijen van het Westkwartier in verband met de bijdragen
die ze aan het bisdom verschuldigd waren"".

Meester Jacob de Pape, wijd en zijd bekend (1510)
Wanneer Jacob de Pape Ieper verliet, kunnen we slechts gissen.
Zijn tweede dichtbundel Opuscula die hij in 1510 te Parijs op de
persen van losse Badius, een Brabander uit Asse, liet verschijnen, geeft ons allicht een antwoord (illustratie 3). Het werk was
gedeeltelijk een heruitgave van de dichtbundel van 1503, waar-
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in hij een beschrijving gaf van de reis van Filips de Schone naar
Spanje in 1501 "'. Als slot van dit reisverhaal werd in de uitgave
van 1510 nu ook een beschrijving gegeven van de tweede reis
\'an de \'orst naar Spanje. Hij vertrok op 10 januari 1506 uit
Middelburg. Vermits Filips de Schone tijdens zijn verblijf in
Spanje op 25 september 1506 in duistere omstandigheden te
Burgos stierf. bracht Jacob de Pape nogmaals een hommage aan
de vorst. van wie hij het overlijden diep betreurde.
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Zijn Opuscula vatte Jacobus papa popringensis aan met vijf
distichons. gewijd aan Antoine de Berghes. abt van SintOmaars. Het bevatte ook een ongedateerde brief. gericht tot de
edelman Joris van Halewijn (Georgius Haloinus. ca 1470 1537). heer van Halewijn en Komen. mecenas en beschermer
van verschillende vooraanstaande humanisten en grammatici.
zoals de professor van Leuven. Martinus Dorpius: de grammaticus en leraar Johannes Despauterius in Sint-Winoksbergen: de
Parijse drukker losse Badius: de aartshertog van Oostenrijk.
prins Karel: de Brugse humanist Juan Luis Vives: Desiderius
Erasmus: e. a. De brief bevatte onder meer gegevens over de
loopbaan van de heer van Halewijn aan het hof. Het is niet uitgesloten dat de Pape hiermee naar de vriendschap van deze
mecenas dong.
Van zijn Opusrnla was er slechts één exemplaar bekend. Het
werd eertijds bewaard in de stadsbibliotheek in Doornik. maar
bij het bombardement van mei 1940 werd het helaas vernietigd.
zodat we niet meer kunnen natrekken hoe de betrekkingen tussen Jacob de Pape en de edelman Georges de Halewijn verliepen":.
In zijn tweede traktaat treffen we nu ook epigrammen aan die
hij opdroeg aan markante personages uit een totaal nieuwe
omgeving en werkkring. Hij bracht hulde aan Eustache de
Termonde. deken van het kapittel Sint-Pieter te Rijsel. en eindigde met volgende typering van de kanunnik:
Heel eenmudig van inborst,
jong talent, groot van gestalte,
dit i·ers geeft Papa i·an Poperinge aan jou"'"'.
Verder wijdde hij puntdichten aan de Rijselse kanunniken,
Robert Gilleson. scholaster van de Sint-Pieterskerk: Gilles
Lesperius: Jacques Ytzweirts, proost van het kapittel van Calais
en van Sint-Pieter te Rijsel: Jean de Spina. abt van Zonnebeke:
Nicolas Buscoducensis. docent te Leuven"": Antoine Overhoft
van Antwerpen en François Cousart van Brugge. Ook aan zijn
Rijselse studenten wijdde hij enkele verzen.
Vermits Jacob de Pape te Rijsel werkte onder het proosdijschap
van Jacques Ytzweirts, die pas in 1508 werd opgevolgd door
François de Melun. moeten we het vertrek uit leper vermoedelijk voor 1508 situeren.
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De opvolger van Jacob de Pape in Ieper zou wel eens meester
Augustijn kunnen zijn die op 31 maart 1508 een kan wijn werd
aangeboden door het stadsbestuur'''.
De uitwijking van Jacob de Pape werd eveneens bevestigd door
de grammaticus Johannes Despauter, schoolrector te SintWinoksbergen (1509-1514) (illustratie 4). In december 1511
liet Despauter een Latijns handboek verschijnen. de vermaarde
ars versificatoria. In dit nieuwe schoolboek, waaraan Despauter
zes jaar lang had gewerkt. waren er niet alleen korte gedichten
van Jacob de Pape opgenomen. maar het bevatte ook een
opdracht in briefvorm, die aan De Pape was gericht. Volgens
Despauter was het slechts na veel smeekheden van heel 1rij::.e
mannen en het aanbod van een goed loon. dat Papa voor enkele jaren naar Rijsel uitweek. Niet ten onrechte achtten ::.ij hem
waard om op te treden als advocaat en helpe1; alsook om er de
Rijselse jeugd op te leiden*"''.
Dat de leraar-grammaticus Johannes Despauter een deel van
zijn werk opdroeg aan de Pape. was ongetwijfeld een blijk van
waardering. Of wilde Despauter in de gunst staan van de Pape
om aldus gemakkelijker zijn Grammatica te kunnen verspreiden? In elk geval werd er in de opdracht heel wat lof toegezwaaid. Volgens Despauter was de Pape reeds wijd en ::.ijd
bekend. Dat jouw naam over heel Gallië en Germanië is 1•erspreid, 1•erschaft een overvloedig bewijs 1•an je uitstekende kennis. Je gedichten ::.elf tonen aan hoe grootje hent. Hierom W)()ral ben ik gewoon je te loven. Je gedichten dragen je heel rijke
en heel aangenaam vloeiende dichtader i·an je aanleg mor ::.ich
uit. Ze bevatten enkel wat eervol en heilig is: lofhetuigingen en
epigrammen die heel rijk ::)in en een•ol*.
Deze lofbetuigingen waren allicht een tikkeltje overdreven,
maar ze kwamen ongetwijfeld uit een onverdachte bron. vermits
Despauter zeer zuinig omsprong met het wierookvat, en hij ook
de polemiek met de scholastieken nooit uit de weg ging, volledig afrekende met de verouderde methoden van de grammatici
en het potjes-Latijn van de traditionele literatoren'''. Het feit
alleen dat Despauter enkele Latijnse gedichten had uitgekozen
voor zijn schoolboeken, wijst erop dat de poëzie van de Pape
hem kon bekoren, dat ze beantwoordde aan een vernieuwde
didactische visie en dat ze model kon staan voor de jeugd.
Naast Johannes Despauter waren er nog andere literatoren van
uitzonderlijk formaat die hun lotbetuigingen voor de Pape hebben uitgebazuind. Twee gedichten en een brief die aan hem
geadresseerd was, geschreven door zijn vriend, magister
Nicolas Dienné, werden in zijn eerste bundel Carmina opgenomen"'. Martin Dorpius, docent in de filosofie te Leuven. droeg
in 1513 zijn editie van de fabels van Aesopus aan hem op"".
Verder was er Paschase de Zouter. gewezen schoolrector te
leper en pastoor aan de Sint-Janskerk te Poperinge. die de Pape
in 1528 in de proloog van zijn nieuwe grammatica in herinnering bracht. Hij gaf blijk van zijn grote bewondering voor de
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Illustratie 4
Johannes Despauter (Ninove ca 1480 - Komen 1520).
vriend van Jacob de Pape.
Portret door een onbekende meester. Ninove. Stadhuis.

-"F. Van de Putte. De la
grammaire Lmine de
Paschase de Zoute1; recteur des études Latines à
Ypres. in: Annales de la
Soc. d'Emulation
(Brugge). 3' Reeks V.
XXII (1870). p. 103.
-, L'Abbé Looten.
Jacques de Merere, historien el Poëte Latin. in:
Annales du Comité
Flamand de France. XXII
(1895). p. 79.
J. Decavele. De dageraad 1·011 de refórmatie in
Vlaanderen ( 1520-1565).
L p. 54. Jacob de Meyere
(Vleteren 17 jan. 1491 Brugge 5 febr. 1552). Hij
studeerde te Parijs. opende te Brugge een Latijnse
school als kapelaan van
Sint-Donaas. Bekend als
kroniekschrijver.
-· M.A. Nauwelaerts. o.c"
p. 28. 87 'Enchiridion
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-, D. Erasmus.
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Margolin. Genève. 1966.
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'' Ph. Renouard.
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Badi11s Ascensis, Parijs.
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welbespraaktheid en het talent van de Pape als dichter"'.
Tenslotte vermelden we de hulde gebracht door zijn vriend, de
befaamde priester-historicus, Jacob de Meyere in 1534 71 • Jacob
de Pape wist zich te omringen door een uitgelezen kennissenkring.
Jacob de Pape en Desiderius Erasmus (1467-1536) hebben
elkaar ongetwijfeld ook van nabij gekend. Allicht hebben ze
elkaar begroet in de ruime bibliotheek of in het scriptorium van
de Sint-Bertinusabdij te Sint-Omaars, waar Erasmus in de herfst
van 1501 de gastvrijheid van abt Anthoine van Bergen genoot
en er zijn Handboekje voor de christen strijder voltooide 72 • Ook
in de thematiek van hun literair werk zijn er heel wat parallellen te trekken. Nochtans hebben beide mannen elkaar nooit één
vers gegund, zoals toen gebruikelijk was onder literaire vrienden. Moeten we dit toeschrijven aan een zekere naijver? Of
strookten de pedagogische ideeën van de kritisch ingestelde
Erasmus niet met de opvoedings- en leermethoden van de Pape?
In zijn Declamatio de pueris, uitgegeven in 1509 trok Erasmus
hard van leer tegen leermeesters die steeds maar de roede hanteerden om de jeugd binnen goede banen te leiden". Bovendien
was Erasmus voorstander van vernieuwing in het grammaticaonderricht. In tegenstelling tot Despauter opteerde hij voor vereenvoudiging en een klein aantal regels. Polemieken hierover
tussen grammatici waren nooit uit de lucht 7".
Dat de tweede dichtbundel van de Pape ( 1510) door talrijke fouten werd ontsierd, mogen we in geen geval aan de auteur toeschrijven 70 • losse Badius die in 1500 voor eigen rekening te
Parijs een drukkerij had ingericht, werd met talrijke opdrachten
van Vlaamse humanisten vereerd."' De kopiisten, correctoren
en drukkers van zijn officina hadden zich vaak bezondigd als
slordige typografen. Ook Erasmus had slechte ervaringen bij de
Parijse drukker opgedaan toen de eerste uitgave van zijn Adagia
van de pers rolde. Er wordt niet genoeg ge-;orgd voor mijn
goede naam, want het wemelt van drukfouten, schreef hij verbolgen in een brief 77 • Over de Antwerpse drukkers werden trouwens ook klachten geuit. De historicus Jacques de Meyere, een
vriend van de Pape, verdacht hen ervan dat ze met zijn manuscript hadden geknoeid. In zijn geschriften slingerde hij hen de
ergste verwijten naar het hoofd en schudde woorden uit zijn pen
die we van een humanist niet onmiddellijk zouden verwachten.
De Antwerpse typografen zijn boosaardig en belust op vermaak.
Het zijn verdorven, dwa::.e en gemene kerels. Deze barbaren met
hun onbeschaamde brutaliteit bekladden de boeken en richten
aldus het werk ten gronde dat met zoveel liefde tot stand werd
gebracht 7'.

Erasmus, rebel tegen ll'i/
en dank. Amsterdam.
1969. p. 72- 73. Brief van
Era,mu' aan Aldus

Manuntius. Venetiaans
drukker.
-, L' Abbé Looten.
Jacques de Merere histo-

rien et Poëte Latin. in:
Annales du Comité
Flamand de France. XXII
( 1895). p. 75.
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Waarom heeft Jacob de Pape de weg naar Rijsel gekozen? Het
waren de kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Rijsel die
de Pape uit Ieper hebben weg geplukt. De kapittelheren waren
zeer vertrouwd met het Westkwartier, vooral sinds de proost van
Poperinge hen een gelegaliseerde oorkonde had bezorgd, waardoor ze weerom in het bezit werden gesteld van verschillende
eigendommen in de streek, die ze in de Middeleeuwen als
geschenk hadden verworven "'.
Voor Jacob de Pape was zijn aanstelling als schoolrector aan de
Latijnse school te Rijsel een eervolle promotie. Volgens
Despauter hadden de kapittelheren hem met veel smeekbeden
gevraagd ook te willen optreden als hun voorspreker, advocaat
of juridisch adviseur*, wat ons toelaat te vermoeden dat de
Rijselse kanunniken met grote problemen waren geconfronteerd"'.

De lange weg naar het priesterschap via Ieper (1505), Rijsel
(1508), Kemmel (1514) en Waasten
Hoogst waarschijnlijk was Jacob de Pape reeds clericus toen hij
in 1502 leraar was aan de proosdijschool te Poperinge. Het is
zeker niet uitgesloten dat hij behoorde tot een van de zeven
sacerdotes mercenarii, of bezoldigde geestelijken, die deel uitmaakten van de Sacramentsgilde in de Sint-Bertinuskerk en die
de officies, door de statuten voorgeschreven, moesten vervullen 81 • Ook te Ieper maakte hij in 1505 deel van het SintMaartenskapittel, allicht als clericus of kapelaan.
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Toen hij omstreeks 1508 te Rijsel werd aangeworven, werd hij
verbonden aan het Sint-Pieterskapittel. Allicht kreeg hij het officie van kapelaan. De kapelaans die aan de collegiale kerk van
Sint-Pieters verbonden waren, kregen als opdracht een bepaald
aantal missen per week te celebreren. Zij moesten bij de aanvaarding reeds priester zijn of geschikt blijken om binnen
afzienbare tijd de wijding te ontvangen. Jacob de Pape behoorde tot de tweede soort, zoals verder moet blijken. Naast de misvieringen kregen ze als opdracht deel te nemen aan de officies
van het kapittel en moesten ze de koorzang helpen verzorgen.
Deze geestelijken genoten de inkomsten van een kapelanie. Ze
vielen onder de jurisdictie van het kapittel. Om hun onderdanigheid te bevestigen moesten ze de eed afleggen en zich onderwerpen aan bepaalde reglementen. Het aantal kapelaans overtrof het aantal kanunniken, die overigens in veel gevallen geen
priester waren. De kapittelheren behoorden wel tot de stand van
de hogere geestelijkheid.
De kapelaans te Rijsel werden door de kanunniken meestal
gerecruteerd onder clerici die reeds op jeugdige leeftijd in contact waren gekomen en vertrouwd waren met een kapittel 82 • Dit
was zeker het geval met Jacob de Pape, vermits hij goed ver-

1·a11

192.
L. Baekelandt.
Kape/anen en kapelaniewe~en aan het SintPieterskapittel te Rijsel,
vanaf de oorsprong tot
I 500. in: Studieën en
Berichten. 1970, p. 144171.
82

"' Brugge. Bisschoppelijk
Archief. G.2-57.
Rekeningen van de kerkfabriek St. Donaas 15111524. Nr. 121. rekening
1513, f 0 10 v 0 • Johannes
Goedtghebeur; nr. 122;
rekening 1514. f' 8. en
nr. 123, rekening 1515, F
8: "A magistro Jacob de
Pape pro custodia de
kemmele, X sch. gi:" (met
dank aan E.H. G.
Houwen, ere-archivaris).
Dat Jacob de Pape nog
geen priesterwijding had
ontvangen. is ook de
mening van E.H.
Houwen.
" Brussel, Algemeen
Rijksarchief. Rekenkamer
nr. 38 740. Stadsrekening
1518. F 20: "Den prioor
vonden clooster van kem-

mele vonden jacopinen in
recompense vonden aerbeyd biden vors. prioor
de lest/eden vasten ghedaen van alle daghen t
woord gods ghepredict t
hebbene in Sinte Martins
kercke ter instructie ende
leeringhe vande ghemeenen inghesetenen van

dese voors. stede. Bi
cedul/e, Xll p.p.".
85
E. Vanden Bussche,
o.c" p. 112. Het SintPieterskapittel van Rijsel
werd in 1502 weer in het
bezit gesteld van zijn
rentebrieven die verduisterd waren. De rekeningen van bezittingen te
Kemmel rendeerden
weerom vanaf dat jaar.

trouwd was met sommige kanunniken van Ieper, Rijsel en
Waasten.
De uitverkoren kapelaans stamden veelal uit de betere klasse.
Jacob de Pape behoorde ook tot de betere stand, vermits hij voor
1536 eigenaar was van verschillende landerijen die te Poperinge
gelegen waren.
Het blijkt ook dat zij bij voorkeur gestudeerd hadden aan de universiteit te Parijs. Ook Jacob de Pape hoorde daarbij. De kapelaans die aan een kapittelkerk verbonden waren, hadden dus
enige intellectuele bagage verworven. De meest voorkomende
titels die ze behaalden waren: magister in artibus, licentiatus in 147
decretis, baccalaureus in theologia, scholaris in canoniek of
burgerlijk recht.
De kapelanie beneficie die ze opstreken, vertegenwoordigde
ongeveer een half jaarloon van een arbeider. Deze vaste dotatie
was echter nog onvoldoende om de waardigheid van het ambt
hoog te houden. Naast de liturgische verplichtingen kregen
velen dan ook nog andere activiteiten toevertrouwd. Allicht was
Jacob de Pape vertrouwd met de kennis van het kerkelijk en
burgerlijk recht, vermits de kapittelheren hem met veel smeekbeden gevraagd hadden te willen optreden als hun voorspreker
en advocaat. Daarbij weten we met stellige zekerheid dat hij
optrad als schoolrector aan de Latijnse school, zodat we kunnen
stellen dat hij meerdere beneficies cumuleerde. Door deze
nevenactiviteiten kregen de kapelaans een grotere impact op het
sociaal en cultureel leven dan de kanunniken van het kapittel.
In 1514 bevond Jacob de Pape zich te Kemmel als geestelijk
koster aan de Sint-Laurentiuskerk in opvolging van Johannes
Goedtghebeur. Omdat hij als clericus de beneficie van koster
gekregen had met de daaraan verbonden inkomsten, betaalde hij
in 1514 en 1515 telkens een bedrag van tien schellingen groten
aan de Sint-Donaaskerk te Brugge, die het patronaatsrecht uitoefende over de parochiekerk van Kemmel. De parochiekerk
van Kemmel behoorde tot het decanaat Waasten. Uit de bediening die hij uitoefende kunnen we afleiden dat Jacob de Pape
nog tot de lagere clerus behoorde en nog geen lagere wijdingen
had ontvangen 83 • Hij werd wel vernoemd als magister, zodat we
kunnen aannemen dat hij ook te Kemmel het ambt van leraar
uitoefende. Het was trouwens niet uitzonderlijk dat de ambten
van koster en leraar gecumuleerd werden. De Kerk beschikte in
het Westkwartier over een uitgebreid netwerk van scholen met
een degelijke infrastructuur.
Wie was zijn opdrachtgever als leraar? Te Kemmel bevond zich
een priorij van de dominicanen, die connecties onderhield met
het Sint-Maartenskapittel te Ieper. In 1518 werd de vasten
gepredikt door de prior van de predikheren in de Sint-Maartenskerk 84 • Anderzijds was het Sint-Pieterskapittel van Rijsel ook
eigenaar van bepaalde bezittingen in Kemmel 85 •
Hoe lang hij het ambt van koster uitoefende is niet gekend.
Vanaf 1516 werd hij niet meer vernoemd in de kerkrekeningen
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Illustratie 5
Andries Gheeraerd (Andreas Hyperius) (1511-1564).
gewezen leerling van Jacob de Pape te Waasten ( 1522 ).
Oudst gekende afbeelding. in: Thesaurus Pictuarwn. Darmstadt ( 1564).

"A. Bonaert. Familie
van der Stichele ( 13941909), in: Tablettes des

Flandres. Brugge. 1949.
II. p. 96. Jan van der
Stichele. zoon van Henri
en Marie Melcwiets.
werd geboren in 1468.
Op 7 april 1499 werd hij
vernoemd als "meester".
Hij werd priester gewijd
in 1508. In 1518 vinden
we hem terug als deken
van de christenheid.
(Stadsrek. leper. 1518.
F 27) en in 1531 als
"upperbesorgher \'lmden
ghemeene aermen ...

(Stadsrek. Ieper. 1531.
1~ 19). Hij had drie
natuurlijke kinderen bij
een onbekende vrouw:
Nicolas. Passchine en
Marie. waarover hij de
voogdij uitoefende.
,- A. Roersch. o.c .. De
biograaf vergiste zich als
hij schreef: "Jacques de
Pape commença sa carrière à Warneton".

G. Krause. o.c.. p. 13:
"in dessen Schule hörte
der Knabe a11ch den
Johannes Sepan11s, einen
Mmm, der damals als
sehr gelehrt galt 11nd
bewondert in griechischen und hebräischen
Schriften". De biografie

van Andreas Gheeraerd
steunt op een Duitstalige
biografische bijdrage
( 1570) van Heinrich
Pantaleon. die Hyperius
in 1563 gekend had te
Marburg.
"J.B. Courouble.
Histoire de Warneton et
de Ploegsteert, Abba.re
de Warneton. in:

Mémoires de la Société
d"histoire de Comines et
de la région. Comines.
1974. IV. fase. 1. p. 67.
" Dom H. Huyghebaert.
Le Préi-bté de SaintBertin à Poperinghe. in:
Monasticon Beige. III.
fase. 1. p. 165: "Le prévot de Poperinghe était
recei•eur des biens de
/'abbaye de Saint-Benin
à Bas-Warneton, ... ".
•• G. Krause. o.c .. p. 15:
·'Die Eltern gaben den
Jw1gen alsbald mit seinen 1I Lebensjalu; als er

van het Sint-Donaaskapittel in Brugge als koster van Kemmel.
Er werd ook geen opvolger vernoemd voor het kosterschap
aldaar.
Na zijn functie als koster voelde hij zich geroepen tot het priesterschap. Dit moest gebeuren via een aantal etappes. Nadat hij
de tonsuur ontving moest hij achtereenvolgens een viertal lagere wijdingen ontvangen waaraan telkens een waarborg van een
passend levensonderhoud of beneficie werd verbonden. Hij
doorliep het lectoraat (voorlezer) en het acolitaat (altaardienaar).
Daarop volgde nog een hogere niet-sacramentele wijding als
subdiaken en de eerste sacramentele wijding in het diaconaat.
Dit was de voorlaatste etappe in zijn priesteropleiding. Waar en
wanneer meester Jacob de Pape tot het priesterambt werd verheven, is niet gekend. Allicht waren er intussen wel een viertal
jaren verstreken en kunnen we stellen dat de wijding omstreeks
1520 plaatsvond. Was hij een laatbloeier voor de priesterroeping? Vermoedelijk niet. Meester Jan vander Stichelen, deken
van de christenheid in Ieper, was trouwens ook veertig jaar oud
toen hij priester werd 86 •

Jacob de Pape, leraar Latijnse grammatica te Waasten (ca
1522-1527)
Gedreven door zijn rusteloze ijver, bevond Jacob de Pape zich
in 1522 aan de Latijnse school te Waasten, waar hij onderwees
aan de zijde van zijn collega Jan Sepanus, een geleerd man,
bedreven in het Grieks en het Hebreeuws 87 • De scholasterie was
afhankelijk van de reguliere kanunniken van de augustijnerorde
met als abt Vincent Marlière (1512-1527) 88 • Allicht was
Waasten voor hem een trekpleister, vermits zijn oud-leraar
Olivier Ballinck er abt was geweest (1492- 1512). Bovendien
was het nabijgelegen Neder-Waasten geen onbekend terrein,
daar in deze gemeente de priorij, alsook belangrijke domeinen
waren gelegen die afhankelijk waren van de proosdij te
Poperinge 89 •
Het was te Waasten dat Jacob de Pape gedurende een paar jaar
(1522-1523) de opleiding verzorgde van de toen elfjarige
Andries Gheeraerd ( 151 1- 1564) van Ieper, die later bekendheid
verwierf als Hyperius, doctor in de geneeskunde en vooraanstaand calvinistisch theoloog 90 (illustratie 5).
Volgens de historicus J. Deca vele zou Jan Vander Meulen
(Molanus) (1510-1583) van Nieuwkerke ook bij de Pape gestu-

schon einigermas::.en die
Elementargrammatik
begriffen hatte, ~ur
Er~iehung denm Jakobus
Papa. einem damals

bekan/1/en Poeten, der in
Warneton w11 L.rs die
bonas litteras lehrte". De

auteur verwijst naar een
biografie die dateert van

1570. geschreven door
Heinrich Pantaleon. die
Andreas Gerhard goed
gekend had in 1563.
(p. 104: afbeelding 3 ).
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deerd hebben. Deze studies zouden dan te Ieper plaats gevonden
hebben. Hij werd schoolrector te Diest en vervolgens te
Mechelen. Hij huwde de dochter van Mercator (Gerard de
Kremer) en moest wegens zijn hervormings-gezindheid naar het
buitenland uitwijken 91 •
Dat deze en andere oud-studenten zich tot het calvinisme hadden bekeerd. was niet toe te schrijven aan de humanistische
opleiding bij de Pape. De nieuwe ideeën die tot de breuk met de
traditionele Kerk hadden geleid, waren gerijpt aan de universiteiten waar ze hadden gestudeerd.
Dat Jan vander Meulen, die dezelfde leeftijd had als de reeds
vernoemde Andries Gheeraerd, bij de Pape in Ieper (?) studeerde, is toch problematisch. In principe kan hij bij de Pape in de
leer geweest zijn tot op de leeftijd van zeventien of achttien jaar.
Zijn studie van de artes liep zeker ten einde in 1527 of 1528.
Jacob de Pape was inderdaad reeds in 1527 in Ieper woonachtig. In de Ieperse stadsrekening werd hij in dat jaar voor het
eerst vernoemd als presbyter of priester. Het Iepers stadsbestuur
betaalde hem de accijnzen terug die hij gestort had voor het bier
dat van 1 oktober 1527 tot 1 oktober 1528 in zijn woning werd
geconsumeerd 9 '. Allicht moeten we het vertrek uit Waasten toeschrijven aan de grote stadsbrand die in 1527 in één nacht tijd
driehonderd woningen en het stadhuis verwoestte,"_ Misschien
was de termijn van zijn contract als leraar te Waasten afgelopen,
vermits er vanaf 1527 in de augustijnenabdij een nieuw beleid
werd gevoerd onder abt Pasquier Mariage (1527-1533).
Of de Pape in 1527 of 1528 nog onderwijs verstrekte in Ieper
onder het beleid van de nieuwe proost Jan Bave ( 1528-1536) is
echter twijfelachtig. Meester Paschasius de Zouter. leraar aan de
Grote Scole. die omstreeks 1526 Ieper verliet om pastoor te
worden aan de Sint-Janskerk in Poperinge, werd in 1527 opgevolgd door een zekere meester Andries"". In de inleiding van de
derde uitgave van zijn grammatica schreef meester Paschasius
de Zouter, pastoor in Poperinge. in oktober 1528 dat de Latijnse
school bestuurd werd door magister Gabriel de Pours
(Poursius)',;. Welke functie de Pape in Ieper uitoefende. is niet
gekend. Dat hij vrijstelling verkreeg van accijnzen op de consumptie van bier in zijn woning. kan er toch op wijzen dat hij
een belangrijk ambt uitoefende in Ieper of dat hij de stad dienstbaar was geweest.
M. de Schepper deed voor deze periode een opmerkelijke
vondst. In een Latijns boekje. gedrukt te Antwerpen in 1527
door Michel Hillen van Hoochstraten (Michaelem Hillenium)
vond deze historicus achteraan. op een onbedrukt blad. de ver-

'' J. Decavele. o.c .. L
p. 108-109: i.\.m. Jan
vander Meulen: "Hij studeerde te leper (ei·e11ee11.1
bij De Popel. Rijsel e11

Lt'lffen".

A.A.F. Teurlinckx.
Expansie rnn de kunst en
k11/t1111r der Neder/a11de11:
een poging tot ol'er~ic/11.

in: Zannckin Jaarboek.
13 ( 1991 ). p. 37. In 1553
kwam Jan Vander
Meulen als calvinistisch
'luchteling rnnuit

Emden in Bremen aan.
dat toen een lutherse
stad was. Daarna vertrok
hij naar Duisburg. waar
hij professor werd aan de
door de hertog van Kleef
gestichte Latijnse school.
Nadat de Luthersen hun
im·loed verloren hadden.
kwam hij terug naar
Bremen en fungeerde als
rector aan de Latijnse
school. Hij stierf aldaar
in 1583.
'" Brussel. Algemeen
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 751. Stadsrekening
1529. rubriek "tfii-ersche
coste11··. f' 27: ··Meester
Jacop de Pape. prb. 1·a11
dat hem bider 11"et toegheleit es \'Oord assne bi
hem betae!t \'lmden biere
t :ynen huuse ghesleten
1·ande jaere hendende re
baefmesse XVc XXVIII. V
p. Vil/ s. ·-, Hieruit kunnen we afleiden dat
Jacob de Pape reeds
,·anaf oktober 1527 in
Ieper verbleef.
'' J.B. Courouble. o.c.. p.
44.

" Brussel. Algemeen
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 749. Stadsrekening
1527. !"° 26: ··meester
A11dries scolmeester rn11der Grote Scole bin11en
deser stede rn11 dat hem
toegheleit es 11111 ca11se
rnnde goede diligence bi
hem ghedae11 i11 ~Y11en
dienst e11 de exercicie. bi
ced11/e. VIII pp."".
Brussel. Algemeen
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 750. Stadsrekening
1528. t" 29: ··meester
i.\ndries scolmeester nm
Sinte Martin,· in recompe11se ,.,", ~ekere ghe1nïlighe11 die11.1re bi hem
ghedae11 de ki11dere11 r
ondenrysen de roors.
>eole a111hiere11de. bi
ced111/e. \!/ 11p."".
"< F. Yandeputte. De la
grammaire Larine de
Pascha.ie de Zoutei: recte11r des Jr"'Jes lati11es. à
Ypres er de q11elq11es
auteurs clussiques. in:
Annales de la Soc.
d"Emulation (Brugge). 3·
Reeks V. XXII ( 1870). p.
94-104.

" Gent. Bibliotheek
Rijks1111il·er.1iteit. G.
7004. cataloog K nr. 40
b" Titel: Pro im·ictis.
Caesare Caro/o Augusto,
Hispaniaru111 Franci
Regis ad principes
Imperij transmissam.
necnon ad apologiam
madriciae conuenrionis
dissuasoriam. responsio,
ac emdita admodwn reftatio. Antverpiae apud
Michaelem Hillenium
anno MDXXVII. Mense
augusto. In fine: Cum
Privilegio. 76 ff. n.g.
"- F. Bauwen. Poorters
van leper 21 april 1539 6 mei 1549. Ieper. 1999.
p. 129. Kunnen we
Jacques Colen identificeren als de gelijknamige
Jacob Colen fs. Pieter.
van Nieuwkapelle.
gehuwd met Lammen
Jaquemine fia. Gillis.
poorteres van
Zuidschote. die op 22
september 1545 poorters
van leper werden"
Andere genealogische
aanknopingspunten ontbreken vooralsnog.
"' J.B. Courouble. o.c" p.
88: ''La no111enclat11re
des curés de Warneton"
ni: 18 Abraha111 Deleu
( 1521-1530), 111: 19:
Jacques de Paepe ( 1530"J. 111: 20 Zacharie Dale
(7-1538)".
'"'Brugge. Bi.1schoppe/ijk
Archief: fiches van de
kerken. met vermelding
van de voogdijoverheid.
Er waren te Waasten tien
seculiere kanunniken. De
deken ervan was pastoor
tot 1138. Van 1138 tot
123 7 waren het paters
van de H. Augustinll', die
het pastoorschap waarnamen. Na 1237 werd het
ambt uitgeoefend door
een seculiere pastoor.
""' A. Dewitte. Jacob de
MeYere, historiograaf:
met een rertali11g \'WI de
boeken IX en X \'(/11 :iin
Flandricart11n Remm
Libri X uit 1531. in:
Handelingen [van het]
Genootschap voor
Geschiedenis (Brugge)

melding A jaques Colen demorant à la maison de maistre
Jacques de pape. Deze met de hand geschreven tekst is niet
gedateerd, maar ongetwijfeld van latere datum 96 • We kunnen
alleen veronderstellen dat dit Latijns boekje geschonken werd
aan de genaamde Jacques Colen, die het huis van meester Jacob
de Pape bewoonde. Waar we deze woning moeten situeren is
nog niet gekend. Kan Jacques Colen het huis betrokken hebben
na het vertrek van Jacob de Pape uit Waasten (ca 1527) 9 '? Of
betrof het een inwonende leerling?
In 1530 werd de Pape vernoemd in de nomenclatuur van de pastoors aan de Sint-Pieters- en Pauluskerk te Waasten in het bisdom Terwaan, als opvolger van heer Abraham Deleu ( 15211530) 98 • De kerk stond onder de voogdij van de reguliere
kanunniken van Sint-Augustinus te Waasten 99 • Was deze aanstelling de bekroning van zijn leraarsambt? Vermoedelijk had
hij het pastoraat gekregen door bemiddeling van de koorheren
voor de bewezen diensten in het onderwijs. Gedurende jaren
waren de kanunniken zijn broodheren geweest, te leper, Rijsel,
Kemmel en Waasten. Hoe lang hij het pastoorsambt te Waasten
behield, is ook niet gekend. In de gekende nomenclatuur werd
er geen einddatum opgegeven. Hij kan er slechts voor een korte
tijdspanne pastoor geweest zijn. Hij werd er als pastoor opgevolgd door heer Zacharias Dale, die het pastoraat bleef uitoefenen tot 1538.

Jacob de Pape, pastoor te Waasten, met residentie in Ieper?
(1530)

De priester-historicus Jacob de Meyere, een vriend van Jacob de
Pape, schreef in 1530 het historisch tractaat Flandricarum
Re rum Libri X, dat in 1531 te Brugge in druk verscheen. Hij
vernoemde enkele geleerden in onze contreien die zich lieten
opmerken door hun publicaties. In één adem vernoemde hij
onder meer Jacob de Pape en Paschasius de Zouter uit Ieper
(illustratie 6). Uit dit getuigenis van een vriend en tijdgenoot.
zouden we kunnen afleiden dat Jacob de Pape en Paschasius de
Zouter in 1530-1531 in Ieper woonachtig waren 11111 • Voor Jacob
de Pape is dit gegeven correct, maar voor Paschasius de Zouter
klopt dit zeker niet. Nadat hij leraar was geweest aan de proosdijschool in Ieper. fungeerde de Zoutere omstreeks 1526 als pastoor aan de Sint-Janskerk in Poperinge'°'.
Als het juist is dat Jacob de Pape in 1530 pastoor werd te
Waasten, maar dat hij effectief in Ieper verbleef, dan staan we
blijkbaar voor een dilemma. Het is goed mogelijk dat hij een

13-+ (1997). p. 129.

'"' F. Yandeputte. o.c" p.
9-+- l 0-+: "Paschasius

Zouteriu.~.

parochus et
mysrcriorum Dei
Popcringis apud dirum

Jowmem dispensutrn:
}à.rit Deusfïdeli.1."' 1f.!.
september 1528).
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Illustratie 6
Titelpagina van Jacobus Meyerus Flandricaru111 rerum tomi X.
een historisch-geografisch overzicht
in tien hoofdstukken van het graafschap Vlaanderen.
waarin Jacob de Pape gesitueerd wordt in leper.
Gedrukt te Brugge bij Hubert de Croock. 153 1.
Brugge. Stadsbibliotheek. Historisch Fonds. 4/603 en 4/634.
Zie Westhoek -Info. 8. ( 1993 ).

"" J.G.M. Van Den
Heuvel. o.c .. p. 51-53.
Jacob de Meyere werd in
Blankenberge achtereenvolgens vervangen door
de vice-pastors Pasquier
Rouverov. Jan (of
Nicolas).Speeckaert en
Jan Calebeke.
11
H L. Vandamme. Geu:en
i11 het Westq1111rtier.
1984. p.12.
'"" J. Nolf. La réforme de
la Bie11faisa11ce.P11bliq11e
à Ypres au XV/e siècle.
Gent. 1915. doe. ll. p. 9.
'"' Brussel. Algemee11
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 748. Stadsrekening
1526. [° 18: mr. Joos de
Wulf. Michiel de Corte.
Nicolas de Corte.
Jacques van
Passchendale. Colaert
Trauwaert. Nr. 38 749.
Stadsrekening 1527.
tv 20: mr. Jl)(JS de Wulf.
Nicolas de Corte. Jerome
Hanneron. Ghislain
Doemeniet. Colard
Trauwaert. Nr. 38 751.
Stadsrekening 1529.
tv 20: mr. JOllS de Wulf.
Nicolas de St. Omer.
Jacques rnn
Passchendale. mr. Joos
Lansaem. Nicolas de
Corle. Ghislain
Doemeniet. Jean van der
Camere. Nr. 38 752.
Stadsrekening 1530.
t'C 19: mr. Joos de Wulf.
Joos Lansaem. Jacques
van Passchendaele.
Nicolas de Corle. Colard
Trauwaert.
'"'· Brussel, Algemee11
Riiksarchief: Rekenkamer
nr. 38 750. Stadsrekening
1528. f' 29: "Meester
Adriae11 Claus scolmee.1 ·
tere \'anden kinderen
011derho11de11 hide11
be~orn~~hers rn11de11 ghemeenen af!rmen \'oor

:ekeren dienst ende
urbnt br hem ghedae11
in t 011denrr::.en \'an de
\'(JrS.

kinde;·en f!nde

andersins ht'm toegheleit

bi ced11le, XVIII p.p.··.
",. Brussel, Algemeen
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 750. Stadsrekening
1528. t" 29: "rn11 dat
betaelt ghe11·eest es th11lpe11 ~ekere 1\'ercke11 ghedaen doen i11.fin·ei1re
mnde 1·1Jrs. aerme ki11dere11. bide11 be~oorghers
1·1111 die, hi ced11/le, VI
p.p.".

benoemingsbrief kreeg als pastoor te Waasten. maar dat hij
ingevolge de grote stadsbrand van 1527 er niet heeft geresideerd
en absent bleef. Voor het concilie van Trente werd de residentieplicht soms over het hoofd gezien als er meerdere beneficies
gecumuleerd werden. Dit was onder meer het geval met zijn
vriend Jacob de Meyere, kapelaan en leraar aan Sint-Donaas in
Brugge. Op 24 december 1540 werd hij na het overlijden van
pastoor Lodewijk Wittevrongel. voorgedragen als pastoor van
Blankenberge. De bisschop van Doornik stuurde hem pas in
1543 zijn benoemingsbrief. Het ambt werd ondertussen en ook
daarna verzorgd door een mercenarius of vice-pastor, terwijl
Jacob de Meyere in Brugge bleef fungeren 111 '. Ook heer
Ryckaseis, pastoor van Nieuwkerke in 1525. vestigde zich
vanaf 1533 in Rijsel en vertrouwde het pastoraal werk toe aan
een viceregent w'.

Jacob de Pape en het Iepers armenreglement (1527-1536)
Dat Jacob de Pape zeker reeds vanaf 1 oktober 1527 te leper
woonachtig was. is correct. vermits we hem weerom in de stadsrekeningen aantroffen. Welke functie hij te Ieper uitoefende
blijft een raadsel. In elk geval werd hij na de grote stadsbrand in
Waasten naar leper beroepen om er te fungeren als theologisch
en juridisch adviseur van het stadsbestuur in een gevoelige problematiek. Omstreeks 1508 was hij ook al als bemiddelaar
opgetreden in een geschil te Rijsel.
Reeds op 31 oktober 1525. had de stad leper een decreet uitgevaardigd, waarbij bedelverbod werd opgelegd en de armenzorg
volledig werd gelaïciseerd en gecentraliseerd in het fonds van
de Ghemeene Buerse. waarvan de controle aan de stadsmagistraat werd onderworpen 111•. De priester, meester Joos de Wulf
werd aangesteld als uppervooghd van de ghemeene aermen in
de ::.es prochies binnen ende buuten de stede. Hij werd bijgestaan door een aantal upperbe::.oorghers. die elk jaar moesten
verkozen worden en de rekeningen bijhielden en controleerden 111;. Op hun beurt werden ze nog bijgestaan door helpers om
klederen en voedsel uit te delen aan de behoeftigen.
Het stadsbestuur wilde verbetering brengen in het miserabele
lot van het kansarme en verpauperde deel van de bevolking.
Aan de opvoeding van de behoeftige jeugd werd meer aandacht
besteed. Er werd een armenschool opgericht voor de kinderen
die door de Ghemeene Buerse werden onderhouden. Het stadsbestuur verleende in 1528 een speciale gratificatie aan meester
Adriaen Claus voor bewezen diensten in het onderwijs aan de
volkskinderen""'. De armenmeesters lieten enkele werken uitvoeren om het onderwijs in goede banen te leiden 11 ". Dit nieuw
onderwijsproject kende blijkbaar veel succes, vermits de stads-
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rekeningen van 1530 reeds spreken van een menichte van kinderen '08 •
De Ieperse bedelorden, die zelf steeds de armenzorg hadden
geschraagd. zagen nu hun privileges beknot. Volgens de historicus Jacob de Meyere was de woede van de bedelmonniken te
wijten aan het feit dat de testamenten en dotaties die hen vroeger toevielen, nu via de stadsschatkist rechtstreeks naar de
armen gingen ")Y.
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Het Iepers stadsbestuur wilde vooral iets doen aan de schrijnende armoede in de stad. Het welzijnsbeleid via de bedelorden
was niet efficiënt, al te zeer versnipperd en selectief. Waarom de
krachten niet bundelen en een bijzonder fonds spijzen om de
hoogste nood te lenigen?
Op 10 september 1527 vergaderden de schepenen en oversten
van de kloosterorden. Zij kwamen tot een vergelijk. Was Jacob
de Pape bij deze gesprekken betrokken? Het is niet uitgesloten,
vermits hij reeds in Ieper woonde.
Omstreeks 1530 kwam er een kink in de kabel. De bedelorden
voelden zich geviseerd en poneerden dat het Iepers stadsdecreet
in verband met de liefdadigheid in strijd was met de bijbel en de
leer van de kerkvaders. Op 10 september convoceerde de prelaat van Sint-Maartens de oversten van de vier bedelorden.
Hierop waren nog aanwezig een afgevaardigde van het
Geestelijk Hof van Terwaan, de voogd (burgemeester) van
Ieper. enkele leden van het stadsbestuur en de stadspensionaris
Colard de Wulf. Om de moeilijkheden uit de weg te ruimen
werden de bedelorden verzocht hun grieven te noteren en adviezen te verstrekken.
Op 15 september vergaderden de vier bedelorden opnieuw in
het klooster van de minderbroeders. Een vergelijk was onmogelijk geworden. Er werd dan maar beslist het geschil voor te leggen aan een neutrale instantie, nl. de theologische faculteit van
de Sorbonne te Parijs"".
Het stadsbestuur ging niet over één nacht ijs. Invloedrijke personaliteiten werden onder de arm genomen om het sociaal project van het armoedebeleid te helpen ondersteunen. Secretaris
meester Jan de Langhe 111 werd door het stadsbestuur betaald om
een kopij van het voorstel te bezorgen aan mijnheer van
Valernis (sic)'" bestemd voor de Staten \'(/nden lande 1•an haerirnertm·er (Frankrijk)"'.
Onmiddellijk werden er ook een aantal schrijvers aan het werk
gesteld om verschillende kopijen te maken van de stedelijke
ordonnantie. bestemd voor het hof in Brussel 11 •.
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Broeder Jan de Croock, lector in het klooster van de dominicanen, alsook meester Jacob de Pape werden op verzoek van het
stadsbestuur naar Parijs gestuurd om de theologen te consulteren. Zij waren vergezeld van een kopiist of schrijver. De
opdracht duurde eenendertig dagen en kostte 192 pond parisis
aan de stadskas 115 (illustratie 7).
Vermoedelijk werden Jan de Croock en Jacob de Pape in de
Sorbonne geïntroduceerd door meester Joos Clichtove (Clichtoveus), doctor in de theologie, die een grote bekendheid had verworven aan de theologische school te Parijs. Hij was afkomstig
van Nieuwpoort (Nieuwpoort 1472 - Chartres 1543) en onderhield nog steeds nauwe contacten met zijn geboortestreek 116 •
Jacob de Pape had de stedelijke ordonnanties in verband met de
armenzorg meegekregen, alsook een Franstalig schrijven van
het Iepers stadsbestuur, gedateerd 28 december 1530 en gericht
tot de theologen van de Parijse universiteit. Hierin verzocht het
Iepers stadsbestuur het nieuwe reglement op de openbare weldadigheid te willen goedkeuren 117 •
Wie was Jan de Croock? Diegerick was van mening dat hij minderbroeder was en P. Jordanus de Pue vereenzelvigde hem met
Jan Croeck, een dominicaan die in 1512 te Gent werd ingekleed
en omstreeks 1530 als lector fungeerde te Ieper 118 • Dit was correct, vermits de stadsrekeningen van Ieper hem vernoemen als
broeder jan de croock, lesere vanden clooster vandenjacopinen
of dominicanen. We willen er toch op wijzen dat de naam Jan
de Croock frequent voorkwam. We mogen hem bijgevolg niet
identificeren met de gelijknamige persoon die omstreeks 1540
te Poperinge woonachtig was als zakenman en eigenaar van een
kar en een wagen 11 ". In de stadsrekeningen van leper troffen we
in 1524 ook nog een Jean de Croock aan als tavernier int gouden hooft.
Reeds op 12 januari 1531, nog voor het oordeel van de faculteit
bekend was, verklaarde Joos Clichtove dat het decreet conform
was aan de goddelijke wet 120 • Tijdens haar beraad op 16 januari
1531 keurde de theologische faculteit van de Sorbonne het
Iepers experiment goed 121 • De hervormingen waren niet strijdig
met de wetten van de Kerk, op voorwaarde dat de stad de bezittingen van de clerus respecteerde en dat de openbare bedeltochten van de monniken niet werden verboden 122 •
Net zoals magister Christiaen Kellenaar (Cellarius) stond Jacob
de Pape aanvankelijk huiverig tegenover de vernieuwing 12 '.
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Illustratie 7
Fragment uit de rekening van de stad Ieper.
1530-1531. f' 26 \ 0 •
Broeder Jan de Croock en meester Jacob de Pape
in opdracht naar de Theologische faculteit Parijs.
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Allicht heeft hij de theologen te Parijs nog enigszins gunstig
willen stemmen tegenover de bedelorden, want op 14 juni 1531
werd hij schriftelijk bedankt door een zekere Noë! Beda voor de
kazen die hij als geschenk naar de Parijse faculteit had
gestuurd 12". Beda was de meest invloedrijke theoloog aan de
Parijse theologische faculteit in die jaren. 1"'
Na de goedkeuring van het reglement werd de vernieuwing van
de armenzorg door de hogere kerkelijke overheid aangeprezen.
De bisschop van Terwaan, haastte zich om honderd dagen aflaten te verlenen aan allen die enige morele of materiële steun
verleenden aan de Ghemeene armenbeurs te Ieper 1"'. De bisschappelijke brief werd op 1 april 1531 bevestigd door kardinaal Campegi, legaat van paus Clemens VII 1" . Ook Keizer
Karel V keurde het Iepers reglement goed op 6 november 1531.
De ordonnantie bepaalde dat er straffen voorzien werden voor
degenen die zich tegen de toepassing ervan zouden verzetten"".
De steden die de vernieuwde armenzorg nog niet georganiseerd
hadden, werden aangespoord het voorbeeld van Ieper te volgen i2g.
De bedelorden bleven echter de maatregelen in verband met de
armenhulp via de Ghemeene Buerse bekampen. Het verzet werd
vooral gevoerd op de predikstoel door Jean Royaert, minderbroeder van het Iepers klooster. Het Iepers stadsbestuur wendde
zich dan ook tot de keizer om zich te beklagen over de houding
van sommige predikanten 110 • In een schrijven van 19 maart
1533 wendden de oversten van de Ieperse bedelorden zich tot de
Raad van Vlaanderen, om de afschaffing van het Iepers decreet
te bekomen 111 •
Mr. Jacob de Pape, die inmiddels onvoorwaardelijk gewonnen
was voor de vernieuwing en vanaf 1532 in de raad zetelde van
de upperbesorghers 112, hekelde het schrijven van de prior naar
de Raad van Vlaanderen. Zijn strenge afkeuring liet hij blijken
in een brief aan een onbekende correspondent 113 •
Ook in 1533 werd Jacob de Pape opgenomen in het bestuur als
besorgher van den aennen. Bij de goedkeuring van de rekeningen werden hij en zijn collega's van de armenzorg door het
stadsbestuur getrakteerd, elk met twee kannen wijn m.
De magistraat wendde zich in 1534 tot de Ieperse drukker
Jaspar vande Steene om twintig boekjes in te binden met de
goedgekeurde ordonnantie, bestemd voor de leden van het
stadsbestuur en voor de Rekenkamer te Rijsel 1".
Volgens J. Decavele deed het stadsbestuur van Ieper weerom
een beroep op de Pape. Hij werd gevraagd om op te treden als
pleitbezorger in het proces dat te Gent aanhangig werd gemaakt.
In het gezelschap van Jan de Croock begaf de Pape zich naar
Gent om de zaak van het Iepers stadsbestuur te bepleiten 11ó.
We hebben geprobeerd gegevens te vinden in de stadsrekeningen van Ieper in verband met een mogelijk zending van de Pape
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Illustratie 8
De dichtbundel El eg ia rum libri duo".
van Jacob de Pape, sacerdotis Hyperii,
gedrukt te Antwerpen bij Simon Cock. (1534).

en de Croock naar Gent, maar dit zoekwerk bleef zonder resultaat.
Als het juist is dat Jacob de Pape en broeder Jan de Croock te
Gent de zaak van de stad Ieper behartigden, dan zullen zij zich
wel gewend hebben tot invloedrijke personen. Zoals uit de latere geschriften van Jacob de Pape blijkt, was hij goed bevriend
met meester Niklaas Utenhove, lid van de Raad van
Vlaanderen. Vermits hij in 1537 een werk aan hem opdroeg,
kunnen we allicht stellen dat hij voor deze delicate materie
advies en steun zal gevraagd hebben bij deze vooraanstaande
jurist.
In 1535 was Jacob de Pape nog steeds op lokaal vlak bij de
armenzorg betrokken. Samen met de besorghers vande ghemeene aermen werd hij in de eerste helft van juli 1535 opgeroepen
om de auditie van de rekeningen te aanhoren 117 • In oktober van
hetzelfde jaar werd hij meermaals op een traktatie vergast,
samen met de prior van de dominicanen en de gardiaan van de
minderbroeders 1". In Ieper werd hij beschouwd als een zeer
vooraanstaand man.
"- Brussel. Algemeen
Rijksarchief Rekenkamer
nr. 38 757.
Stadsrekeningen 1535.
f' 20. De armenmeesters
waren: mr. Joos de Wulf.
mr. Jacop de Pape. mr.
Joos Lansaem. Nicolas
de Corte. Jacques van
Passendale. Jeronimus
Hanneron. Jacop
Quaetjonc. Alphonse van
Wingaerde. Willem
Zelverin en Barthelemy
Storm.
1
" Brussel. Algemeen
Rijksarchief Rekenkamer
nr. 38 757. Stadsrekening
1535. F 20 v 0 : "meester
jacop de pape, de prior
vande jacopinen en de
gardiaan van de fremineuren, elck Il k." en
"1111: Jacop de pape en
den prioor van de jacopinen elck 1!11 k. elck, ter
wiedinghe vande
Zwarten zusters".
119
·

Gent,

Universiteitsbibliotheek,
Res. 445. Ook in:
Bibliotheca Belgica, IV,
p. 635. Titel: D. Jacobi
Papae, Sacerdotis
Hyperii, "Elegiarum libri
duo".", Symon Coquus,
Antwerpen, 1534, 8°. 32
pagina's. Zie illustratie 4.

Meester Jacob de Pape liet voortaan zijn sociaal engagement
duidelijk blijken. In 1534 liet hij te Antwerpen bij Simon Cock
het traktaat Elgiarum libri duo verschijnen dat hij opdroeg aan
Francisco Nigro, officiaal van het bisdom Terwaan die te Ieper
zetelde. In dit werk werd hij vernoemd als dominus Jacobi
Papae, Sacerdotis Hyperii, wat wij vertalen als heer Jacob de
Pape, priester van het district Ieper (Aartsdiaconaat Ieper of het
Vlaamstalig deel van het bisdom Terwaan) 1' 9 (illustratie 8).
In het eerste deel van zijn traktaat liet hij de arme gefrustreerde
bedelaars hun klachten uiten. Zij voelden zich diep bedrogen in
hun verwachtingen door de hardvochtigheid en de ongevoeligheid van sommige medeburgers, die zich distantieerden van alle
vernieuwing in de welzijnszorg in een tijd van zware economische regressie.
Om de ongelukkigen te troosten, wijdde hij nog enkele
beschouwingen aan het thema van de armoede en overwoog alle
middelen om het lijden van de behoeftigen te verzachten.
Vervolgens stak hij de loftrompet over het Iepers decreet en stelde dat de getroffen maatregelen volledig ten gunste van de
behoeftigen werden uitgewerkt.
In het tweede deel wees hij op analoge beslissingen en verordeningen in grote steden, zoals Athene, Marseille, Rome en Parijs.
Tenslotte loofde hij het Iepers stadsbestuur en de wijze waarop
ze de armenzorg hadden uitgebouwd. Aldus manifesteerde hij
zich voortdurend als het klankbord van bedelaars en proletariërs.
Als verdediger van een vernieuwde armenzorg liep meester
Jacob de Pape bijgevolg in het spoor van de humanistische
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Twee schetsen De al ba feb re carme11 en De podagra d11·1t1s carmen.
aedrukt te Antwerpen bij Simon Cock ( 1534 ).
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pedagoog Juan Luis Vivès, die reeds in 1526 in opdracht van de
stad Brugge zijn Subventione pauperum over de hulpverlening
aan de armen had laten verschijnen, alsook van Christiaan
Kellenaar, docent te Leuven, die in 1531 eveneens de verdediging opnam van de behoeftigen in zijn Oratio pro Pauperibus,
ut eis liceat mendicare.
Het dichtbundeltje bevatte ook een lofdicht van Jacob de
Meyere, gericht tot Jacob de Pape. Meyerus noemde hem de
zeer zachte poëet op wie heel het Ieperse de ogen gevestigd
houdt, die door heel Vlaanderen wordt gevierd, die in België
wordt bewonderd. Meyerus herinnerde in zijn Ad Jacobam
Papam Poëtam aan de elegieën waarin de Pape de ravages
betreurde die door de oorlogen werden veroorzaakt. Het is de
liefde voor het vaderland en voor de vrede, die deze gezangen
hebben geïnspireerd. Hij is een goed burger die de oorlogsgod
Mars mishaagt, en die de vrede lief heeft, die houdt van de weldaden van de rust'"".
Om af te ronden wendde de Antwerpse drukker-uitgever Simon
Cock zich tot de lezer met volgende bedenking: Lezer, je hebt
goddelijke gedichten van een uitstekend kunstenaar, met heuse
welsprekendheid en vrome leerstellingen, die de aarde, grondgebied (district) van Ieper voor ons in het licht bracht*.
Of de Latijnse traktaten van Jacob de Pape en andere literatoren
veel invloed gehad hebben op het verder beleid, valt sterk te
betwijfelen. Ook Jacob de Meyere had reeds in 1531 hierover
zijn twijfels, alhoewel hij het Iepers decreet verdedigde. Wij
weten niet hoe dit Iepers model, evenwichtig uitgevoerd, de
gemeenschap tot nut zal strekken, of het velen van ledigheid,
van onwaardig leven, van diefstal, van herbergen, van de galg
zal afhouden. Zouden onze monniken, onze zovele steenrijke
priesters hun gebenedijde handen durven afhouden van een
dergelijk opzet? Zij die toch de roeping hebben niet alleen de
arme te hulp te komen ... '"'.
'"' A. Bonvarlet. Jacques
de Merere de Flêrre,
Notice sur sa rie et ses
tnn·a11x. in: Annales du
Comité Flamand de
France. XXII ( 1895 ).
p. 79.
"' A. Dewitte. o.c ..
p. 133.
'"Gent.

U11ii·ersiteir.1hibliotheek.
Res. 446. Ook in:
Bibliotheca Belgica.
p. 634-635. "'De alba
febre car111e11"' en ··De
podagra dil·itis car111e11··.
Symon Coquus. 1534. 8°.
12 pagina·s. Zie illustratie 4.

In 1534 liet Jacob de Pape te Antwerpen bij de drukker Simon
Cock nog twee elegische gedichten verschijnen. Twee aardige
Latijnse schetsen over De witte koorts en De jicht van de rijkaard, tonen aan dat hij ook van een ludieke happening hield 1• 2
(illustratie 9).
De biograaf A. Roersch was van mening dat Jacob de Pape nog
zeer lang onderwijs verstrekte te Ieper. Het is uiteraard niet uitgesloten dat hij er nog private lessen verstrekt heeft, maar aan
de Latijnse school van Sint-Maartens was hij na 1530 niet meer
verbonden. Vanaf 1531 werd het onderwijs aan de Latijnse
school nog alleen verstrekt door leken-leraars die door de stad
bezoldigd werden. In de stadsrekeningen treffen we meester
François de Vos aan, scolmeester van St. Martin binnen deser
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stede (1531 tot 15 maart 1536) 143 • Mr. François de Vos was de
laatste leraar die les gaf in het kloosterpand en die effectief verbonden was aan de Latijnse school van de SintMaartenproosdij.
Op 10 februari 1536 werd er een overeenkomst bedongen tussen de proosdij en de Ieperse magistraat in verband met onderwijszaken. Voortaan werden de nieuwe leken-leraars door de
magistraat ter aanvaarding voorgesteld en door de proost van
het kapittel benoemd. Onderwijs werd een gedeelde verantwoordelijkheid. Verder werd het oude schoollokaal naast de
poort van de abdij niet meer ter beschikking gesteld van de
Grote Scole i.w. Het is duidelijk dat de laïcisering van het onderwijs door de nieuwe tijdsgeest stilaan ingang vond.
Achtereenvolgens noteerden we als leraars: meester Pieter
Meganck (1536-1537) 14; en meester Martin vander Meersch
(1537-1541) 146 • In 1541 was er ook een school voor Frans sprekende studenten. Deze Walsche Scole werd gehouden door
meester Jean de Braye 14'.
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Tijdens het werkjaar 1536 bleef Jacob de Pape nog steeds
bekommerd over de armenzorg en trok hij zich het lot van de
behoeftigen aan. In de tweede helft van de maand juni 1536
nam hij samen met zijn collega's voor de laatste keer deel aan
de auditie van de rekeningen 148 •
Circa 1537 verscheen zijn vierde dichtbundeltje Elegiae te
Brugge bij Hubert de Croock. Het werk bevatte tien elegieën en
zeven andere gedichten van Papa, alsook twee gedichten van
zijn vriend Jacob de Meyere (Meyerus). Het bundel werd opgedragen aan twee vooraanstaande personaliteiten, Franciscus
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Houtenius en Nicolas Utenhovius 149 • De eerste kunnen we vermoedelijk identificeren als François vanden Houte, ontvanger
van de extraordinairen in Vlaanderen, met bevoegdheid over
confiscaties in geval van veroordeling wegens ketterij 150 •
Laatstgenoemde bevriende personaliteit was jurist en lid van de
Raad van Vlaanderen die vanaf 30 juni 1547 raadsheer werd in
de Grote Raad van Mechelen 151 •
De opdracht aan Franciscus Houtenius was gedateerd te Ieper
op 1 oktober 1537.
Hoogst waarschijnlijk heeft hij na die datum de stad Ieper verlaten om zich te Poperinge te vestigen. Gedurende ongeveer tien
jaar was hij een van de centrale figuren geweest die het nieuwe
project in verband met de armenzorg schraagden.

Jacob de Pape in Poperinge (ca 1537 - 1541)
In een register van de bezittingen van de Sint-Janskerk, opgemaakt op 8 oktober 1536, vinden we dat meester Jacob de Pape
eigenaar was van landerijen in de Haghebaerthoek en in de
Peselhoek op de Sint-Jansparochie te Poperinge 15 '. Dit is uiteraard nog geen bewijs dat hij te Poperinge woonde.
Belangrijker is het gegeven in een register van Renten, waarin
de woning en het erf van meester Jacob de Pape op 31 maart
1540 (n.s. 1541) gesitueerd werden op de Overdam (nu Boeschepestraat) op de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Achter het erf
was de kerckepit van Onze Vrauwen gelegen 153 • Deze woning
moeten we situeren, ongeveer waar nu de school van de
Benedictinessen staat. Jacob de Pape moet er bijgevolg reeds
vroeger gewoond hebben, zeker na 1 oktober 1537.
We kunnen ons uiteraard de vraag stellen welke functie Jacob
de Pape te Poperinge uitoefende. Hierover zijn we niet ingelicht. Vermits hij omstreeks 1537 bijna zestig jaar oud was en in
de nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouwkerk woonde, kan hij er
gedurende een viertal jaren assistentie verleend hebben bij de
parochiedienst.
Nadat meester Jacob de Pape in 1541 Poperinge had verlaten,
bleven er twintig jaar daarna nog naamgenoten wonen. Op de
Onze-Vrouweparochie noteerden we Matheus de Pape die op 9
oktober 1559 eveneens op de Overdam woonde, maar aan de
overkant van de straat. Zijn erf paalde achteraan aan de presbyterie van de Onze-Vrouwekerk. Ghelein de Pape werd er vernoemd als hoofdman van de straat 154 • Dit betekende dat hij als
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ambtenaar gerechtigd was aldaar een jaarlijkse rente te heffen
op de landerijen en bebouwde gronden aan de Overdamstraat in
naam van de proost. Deze rente heette De Overdamsche
schuit 1' 5•
Barbele Hancx, de weduwe van Jan de Pape, was erfgename
van meester Willem Hancx, pastoor van Sint-Bertinus, die in
1563 stierf. De erfenisregeling vond plaats op 29 maart 1563 156 •
Op 2 oktober 1564 woonde Matheus de Pape op de Couttere
van de Sint-Jansparochie 157 • Op 21 februari 1563 vinden we
hem vernoemd als kerkmeester van Sint-Jan 1" .
Meer dan dertig jaar later werd er in de Poperingse oorkonden
nog melding gemaakt van de aldinghen of erfgenamen van
meester Jacob de Pape. Om uit onverdeeldheid te treden verkochten Jaekes de Pape en zijn echtgenote Anna, met attestatie
van de schepenen van Veurne, waar ze woonachtig waren, alsook Jan de Pape en echtgenote Janneken op 21 maart 1575 drie
gemeten landerijen in de Haghebaerthoek aan Nicolays
Ammeloodt. De verkoopprijs werd bedongen voor een bedrag
van vijftien pond groten per gemet, te betalen met gereed
geld 159 • Op 18 juli 1575 waren de erfgenamen nog in het bezit
van een erf in de Mesenstraat 160 •
We onderzoeken nog even of het Iepers reglement in verband
met de armenzorg ook te Poperinge enige navolging kende.
Heeft meester Jacob de Pape als fervent protagonist van een
gecentraliseerde armenzorg ook impulsen kunnen geven in zijn
stad? Hierover is echter niets te vinden in het register van
ordonnantiën. Wel stellen we vast dat de armenschool in 1542
werd gereorganiseerd, omdat de dismeesters financiële moeilijkheden ondervonden om deze school in stand te houden 161 •
Op 5 maart 1545 ontvingen de dismeesters Jan de Reckemaker,
Jan Makeblyde en Pieter vande Walle een rentebrief. geschonken door de bakker Danneel Canen en zijn echtgenote
Sandrinne. De schenking gebeurde uyt goeden joncsten ende
caritaten, omme t onderhouden vande ghemeene armen. Met de
renten moesten de dismeesters telkens op Goede Vrijdag honderd broden uitdelen aan de behoeftigen en op het feest van
Sint-Simon (28 oktober) dertig broden tot inder eeuwigheid.
Bovendien moesten de dismeesters op dezelfde dag een mis
laten opdragen aan het altaar van de Heilige Geest in de SintBertinuskerk. De gouverneurs van het altaar van Maria in de
Sint-Bertinuskerk ontvingen een bedrag waarmee ze tot inder
eeuwiglieit op Onze Vrouwedag het groot Lof moesten laten zingen. Het overschot van de jaarlijkse rente mochten de dismeesters gebruiken naer huerlieder discretie 10'.
Dit was het enige geval waarbij een schenking werd geregistreerd voor de Ghemeene armen. Hieruit kunnen we toch besluiten dat het streven van het stadsbeleid om de armenzorg volledig in handen te krijgen. te centraliseren en van voldoende
financiële middelen te voorzien, zeker niet beantwoordde aan
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de verwachtingen. De traditionele parochiale structuren bleven
weldra behouden en de bestaande parochiale dissen werden niet
afgeschaft. Voor de armenzorg werd het religieus karakter
behouden en zoveel mogelijk in het parochiaal beleid geïntegreerd.

De levensavond van Jacob de Pape te leper (1541 - ca 1555?)

Op 10 april 1541 bevond Jacob de Pape zich weerom te Ieper.
Hij werd er geëngageerd als medestichter van een hervormde
armenschool voor jongens. Bij de ondertekening van de stichtingsakte en het opstellen van het schoolreglement werd hij vernoemd als meester Jacob de Pape d'oude, allicht om hem te
onderscheiden van een jongere naamgenoot. Samen met de
priester Joos de Wulf en de oppervoogd van de wezen, meester
Joos Lansaem, alsook de bestuursleden van de ghemeene almoessene, Nicolaus van den Houte en Jacob van Passchendale,
ondertekende hij het document'"'.
Jacob de Pape bleef ook voeling houden met de lagere burgerij,
want op 3 juni 1542 werd hij lid van de rederijkerskamer Alpha
et Omega te Ieper. Bij zijn aanvaarding in het literair gezelschap
koos hij als lijfspreuk In vruechden besloten'"".
Het is opmerkelijk dat hij niet betrokken werd bij de oprichting
van de armenschool voor meisjes in 1549. Allicht was hij te oud
om nog initiatieven te nemen.

"' J. Nolf, o.c" doe.
XXXIII, voetnoot 1.
p. 173.
'"' A. Diegerick, Notes
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(1859-1860), p. 152:
"Jacob de Pape reçoit Ie
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Hij bleef nog actief op een ander domein, want bij de uitgave in
1552 van een Handboucxken inhoudende diversche sermoenen
van broeder François Amelry, karmeliet te leper en baccalaureaat in de godgeleerdheid, gedrukt bij Jacob Destrée, verleende
hij als censor het imprimatur of de kerkelijke goedkeuring 165 •
We kunnen dus aannemen dat hij door de officiaal van het bisdom Terwaan, met zetel te Ieper, belast was met het onderzoeken van boeken en toneelstukken met het oog op hun toelaatbaarheid voor openbaarmaking of uitvoering.
Jacob de Meyere, die op 5 februari 1552 te Brugge stierf, nam
nog voor zijn overlijden het initiatief voor de herdruk van de
Latijnse dichtbundel Elegiae van Jacob de Pape. Het tractaat
verscheen in 1553 in herdruk bij Judocus Destrée te Ieper, met
approbatie van Nicasius Grise!, officiaal van het bisdom
Terwaan te Ieper 166 • Te oordelen naar de inhoud, die zeer politiek was geladen, moeten we het ontstaan ervan zeker tussen
1544 en 1550 situeren.
Was Jacob de Pape te oud of te ziek om zelf zijn dichtbundel uit
te geven? Of was hij ook reeds overleden en verscheen zijn
werk als een postume hommage?
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In zijn Elegiae wijdde de treurende dichter tien poëziestukken
aan de verschrikkingen van de broederoorlogen. Hij betreurde
de rivaliteit tussen Karel V en de Franse vorst Frans 1. De oorlogen tussen beide buurlanden hadden veel narigheid over de
Nederlanden gezaaid. Het land werd verwoest; vrouwen en
jonge meisjes werden verkracht en de ergste misdaden werden
bedreven (elegieën 1-4).
Hij verwenste Luther en de godsdienstoorlogen (elegie 5). Hij
drukte de wens uit dat beide vorsten vrede zouden sluiten. Als
ze dan toch oorlog wilden voeren, waarom namen ze dan de
wapens niet op tegen de Turken? (elegieën 6- 7).
Vervolgens handelde hij over de vrede van Crépy, waarbij in
1544 een overeenkomst werd gesloten tussen de twee monarchen en waarbij Frans I moest afzien van zijn suzereiniteit over
Vlaanderen en Artesië (elegie 8).
Deze vrede bleek echter al te broos. want Frankrijk hernam de
vijandelijkheden in Artesië en de legers begingen de verschrikkelijkste wreedheden en gruweldaden. Volgens de Pape waren
de tirannen heiligschenders. Hij besloot dan ook weerom met
een warme en dringende oproep tot vrede.
Tenslotte volgden er nog gedichten van zijn goede vriend Jacob
de Meyere. toegewijd aan Lodewijk van Vlaanderen. heer van
Praet en zijn kinderen 1"-. Ze behandelden eveneens de vijandelijkheden tussen de twee vorsten Karel V en Frans L de verdediging van Artesië door de graaf Adrien Rhodius en de nederlaag van de keurvorst van Saksen.
Nooit heeft Jacob de Pape geaarzeld om met krachtige stem en
scherpe pen. rechtvaardigheid. vrede en waarheid te verkondigen. Hij ijverde inderdaad voor vrede. maar hij zag veel obstakels: de naijver van de vorsten. de verspreiding van de lutherse
leer en de dreiging van een Turkse invasie. Het was trouwens
een thematiek die ook door een andere lokale tijdgenoot werd
bespeeld. Levinus Crucius. pastoor in Boeschepe. in het decanaat Poperinge. stond reeds in 1543 aan de klaagmuur met zijn
Paraenesis. Hierin noemde hij Luther de antichrist en hij weerlegde zijn stellingen. Hij deed een beroep op Frans I om de
coalitie met de Turken te verbreken. zich met de keizer te verzoenen en eensgezind tegen de Turken op te treden 11''.
We kunnen ons wel de vraag stellen of deze Latijnse traktaten
van Jacob de Pape en van andere literatoren veel invloed zullen
gehad hebben op het burgerlijk beleid. vermits dergelijke publicaties enkel voor de gecultiveerde elite leesbaar waren en de
kennis van het Latijn stilaan aan waarde verloor. De humanisten
van de 16' eeuw plaatsten het Latijn hoger dan de volkstaal. Het
levensvreemd jargon dat ze hanteerden was stichtelijke lectuur.
maar minder toegankelijk geworden.
Wanneer Jacob de Pape precies overleed. is niet gekend. De biograaf Alphonse Roersch was van mening dat hij kort na 1560
overleed. wat wij ten zeerste betwijfelen 1"'1• In dit geval zou de
Pape minstens tachtig jaar oud geworden zijn. Deze mening van

•· J. Deca,ele. o.c" 1. p.

n- 7-1. Lodewijk 'an

Vlaanderen !Gent 1-188 Bru"el 15551. 'riend
\"an Era~mu ..... \\.~b Lèn
belangrijk politiek figuur
in de Neuerlanden geuurende de regering \·an
Karel V. Hi_j \\ a' lid \an
de Raad \an State in
1536. In 15-10 fungeerde
hij a1' hoofd\ an Je Raad
'an Financi~n. Vanaf
15-1-1 "a' hij 'tadhouder
,-an Holland. Zeelanu en
L"trecht en 'inJ, 1555
'an Vlaanueren.
· · M.J. De,met-Goethah.
o. c" p. 12.
é\ 1. Mee>ter
Le\ inu' Cruciu' "a' in
1508 leraar te
>iieu" kerke. in 1512 in
Belle en 'anaf 1528 te
Boe,chepe.
•· A. Roer,ch. o.c.. XVI
119011 kol. 571: "111on
f'rolwh/e111c1111/ 'ri>res

r-

i'"" il/m'1

151\U·.

"" R. Lanszweert, Het
klooster van Eversam,
1091-1794, Bisschop
Rvthovius van leper en
prelaat Loëus van
Ei•ersam, in: De
!Jzerbode. mei 1973. Jan
van Loo. geboren te
Esen: humaniorastudies
te Armentières: intrede in
het klooster in 1547: prelaat gekozen en gewijd
op 13 september 1562:
gestorven te Ieper op 13
oktober 1594.
'"' A. Roersch. o.c" XVI
(1901). kol. 572.
"Eucharistiae sumptionem preparatio a11tore
Jacobo Papa". ook in:
Bibliotheca Belgica. o.c"
p. 634.
,.. Brussel. Algemeen
Rijksarchief: Rekenkamer
nr. 38 755. Stadsrekening
1533. t'O 30 v 0 : "Joos de
pape, S/Hwmwkei: :_rn
residencie houdende binnen deser stede t/111/pen
:_1r1er h1111sho11de11 is hem
bh/er 1\'et roegheleir bi
ced11/le, VJ p.p.".
,-, F. Bauwen. Poorlers
1·w1 leper 21 april 15396 mei 1549. Ieper. 1999.
p. 24.95. 17~ 173. 277.
1
-_; Poperinge.
Swdsarchie( Zittingen
van de gemeenteraad. nr.
693-6. l839-1847: 1itting
van 19 maart 1842.
,-, A.Schillings.
Marrirnle de,l'Unit·ersiré
de Lournin 1528-1569.
IV. p. 287. nr. 345: Jacob
May studeerde in 1544 te
Leuven. We weten niet of
het dezelfde persoon is
die 1ich opnieuw liet
inschrijven als magister
Jacobus de Mayo ( 1559.
p. 579. nr. 64 ). Hij staal
bekend als dichter. Twee
brieven. waarvan één in
sofische verten. gesigneerd te Diksmuide c~p
12 juli 1563. werden
opgenomen in een dichtbundel van pastoor Jacob
Sluper rnn Her1.ele. Wc
vinden de priester-dichter
weerom in 156 7 als pastoor aan de Walburgakcrk
te Veurne.
'
,-" Dr. L. Looscn.
Lm/nl'iik Makehlrde
! 1565-1630). H_1r1111e11 e11
ge::.c111ge11.

,-- A. Vander Meersch.
André Elor de Backer
( Bacheri11.1 ). in:

de biograaf steunt enkel op het feit dat een laatste onuitgegeven
gedicht werd gevonden in een map, tussen de briefwisseling,
gedateerd 1560 en toebehorend aan Joannes van Loo (Loëus),
prelaat van het augustijnenklooster te Eversam (Stavele) 110 •
Allicht moeten we zijn overlijden minstens een vijftal jaar eerder situeren. Meer dan een hypothese kan het niet zijn. Dit laatste gedicht van de Pape handelde over de voorbereiding tot het
ontvangen van de heilige eucharistie. Een transcriptie 1s nog
steeds te vinden in de Bibliotheca Belgica 111 •
Het blijkt dat de naam de Pape vrij frequent voorkwam in Ieper
en in de kasselrij. We noteerden: Joos (1533) 112 , Malin, fs.
Chrétien ( 1541 ), Mael, fs. Care! ( 1543 ), Willem, fs Robert
(1544), Inge!, fs. Michiel (1546), Marguerite, fa. Maillaert
( 1546) 173 •

Jacob de Pape en de romantiek van de 19' eeuw (1842, 1847,
1874)
Onzorgvuldige studie van biografische en historische gegevens
leidt vaak tot jammerlijke vergissingen. Gedreven door de
romantiek van de 19' eeuw ontstond hierdoor een mythische
beeldvorming over historische toestanden en personen.
In de gemeenteraadszitting van 19 maart 1842. besliste het
stadsbestuur van Poperinge, onder het voorzitterschap van burgemeester Charles van Renynghe tot de oprichting van een
monument als hulde aan enkele illustere personen. die te
Poperinge werden geboren. Er werd een commissie aangesteld
onder leiding van de historicus Jean-Jacques Altmeyer om het
ontwerp te bestuderen. Altmeyer. leraar aan het stedelijk college te Ieper en vriend van burgemeester van Renynghe, was een
actief vorser in het stadsarchief te Poperinge. Zijn opzoekingen
hadden in 1840 geleid tot de uitgave van een verzameling
geschiedkundige onderwerpen over Poperinge. met als titel
Notices historiques sur la 1·ille de Poperinghe.
Vier belangrijke figuren uit de 16' eeuw werden door de comde priester Jacques May
de Jezuïet
missie weerhouden
Lodewijk Makeblyde "" en de rechtsgeleerden André Eloi de
Twee priesters en twee
Backer i-- en Pierre d'Oudegherste
rechtsgeleerden betekenden een gezond evenwicht in de politiek. De keuze kon de liberaal-katholieke constellatie van het
unionistische beleid bevredigen.
1
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Biographie Nationale. V
( 1876). kol. 736.
"J. Stecher.
d'011d~glu:rst (Pierre).
in: Biographie Nationale.

-'.

T. VI. Brussel ( 1878).
kol. 145-150. Rijsel 23
januari 1540: gcliu\\'d
met de weduwe Yan
Robert de Zwaerte: 10011

rnn Jan: broer van
Baudouin: neef rnn de
abt van SintWinoksbergen: + Madrid
2 april 1592.
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ELEGIJJ

JACOBI PAPJE HYPRENSIS.
IDIDIT

JACOBUS MEYERUS.

BRUGIS,
TY PIS

VAl'rnECASTEELE-WERBROUCK,

i84i.
Illustratie 10
Dichtbundel Elegiae, uitgegeven door Jacobus Meyerus.
Herdrukt te Brugge in 1847. Verzameling 0. Mus.

Het ontwerp werd echter door de provincie verworpen, omdat
het stadsbestuur had nagelaten het nodige budget te voorzien
om een dergelijk monument op te richten. Bovendien bevond de
stadskas zich in een lamentabele toestand 179 •
Het project belandde hiermee definitief in de vrieskast. Het is
opmerkelijk dat Jacob de Pape bij de keuze van illustere personen niet in aanmerking kwam. De biografen en historici wisten
trouwens nog niet dat deze priester-dichter te Poperinge was
geboren. Bovendien werd er een vergissing begaan met de
keuze van Pierre d'Oudegherste. Deze was geboren te Rijsel in
1540. Hij was de zoon van de vermaarde Poperingenaar en
rechtsgeleerde Jan d'Oudegherste 180 • De commissie had dus
beter de vader gekozen als belangrijk persoon.
Jacob de Pape was blijkbaar geen sant in eigen geboortestad. De
stad Ieper heeft dan maar de grote humanist, priester, leraar en
dichter, Jacob de Pape, als een eigen zoon gehuldigd, zijn nagedachtenis vereerd en zijn rijke persoonlijkheid in het daglicht
gesteld.

1

7'1

Poperinge,

Stadsarchief, Zittingen
van de gemeenteraad, nr.
693-6, 1839-1847, zitting
van 7 november 1843.
"" H. Vander Linden,
Oudegherst Jean, in:
Biographie Nationale,
XVI, Brussel (1878). kol.
385-386. Jan Oudegherst
0
( Poperinge 21 april
1559) was de zoon van
Bauduin. Hij was de
auteur van "Anna/es de
Flandre", gepubliceerd in
1571 door zijn zoon
Pierre. In 1550 was hij
luitenant-generaal van de
baljuw van Doornik. In
1551 werd hij pensionaris van het Brugse Vrije
en in 1558 fungeerde hij
als raadsheer en procureur-generaal van de
Grote Raad van
Mechelen.
"' Elegiae Jacobi Papae
Hyprensis, edidit Jacobus
Meyerus, Gedrukt te
Brugge. VandecasteeleWerbrouck. 1847, uitgave van de Société
d'Emulation (Brugge).

In 1847 verscheen een herdruk van de laatste dichtbundel van
Jacob de Pape. Het initiatief ging uit van de Société
d'Emulation. De herdruk rolde van de pers bij de uitgever
Vandecasteele-Werbrouck te Brugge, onder de titel Elegiae
Jacob Papae Hyprensis, edidit Jacobus Meyerus 181 (illustratie
10). Hieruit blijkt dat de initiatiefnemers hem te Ieper situeerden. Dit was een afwijking van de oorspronkelijke titel, waarin
de auteur vernoemd werd als D. Jacob Papae, sacerdotes
Hyperii of Heer Jacob de Pape, priester van het district of
aartsdiaconaat Ieper.
In het voorwoord lezen we dat het werk reeds eerder werd uitgegeven door Jacob de Meyere. Als historicus vond de Meyere
dat deze bundel een historisch monument was, dat best het licht
mocht zien. Volgens de inleider had de Meyere de lofdichten
van de Pape niet beoordeeld naar hun literaire waarde. Als poëtisch oeuvre waren de merites niet merkwaardig, schreef hij met
enige zin voor relativering.
Vanaf 1854 liet het Iepers stadsbestuur de beelden van Vlaamse
graven en gravinnen in de blinde nissen van de voorzijde van de
lakenhalle plaatsen. Op 18 augustus 1871 besliste de gemeenteraad de noordergevel te tooien met de beelden van tweeëntwintig befaamde Ieperlingen. De commissie bestond uit: Schayes,
conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Benoit Vrambout, lid van de Bestendige Deputatie, Ferdinand
Vande Putte, pastoor van Boezinge en Alphonse Vandenpeereboom, volksvertegenwoordiger en eerste schepen. De keuze
was blijkbaar niet gemakkelijk geweest. De Ieperse beeldhouwer Edmond Fiers kreeg als opdracht een zestal beelden te ontwerpen. De uitvoering en de voorstelling van al deze geleerde
mannen was uiteraard sterk beïnvloed door het romantisme, de
verbeeldingskracht en het vakmanschap van deze 19 de eeuwse

169

170

kunstenaar. Omstreeks 1874 werden ze twee per twee in de nissen geplaatst. Ook de statige figuur van Jacob de Pape werd tot
leven gebracht en op een voetstuk geplaatst. Aan de zijde van de
Ieperse kunstschilder Melchior Broederlam prijkte zijn uit wit
steen gebeiteld evenbeeld van 1874 tot aan de eerste wereldoorlog aan de noordergevel van de Ieperse hallen'". Hopelijk
zullen de beeldhouwwerken van deze illustere personages binnen afzienbare tijd opnieuw de nissen van de lakenhalle sieren.
al was het maar om het culturele verleden in herinnering te
brengen.

Bijlage
Jacob de Pape: chronologie
ca 1-180
1502
1503

Jacob de Pape. geboren te Poperinge.
Scholaster aan de proosdijschool in Poperinge"
Uitgave van het eerste gekende dichtbundeltje Carmina.
opgedragen aan Anthoine de Berghes. abt te Sint-Omaars
en heer van de heerlijkheid Poperinge.
1505
schoolmeester aan de Latijnse school te leper.
ca. 1508
schoolmeester te Rijsel.
1510
Uitgave van zijn tweede dichtbundel Opuscula bij losse
Badius in Parijs.
151-1
Koster aan de Sint-Laurentiuskerk te Kemmel. Vermoedelijk ook school-meester te Kemmel.
Priesterwijding.
ca 1520
1522
Schoolmeester te Waasten.
1527
de Pape verlaat Waasten na de grote stadsbrand.
1527. 1 okt.
Woonachtig in Ieper. Zijn woning in Waasten beV>·oond
door Jac4ue-. Colen" Verkreeg nijstelling van accijnzen
op de consumptie \an hier in Ieper.
1530
Pastoor aan de Sint-Pieters- en Pauluskerk te Waasten.
met residentie in Ieper"
1530
Samen met Jan de Croock. lector rnn de dominicanen te
Ieper naar de theologische faculteit in Parijs.
1531
heso1gher van de armen te Ieper tot 1536.
1531
Jacob de Pape wordt schriftelijk bedankt door Broeder
Noë/ Bedu om kazen te versturen naar de theologische
faculteit te Parijs.
1533
Jacob de Pape naar de Raad van Vlaanderen te Gent.
samen met Jan de Croock"
15.'-1
Uitga\e \an zijn derde tractaat Eigiarum libri duo bij
Simon Co4uu-. te Antwerpen. opgedragen aan Francisco
Nigro. officiaal van het bisdom Terwaan te Ieper. Ook
uitgave \an twee schetsen: De aiba febre carmen en De
podagra dhitis carmen bij dezelfde drukker. Jacob de
Pape wordt genoemd Sacerdotis HYperii (niet lprensis' ).
1536. half juni. Laatste vermelding in Ieper als armenmeester.
1536. 8 oktober. Be1.ittingen te Poperinge.
1537
Uitgave \an zijn \ierde traktaat Elegiae bij Hubert de
Croock te Brugge. opgedragen aan Nicasius Grisel. officiaal \an het bisdom Terwaan te Ieper.
15-11 (31 maart l Woonachtig te Poperinge op de O.L.Vrouweparochie.

•: Vandenpeerehoom.
ri>ri111111. Soticn. é111dn.
note.\ et document.\ sur
Yj>res. 1. Lö hal les
d'Ypres. Bruge-. 1878.
p. J.l>. 376: ··:!] autres
.\Wtues repn;se111u111 des

homme.\ renwrquuhle.\
à Yf>re1 ''. De andere

11é.1

heelden "erdcn 'en aardigd door de heeldhou\\ers Puyenhroeck.
Comcin en Lcfc\TC \·an

leper.

1541 (lOapril)
1542 (3 juni)
1552
1553

c. 1555?
1847
1874

Medestichter van de armenschool voor jongens in leper.
Lid van de rederijkerskamer Alpha et Omega te leper.
Censor van boeken te leper.
Heruitgave van zijn vierde traktaat Elegiae door Jacob de
Meyere bij Judocus Destrée te leper. Voor hij stierf
schreef Jacob de Pape het onuitgegeven gedicht:
Eucharistae.
Overleden in leper.
Herdruk van het vierde traktaat Elegiae door Société
d 'Emulation te Brugge bij Vandecasteele-Werbrouck.
Standbeeld te leper aan de noordergevel van de hallen.
gebeeldhouwd door Ed. Fiers.
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De poorters van Ieper 1527-1539 (deel 12)
Bij het Stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks 'Inwoners
en poorters van Ieper', deel 12 in de reeks van de hand van de
zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Dit deel omvat de poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper
van 6 maart tot 19 april 1539, met vermelding van 6915 nieuwe
poorters en omvat 350 blz.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
750 BEF. of door overschrijving (+ 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding
"1527-1539".

Volkstelling 1815 van Kemmel, Dranouter en Wijtschate
(deel 13)
Bij het Stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks ' Inwoners
en poorters', deel.
Deze volkstelling werden samengesteld door Jacques Decrock
uit Haasrode en opgemaakt op familienamen en samenstelling
van het gezin.
Voor Kemmel worden 1049 namen vermeld, voor Dranouter
952 en voor Wijtschate 2892 namen.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
500 BEF. of door overschrijving ( + 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding
"Volkstelling 1815 ".

Fotoboek " Archiefbeelden Ieper "
In het Stadsarchief verscheen het fotoboek " Archiefbeelden
Ieper " door Rik Opsommer en Jacky Platteeuw.

Het betreft beelden over Ieper in het bijzonder van het interbellum en de eerste decennia na de tweede wereldoorlog.
Doelbewust zijn tekst beperkt gehouden zodat het boek in de
eerste plaats als een kijkboek dient beschouwd te worden. De
ruggegraat wordt gevormd door in het Stadsarchief bewaarde
foto's waarvan de meeste tot op heden nooit gepubliceerd werden.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
690 BEF. of door overschrijving (+ 150 BEF. verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten name van het
Stadsarchief, Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding
" Archiefbeelden Ieper "

D. DENDOOVEN en J. SNIC, MATTHIJS DE VISCH, 150
p. uitgave David Fonds Reninge.
Is de belangrijkste West-Vlaamse schilder van zijn generatie.
Hoewel hij geboren is in Reninge speelt nagenoeg de volledige
carrière van Matthijs De Visch zich in Brugge af. Daar leert hij
voor kunstschilder en komt hij in 1732 terug na naar Parijs en
ItaLië te zijn getrokken om zich te vervolmaken. In 1737 huwt
hij Petronilla Iweins uit Lo. De Visch' stijl heeft een laatbarokke inslag, maar hij kan eerder een overgangsfiguur naar de
rococo genoemd worden. Vooral de zachte kleuren die hij
hanteert vallen in dit verband op. De onderwerpen die hij
schildert zijn heel verscheiden, maar op de eerste plaats staat hij
bekend voor zijn religieuze taferelen en portretten.
Hij voert talrijke opdrachten uit voor overheidsinstellingen,
kerken en kloosters. Er kunnen onder meer werken van hem
bekeken worden in verscheidene musea in Brugge, Damme,
Ieper en Bergues (Frans-Vlaanderen) en in het kasteel van
Beloeil, maar ook en vooral in talrijke kerken, waarvan we
zeker Reninge en Lo niet onvermeld Laten.
Heel belangrijk is zijn rol als stuwende kracht achter de Brugse
academie. Wanneer hij op 23 apriL 1765 sterft, heeft hij een
mooie carrière achter de rug. Als kunstenaar wordt hij
gewaardeerd door zowel zijn collega's als door de opdrachtgevers. Hij heeft van de academie één van de bloeiendste kunstscholen in onze gewesten gemaakt. Verscheidene van zijn leerlingen maakten internationaal carrière. Dit en nog veel meer
wordt in het boek beschreven. Het is de eerste maal dat er een
volledig boek aan de kunstschilder gewijd wordt.
Het boek kan bij afgehaald worden bij Gilbert Lahoutte,
Dorpplaats 11, 8647 Reninge of door overschrijving van 550
BEF ( + 150 BEF verzendingskosten) op rekeningnummer 9799574377-94 van DF-uitgaven Reninge met vermelding " De
Visch".
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Jan CALLENS, De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede
van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795),
V.V.F.-Tielt, 2001, 487 p., 700 BEF
Deze publicatie van Jan Callens, bestuurslid VVF-Tielt, bevat
de samengevatte, alfabetisch-chronologisch geklasseerde lijst
van de buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt ( 16391720) en de Roede van Deinze (1639-1795), zoals ze genoteerd
werden in de originele notitieboeken van het jaarlijks poortersrecht.
174
Plattelandsbewoners werden buitenpoorter van Kortrijk omdat
dit hen voordelen bood van sociaal-economische, juridische en
politieke aard. Zeker binnen de kasselrij Kortrijk was het
buitenpoorterschap wijd verspreid. Na een korte inleiding over
de buitenpoorterij van Kortrijk en de indeling en het gebruik
van het boek, volgen er circa 18.000 gegevens (!!!) met
veelvuldige inlichtingen omtrent afstamming en demografie
van de verschillende buitenpoorters.
Aldus kan dit werk aanzien worden als een database met een
goudmijn aan genealogische gegevens die het mogelijk maken
om snel en accuraat het verband te leggen tussen soms tientallen
naamgenoten in een tijdperk waar dit met de parochieregisters
steeds moeilijker lukt.

DR. H. RONSE DE CRAENE, Overlijdens van het OnzeLieve-Vrouw Gasthuis te leper 1765-1785, 90 p., uitgave
Westhoek v.z.w.
Een begrafenisregister van het Onze-Lieve-Vrouw-hospitaal te
Ieper. Het enige overgebleven dodenregister van de stad. Enkel
in het Fonds Merghelynck van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel is er nog een copie van enkele akten uit de eerste helft
van de 17"' eeuw door J.J. Lambin. In het Rijksarchief te Brugge
bevindt zich weliswaar ook nog een klapper op de huwelijken.
Het register vermeldt de overledenen uit het Onze-Lieve-Vrouw
Gasthuis te Ieper van 1765 tot 1785. Gezien de ouders vermeld
worden, geeft het ook gegevens uit de l 7d• eeuw.
Het waren nagenoeg allemaal arme zieken. Enkele werden
echter op hun parochie begraven. Dat wijst erop dat zij welstellender waren. Het sacrament was toen belangrijker dan de
behandeling zelf. Zij werden meestal de dag na hun overlijden
begraven.
In totaal tellen we 817 overlijdens, met een piek in 1773 en
1774, die respectievelijk 76 en 54 overlijdens registeerden. Die
hoge aantallen wijzen vermoedelijk op een epidemie.
Wat de herkomst betreft: van de 803 overleden waarvan de
geboorteplaats bekend is, kwam 66% uit de stad zelf, zowat

10% was uit de kasselrij Ieper afkomstig; 13% kwam uit het
toenmalige Westkwartier, en 3% uit de rest van Vlaanderen en
Brabant. De resterende 8% was geboortig van Nederland,
Frankrijk, Duitsland of Engeland.
Van alle akten (in het Latijn opgesteld) maakten we excerpten,
die alfabetisch op de familienaam van de overledene rangschikten. Er zijn twee indexen achteraan die ons meer vertellen over
de inhoud van de akten. De eerste een alfabetische lijst op de
voorkomende familienamen in de aktes en de tweede, een lijst
met de plaatsnamen.
Het boek kan aangekocht worden door overschrijving van 425
BEF ( + 150 BEF verzendingskosten ) op rekeningen 4648289111-29 met vermelding "Gasthuis 1765-1785"
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Inhoud jaargang 2000

Paul De Baets
Het Corpus der vrijmeesters-apothecarissen te Ieper.
Ledenlijst van 1626-1796

3

Mattias Patf\11
De weerbare mannen van de stad en de kasselrij Belle
anno 1639

17

Germain Schoonaert
Poperingse wevers gefnuikt door frauduleuze en
gewiekste lakenhandelaars van de Spaanse Natie
in Brugge ( 1522)

45

Pieter Donche
Cornelius Duplicius De Schepper,
diplomaat van Keizer Karel V,
Staatsraad van de Nederlanden en
zijn echtgenote Elisabeth Donche

59

Germain Schoonaert
Meester Jacob de Pape
(Poperinge c. 1480 - Ieper c. 1555),
priester, schoolrector, dichter, auteur van
historische evocaties en pleitbezorger van
het Iepers armenreglement
Nieuwe uitgaven
Berichten en Aankondigingen
Steunlijst 1999

129
50
53, 172
55

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassel, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
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De meeste schuttersgilden zijn in de steden van West-Europa
ontstaan tijdens de 14"' eeuw. Eerst kwamen de kruisboogschutters op en wat later verschenen de handboogschutters ten tonele. Terwijl de eersten onder de bescherming van Sint-Joris stonden. hadden de laatsten Sint-Sebastiaan als patroon. In het
graafschap Vlaanderen ontstonden ze al vrij vroeg in de 14"'
eeuw. mede onder invloed van de militaire situatie ten opzichte
van de Franse leenheer. waarmee het al sinds het einde van de
1.3"' eeuw al enkele keren tot een gewapend treffen was gekomen. Handboogschutters namen overigens in het Engels leger al
een belangrijke plaats in en hun taak bestond erin verwarring te
zaaien in het vijandelijke kamp om zo de aanval van de eigen
ruiterij voor te bereiden. In 1297 had Edward I het beleg van
leper gevoerd en zo was men in de streek voor een eerste keer
met deze georganiseerde handboogschutters in contact gekoOver het loskomen van de groep schutters uit het
men
gemeenteleger en de omvorming ervan tot specifieke gilden.
zoals dat in de 13"' eeuw in een aantal steden bestond, is meer
hypothetisch dan met zekerheid gekend'. Hiermee is het wel
duidelijk dat deze gilden ontstonden uit een beschermingsfunctie'.
1

•

Geschiedenis van de schuttersgilden te Sint-Winoksbergen
Er is tot op heden geen enkele afzonderlijke studie verschenen
over de schuttersgilden van Sint-Winoksbergen, die overigens
in gans het graafschap stiefmoederlijk behandeld werden, enkele 19"' eeuwse bijdragen buiten beschouwing gelaten. Slechts
de laatste decennia is hierin enige verandering gekomen, o.a.
met studies over Brugge en Ieper. Voor wat West-Vlaanderen
betreft. werden slechts enkele lijsten uitgegeven (o.m. Dadizele
en Langemark). evenwel zonder enige historische duiding. Er
zijn ook kleinere bijdragen gepubliceerd over de gilden van
Dikkebus en Vlamertinge. Koekelare, Diksmuide, ... ". Voor het
hertogdom Brabant bestaat er wel een vergelijkende studie van
de schuttersgilden;_

De reden voor deze stiefmoederlijke behandeling kan te vinden
zijn in het feit dat archieven van schuttersgilden ofwel niet,
ofwel in zeer beperkte mate bewaard zijn gebleven. Hun private archieven zijn verloren gegaan of verspreid geworden onder
de leden. Een en ander is toch in openbare archieven terechtgekomen, die dan weer geen volledig beeld van de werking van
een gilde weergeven. Toch is er bij nader onderzoek veel bruikbaar materiaal bewaard gebleven.
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Situering van de bron
De haardentelling van 1469 is een van de eerste die omwille van
hun omvang nuttig zijn voor historici en demografen 6 • Deze telling werd in de eerste plaats uit financieel oogpunt opgesteld, op
verzoek van hertog Karel de Stoute (1467-1477). Maar deze
hertog, die door zijn tijdgenoten "le travaillant" werd genoemd,
omwille van zijn onuitputtelijke werkkracht, had niet enkel aandacht voor de hervorming van de financiën in zijn Bourgondische staat. Ook de organisatie van 's lands veiligheid was
topprioriteit voor hem. Niet alleen werd hij hiertoe gedwongen
door de Vier Leden van Vlaanderen, maar ook door zijn eigen
expansiepolitiek, die hem uiteindelijk fataal zou worden. Op 10
april 1469 vaardigde hij een ordonnantie uit waarbij alle schuttersgilden binnen de zes weken hun octrooien en privilegies
naar het Hof moesten zenden, samen met de ledenlijst van de
gilde, op boete van hun privilegies verbeurd te zien verklaren.
Een aantal van deze octrooien met ledenlijst is bewaard gebleven in een register in het archief van de Raad van Vlaanderen 7 •
Naast het grootste deel, dat uit het huidige West- en OostVlaanderen komt, zijn ook vier lijsten uit Frans-Vlaanderen
bewaard gebleven, nl. Koudekerke, Drinkham, Grevelingen en
Sint-Winoksbergen 8 • De 25 in het register opgenomen schuttersgilden zijn slechts een deel van de toentertijd bestaande gilden en het is vooralsnog de vraag waarom alleen deze erin aan
bod komen.
Nu is het belang van deze octrooien en lijsten nauwelijks te
onderschatten. Volledigheidshalve moeten we hier vermelden
dat van die 25 gilden niet steeds én het octrooi én de ledenlijst
opgenomen is. Voor Sint-Winoksbergen is dit wel het geval.

De handboogschuttersgilde van Sint-Winoksbergen: werking
Op verzoek van de roys, diseniers et confreres van de !'are a
main van Sint-Winoksbergen verleende hertog Filips de Goede
op 29 maart 1447 (n.s.) nieuwe privilegies, daar de oude waren
verloren gegaan. De gilde had ooit octrooi gekregen van een
graaf van Vlaanderen, doch het was in 1447 niet meer bekend

'J. De Smet. Le dénom-

brement desjórers en
Flandre en J469. in:
Bulletin de la
Commission Royale
d'Histoire. 99 (1935). p.
105-150.
- Gent. Rijksarchief Raad
van Vlaanderen. reg.
7351. F 192r0 -240v 0 .
' P. Huys. Westvlaamse
schuttersgilden in 1469.
in: Biekorf. 95 (1995 ). p.
34-36. Als bijlage werd
bij dat artikel de ledenlijst van de SintJorisgilde van
Langemark uitgegeven.

welke graaf dit was geweest, noch wanneer precies. Opvallend
is dat de confrerie wordt omschreven als jeu de !'are; "jeu" hier
in de betekenis van "wijze waarop men een wapen bedient". Het
zijn dus niet de oude privilegies die worden hernieuwd, maar
nieuwe privilegies comme sant autres semblables confraires en
notre pais de flandres. Het oorspronkelijk privilegie was verloren par Ze temps des guerres et commocions en in 1447 dreigde
de gilde ten onder te gaan bij gebrek aan leden. We vermoeden
dan ook dat de stuwende kracht tot hernieuwing van de gilde
uitging van een militair adviseur uit de entourage van de hertog.
De handboogschuttersgilden kenden in de l 5de eeuw trouwens
een periode van mindere bloei en Sint-Winoksbergen, assise en
la frontiere de Calais, was één van de strategische plaatsen
tegen de Engelsen in Calais en omstreken. Er werd benadrukt
dat de gilde steeds de hertog had bijgestaan wanneer deze daarom vroeg en dat dit ook zo in de toekomst moest blijven. Als
een van de leden "faalde" (men omschrijft het als defaillans),
dus met een van de bepalingen van het reglement niet in orde
was, dan diende dit lid de hertog een boete te betalen van 5 pond
pari sis.
Het nieuwe privilegie geeft de samenstelling en de werking van
de gilde vanaf 1447 weer".
Er waren een koning (roy), deken (doyen), dizeniers (diseniers)
en broeders (c01~freres). Allen dienden ze de eed af te leggen in
de handen van de baljuw, die een grafelijke ambtenaar was. Er
mochten hoogstens 100 leden zijn in de gilde, allemaal gens de
bonne foy et renommee. Ook moesten ze gekleed zijn op hun
eigen kosten met robes, henques au chapperons de hucce. Ze
kregen toelating tot het dragen van het hertogelijk devies van de
schutters, met twee pijlen erdoorheen in de vorm van het SintAndreaskruis. Ze mochten hun wapenuitrusting en wapens dragen telkens ze samenkwamen, alsook hun trousse de flesches 10 •
Gent. Rijksarchief: Raad
van Vlaanderen. reg.
7351, t-o220r 0 -22lr 0 .
'" Het dragen van
wapens was verboden in
de stad. Zie Bergues.
Archives Municipa/e.s·,
AA 23, t-o 60r 0 : dat niement draghe ongheorlo(
de wapene achter strate
noch daer me bevoonden
bij daghe noch bij nachte
op XL s..
" G. Espinas. C.
Verlinden en J. Buntinx,
Privilèges et Charles de
franchises de la Flandre
française. 1. Actes
Généraux et Flandre
française. Brussel. 1959.
p. 114-118 (nr. 50).
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Wat we in een dergelijk octrooi niet vinden zijn gegevens over
de dagdagelijkse werking van de gilde, het godsdienstig aspect,
en de inhoud van de functies. Hiervoor hebben we bijzonder
weinig archief voorhanden. Door de zeer benarde financiële
situatie waarin de stad op het einde van de l5de eeuw verkeerde,
bezitten we wel enige aanwijzingen over de relatie tussen de
stad en de gilde. Op l april 1491 bevestigt de luitenant-generaal
van de Nederlanden, Engelbert, graaf van Nassau, de wijzigingen in de administratie van de stad, zoals deze voorgesteld werden door het stadsbestuur zelf. Er werden draconische maatregelen getroffen die de financiën terug moesten gezond maken.
Er is enkel een zeer interessante bepaling opgenomen over de
Sint-Jorisgilde, die hier buiten het bestek van deze bijdrage
valt 11 •
Op 26 november 1496 werden de maatregelen uitgebreid en
verlengd voor 12 jaar. De Sint-Sebastiaansgilde wordt dan ook

5

6

vermeld onder de grans despens van de stedelijke financiën.
Terwijl de financiële bijdrage vanwege de stad voor de SintJorisgilde werd teruggebracht op 120 p.p. per jaar. werd die
voor de Sint-Sebastiaansgilde geplafonneerd op 60 p.p ..
Daarmee moest de gilde zijn werking betalen: de schietingen.
de ontvangst van vreemde gilden. de kaarsen. de wedde van 12
oude schutters. giften van laken aan de heer. de vinders en de
deken voor 3 p.p. per persoon en aan de vinders voor 30 s.p ..
Voortaan moest de gilde met dezelfde som de pacht van de tuin
betalen waar de schietingen doorgingen, evenals het middagmaal op de dag dat de gaai werd geschoten. Een avondmaal
diende voortaan op de kosten van de leden zelf gehouden te
worden. Van alle leden werd voortaan verwacht dat ze 20 s.p.
betaalden ten bate van de kas van de gilde als ze aanwezig
waren op dat middagmaal. Wie echter niet kwam. moest 8 s.p.
storten in die kas.
Een zeer opvallende bepaling was dat de leden van de wet.
poortmeesters en schepenen, tijdens hun ambtsperiode. maar
dan ook niet langer. verplicht waren lid te zijn van één van de
twee schuttersgilden. hetzij Sint-Joris. hetzij Sint-Sebastiaan 1'.

Prosopografie van de schutters: vraagstelling
De hertog had duidelijk meer dan gewone interesse voor deze
schuttersgilden. zeker uit militair oogpunt. blijkbaar ook als een
zoveelste middel om zijn cliëntelisme te beoefenen. De grafelijke baljuw moest niet alleen de eed van de leden van de gilde
afnemen, wat de deur dicht hield voor ongewenste (lees: antihertogelijke) elementen. maar ook het dagdagelijkse toezicht
uitoefenen. zij het wat minder uitgesproken in de octrooien. Er
was het bijna klassieke verbod op bijeenkomsten. dedicasses
nopces ne ailleurs. tenzij de baljuw er zijn toelating voor verleend had.
Een nauwgezette studie van de ledenlijst van deze schuttersgilde zal ons op enkele markante feiten wijzen. Het is wellicht de
eerste keer dat we in staat zijn zo grondig de prosopografie van
de leden te onderzoeken 13 • Het stadsarchief van SintWinoksbergen is dan ook voor de 15°' eeuw een van de beter
bewaarde stedelijke archieven. Hoe groot was de invloed van de
hertog bij de benoeming van de leden van de gilde, eventueel
via zijn baljuw? Deelde de stadsmagistraat de lakens uit in de
gilde? Was ze een middel om politieke vrienden in onder te
brengen en te belonen of misschien een middel tot sociale promotie voor ambitieuze jongeren? Werd de werking van de gilde
puur militair gezien of moet ze in het licht van de andere stedelijke instellingen bestudeerd worden. als deel van het stedelijke
weefsel?

,- G. Espinas. C.
Verlinden en J_ Buntinx.
o.c.. P- 118-123(nr.S1 J.
- K. Papin. li111 onprofj\·relicken en /edegaers_
Mobiliteir en
immohilireir: de stedelijke bel'<>iking binnen de
instellingen ''"" Sim\Vinokshergen Tiidens de
Böurgondische periode.
Onuitgege\ en licentiaatsYerhandeling o.l.Y. prof.
dr. W. PreYenier. Gent.

1992.

De recrutering van zijn leden
In 1496 telde de gilde 96 leden, slechts vier minder dan de 100
die maximaal toegelaten waren, volgens het octrooi van 1447.

14
Jaar waarin men geen
schepen mocht zijn.
'' Naast de familienaam
die ze gemeen hebben
bezitten we meestal nog
andere genealogische
aanwijzingen.
'° K. Papin. o.c" p. 85.
Zie Gent. Rijksarchief:
Archief Raad van
Vlaanderen. 7351. 1-0 215
vo.
- K. Papin. o.c .. p. 77.
• Bergues. Archii·es
M1111icipa/es. FF 1006. 1-0
296 en 154.
,., K. Pap in. o. c" p. 10 !.

Uit die lijst komen 13 namen van personen die schepen waren
of werden. Drie waren in hetzelfde jaar 1469 effectief schepen,
zes werden na 1469 minstens eenmaal schepen en vier waren
reeds schepen geweest en zaten in hun wepeljaar 1•. Van die vier
zou slechts één, Jan de Crekele, achteraf geen schepen meer
worden, maar dit roemrucht personage bespreken we verder
nog. Naast deze 13 personen hebben we dan nog 22 die behoorden tot een familie waarvan de relatie met een schepen aangetoond of kan verondersteld worden 15 • Dit maakt dat 35 van de
96 leden uit schepenfamilies komen, dus iets meer dan een
derde van de leden. We kunnen dus gerust spreken van een zeer
sterke vertegenwoordiging van de stedelijke politieke elite in de
schuttersgilde. Jammer genoeg vermeldt de lijst de functies van
de leden niet, zodat we niet weten wie koning, deken en dizenier was.
Ik heb een vermoeden dat de koning in dat jaar de eerstgenoemde op de lijst is, namelijk Phelips vanden Bussche. We
konden geen familierelatie detecteren met de stedelijke elite,
noch de politieke, noch de financiële. Ook andere relevante
informatie over deze persoon was niet terug te vinden. Wie we
wel vinden is Jan vanden Bussche, in 1430 onderbaljuw van de
stad en in 1469 gouverneur en deken van de schuttersgilde van
Koudekerke 10 •
Deken van de gilde was vermoedelijk Colaert Raes. telg uit een
zeer aanzienlijke schepenfamilie uit de stad, die zelf nooit schepen was, maar wel tot in 1469 het ambt van burggraaf van de
stad pachtte, en vanaf 1440 ook amman was. Hij had twee kinderen waarvan de zoon Jan een bastaardzoon had die religieus
werd en twee wettelijke kinderen, waarvan de dochter zou
huwen met Phoriaen Plumet, die op de vierde plaats op de lijst
van de gilde staat, en die twaalf keer (tussen 1471 en 1504)
schepen zou worden dankzij deze familierelatie. In 1469 werd
Sampson de Verwere pachter van het burggraafschap en dat hij
geen lid was van de gilde, wijst er misschien op dat Colaert
Raes, precies omwille van zijn dekenschap van de schuttersgilde, geen plaatsvervangend burggraaf meer kon zijn. Erfelijk
burggraaf was Philips van Hoorne 17 • Colaert Raes stierf omstreeks 1503 en liet zijn weduwe een bezwaard sterfhuis achter 18 • Zijn kinderen zaten er ondertussen wel warmpjes in. De
familie Raes leverde 6 schepenen tijdens de l 5ct' eeuw en was
daarmee de belangrijkste schepenfamilie in de stad.
De lijst van 1469 telt 13 namen van schepenen die samen 74
schepenjaren bekleedden, wat een gemiddelde is van 5,69 per
persoon. Dit ligt iets hoger dan het algemeen gemiddelde voor
de l 5ct' eeuw in Sint-Winoksbergen. waar een schepen gemiddeld 5,2 jaar het schepenambt uitoefende 10 • We kunnen dus stel-
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len dat de schepenen die deel uitmaakten van de gilde representatief zijn voor de schepengroep in deze periode.

8

Voor enkelen was het lidmaatschap van de gilde blijkbaar een
springplank naar de stadspolitiek: Michiel Lanczwert, Clais
vander Zoo, Luucx Reylof en Willem de Witte werden na 1469
nog schepen, zij het als enige telgen van hun familie"'. In 1473
werd Lodewyc Lanczwert bovendien pachter van het burggraafschap. Zowel Gilles Lanczwert als Michiel Lanczwert
waren lid van de gilde in 1469, en deze laatste werd tussen 1474
en 1494 negenmaal schepen. Lodewyc Lanczwert zou slechts
éénmaal schepen worden, namelijk in 1490.
Het lidmaatschap van de schuttersgilde was dus een middel tot
persoonlijke sociale promotie, zonder dat dit altijd gevolgen had
voor de ganse familie. We zien dat meerdere leden van bepaalde families lid zijn van de gilde: vanden Bussche en de Vos telkens met drie vertegenwoordigers, de Smit zelfs met vier. Als
echter al de familiale relaties gekend waren, zouden nog veel
meer dergelijke netwerken opduiken, net zoals binnen de groep
van de schepenfamilies zelf".

The rise and the fall of ....
De meest opvallende verschijning op de lijst is wel Jan de
Crekele 22 • Hij schreef zich in 1454 in in het ambacht van de
ledegaers. Vanaf 1455 tot 1467 was hij schepen met inachtneming van de eenjarige wepeltijd, maar twee processen tegen
hem zouden zijn politieke einde betekenen. Toen hij schepen
werd. was hij namelijk ook eigenaar geworden van het grafelijke ammanschap, dat in de l 5d' eeuw al een leen was dat afhing
van het leenhof van Sint-Winoksbergen. Dit ammanschap was
dus erfelijk geworden en er ontstond omstreeks 1468 felle
betwisting omtrent het innen van onwettelijk goed. Er werd
zowel door de schepenen als door de burggraaf een proces aangespannen tegen Jan de Crekele. De stad had bij ordonnantie de
amman verboden om ambtshalve goederen te verkopen of te
verpanden op boete van 100 s.p .. Dit recht werd van toen af nu
door de stad verpacht en we zien het inderdaad vanaf 1468 verschijnen in het register van de verpachtingen van de stad.
Het tweede proces tegen Jan de Crekele werd ingesteld door de
burggraaf. De burggraaf had zijn klacht eerst gericht aan de hertog, maar deze had hem doorverwezen naar de Raad van
Vlaanderen. De betwisting ging over de vergoeding die de
amman toekwam volgens het leenregister. Het onderzoek werd
verricht door meester Allard vander Porte, raadsheer en rekenmeester van de Rekenkamer te Rijsel, en door Pierre Lambert,
controleur van de officiers in Vlaanderen. Jan de Crekele werd
in het gelijk gesteld in deze laatste zaak. Door zijn functie van
amman was hij belast met een groot deel van de uitvoerende
taken van de baljuw, zodat deze persoon anderhalf decennium

'"Uitzondering is
Lodewyc Lanczwert die
in 1490 eenmalig schepen werd in de wepeltijd van Michiel
Lanczwert.
" Papin. o.c.. p. 172 sq.
"K. Papin. o.c .. p. 86-88
en 175-176.

lang een zeer grote macht heeft gehad 21 • Nu was zijn entree in
de politiek niet te danken aan familiale relaties, doch aan de hertog door wie hij werd beschermd. Ook toen hij in 1468 uiteindelijk door zijn vijandig gezinde collega's van de macht wordt
gehaald, belette dat hem niet om in 1469 toch op de lijst van de
schuttersgilde te verschijnen, wellicht als dizenier. Het proces
dat in 1468 tegen hem gevoerd werd, brengt ook aan het licht
dat Jan de Crekele jarenlang pachter geweest is van het burggraafschap. De politieke elite van de stad kreeg het pas helemaal op de heupen toen Jan de Crekele er in 1465 ook in slaagde om eerste plaatsvervangend baljuw en tenslotte effectief baljuw te worden, en dat terwijl hij schepen was. De belangrijkste
aanklacht tegen hem was dan ook dat hij talloze onverenigbare
ambten cumuleerde. Dit had wellicht niet gekund zonder steun
van de hertog, die hem in 1453 al tot ondergouverneur van het
Magdalenahospitaal benoemd had, een functie die hij zeker tot
in 1470 bekleedde en tevens vanaf 1460 cumuleerde met die
van het ontvangerschap van hetzelfde hospitaal. Jan de Crekele
was tevens tussen 1455 en 147 5 17 keer pachter van de stedelijke verpachtingen en daarmee een van de belangrijkste pachters van dergelijke verpachtingen in de 15<l' eeuw. Hij pachtte
vier maal de belangrijke bierassise, vier maal de cueillote op
wijn en bier, de yssuwe, ". 2". In 1467 was hij voor de laatste
maal schepen en met die processen was zijn politieke rol uitgespeeld. Niettemin bleef hij zeker nog aanwezig in het openbare
leven van de stad, blijkbaar verder gesteund door de hertog, tenminste als we zijn opduiken als dizenier in de lijst van de schutters zo kunnen interpreteren. Wie zijn rechtstreekse beschermelingen waren, is duidelijk. Op 22 november 1468 bekrachtigde
de stad een nieuw reglement voor de Magdalenakapel van SintWinoksbergen, opgemaakt door Alaert vander Poorte, raadsheer
en rekenmeester van de Rekenkamer van Rijsel. Oppergouverneur was toen meester Andries Colin, raadsheer en president
van de Raad van Vlaanderen en ontvanger was niemand minder
dan Jan de Crekele 25 • Hij had dus connecties met de meest prestigieuze raadslieden van de hertog, zowel onder Filips de Goede
als onder Karel de Stoute.

En de overige 75% leden?

"K. Papin. o.c .• p. 86-87.
"K. Papin. o.c .• p. 175176.
'' Bergues. Archives
Municipa/es. GG 164. nr.
414.

Zoals reeds gezegd was een kwart van de leden ofwel schepen
ofwel familie van een schepenfamilie. Voor het overige vinden
we daar zowel kapitaalkrachtige mensen terug, evenwel zonder
politieke functie in stad of kasselrij, als min of meer "gewone"
mensen. De elite uit de kasselrij was meer betrokken in verschillende andere schuttersgilden die nog actief waren in de kasselrij.
De vraag wie er nu niet in de lijst voorkomt, is minstens even
boeiend. De oude kasselrijadel en de grootgrondbezitters van
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lenen en/of allodiale gronden uit de kasselrij vinden we niet
terug in de lijst. Nu is het natuurlijk mogelijk dat zij lid waren
van een andere schuttersgilde. want er waren er nog verschillende actief in de kasselrij Sint-Winoksbergen. Doch het geheel
ontbreken van deze groep in de stedelijke gilde is toch vrij significant.
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Professionele achtergrond
Ook stelt zich de vraag naar de rijkdom en dus de sociale achtergrond van de leden. Van 32 personen konden we aanwijzingen vinden in de registers van wezerij van de stad. In 7 gevallen betrof het schepenen. in 13 gevallen schepenfamilies en in
12 gevallen was er geen verband met schepenen. Zo bijvoorbeeld moet Pieter de Pedeghe (Peteghe), een begoed man zoals
blijkt uit de diverse bewaarde wezerij-akten ' 0 , tevens familiaal
verbonden zijn geweest met de familie vanden Bussche. tevens
actief in de gilde. want Thomas de Pedeghe was gehuwd met de
dochter van Jan vanden Bussche ,-. Galland Kiel, lid van de
gilde, zou ook als voogd optreden in een andere wezerij-akte
van Clais vanden Bussche. broer van Willem, lid van de gilde".
Zo valt rond de familie vanden Bussche al een ganse clan te ontwaren van leden in de gilde die door familierelaties met elkaar
verbonden zijn. en die hun lidmaatschap misschien daaraan te
danken hebben.
François Paeldinc valt als lid niet direct met andere leden te
associëren. Hij overleed ca. 1477 en als voogd trad Lodewijk
van Warhem op. wellicht een telg uit het geslacht van schepenen en grootgrondbezitters in de kasselrij 29 • Paeldinc zelf had
veel roerende en onroerende goederen in de kasselrij. Ook anderen bezitten contant geld en onroerende goederen. zodat het ook
duidelijk is dat de leden van de gilde niet onbemiddeld waren,
zelfs al vielen ze buiten de traditionele stedelijke elite, die de
macht in handen had. Dat de financiële macht bij de schepenfamilies lag is duidelijk: van de Wegheschede, Spreuwe. de Wale .
... behoren stuk voor stuk tot de topklasse.
Slechts van één lid. de allerlaatste op de lijst, Jacop Lippins, is
in de wezerij-registers het beroep vermeld, nl. beenhouwer.
Lauwers vande Doorne, schepen en lid van de gilde was overigens voogd bij het overlijden van Jacob Lippins' vrouw"'. De
familie de Vos. die zeer begoed was op het eind van de eeuw,
kwam uit een geslacht van messenmakers. tinnencopmakers en
tinnenstoopmakers. die zich langzaam hebben opgewerkt. De
familie Rouckier (Ruttiers of Rottier) was een zeer welstellende
drapiersfamilie. die uiteindelijk nog een priester zou voortbrengen, met name Pieter Rottier. Ook de ambachtslieden ontbreken
dus niet in ledenlijst van de gilde, maar hier zullen de inschrijvingen in het poortersboek belangrijke gegevens aan toevoegen.

''' Bergues. Archil'es
Municipales. FF 1005. f'
245. 447 en 208: en FF
1006. fu 135.
,- Bergues. Archii·es
Municipa/es, FF 1005. t~
499 (dd. 16/10/1483),
"Bergue-.. Archii·es
Municipales. FF 1005. t~
137.
·" Bergues. Archii·es
Municipules. FF 1005. f'
335.
"' Bergues. Archil'es
Municipales. FF 1005. f'
13lbis en 508.

Dit maakt dat we voorlopig voor 48 personen op de lijst nog
geen gegevens voorhanden hebben, zijnde precies de helft van
de 96 leden. Totnogtoe moesten we deze groep, waarvan we wel
documentatie terugvonden, tot de begoede stedelingen van de
stad rekenen. Ligt het uitsluitend aan het archiefmateriaal of is
het zo dat we enkel van de rijksten sporen in het archief vinden?
Hierop moeten we, misschien vreemd. negatief antwoorden. Er
zijn ook schepenen waarvan we geen exacte opgave omtrent
hun goederen hebben, omdat er geen wezerij-akten opgemaakt
werden in de desbetreffende periode. We moeten ons dan richten naar andere bronnen, maar het zal duidelijk wezen dat het
grootste gedeelte, zo niet de ganse groep, vrij vooraanstaande
inwoners waren van de stad, die voldoende middelen hadden.
Ze moesten per slot van rekening hun eigen uitrusting betalen,
en dat was al een drempel tot toetreding van de gilde".

'' Ook voor toegang tot
het schepencollege
bestond er een geldelijke
drempel. Nieuw verkozen schepenen moesten
24 lb. p. betalen. direct
na hun benoeming tot
schepen. Lieten /edit na
dan dienden /e nog een
bijkomende boete te
betalen van 10 lb. p. Zie
Bergues. Archi1·es
Municipales. AA 23. t'O
68: 1·an ~onderlinghe
drnghen.
"K. Pap in. o.c" p. 103.
Zie eveneens A. Viaene.
Lediggangers en Slapers.
in: Biekorf. LIX (1968).
p. 381.
"Zowel in de betekenis
van timmerman als van
houthandelaar.
" Pelsmaker. bontwerker
(ook genoemd: grauwwerker. viltwerker. lamswerker).
" Van het oudfranse
tripe. sorte d'étoffe de
l'e/ours: en sieder: ver-

ver.
'" Vette\l'aere is handel in
vetten en oliën. wellicht
te maken met de lakennij verheid.

Een onderzoek naar de inschrijvingen in de poortersboeken van
de stad was bijzonder vruchtbaar. Maar liefst 43 personen van
de 96 leden vonden we er terug. Van die 43 zijn er tien die
gewoon ingeschreven zijn zonder vermelding van het ambacht
waartoe ze behoorden, van de overige 33. dus één derde van de
leden, is dat wel het geval. Het bijzondere is dat we zo gegevens
terugvinden van 27 personen waarvan we er totnogtoe geen
hadden. Resten ons nog 21 peronen waarvan geen gegevens
voorhanden zijn. We komen tot volgende situatie:
ledegaers"
brouwe~

houtbrekers 11
smeden
schoemakers
saai wevers
wever
droogscheerder
pelteniers'"
de vier neringen
verver
volder
trypsierder''
vettewaere
barbier
bakker
::,uvelcope rs

9
3
3
3
2
2
1

1
"

Opvallend is weer de grote aanwezigheid van leden van het
ambacht van de ledegaers. Daarnaast zijn de ambachten van de
brouwers, houtbrekers en smeden steeds drie maal vertegenwoordigd. Daarnaast is de aanwezigheid van diverse beroepen
(7) in de sfeer van de lakennijverheid niet vreemd aan het stadje dat zijn bloei te danken heeft aan de lakennijverheid. We zien
hier al het opduiken van twee saaiwevers, waarvan de opkomst

11

altijd wordt verbonden met Hondschote, maar waar de oorsprong voor de kasselrij terug te vinden is in SintWinoksbergen ". Ook de bouwnijverheid en de voedingsnijverheid zijn aanwezig. Wanneer het om schepenen gaat, zijn ze
vrijwel uitsluitend lid van het ambacht van de ledegaers, maar
ook een brouwer is er terug te vinden, hetgeen niet uitzonderlijk
is. gezien dit een vooraanstaand beroep was.
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Wanneer we ruimer gaan onderzoeken en proberen per familie
één of meer ambachten te koppelen, merken we dat de lakennijverheid en de beroepen die ermee samenhangen, zeer sterk
vertegenwoordigd zijn, hetgeen we steeds vermoedden, en hiermee bevestigd wordt.
- De vanden Bossche waren parmentiers (kleermakers),
- de familie Raes had haar fortuin gemaakt in de lakennijverheid
waarin ze nog actief was, maar waardoor sommige leden bij de
ledegaers zijn gekomen,
- de Plumets zijn ververs,
- de familie Maes zijn wevers,
- de de Man's zijn in verschillende ambachten actief: houtbrekers, coussemaekers en viskopers,
- de de Benst droogsceerders en ledegaers,
- de de Pedeghe's sciplieden,
- van der Zoode tanners,
- van Rosebeke wevers,
- de Vos ledegaers,
- de Pape wevers en drogesceerders,
- Coolman beenhouwer en ledertauwers,
- de Plantere ledegaers,
- Denis Sprewe brauwers en ledegaers,
- Kiel ledegaers, doch ook actief in de lakennijverheid.
Deze werkwijze zal zeker niet sluitend zijn, want er zijn altijd
personen die niet de beroepen van vader op zoon uitoefenen of
blijven uitoefenen, doch ze zal zeker een indicatie geven van de
professionele achtergrond binnen de gilde.
Van een kwart van de leden vinden we ook voor de familie geen
aanwijzing van hun beroep. Het ambacht van de ledegaers is
veruit het meest vertegenwoordigd met 20 vermeldingen, daarna gevolgd door de groep van de ambachten verwant met de
lakennijverheid met 17 vermeldingen. Voor het overige is er een
bonte mengeling van ambachten van de meest diverse pluimage. Op de vraag of ook het gepeupel, de arme klasse van de
bevolking, lid was van de gilde kunnen we vrijwel met zekerheid negatief antwoorden. Een onderzoek in het register van de
verbanningen wees op 15 familienamen uit de lijst van schutters, waarvan minstens één telg verbannen werd wegens onproffitelic te -::,ine. Doch steeds is de verbanning vroeger uitgesproken dan 1469. zodat we hier wellicht te maken hebben met
families die zich sindsdien hebben opgewerkt. We kunnen ze
dan ook practisch allemaal situeren onder de gewone ambachts-

" In 1460 werd er een
poging gedaan om de
saainijverheid aan te
zwengelen. Men verkreeg hiertoe toestemming om renten te verkopen op de stad. Bergues.
Archives Mwzicipales.

BB 20, F 298r -299v
Deze poging van een
stadsbestuur om de coop0

0

•

manscepe \'ander sayen

te bevorderen is zeker
geen alleenstaand geval.
maar werd ook op andere
plaatsen ondernomen.

lieden. Slechts twee personen uit de lijst werden ooit zelf verbannen. Meester Jan van Heule was op 23 december 1440 voor
10 jaar uit het graafschap Vlaanderen verbannen wegens
onproffitelic te zine. Diezelfde dag werd ook Pieter Florinsone
verbannen, maar dan voor drie jaar en enkel uit de stad'".
Laatstgenoemde familie kunnen we situeren bij de lagere lakenarbeiders. Van meester Jan van Heule heb ik spijtig genoeg geen
enkele verdere aanwijzing. Was hij een intellectueel proletariër
die spijts zijn studies niet aan de bak kwam in de administratie?
13

Besluit
Kunnen we thans besluiten trekken? Het blijkt dat we na alle
onderzoeken slechts over 10 van de 96 leden geen gegevens
terugvinden. Waren zij gewone arbeiders? De meer gewone
ambachten waren in de lijst niet terug te vinden. Om hierover
evenwel sluitende conclusies te kunnen trekken dienen de poortersboeken eerst bestudeerd te worden naar de professionele
achtergrond van de nieuwe poorters doch de vraag stelt zich
altijd weer naar de representativiteit van de poortersinschrijvingen. Dat wij voor de leden van de schuttersgilde van 1469 toch
43 personen ingeschreven vinden en iets meer dan driekwart
van de families kunnen natrekken via deze bron, is een argument pro om de studie van deze poortersboeken ter harte te
nemen.
De schuttersgilde van Sint-Winoksbergen wordt overduidelijk
gedomineerd door de ambachten van de stad en in eerste instantie door de ledegaers die tevens al het merendeel van de schepenen leverden in het stadsbestuur. De gilde kan dus beschouwd
worden als een verlengarm van het stadsbestuur. Als we de werking van de gilde zien tegen het einde van de 15d' eeuw, dan lijkt
ze wat te hebben van een "serviceclub'', waarin de elite zich te
buiten ging aan feesten op kosten van de stad.

" Bergues, Archives
Municipales. FF 104. f 0
60v 0 •

Rest ons nog de verklaring van de schijnbaar vreemde bepaling
van het verplichte lidmaatschap voor schepenen en poortmeesters in 1496. Wij menen dat deze bepaling slechts effectief is
opgenomen geweest in het reglement van 1496, en dat het,
ofwel een institutionalisering betekende van een steeds bestaande toestand, ofwel het leeglopen van de gilde door de stedelijke
elite wilde verhinderen. Dit laatste zou te wijten kunnen zijn aan
een verminderde interesse door de schepenfamilies omdat de rol
van de gilde sterk beknot werd door de stevige financiële beperkingen die werden opgelegd door de stad. Van hogerhand wilde
men in ieder geval de controle behouden over deze gilden, in
eerste instantie door de aanwezigheid van de schepenen in de
gilde te institutionaliseren, een gilde die dan toch in de stad een
niet te onderschatten militaire macht betekende.

Teksteditie
29 maart 1446 (a.s.)
Octrooi verleend door Hertog Filips de Goede aan de schuttersgilde van Sint-Winoksbergen.
origineel: [A] niet voorhanden.
afschrift naar [A]: Rijksarchief Gent. Raad van Vlaanderen.
735 1. f 0 l 20r 0 -121 r 0 •
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Sensuit la copie des lettres doctroy de Jare a main de ceulx de la
ville de Berghes St. Winnoc.
:)

Phelippe par la grace de dieu duc de Bourgogne de Lothaire de
Brabant et de Lembourg conte de Flandres dArtois de
Bourgogne palatin de Haynaut de Hollande de Zellande et de
Namur marquis du Saint Empire seigneur de Frise et de Salins
et de Malines. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront
salut. Savoir faisons nous avons receu humble supplicacion des
roys diseniers et confreres de larc a main en notre ville de berghes St. Winnoc. contenant que ja soit ce que en icelle notre ville
qui est assise en la frontiere de Calais. ait de long temps a par
loctroy du conte de tlandres qui lors vivoit. confrarie dudict jeu
de larc privilegies comme sont autres semblables confraries en
notre pais de flandres et que icelle confrarie ilz aient entre tenue
Ie mieulx quilz ont peu. Neantmoins a !occasion de ce que les
lettres dudit octroy par Ie temps des guerres et commocions qui
ont es te en notredicte pais ont es te perdues et (ou) arses leurdict
confrarie est moult diminuee et seroit tailliee dales du tout au
neant. se de notre grace ne seur est sur ce pourveu. On nous
humblement suppliant que actendu ce que dit est et quilz ont
tousiours est prestz de nous bien et loyaulment servir quant
requis en ont este et seront quant nous les en requerrons et que
notredict ville qui est bien peuplee de jeunes compaignons qui
tresvolentiers sesbatent audict jeu de Jare est assise en frontiere
dennemis comme dit est. Nous leur vueillons renouveller !edict
octroy. Pourquoy nous ces choses considerees et afin que nous
puissions estre ou temps avenir se besoing nous en est mieulx
serviz en noz guerres et armees et aussi que ce sera la fortifficacion bien et seurte de notredicte ville et du pais et sur ce oye
la relacion et avis de notre bailli et autres conseilliers et officiers
et pour plusieurs autres causes et raisons. a ce nous mouvans
inclinans a ladicte supplicacion aux dessusdictes supplians
avons liberalment octroye et consenti. octroions et consentons
par ces presentes que tout qui! nous plaira ilz puissent entretenir leurdict confrairie ou Ie mectre sur et ordonner de nouvel en
laquelle ilz aient roy doyen diseniers et confreres. jusques au
nombre de cent compaignons ou au dessoubz. gens de bonne
foy et renommee dun mesme serement et quilz soient. y doives

habiller et souffisans pour maintenir !edict jeu de Jare a main
lesquelz
(f° l 20v 0 :)
pourront a leurs despens avoir et porter robes hencques ou chapperons de hucce a notre devise du fusil a tout deux tlesches
parmi en forme de la croix St. Andry et aussi quilz pourront et
leur soit loisible de aler et porter leurs harnois et armures convenables toutes et quantesfois qui! leur plaira ensembles. chacun a par soy paisiblement et sans contredit ou empeschement
en et parmi notredict pais et con te de tlandres a heure deue. Sans
pour ce mesfaire a personne quelconque et porter avec eulx
leurs are et une trousse de tlesches pour lesbatement dudit tant
seulement. Et parmi ce seront tenus iceulx roy doyen diseniers
et confreres. de faire serment es mains de notre bailli audict lieu
de Berghes. lequel nous avons commis et deppute par ces presentes ale recevoir deulx de nous servir bien et loyaulment. toutes et quantesfoiz quilz en seront requis de par nous en tous les
lieux ou places quil nous plaira les mener et faire mener, dont
nous les ferons contenter raisonnablement. Et aussi seront tenuz
de y aler bien armez et habilliez comme a archiers appartient et
doit en tal cas appartenir. Et ny seront aucuns receus silz ne
steuent bien jouer de !are saucuns deulx estoient trouvez deffaillans davoir et faire les choses dessusdict. Ilz nous paieront
pour chacune foiz la somme de cinq libra parisis de notre monnaie de tlandres. Pourveu que iceulx roy doyen diseniers et
confrers dudit ne pourront faire aucune assamblee en dedicasses
nopces ne ailleurs. Ce ce nest pour donner pris les uns aux autres et que ce soit fait par Ie congie et licence de notredit bailli
ou de son lieutenant tant qui! nous plaira. Si donnons en mandement a icellui notre bailli de Berges et a tous noz autres justiciers et officiers de nosdict pais et conte de Flandres presens et
avenir leurs lieuxtenant et a chacun deulx si comme a lui appartiendra. que de notre presente grace et octroy sacent seuffrent et
laissent lesdict roy doyen diseniers et confreres dudict sergent
plainement et paisiblement joir et user dans leur donner ne souffri estre donne ne a aucune deulx en corps ne en biens aucuns
destourbiez ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist
il estre fait. Non obstant quelzconques mandemens ou deffenses
a ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mettre notre
scel a ces presentes. Donne en notre ville de Bruges Ie XXIXe
jour de mars Jan de grace mil CCCC et quarante six avant pasques. Ainsi signe par Monseigneur Ie Duc. E. Ryne w_
'"Was tot in 1465 greffïer
du sang rnn de stad leper
en werd op 24 januari
1465 door Karel de
Stoute gevraagd als een
van zijn secretarissen
(gegeYen~

uit eigen nog

ongepubliceerde studie).

Sensuivent les noms et surnoms des confreres de ladicte confrarie de Jare a main en ladicte ville de berghes saint winnoc.
Premierement
Phelips vanden Bussche
Colaert Raes

Lauwers vande Doorne
Pieter de Pedeghe
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Jan vande Wak
Foriaen Plume
Thomaes vander Beike
(f° 121 r 0

Jan de Crekele
Gilles de Smit
Jan Walryt

:)

Clais vande Kerstrate
Willem de Pree
Simoen Beune
Gheeraert Willins
Willem vanden Bussche
16 Clais de Brac
Simoen Delewe
Loy Pollaen
Gabriel Duersteen
Gilles Stribbout
Pieter Florissone
Folquin Maes
Gilles Lanczwert
Michiel Morrel
Allaert de Man
Colin de Smit
Franchois Benst
Triestram Looz
Jan Mande
Andries de Pedeghe
Michiel Lanczwert
Clais vander Zoo
Willem Rouckier
Jan Steert
Jacop de Bere
Matheux vander Eiste
Ameux Michelin
Thomaes van Rosebeke
Jan Fuete
Stevin de Vos
Anceel Coopman
Willem de Pape
Robert Coolman
Pieter Brand
Loy vanden Bussche
Loy Bollaert
Jan de Jaghere
Adriaen de Vos
Joris Ghiselin
Dederic de Wale
Willem Vrylinc
Anceel de Vos
Jan de Wandelaere
Colin de Grise

Jan Vlaminc
Boudin vander Hove
Jacop de Gay
Abraham van Hete
Michiel de Rovere
Jan Kersteloot
Jan Haeu
Michiel de Laerdere
Luucx Reylof
Clais vande Weghescede
Inghelram Waes de jonghe
Franssois Paeldinc
Ghijs Britsebout doude
Jan Troye
Sarels vande Dale
Lodewijc van Werhem
Reynaud Gomme
Willem de Witte
Jan de Plantere
Pieter Benain (?)
Clais vande kerke
Moris Adaem
Heinric de Smyt
Jan vande Wyngaerde
Thomaes Boudins
Meester Jan van Heule
Emond Ment
Jacop Sporcel
Jan van Wyc
Luucx Winnoc
Clais vande Velde
Jan Coopman
Victor Plumet
Pieter Compain
Denis Sprewe
Michiel vande Weghescede
Galland Kiel
David de Buerghgrave
Casin Stuite
Vedast Stuite
Casin de Smit
Jacop Lippin
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Twee afbeeldingen van
middeleeuwse graven te Ieper

STIJN BOSSUYT
17
Door de Eerste Wereldoorlog is er voor Ieper veel minder funeraire sculptuur bewaard dan bvb. voor Brugge. Men hoeft maar
naar de publicatie van Vermeersch over Brugge te kijken om het
overaanbod aan funeraire sculptuur in deze laatste stad te zien
Alle schuld op de oorlog steken is echter ook niet correct. Reeds
in de negentiende-eeuwse uitgaven van funeraire epigrafie en
zelfs in verzamelhandschriften voordien is Ieper veel minder
sterk vertegenwoordigd dan bvb. Brugge en Gent. Zeker wat
figuratieve voorbeelden betreft is er voor Ieper een grote leemte. De épitaphiers in het fonds Merghelynck, nl. de nummers 34
tot 41, momenteel bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel, bevatten enkel een aantal schetsen, maar geen enkele in
detail uitgewerkte weergave'. Onder het toegevoegde nummer
146quinque bevindt zich een kleine épitaphier, met voornamelijk nadrukken van ingekleurde afbeeldingen van graven uit het
graafschap Vlaanderen'. Op het eerste zicht betreft het een
lukrake verzameling van afbeeldingen. Maar bij nader toezien
zijn het echter steeds graven waarop het wapen van de familie
vanden Brande voorkomt. Vermoedelijk was het daarom de aanzet tot een familie épitaphier van de eigenaar Hector vanden
Brande. De tekeningen zijn gemaakt door Eugène Sanders,
rijksarchivaris te Brugge, in opdracht van vanden Brande. Men
kan het dus dateren in het derde kwart van de 19e eeuw Enkel
op de folio's 10 en 11 worden een tweetal Ieperse graven afgebeeld. Het betreft het graf van Florens Wielant (+ 1465)" en het
graf van Melchior de Waele (+1478) met zijn beide echtgenotes'. Voor geen van beide graven is dit de enige vermelding''.
Wel is het de enige figuratieve weergave van deze graven.
1

•

Florens Wielant
Het graf van Florens Wielant is vrij sober. Het betreft een stenen grafzerk bedekt met koperen lamina '. In het middenveld is
een afbeelding gegeven van Florens Wielant. Hij wordt afgebeeld als een gissant. Typisch bij dergelijke voorstelling is dat
er een tegenstelling steekt in de afbeelding. Enerzijds wordt de
figuur als liggend afgebeeld doordat zijn hoofd rust op een kussen. Anderzijds lijkt hij rechtopstaand afgebeeld'. De figuur is
gekleed in een lang gewaad en draagt sandalen. De handen zijn

----------------

Grafzerk rnn Florens Wielant (Brussel. Koninklijke Bi/Jlimheek. Fonds Merghelynck.
1-1-6 quinque. f" 10 ).

· Doe dateert wel rnn
een recentere datum.
P. Trio. R. Van Belle en
0. Mus. Picler Lomoe111.
l!ijdroge /01 de 11/{(/ie
1·011 de joorge1ijdem1ichr;11gc11 Ic leper in de late

Midde/ee11\\ï'll
(Bijdragen tot de
geschiedenis van de liefdadigheicbi11'tellingen te
kper. 121. kper. 1993.

p. 120-1 :iO.

,, V. Vènnccr...,ch. o.c.. L

p 139-1-+o.
B " Béthune. o.c ..
p. 1X:i.
,: Bru"el. Ko11i11Uijl.e
Bi/J/iolfwd. Fonds
Mergelynck. -11 A. XXVI.
geeft een iets afwijkende
tekst: Hier /echl hegro1·01

JJJccstcr F/orens

gevouwen. waarbij de rechterhand iets naar voren is gekeerd.
Hij draagt het haar lang. Het hoofd rust op een kussen. dat op
elke hoek versierd is met een kwast. De achtergrond van het
middenveld blijkt blanco te zijn. De opbouw van de lijst is heel
sterk gelijklopend met de alom gekende zerk van Pieter
Lansaem ". Op de vier hoeken bevinden zich hoekige vierlobfiguren met de symbolen van de evangelisten'": in wijzerzin
vanaf rechts boven de adelaar voor Johannes. de engel voor
Mattheus. het rund voor Marcus en de leeuw voor Lucas. Op de
lange zijde wordt de omlijsting in het midden met eenzelfde
figuur onderbroken. Daarin worden de beide wapenschilden van
de overledene gegeven. Aan de linkerzijde het \Vapen van
Wielant: in ziher drie aaneengesloten spitsruiten van azuur:
aan de rechterzijde het wapen rnn vanden Brande: in azuur drie
schuinbalken van zilver". De eigenlijke omlijsting is in drie
banden opgevat. In de centrale omlijsting is de tekstbanderol
opgenomen met de tekst. Hij begint rechtsboven en verloopt in
wijzerzin. De tekst luidt:

\Vie/11111 Flore11s ~.011e

ghelwrc ron Curtrh kc
glwlyccneycrt in loyen
\1y/c11 /h'Jl.\io1111uirc.\ ende
clcrc 1·w1dcn stede n1n
}{Jrc die orcrlect int jacr
/../65 de11 '!11 duch rn11
der nwcnt \'llll 01nte. Biel!
orcrdc ::iele.
' S. Bossuyt. Rijke .11i11kerd1. f-"di1ie e11 01111/yse
rn11 de 111idde/ee11\\·se
gnûÏn\'crÎJJIÎc'

re leper

.( / l/ 8-1566 ),
(Ünuitgcgc\"cn licèntiaah\ crhandèling.
Katholieke' L"ni\ersiteit
Leu\ en. dèpt.
Geschiedenis. promotor
Prol. Dr. P. Trio. 20001. l.
p. IOX-116.
filips Wiclant is o.a. de
auteur \an 7á1Ctaet 1t1ndc11 lcc11rcchtc11 nu den

Vluenderen,
/11str11ctie gcge\'cn der
\lede l'llll Hui riem en
Recueil des m1riq11i1és de
F/ofl(/re. J. Buntinx.
\\!ie/0111. Filif'·'· in:
Nationaal Biografisch
Woordenhoek. V 119721.

ho1·c11 \'WI

p: 1009-1019:
J. Monhall) u. Een 111110gruo( m11 Phelips
\\!ie/a111 ( /../..//-1520).
Met nwrhereidende 0011teke11i11ge11 1·oor :)in
"Receuil de.\ antiquités
de F/ofl(/re .._ in: Lias.
Sources and docurnents
n:~lating to the earl:
modern hi-.torJ of ic.ka.

(wie/aar) hier !echt begraven meester florens wielant florens/(enge/)/ zone ghebore(n) van curtrijcke ghelij(1rnpe11 rnndcn Brnndc)cencijert in loijen wijlen pencionn/(mnd)/aris ende clerc vanden stede van ipre die
overleet/(stier)/int jaer ·xiiij·lxv· de(n) ·ix·sten dach \an
( irnpcn Wie/ant) der macnd van ouste bidt over der ziele
I'

Het lettertype kan men bestempelen als een gotische minuskel.
tussen de cijfertekens zijn er isolatiepunten geplaatst. De binnen- en buitenzomen van dit middenstuk zijn afgegrensd met
een hoekig motief.
Alleen de ligging van het graf toont reeds dat Florens Wielant
bij leven een belangrijk persoon was. Hij lag namelijk begraven
aan de zijmuur van de zuidkapel van de St.-Maartenskerk. In
dezelfde kapel bevonden zich nog een aantal graven van leden
van belangrijke Ieperse ra mi lies. Men treft er o.a. de in 1303
vermoorde schepenen. zijnde leden van de families van
Dixmude. Paeldinc en van Torhout aan''. De meeste van de hier
begraven personen hebben gedurende enige tijd functies in het
stadsbestuur van Ieper bekleed. De biografische gegevens over
Florens Wielant zelf zijn uiterst schaars. Uit de tekst van de
grafinscriptie kan men opmaken dat hij uit Kortrijk afkomstig
is. Hij is de oom van de belangrijke rechtsgeleerde en hertogelijk ambtenaar Filips Wielant ".De vader van Florens (+5 maart

X 119831. p. 165-173. Hij
liet ook L'en hihliothcckcatalogu~ na. D. Van Den
i-\U\\eclc. G. Tourno: en
J. rvtonhall) ll. /Je hihliolhed rn11.\/i: Fillij>S

\Vie/0111 1 l .+X31. in: Lias.
and documents
re lating to the èarl:
modern hi...,tory of idea~.
Source~

uitgaYc \an J.

VIII 1llJXl1. p. l.+6-160.

i'vlonhallyu. Fili111
\\'ielilllf. \ler:m11e/1rerk /.
Corle in.\lr11ctie in materie cri111i11ellc. Bru...,...,eJ.

Het rncL'...,t rL'cènt

l'JlJ:i.

j...,

dè
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Grafzerk van Melchior de Waele en zijn echtgenotes (Brussel. Koninklijke Bibliotheek
Fonds Merghelynck. 146 quinque. f" 11).

'' J. Monballyu. Filips
Wielant ( 1483), o.c .. p. 8.
"' De titel licentia uhique
docendi behaalde men na
een succesvol examen
voor het college van doctores van de faculteit
waarin men de meestertitel behaalde. A. Garcia y
Garcia. Farnlties of lm1:
in: H. De RidderSimoens (red.). A history
of the university in
Europe. l : Uni versities
in the Middle Ages.
Cambridge. 1992. p. 398400.
,. Flor(ens). Wwlanr de
C111<lraco. d(iocesis)
Tom(acensis). H.
Keussen.e.a .. Die matrikel der Uni1•ersität Köln
(Publikation der
Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde.
8). Bonn. 1919. Lp. 275.
nr. 40.
" E. Feys en A. Nelis
(ed.). Les cart11laires de
la prfróté de SaintMartin à Ypres précédés
d'une esquisse historiq11e
rnr la préwîté, Brugge.
1880-1884. IL p. 70070 l.
,., W. Prevenier.
Ambtenaren in stad en
land in de Nederlanden.
Socio-professionele e\'0luties (veertiende tot :.estiende eeuw}, in :
Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis van de
Nederlanden. LXXXVI
( 1972). p. 50.
"'P. Trio.
Bestu11rsinstelli11gen van
de stad leper ( 12"•· eeuw 1500), in: W. Prevenier
en B. Augustyn (red.).
De gewestelijke en lokale
overheidsinstellingen in
Vlaanderen tot 1795
(Algemeen Rijksarchief
en rijksarchief in de
Provinciën. Studia 72).
Brussel. 1997, p. 354.
" E. Feys en A. Nelis.
o.c .. p. 795-796. Een
stadsklerk was een administratief bediende. De
naam is afkomstig van
het latijnse clericus.
Later moest men geen

1435) was schepen te Kortrijk. Zijn moeder was Ysoy vanden
Brande (+ september 1404) ".De graftekst betitelt de Ieperse
Florens als licenciaat in de rechten 16 • Wellicht volgde hij zijn
artesopleiding te Keulen. In elk geval vindt men hem in 1424
terug in de immatriculatielijst van de rechten faculteit aan de
Keulse universiteit 17 • Ten laatste op 30 juli 1434 is hij te Ieper
in de functie van pensionaris en klerk. Hij treedt dan op als scribent van een tweetal oorkondes ". Vanaf het midden van de 13'
eeuw zien we een voortschrijdende technocratisering in de stedelijke ambtenarij. In het midden van de 15' eeuw is het voor
grote steden niet abnormaal dat de stadspensionaris een rechtsgeleerde is 19 • Het pensionarisschap is niet het meest in het oog
vallende ambt in de stad. Nochtans kon hij doordat hij gedurende langere tijd in dienst bleef achter de schennen grote invloed
uitoefenen op het bestuur'". Uit het woord wijlen kan men
opmaken dat Florens niet meer in functie was op het moment
dat hij kwam te overlijden. Gezien zijn leeftijd is dit inderdaad
mogelijk. Als hij in 1424 in Keulen de rechtenstudie aanvat
moet hij ca. 23 à 25 jaar zijn. Bij zijn overlijden is hij dus ruim
in de zestig. De laatste vermelding van Florens Wielant is gedateerd op 11 december 1458. In dezelfde oorkonde wordt hij
eerst procureurs van voocht, scepenen ende raed van den steide
Ypre en vervolgens procureurs generale ende speciale boden
genoemd".

Melchior de Waele
Het tweede graf dat we aantreffen in het Fonds Merghelynck
146 quinque is dat van Melchior de Waele (+1478) met zijn
beide echtgenotes, respectievelijk Anna van den Brande en
Dionys van Halloye (+ 1467). Dit graf is veel meer versierd dan
het hierboven beschreven graf. Het graf is vervaardigd in blauwe steen versierd met lamina van koper". Het betreft hier dus
vermoedelijk Doornikse arduinsteen. In onze regio werd voor
funeraire sculptuur quasi exclusief van deze steensoort gebruikt
gemaakt". In het middenveld staan drie Iijkwadenfiguren afgebeeld. Bij een lijkwadenfiguur wordt het volledige lichaam door
een lijkwade afgedekt. Alleen het aangezicht en een deel van de
geschoeide voeten zijn onbedekt gebleven. Dit type van afbeelding komt relatief zelden voor'". Het hoofd van de overledenen

clericale status meer hebben. De term pensionaris
betekent dat men als
rechtsgeleerde voor de
schepenbank werkte. Zie
voor uitgebreide definitie
en omschrijving van de
functie P. Rogghé. De
Gentse klerken in de

X!Ve en XVe eeuir. Tro111r
en verraad, in : Appeltjes
van het Meetjesland. 11
(1960). p. 5-142.
" B"" de Béthune. o.c.,
p. 186.
'' L. Nys. La pierre de
Tbunwi: son exploitation
et son usage aux

Xlllème, X!Vème et
XVème siècles (Tournai:
art et histoire, 8).
Doornik. 1993, p. 156159: P. Rolland. La
sc11lpt11re toumaissienne.
Brussel. 1944. p. 23-28.
"V. Vermeersch. o.c .. 1.
p. 15 l.
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rust op een kussen dat met een damastmotief is versierd. De
achtergrond van het middenveld heeft eveneens een gedamasceerde versiering. Doordat boven de hoofden van de overledenen telkens hun wapen is gegeven kan men de personen identificeren. Centraal ligt Melchior de Waele. Hij voert het wapen
van de Waele: in goud 3 schelpen van keeL in het schildhart
gebroken met een bel van azuur. Bovenop het schild saat een
traliehelm. Als helmteken ziet men een bel van azuur. Bovenop
het schild staat een traliehelm. Als helmteken ziet men een uitkomende griffioen. Rondom is de helmdekkleding aangebracht.
Deze zullen vermoedelijk de twee hoofdkleuren. goud en keel.
van het schild hernomen hebben. Aan de rechterhand van
Melchior rust Anna vanden Brande. Zij voert een vrouwelijk
ruitschild. Het is gedeeld: I de Waele (zoals hierboven beschreven). II in azuur 3 schuinbalken van zilver. Aan zijn linkerhand
is zijn tweede vrouw. Dionyse van Halloye. afgebeeld. Ook zij
voert een vrou\velijk ruitschild. Het is gedeeld: I de Waele
(zoals hierboven beschreven). II gevierendeeld 1 en 4 in keel
een kelk \an goud. 2 en 3 in hermelijn 2 dwarsbalken van
keel''. De koperen omlijsting is zeer sober gebleven. Op de vier
hoeken ziet men vierlobfiguren met de symbolen van de evangelisten. In wijzerzin kan men Johannes (de adelaar). Mattheus
(de engel). Lucas (de leeuw) en Marcus (het rund) onderscheiden. Op de lange zijde wordt de lijst onderbroken om in een
\ierlobfiguur de ouderlijke wapens van Melchior de Waele weer
te geven. Links ziet men de Waele. in goud 3 schelpen van keel
en rechts ziet men Belle. in goud 6 bellen van azuur over alles
heen een schuinstaak van keel. De tekstband is boven- en onderaan afgeboord met een zwarte zoom. De tekst is in een gotische
minuskel opgesteld en meldt:
(adelaar) hier light mer melchior de waele heere van cor-

vere f[ili]us chris/(enge/)tiaen die starf int jaer ons heeren ·xiiij'·(1rnpen Belle) lxxviij· up ·vj'· ougste +hier leghet jonc[ vrouwe] anne van/( nmd)/ den brande zyn eerste
wyf die starf a 0 (
)/(/ee1nr)/hier leghet oock joncv[rouwe] dionyse halloye tweeste wyf (1rnpen de Waele)
f[ilia] bouduin die starf a 0 ·xiiij'· lxvij ·up ·xxvj· octrobe.
Ook de andere tekstvarianten wijzen in die richting"'. Het feit
dat de overlijdensdatum van Anna vanden Brande niet is ingevuld doet daarom vermoeden dat zij op een andere plaats is
begraven.
Het graf \an Melchior de Waele bevindt zich naast het St.
Katharine-altaar in de St.-Maartenskerk. Deze is gelegen in de
meest noordelijke okselkapel van de noordkapel. In deze noordkapel zijn er eveneens een aantal belangrijke families begraven.
We Yermelden o.a. een viertal van Dixmudes. een tweetal
Paeldincs en een drietal van Loo ·s. De zoon van Melchior.
Andries de Waele (+ 29 januari 1521 n.s. ). ligt eveneens in St.-

" B Béthune. o.c ..
p. 186.
·. Bru"èl. Ko11i11kliike
Bihliorheck. Fonds
!\.krgèlynck. +1A.
XXVII: Hier licht her
melcior De \Vale heere
\an der Con ere s"her
xpiae11' 5,, alen zone \\as
die staerf int jaer 1+78
den 6 · dach in ougq.
Hièr licht Jonc\ rauwe
Deny se Hal\ois 1f[ili]a
'an her Boudcn Hallois
l".hte '')f,an her 111elcior De \Vale die staerf
int jaer 1+67 den 2611 in
october.
Brussel. Ko11i11Ui;ke
Bih!iotheet Fonds
!\.krge\\ nek. +1A.
CXVII: Hier lichl
Mèlchior de Waele heeren \an Con crè diè starf
up IIJ ougstè MCCCCLXXVIIJ Hier licht
\Touw Demse Hallè) s
syn \\ \ f die qarf 1 J.
Den Haag. Koninkliike

Bihliotheek. 71 F 68.
p. 22: Hier licht h[e]r
Mèlchior de Wale heer
\and[ en] Conère s'hèr
cri'.'itianu" \\ale~ ~one wa~
die starf int jaer 1+78 den
6 dach in oust. Hier licht
Jonc'. Denise Hal\ois
f[ili]a h[e]r BouJen
Hallois. "yf 'an h[er].
l\1elchior de Waele die
start int jaert 1+67 die 26
october.

Uit Je wapenschilden
i' het duidelijk dat hel
een zoon uil het tweede
huwelijk betreft. S.
Bo"uyt. o.c" p. 116-12-1.
:• Messire La Curne de
Saintc-Palage.
Dil·ti<"111ctirc hi.\l<>riqttc
de /'ancien lungagc
fi·an(·ais ou Gln.\.\t1ire de
la /angue ji·an<:aisc
depuis ~Dil origine ju.\lf" ."" sihlc de Lolli.1

XIV VII 118791. p. -112.
S. Bo"u yt. o. c" p. 7980.
" H. Je Limburg-Stirum
ieJ. 1: Clw11oi11c de
Joigny. Ma1111scrÎ/Jfs relut!f' aux Scigncurh's de
Flu11drc. OuJenaarde.
1935. p. 109.
" V. Vermeersch. o.c" l.
p. 170.
" Brussel. Ko11i11klijkc
Bihliothcd. 1-'onds
Mergelynck. 103. Il
( 1366-1563 ).

Maarten begraven. zij het wel in de voorkerk ,-. De titel 111e1;
mijnheer toont aan dat hij tot de adel gerekend mag worden. De
aanspreektitel m( Unhe )er mag gelijkgeschakeld worden met de
Franse titel messire of 111011seig11e111: Het is een titel die steeds in
adellijke context voorkomt··. Mer komt steeds voor in combinatie met een andere titulair element die de verdere positie specificeert,.,. Hier wordt hij aangeduid als heer van de heerlijkheid
Corvere. Hij erfde deze heerlijkheid van zijn vader. Zelf kocht
hij in 1475 nog de heerlijkheid Venissien. nabij Kortrijk"'.
Aangezien deze laatste heerlijkheid niet in de inscriptie is vermeld, kan men vermoeden dat de zerk voor 1475 is vervaardigd.
Met name naar aanleiding van het overlijden van zijn tweede
vrouw. Het is immers een frequent gebruik dat men de volledige inscriptie maakt en dat men later dan enkel nog de data
invoegde op de blanco gelaten plaatsen ' De vermelding van
zijn eerste vrouw Anna vanden Brande zou dan eerder als
memorie opgevat kunnen worden zonder dat haar overlijdensdatum werd ingevuld. Melchior de Waele bewoog zich echter
niet alleen in de feodale context. Ook binnen de stad Ieper heeft
hij gedurende verschillende jaren ambten in het stadsbestuur
bekleed. Tijdens de jaren 1456. 1458. 1460. 1462. 1464. 1469.
1475 en 1476 was hij schepen en in het jaar 1472 nam hij de
functie van voogd waar ' 2•
1

•

Naast deze beide figuratief uitgewerkte afbeeldingen zijn er
voor Ieper een groot aantal grafinscripties bewaard. De afbeelding of beschrijving hiervan in de vele épitahiers oogt echter
veel minder mooi dan de voorliggende. Nochtans is het informatieve gehalte van dit bronnenmateriaal gelijkwaardig aan de
figuratief bewaarde zerken.

23

Heer Dierick Haeuwe,
pastoor-deken van Belle
tijdens de prereformatie (1559)
GERMAIN SCHOONAERT
24

Heer Dierick Haeuwe vinden we reeds in de eerste helft van de
16"' eeuw vernoemd als lid van de rederijkerskamer De
Cruusbroers in Poperinge. Hij werd er betiteld als presbyter'.
Op het eerste zicht zouden we hieruit kunnen afleiden dat hij
priester was aan de Sint-Bertinuskerk, vermits het altaar van de
Cnwsbroers op het doksaal van deze kerk stond opgesteld'.
Anderzijds was hij tot ca. 1563 eigenaar van een bebouwd
perceel in de Cruusewegh (nu: Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat),
nabij de Onze-Lieve-Vrouwekerk'. Hieruit blijkt dat hij ook
connecties met deze kerk kan gehad hebben.
Welke interpretatie kunnen we aan deze twee feiten geven? Het
was niet uitzonderlijk dat een parochiepriester via een prebende
ook nog aan een andere kerk verbonden was. Het is bijgevolg
niet uitgesloten dat heer Dierick Haeuwe fungeerde als
kapelaan aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, maar dat hij ook verbonden was als kapelaan aan het altaar van de rederijkerskamer
in de Sint-Bertinuskerk. In dit geval kan hij als kapelaan aan de
Onze-Lieve-Vrouweparochie volledig in het parochiale werk
ingeschakeld geweest zijn en beschikte hij daarnaast over een
beneficie met een strikt omschreven opdracht, zoals het verzorgen van een klein aantal misstichtingen aan het altaar van de
Cruusbroers in Sint-Bertinus •.
Heer Dierick Haeuwe behoorde tot een oud Poperings geslacht.
De oudste vermelding vinden we met een Jacob Haeu (ook
Haeuwe) in een oorkonde van 1344, waarin Poperinge zijn
vertegenwoordigers benoemde die het vonnis in verband met
het weefverbod te Ieper moesten bijwonen. Vervolgens was er
een Jehan Haue die als een van de achttien keurbroeders van
Poperinge op 1 juni 1344 beloofde de overeenkomst met Ieper
na te leven'.
We merken onmiddellijk dat de naam nog andere schrijfwijzen
kende. Naast Haeuwe en Haeu vinden we de naam in de 16'
eeuw ook geschreven als Hauwe, Hauwen en Hau. Heer Dierick
zal wel verwant geweest zijn aan Franchois Haeuwe die in 1535
werd verkozen als prins van de rederijkerskamer De
Cruusbroers. Ook Jan en Loy (Louis) Haeuwe waren lid van de
gilde.

***
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In 1559 was heer Dierick Haeuwe gepromoveerd tot
parochiepape van Belle (Bailleuil) en deken van de christenheid". Wij weten niet wanneer deze functie een aanvang nam.
Op 15 september 1559 werd hij ondervraagd door Jehan de
Brune, procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen, over de
houding van zijn parochianen in verband met afwijkende
religieuze overtuigingen. De burgerlijke overheid had vernomen dat er op verschillende tijdstippen vergaderingen hadden
plaatsgevonden in het Be/hout-kwartier. en dat aldaar wel tweetot vierhonderd heritieken aanwezig waren.
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Op 12 oktober 1559 ontvingen de schepenen van Belle een
schrijven van de Raad van Vlaanderen met het verzoek nog aanvullende informatie te bezorgen. Ook de clerus moest nog aanvullende inlichtingen verschaffen over enkele personen die als
zeer verdacht stonden aangeschreven.
De schepenen ontboden heer Dierick Haeuwe. de kapelaan
meester Jan Wecksteen en de andere parochiepriesters op het
wethuis. De brief van de Raad van Vlaanderen werd
voorgelezen en toegelicht. De clerus werd verzocht de
gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk te verstrekken 7 •
Op 27 november 1559 liet het stadsbestuur van Belle aan de
Raad van Vlaanderen weten dat de clerus reeds voldoende tijd
gekregen had om de nodige inlichtingen te geven.
Niettegenstaande een voortdurend aandringen was hun vraag
om meer informatie zonder gevolg gebleven'. schreef de Belse
griffier Jan Maes".
Op 9 december 1559 werden heer Dierick Haeuwe en de baljuw
Anthonis Vierendeel opgeroepen om te getuigen in de Geheime
Kamer van de Raad van Vlaanderen in Gent. De pastoor-deken
werd aldaar door de koninklijke commissarissen opnieuw
geconfronteerd met zijn vroeger afgelegde verklaringen 10 •
Heer Dierick Haeuwe stelde dat hij tegenover de procureur-generaal nooit verklaard had dat er wel vierhonderd personen aan
conventikels hadden deelgenomen. Nadien had hij wel vernomen dat er vergaderingen werden belegd in het Be/hout, door
ghesuspecteerde persoonen. maar er waren zeker niet zoveel
personen aanwezig als de procureur had voorgehouden.
Toen hem gevraagd werd hoeveel personen hierbij betrokken
waren en van waar ze afkomstig waren, antwoordde hij dat hij
het aantal niet kon specificeren. Hij had informatie ingewonnen.
maar wist niet darter eenighe vande quartiere ende prochie van
Belle daarbij aanwezig waren.
De commissarissen wilden ook vernemen of het waar was dat er
meer dan duizend personen in de parochie Belle sinds vier. zes
of zelfs acht jaar niet te biechten waren geweest of gecommuniceerd hadden. Zij verwezen naar zijn vroegere verklaringen.
Pastoor-deken Haeuwe loochende echter hardnekkig dat hij ooit
een dergelijke verklaring zou afgelegd hebben tegenover de
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procureur. Hij had wel gezegd dat er op zijn parochie verschillende guiten woonden die niet hoog aangeschreven stonden.
allicht honderd of honderdvijftig. Zijn parochie telde ongeveer
drieduizend communicanten. Volgens zijn notities in het register dat hij bijhield waren er enkele olijkerds die niet elk jaar naar
de biecht kwamen of de eucharistie ontvingen. Hij geloofde
echter niet dat dit het gevolg was van ketterij.
De echte reden van het verzuim was eerder onachtzaamheid.
onbeschaamdheid ofwel een slechte levensstaat. Hielden deze
lui hun Pasen niet, dan frequenteerden ze wel de kerk op zonof feestdagen, maar er was zeker geen aanleiding om hen van
ketterij te verdenken.
Buiten de verdachten die reeds door de procureur-generaal
opgesomd werden. kende hij persoonlijk niemand die door ketterij besmet was. In de kasselrij Belle was er geen enkele
anabaptist of sacramentariër te vinden, tenzij enkele personen
die niet in staat waren hun schulden te betalen en dan ook reeds
de benen hadden genomen. Over het algemeen waren zijn
parochianen. maar vooral de rijke en gegoede lieden zeer kerkelijk en aan de pastoor geobedieerd. Het behoorde hem niet toe
iemand te blameren.
We stellen vast dat de verklaring van de baljuw Anthonis
Vierendeel tegenover de commissarissen ongeveer gelijkluidend was met het getuigenis van de pastoor-deken". Allicht
hadden ze onder mekaar goede afspraken gemaakt. De
gerechtelijk ambtenaar deed eveneens alsof zijn neus bloedde.
De tolerantie van de lokale civiele overheid was groot ten
aanzien van afwijkend religieus gedrag van eigen onderdanen.
Hij verklaarde dat hij voor de komst van de procureur te Belle
nog nooit had horen spreken over een vergadering van sektariërs in Be/hout. Dit kwartier lag nochtans volledig onder zijn
jurisdictie. Naderhand had de eerste schepen inderdaad voetsporen opgemerkt in de velden. maar na informatie vernam hij
dat er omstreeks Pinksteren slechts een zestal personen uit de
parochie Steenwerck tot tweemaal toe op deze plaats een
bijeenkomst hadden gehouden. Sindsdien waren er aldaar geen
conventikels meer.
De baljuw beloofde het nodige te doen om een herhaling van
dergelijke feiten te verhinderen. Hij verklaarde dat hij
momenteel tegenover enkele personen procedeerde en dat hij
zijn ambt trouw vervulde. Naast de personen tegen wie een proces was ingespannen of die de stad verlieten, kende hij niemand
die opviel door sektarisme. Hij bevestigde dat de inwoners van
Belle vredevolle lieden waren die trouw bleven aan de Kerk en
die ook op tijd en stond de sacramenten ontvingen ghelic goede
uprechte kersten menschen. Ook hij moest nochtans bekennen
dat er kaf onder het koren zat en dat een deel van het rapaille de
Kerk de rug had toegekeerd. maar deze houding had zeker niets
te maken met sektarisme.
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Het is duidelijk dat heer Dierick Haeuwe zeker niet loslippig
was geweest tegenover de burgerlijke commissarissen. Hij had
geen namen genoemd en verklaarde dat hij niemand behoorde
te blameren, wat zeker pleit voor zijn medemenselijkheid en
humanistische levensvisie. Zoals nog andere priesters uit die
tijd wilde hij zich niet medeplichtig maken aan de vervolging
van anders gelovigen en religieuze dissidenten. Vooral de eigen
parochianen werden ontzien. Meester Niclais Streek, vice-pastoor van Nieuwkerke, ondervraagd door Lauwers Florisone,
stedehouder en baljuw van de heerlijkheid Nieuwkerke, verklaarde op 14 december 1559, dat hy gheene van syne prochiaenen en weet besmet metter heresie, also verde als hy kennisse
daer of he(ft ". Toen er op initiatief van de president van de
Raad van Vlaanderen Jacob Martins in januari 1564 een enquête
werd gehouden in Poperinge, moest heer Jacob Meerschaert,
pastoor aan de Sint-Bertinuskerk te Poperinge, wel erkennen dat
er te Poperinge en in de omgeving nog bijeenkomsten van
anabaptisten plaatsvonden, zynde de gluten danof besmet alle
vremdelinghen. Dit laatste getuigenis strookte evenwel niet met
de realiteit 1'. Hoewel hij tot de meest conservatieve strekking
behoorde, wilde hij zijn parochianen niet verklikken.
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Dat de pastoor-deken Dierick Haeuwe en de baljuw van Belle
sommige feiten minimaliseerden of verzwegen, blijkt uit het feit
dat de Raad van Vlaanderen op 4 september 1561 een schrijven
richtte tot de landvoogdes Margareta van Parma met de mededeling dat de procureur-generaal Jehan de Brune en de gedeputeerden Jacques Hessels en Charles de l'Espinoy naar het
Bellekwartier waren afgereisd en dat ze een aanzienlijk aantal
ketters hadden geïdentificeerd. De landvoogdes werd gevraagd
heel wat gematigdheid aan de dag te leggen en genade te willen
verlenen aan degenen die hun misstap betreurden en zich vrijwillig bij de overheid aanmeldden. Een al te strenge toepassing
van de koninklijke plakkaten zou eindigen in een verschrikkelijk bloedbad. Een harde repressie kon enkel leiden tot de
ontvolking en de destructie van het kwartier 1".
In antwoord op dit schrijven gaf Margareta van Parma op 14
september 1561 instructies in verband met de houding die de
Raad van Vlaanderen, de lokale overheid en de clerus moesten
aannemen tegenover berouwvolle sektariërs. Ze vond het niet
nodig de plakkaten in te trekken of te verzachten. In de oprichting van het bisdom leper en de aanstelling van de nieuwe bisschop Rythovius stelde ze volop haar vertrouwen om het tij te
doen keren. De priesters moesten aan hun plichten voldoen door
het volk beter te onderrichten in de ware doctrine van de
katholieke Kerk. Arme lui en analfabeten konden genade
bekomen. op voorwaarde dat ze berouw betoonden en zich met
de Kerk verzoenden
1

;.

27

28

Voor Belle kennen we enkel de reconciliatie van de garentwynder Jooris Valcke, een arme dompelaar, gehuwd en vader van
acht kinderen. Hij had zich laten overhalen om enkele conventikels en predikaties bij te wonen. Hij was tot inkeer gekomen
en wendde zich tot de pastoor-deken Dierick Haeuwe om zijn
biecht te spreken. De innerlijke purificatie was blijkbaar niet
voldoende, vermits hij zich nog naar Ieper moest begeven om
het certifikaat van zijn pastoor voor te leggen aan bisschop
Rythovius en aan de geloofsonderzoeker Pieter Titelmans.
Na zijn geloofsbelijdenis kreeg Jooris Valcke veertien dagen de
tijd om zich naar Gent te begeven om te verschijnen voor de
commissarissen van de Raad van Vlaanderen, mr. Jacob Hessels
en mr. Charles de l'Espinoy, voor het ondergaan van een ultiem
onderzoek en om genade van de koning en de landvoogdes af te
smeken '0 • De kelk moest blijkbaar tot op de bodem geledigd
worden. Een terugkeer in de schoot van de Kerk was niet eenvoudig. De procedure om genade te verkrijgen b1am veel te
laat en was te complex om succesvol te zijn. De vergevingsgezindheid van pastoor-deken Haeuwe in deze barre tijden via
de biechtpraktijk was niet van aard om het parochiaal en sociaal
leven opnieuw aan te zwengelen.
De baljuwsrekening van meester Pieter de Morbeke. hoogbaljuw van de stad en de kasselrij van Belle bevestigt ons dat de
reformatiebeweging reeds diep wortel geschoten had. De procureur van de Raad van Vlaanderen had hem trouwens een lijst
bezorgd met de namen van tweehonderd en negen personen die
verdacht werden van ketterij of reeds de benen genomen hadden. Alle vernoemde personen waren inwoners van Belle of van
één van de parochies van Belle-Ambacht.
De hoogbaljuw kreeg het bevel gedurende drie opeenvolgende
zondagen de namen openbaar af te kondigen en de verdachten
aan huis op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen en te
antwoorden op de beschuldigingen.
Bijna allen hadden echter de vlucht genomen. Op 4 mei 1562
werden ze bij verstek veroordeeld tot verbanning en confiscatie
van hun bezittingen 17 •
Zowel de pastoor-deken als de baljuw hadden bij de onderzoekers gealludeerd dat de religieuze afwijkingen enkel bij het
rapaille voorkwamen. Hiermee verwezen ze ongetwijfeld naar
de lagere sociale klasse. Een dergelijke diagnose was evenwel
niet correct als we constateren dat tijdens de pre-reformatie ook
kloosterlingen. seculiere priesters. schoolmeesters. chirurgijns.
notabelen. handelaars en ambachtslui in het Westkwartier hun
oorspronkelijke geloofsovertuiging over boord hadden gegooid.
Veel gegoede burgers hielden zich nog gedeisd. maar hadden
ook reeds mentaal afscheid genomen van de Kerk. De haat
tegenover het regime en het repressieapparaat was ongemeen
scherp.
Vooral in het Belle-Ambacht ging de bevolking over tot actieve
oppositie. Bij het voorleiden van gevangenen om hen naar Ieper
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te begeleiden, ontstond er in april 1561 tumult onder de bevolking en werden er beledigingen naar het hoofd van de geloofsonderzoeker, meester Pieter Titelmans, geslingerd. Het volk
greep naar de wapens en de geloofsonderzoeker werd met de
dood bedreigd 18 • De toestand in de parochie en in het decanaat
Belle was explosiever dan heer Dierick Haeuwe ooit had willen
toegeven.
We stellen vast dat pastoor-deken Haeuwe verwees naar den
bouck die men danof hout om zijn verklaringen te staven. In
1559 hield hij dus reeds een register bij met inlichtingen over
zijn parochianen. Het naleven van deze omvangrijke administratieve taak was blijkbaar niet zo evident, vermits de landvoogdes Margareta van Parma op 1 februari 1562 een schrijven
richtte tot de nieuwe bisschop Martinus Rythovius met de vraag
de pastoors aan te sporen om een register aan te leggen van
overlijden, huwelijken en doopsels. Om goed op de hoogte te
blijven van de gezinstoestand moesten de pastoors huisbezoeken afleggen, de samenstelling van de families en de naam
van de dienstboden noteren. Bovendien moesten ze een lijst
aanleggen van personen die naar de parochie terugkeerden.
Personen die de parochie verlieten moesten in de gemeente
waar ze zich vestigden een attest kunnen voorleggen van hun
gewezen pastoor met het bewijs dat de paasplicht werd onderhouden en het getuigenis van huere catholyke conversatie 19 • De
sociale controle werd steeds maar groter !

***
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Naast zijn pastorale zorgen had heer Dierick Haeuwe in deze
beroerde tijden ook nog zakelijke problemen op te lossen in zijn
vaderstad Poperinge.
Begin 1559 stierf de weduwe van Christiaen May, gewezen
baljuw van Poperinge"'. Allicht was heer Dierick Haeuwe verwant aan deze notabele familie, vermits hij samen met de
stadsschepen Willem de Rycke, optrad als vereffenaar van de
inboedel en de erfenisrechten in het sterfhuis. Op 1 april 1559
verkochten de twee vereffenaars een stuk van vier lijnen en zes
roeden zaailand uit de nalatenschap van Christiaen May, gelegen in de heerlijkheid De Leene aan Mael Vitse voor een bedrag
van tweeënveertig pond groten 21 •
We vonden heer Dierick Haeuwe nogmaals vernoemd op 15
februari 1560 als eigenaar van zaailand, gelegen in de
Lissenthoek in Poperinge (richting Westouter) 22 •
Op 15 september 1560 verkocht hij aan Willem de Rycke een
stuk land van een gemet en twaalf roeden, plus een meers van
vijf gemeten en zeventien roeden gelegen in de Wipperhoek in
Poperinge (richting Boeschepe). Daarbij was er nog een stuk
land van twee lijnen in de Lissenthoek. De koopsom van twintig
pond groten en zeven pond parisis moest betaald worden binnen
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de termijn van twee jaar". Heer Dierick Haeuwe was ongetwijfeld een bemiddeld man.
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Allicht in het vooruitzicht van zijn op rust gaan. verkocht hij op
13 februari 1563 al zijn roerende bezittingen die in de
Crucewech (nu Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat) nabij de OnzeVrouwekerk gelegen waren. Het was heer Cornelis vande
Maerle, kapelaan van de parochie, die het erf kocht voor de som
van tweeënveertig pond groten.
De grond en het betimmerde (bebouwde) terrein paalden met de
noordzijde aan de Crucewech, tussen het erf van de OnzeLieve-Vrouwekerk en het huis. bewoond door Joosyne, de
weduwe van Jan van Loovelde.
In de koop waren ook al de stenen (grafzerken van het oude
kerkhof of bouwstenen) begrepen die binnen het erf lagen. De
koper genoot van een gespreide betaling. Eén pond groten werd
op de verkoopdag neergeteld en de rest van de koopsom zou
vereffend worden voor Pasen 1565 (n.s. 1566) '" .
Heer Dierick Haeuwe heeft begin 1565 zijn functie van pastoordeken in Belle beëindigd. In februari 1565 werd hij als pastoor
opgevolgd door meester Jan Verdonck, een zevenentwintigjarige priester die afkomstig was van Dommele in Nederland
(ten zuiden van Eindhoven)';. Het oproer en de beeldenstorm
van augustus 1566 in zijn parochie en in de kerken van het
decanaat Belle heeft pastoor-deken Haeuwe niet meer beleefd.
Meester Jan Verdonck was nog steeds pastoor van Belle in
1571 "' .
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nr. 36-1. f' 303 v' 12.
·• E. De Coussemaker.
o.c" p. 137. 1-18. 150.
:•· K. Papin en A. Preneel.
Sociale politiek en hernlkingsmigratie in de stad
!epo: 1571-1575. in:
Westhoek. jg. 15 ( 1999 ).
nr. 1-2. p. 30. Heer Jan
Verdonck. pastoor' an
Belle. 'erleende certificatie aan Pauwels Rooie.
fs. Franchois en
Catherine. van zijn \'Oorgaende catholycke con,·erratie. die hem gherestitueert e.<i gheu·eest.

1odat hij toelating ,·erkreeg om zich met zijn
ge1in in leper te vestigen
in de woning van de
hawlmpier Jan de Hane
(26juli 1571).

De bevolking
van Sint-Jan bij Ieper
in het begin van de 17 de-eeuw
STEFAAN LAZOORE
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Het aantal publicaties over St.-Jan, in de voormalige Zale en
Kasselrij van leper en in de schaduw van deze laatste, zijn bijzonder schaars. Trouwens is dat niet zo voor elk klein dorp?
Door de hiernavolgende transcriptie van een capitatie willen
wij een kleine bijdrage leveren om deze leemte aan te vullen.
Onderstaande telling ten behoeve van de moulage dateert
waarschijnlijk van ca 1617. Er werden 191 personen genoteerd,
verspreid over 39 gezinnen, zijnde een gemiddelde van 4.9 personen per gezin. De grootste gezinnen telden rc~pectievelijk 12
en 11 personen (2x). Wanneer wij deze elimineren telde een
gemiddeld gezin nog amper 4,4 personen. Inderdaad bijna een
kwart van de gezinnen bestond uit slechts twee personen. We
stellen dat het hier in belangrijke mate ging om jonggehuwden.
Het dorp van toen had dus een relatief jonge bevolking.
Op basis van het aantal gerecenseerde personen ouder dan 6 jaar
en het relatieve impact van het vermoedelijke aantal jonggehuwden, durven wij een bevolking van ca 225 personen inschatten. Al bij al dus toch een echt klein dorp. niettegenstaande zijn
bekendheid als Hooghesiecken. het dorp waar de pestlijders als
het ware werden naar afgevoerd!
Transcriptie

1
:

De naervolghende syn de persoonen boven de zes jaeren oudt.
wonende binnen de prochie van St Jans. upgheschre\'ell ter presentie van mynen heere Bailliu ende schepenen vander Zaele
ende Casselrie van Ypre, omme te ghenieten de redemptie van
molage.
Clays de Quicke heeft Janeken. hebben Andries. Clays. Ollivier,
Fransyne ende Maikin, kynderen: VIJ
Sampson Pauwels heeft Jooryne huusvrauwe. hebben tsamen
Gheleyn, Nicasen ende Janekin: IIIIJ
Ieper. Stadsarchief.
Kasselrijfonds. 2de reeks.
nr. 122.

Mahieu de Prince heeft Pyronne, hebben tsamen Maykin.
Daneel ende Proontgin. kynderen, met Nicolaes, knecht: VJ

Grysolus Guesquiere, wedewaere, heeft zone Grysolus ende
Magdalene: IIJ

Jacques Denys heeft Barbe, hebben tsamen Janekin ende
Antheunes, kynderen: IIIJ
Pieter Couvreur heeft Jacquemyne: IJ
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Jan van Comines heeft Peryne, hebben Jan ende Gillis, kynderen ende knaepen Noë! ende Noë], Melchior, Jan ende
Jacques. Thomaes ende Mechelyne ende Margriete, maerten:
XIJ
Jan van Commines doude heeft Peryne: IJ
Martin de Raymacker heeft Joossyne ende hebben Catherine:
IIJ
Jan Remault heeft Maikin, hebben Jacques, Maikin ende
Hanskin: V
Charles van Houcke heeft Coraelie, hebben Maykin, kyndt ende
ziecken, Christiaen, Jan, Daneel, Rogier de Bleeckerszone,
Jacques ende Janekin: IX
Mathys Seruus heeft Jacquemyne: IJ
Jacques Godschalck heeft Janekin ende hebben Jacob ende
Hans: IIIJ

Pieter Patyn heeft Peryne ende hebben Jannekin, Christiaen,
Pieter: V
Hercules Stryemersch heeft Jannekin: IJ
Margriete wedewe Joos Millecamp heeft Jaentgin, Tannekin
ende Maykin, kynderen ende Jan, knaep: V
Jooris Vuulsteke heeft
Jacquemijne, kynderen: V

Louyse,

hebben

Maye,

Joos,

Pieter Assommeville heeft Catheryne, hebben Mahieu ende
Jacques, knaepen: IIIJ
Joos Jonckheere heeft Maylcin ende hebben Adriaen, Gheleyn,
Maykin ende Franskin: VJ
Joos Jacob heeft Tannekin ende hebben Fransois, Willem,
Catheryne: V
Jacquemyne wedewe Willem Carre heeft Clays, Pieter ende
Robert: IIIJ

Willem Carre heeft Elisabeth, hebben Jannekin, maerte: IIJ
Caerle Volpont heeft Maykin ende hebben Kaerle, Coppen,
Jacques, Peryne ende Jooryne, kynderen ende Coppen, knaepe:
VIIJ
Paesschier Anceel heeft Margriete, hebben Paesschyne, maerte:
IIJ
Michiel Behaeghele heeft Jehenne ende hebben Marie ende
Jane, kynderen, ende Jan, Pieter ende Jan Helleyn, Pieter,
knaepen ende Fransyne ende Maikin, maerten ende Bemaert:
XJ
Thomaes Merregaert heeft Maikin: IJ
Steven Ryncourt heeft Neelkin: IJ
Jan de Vos heeft Catheryne: IJ
Isenbaert Swarte heeft Catherine, hebben Daneel, Jacques,
Marie, Pieter, Pietgin, Jan ende Antheunes, kynderen ende
Mahieu, knaepe ende Catheryne, maerte: XJ
Joos Millecamp heeft Jacquemyne: IJ
Gillis Milecamp heeft Janekin ende hebben Joossynkin ende
Jan, kynderen: IIIJ
Michiel Mimme heeft Paesschyne ende hebben Fransois,
knaepe: IIJ
Jan de Roy heeft Jacquemyne ende hebben Margriete, maerte:
IIJ
Simon Blondeel heeft Michielle, hebben Joos, zone ende
Chrispyne: IIIJ
Steven Braem heeft Catherine ende hebben Jan, Laukin, Steven,
Pieter, Janekin, kynderen: VIJ
Jan de Langhe heeft Pieronne ende hebben Pieter, Jan,
Christiaen, Proone, kynderen: VJ

Adriaen Haeghens heeft Janekin, huusvrauwe ende hebben
Pieter, Jannekin, Hanskin, Maikin ende Chrispynkin, kynderen:
VIJ
Meester Chrispiaen Boudens mejoncvrauwe synne huusvrauwe, ende hebben Marie, Anthonnette, kynderen, Elisabeth
ende Peryne, maerte ende Cornelis, knaepe: VIJ
Pieter Mortier heeft Marjette, huusvrauwe, ende hebben Jan,
Fransynne, Jan ende Pieter, kynderen: VJ
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Berichten en Aankondigingen
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Bertiuscongres te Poperinge
In de Gotische zaal van het Poperingse stadhuis ging de eerste
editie door van het Bertiuscongres op zaterdag 26 en zondag 27
mei 2001. Nadat op 18 april 1999 onder grote belangstelling het
Liber Amicorum aan wetenschapshistoricus Roger-A. Blondeau
werd overhandigd werd daar idee geopperd om in Poperinge
een tweejaarlijks congres voor de geschiedenis van de wetenschappen te organiseren. De werkkracht van Blondeau's onafscheidelijke vriend Elie E. Balduck zorgde voor de praktische
uitwerking. Dit initiatief is bewonderenswaardig temeer daar de
geschiedenis van de wetenschappen zeer stiefmoederlijk wordt
behandeld in de universitaire wereld en dergelijk initiatief zeker
op zijn plaats is en zal bijdragen tot de populariteit van deze tak
van de geschiedschrijving.
Blondeau is dan ook de historicus bij uitstek die van de populariserende geschiedschrijving en in het bijzonder deze van de
wetenschap zijn levenswerk heeft gemaakt. zonder evenwel de
grondregels van het historisch métier aan zijn laars te lappen.
Dit strekt deze éminence grise tot eer!
Het congres is genoemd naar de uit Roesbrugge afkomstige
Petrus Bertius ( 1565-1629). geboren als zoon van een gereformeerde predikant uit Reningelst. Door (dankzij?) de godsdienstoorlogen komt de familie via Engeland in het tolerante
Holland terecht. alwaar hij aan de Universiteit van Leiden les
krijgt van ondermeer Justus Lipsius. Bertius werd achtereenvolgens hoogleraar in Leiden en aan de Parijse universiteit. Hij zou
de geschiedenis ingaan als een bekend cartograaf en aardrijkskundige. Het openingsreferaat door Roger-A. Blondeau behandelde vanzelfsprekend deze West/weker en Roesbruggenaar.
Verschillende andere eminente wetenschappers volgden de eerste spreker over uiteenlopende onderwerpen die de geschiedenis
van de wetenschappen aanbelangen. Tijdens dit congres werd
tevens het nieuwste boek van Blondeau voorgesteld:
Wetenschap en onderwijs in Vlaanderen na 1830 en in de
Vlaamse bell'eging.(K.P.)

R.-A. BLONDEAU, Wetenschap en onderwijs in Vlaanderen na 1830 en in de Vlaamse beweging
Tijdens het Bertiuscongres te Poperinge werd de recentste pennevrucht van deze bekende wetenschapshistoricus voorgesteld.
Iedereen van ons zou tekenen om op zo'n leeftijd nog dergelijke energie aan de dag te leggen om zijn levenswerk. nl. de popularisering van de geschiedenis van de wetenschappen, aan de
dag te kunnen leggen. In 1991 verscheen van zijn hand het werk
Wetenschap in de taal der Vlamingen. Vanq{ Jacob van
Maerlant tot de stichting der Academiën. Het huidig werk is
daarop het vervolg en is de herwerking van de afleveringen die
verschenen in de onvolprezen IJ-;erbode. Dit In{ormatieblad
voor de diepe Westhoek zal ooit de status krijgen van Gezelle's
Leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen (Biekorf) als
men er in kan slagen ook na Blondeau het niveau van dit blad te
behouden. Bij Blondeau moetje geen onhoudbare, gewaagde en
nieuwe stellingen verwachten. noch gloednieuwe ideeën. maar
wel een degelijke analyse en vooral leesbare. met bijna encyclopedische volledigheid, synthese van wetenschapsgeschiedenis. Ook voor dit nieuwe werk is de balans gelijkaardig. Het zal
voor lange tijd een compendium zijn dat als eerste globaal overzicht deze periode behandelt. Het schrijven van syntheses is
minstens even moeilijk als detailstudies. Thans is de auteur aan
nieuwe reeks begonnen Diergeneeskunde en i·eeartsenijscholen
in de Zuidelzjke Nederlanden die ook verschijnt in de
!Jz.erbode.(K.P.)

De Nederlanden 'Extra Muros', Jaarboek 2001
Zo heet sinds enkele jaren het beter bekende Jaarboek
Zannekin, waarvan de vereniging zich tot doel stelt het groot
aantal gebieden dat ooit tot de Nederlanden behoorde. maar
intussen in Duitse of Franse invloedssferen is terechtgekomen.
in het licht te stellen. Het recent gepubliceerde jaarboek heeft
dit maal wat minder aandacht voor Frans-Vlaanderen dan
gewoontegetrouw. Enkel Cyriel Moeyaert heeft origineel historisch werk met zijn biografie van Pieter Andries. een priesterleraar uit Sint-Winoksbergen. De man trok tijdens de Franse
Revolutie weg uit de streek en begon een nieuw leven in Blois.
Johan Van Herreweghe brengt in zijn Kroniek de Franse
Nederlanden, een amalgaam van door hem in 't Pallieterke
gebrachte nieuwtjes over Frans-Vlaanderen en de FransVlaamse beweging.(K.P.)
info: Maurits Cailliau. Paddevijverstraat 2. 8900 Ieper.
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M. VANDERMAESEN, Overzichten van de archieven en
verzamelingen van het Rijksarchief te Brugge.
Maurice Vandermaesen heeft met dit méér dan 600 blz. tellende
overzichtswerk de historicus een méér dan grote dienst bewezen. Wie een overzicht wilde van de beschikbare fondsen in het
Rijksarchief te Brugge moest het tot op heden stellen met het in
1975 gepubliceerde Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. Dit werk was na een kwarteeuw achterhaald en zeer onvolledig geworden. Moeilijk kon dit anders. Vandermaesen heeft
36 de opdracht gehad een nieuw overzicht op te maken en heeft dit
dan ook meer dan naar behoren ingevuld. Alle archiefvonners
tot 1795 voor de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper
en Veurne komen aan bod en het werk wordt aangevuld door
indices op de archiefvormers en op plaatsnamen. De verschillende archiefvormers worden eerst gesitueerd, hetgeen de zoeker reeds een goede indicatie geeft van de instelling waarvan hij
archief consulteert. Dit wordt aangevuld door een korte bibliografie en een overzicht van de inhoud (zeer globaal) en datering
van de stukken, alsook de beschikbare inventarissen en toegangen. We hebben enkel commentaar bij de door Vandennaesen
opgegeven bibliografie. Deze doet soms niet echt ter zake en is
niet zorgvuldig nagetrokken. Dit is evenwel een werk dat bijna
niet door één persoon alleen kan gemaakt worden. Dit doet
evenwel niets af van de waarde van dit werk dat voor lange tijd
de standaard zal zijn en dat in iedere bibliotheek van een vorser
een plaats verdient.

Voor u gelezen

37
In de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis,
jaargang 1999, verscheen van de hand van Octaaf Mus een uitstekende bijdrage over De localisatie van de Ieperse l2deeeuwse vesting. De auteur maakt gebruik van zijn uitstekende
kennis van de Ieperse archivalia om een voor deze stad bijzonder moeilijke studie tot een goed einde te brengen. Van de lezer
wordt een zeer grondige kennis gevraagd van het Iepers stratenplan, want anders is deze bijdrage niet leesbaar, laat staan dat
de lezer de hersenspinsels van de auteur kan volgen. Het staat
buiten kijf dat deze studie een zeer belangrijke bijdrage is tot de
ontstaansgeschiedenis van de stad, waar het laatste woord
beslist nog niet over geschreven en gezegd is. Dat niet alle
hypothesen de kritische blikken zullen weerstaan is duidelijk,
doch het wordt nu toch vrij moeilijk voor prof. em. A. Verhuist,
die al sinds enkele decennia een bij wijlen amusante discussie
aanhoudt met 0. Mus over het ontstaan van de stad, hem op
deze punten de les te kunnen lezen. We wachten vol ongeduld
op het verschijnen van zijn studie over de St.-Jacobsparochie.
In de Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde van Gent, 1999, publiceerde Kristof Papin de
Biografie van Guilbert de Ruple. Deze uit Poperinge afkomstige financier maakte een indrukwekkende carrière die startte in
de toen te Ieper gevestigde Raad van Vlaanderen tot hij het tot
Algemeen Ontvanger bracht van de Bourgondische hertogen
Filips de Goede en Karel de Stoute. Van deze ontvanger was tot
op heden nog geen enkele biografische nota verschenen en deze
studie vult aldus deze belangrijke leemte op. In de jaargang
2000 werden de handelingen als themanummer gewijd aan
Karel V die in Gent werd geboren. Verscheidene hoogstaande
bijdragen leggen de relatie bloot tussen deze vorst en de stad.
Het nummer werd opgedragen aan de overleden ondervoorzitter
van de maatschappij dr. Jozef Scheerder die ook bij onze l 6deeeuwers geen onbekende mag zijn. Hij was een eminent kenner
van de turbulente l 6de-eeuwse geschiedenis van de
Nederlanden.

Bij het Algemeen Rijksarchief verschijnen met de regelmaat van
de klok studies. We stippen er een paar belangrijke aan:
Marc Carnier over de Parochies en bidplaatsen in het Bisdom
Terwaan voor 1300. behandelt o.m. de dekenijen Veurne en
Ieper met Poperinge.
Ook verscheen de doctorale verhandeling van Maurice
Vandermaesen over de Besluitvorming in het graafschap
Vlaanderen tijdens de veertiende eeuw. meer bepaald tijdens
de regering van Lodewijk Il van Nevers ( 1322-1346 ).
38
Bij de plaatselijke tijdschriften signaleren we het verschijnen in
Aan de Schreve. jaargang 200 I. een bijdrage van José Lemahieu
over Poperingenaars die in de l 9de eeuw uitweken naar
Rusland en een bijdrage waarin Kristof Papin de lynchpartij die
plaatst vond in 1525 op de Poperingse markt, en waarbij de
Ieperse scherprechter om het leven kwam, in een nieuw daglicht
plaatst.

Nieuwe uitgaven
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Johan BEUN, Samenvatting van de wettelijke passeringen
verleden voor de schepenen van de stad Mesen, 27 oktober
1544-20 februari 1560, met situering van de huizen en erven
op kaart (Stadsarchief Ieper. Poorters en bevolking, 16).
Ieper, 2001, 100 p. en 2 kaarten.
Mesenkenner Johan Beun maakte omvangrijke regesten op de
398 wettelijke passeringen opgenomen in het register RAB,
Kasselrij Ieper, 4"'' reeks, nr. 12. Het betreft bijna allemaal transacties van huizen en gronden in Mesen. De auteur vervolledigde
zijn werk met registers van plaatsnamen en 487 persoonsnamen.
Ten slotte situeerde hij bijna alle huizen en erven binnen Mesen
op twee kaarten. Het werk is te koop bij het Stadsarchief en kost
300 frank. Het boek kan schriftelijk besteld worden mits storting van 400 frank (300 frank + 100 frank verzendingskosten)
op rekeningnummer 000-1673822-87 van Stadsarchief. Lange
Meersstraat 9, 8900 leper.

Steunlijst 2000
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H. DEDULLEN, Ieper (1500 BEF.) - J.C. TRION, Maasland,
(NL) (1100 BEF.) - N. BOUSSEMAERE, Boezinge (1000
BEF.) - G.R.C. DERAEDT. Leidschendam (NL) (1000 BEF) A. PRENEEL. Winksele (1000 BEF.) - G. SCHOONAERT.
Poperinge (1000 BEF.) - J. VAN BEYLEN. Ternat (1000 BEF.)
- K. VERWAERDE. Oostende ( 1000 BEF.) - A. ANNOYE,
Brussel (750 BEF.) - St. BEUN. Ieper (750 BEF.) - W. BORIES.
Assebroek (750 BEF.) - A. BOUTEN, Kortrijk (750 BEF.) - G.
CARLIER. Ieper (750 BEF.) - H. CARTON. Aalter (750 BEF.)
- C. DE CORTE. Poperinge (750 BEF.) - A. DUFLOU.
Vlamertinge (750 BEF.) - G. DESMYTER, Reningelst (750
BEF.) - P. DONCHE , Antwerpen (750 BEF) - L.
GHESQUIERE, Ieper (750 BEF.) - B. KERRINCK. Wijchmaal
(750 BEF.) - J. STICHELBAUT, Bissegem (750 BEF.) - L.
VAN ACKER, Koksijde ( 750 BEF.) - N.I.C. WITTE-MEERSTADT. Houten (NL) (750 BEF) - WYCKAERT,
Steenokkerzeel (750 BEF.) - B. Deras. (NL) (700 BEF) - A. Th.
POLET. Oud-Beijerland (NL) (700 BEF.) - P. METSU.
Borgerhout (700 BEF.) - A. VAN GEMUND, Voorschot (NL)
(700 BEF) - J.F. VAN GEMUND. Amersfoort (NL) (700 BEF.)
- P.M. VRIJLAND. Hilversum (NL) (700 BEF.) - M.S. VAN
POLEJE. (NL) (700 BEF.) - R. COMYN. Menen (600 BEF.) DE THIBAULT. Gent (600 BEF.) - J. OOGHE. Gent (600
BEF.) - St. RIEM, Komen (600 BEF.) - J. STEKELORUM.
Oostduinkerke (600 BEF.) - J. VAN LITSENBURGH.
Elverdinge (600 BEF.) - G. VERDRUYE. Dilbeek (600 BEF.)

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels. bronnenuitgaven. reportages en
interviews, archiefsignalementen. nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden. agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een uitprint ) op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers
worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige
artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs en niet de uitgever. zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.
Abonnementen
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De abonnementsprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden voor 2001
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Andere landen:
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Onze zoektocht naar ontheemden. weggevlucht uit godsdienstovertuiging of om economische redenen. richtte zich in het jaar
2000 naar Haarlem.
Na een eerder gepland onderzoek in Leiden kwamen we. eerder
toevallig. in Haarlem terecht. De Spaarnestad is een typisch
Noord-Hollandse stad. Druk verkeer op de toegangswegen in de
nieuwe stad en een rustig centrum met statige oude gebouwen
afgewisseld met moderne architecturen. Ook hier zijn er nog
duidelijke sporen van Vlaamse bouwkundige invloed te zien in
het straatbeeld'. Meteen voelden we ons thuis.

J. B. Llttcnhout.
\l/amnse rndoeden oe //ei
.1rmatlweld 1·w1 Huurle111.
p.nl-96.
Voor meer informatiL'

owr de Vlaamse bou\\ kundige in\'loed 1ie P.
Biesbocr. G. Th. KolthoL
e.a .. Vlo111ingen in
H11ur/e111. in: Serie
Haarlcm"L' miniaturen. dl
37. Haarlem. 199('
'H. Rau. V/0111i11ge11 "!
H·eg nuor Haarlem: J/erkomst en uchte1:r:1n11dcn
rnn de \!loumsc
Haarlemmen. in: ScriL'
Haarlern'c miniaturen. d1
37. Haarlem. 1996. p. 9:
Citaat uit Willem
Jan,1oon Verwer.
Me111ori110//ioeck
Ooghoek run gehl ,1rre11isse11 te Hat'rlem 1·un
1572-1581.
· H. Rau. o.c" Citaat uil
Pieter Vanhulle.
A1emoriuu/ nm de
01·erko111.1re der
Vlamingen hier hi11111·11
Haerle111. p. 13. Pieter
Vanhul Ie wa' de zoon
van de We'1-Vlaatmc
bleker Nij' Vanhulle uit
Menen.

Een gezellige stad. bruisend van activiteiten. Genietend van de
omgeving. wisten we dat we in de Sint-Jansstraat zouden wandelen. waar het Gemeentearchief gevestigd i~.
Meteen keerden we 400 jaar in de tijd terug. toen Haarlem een
stad in volle ontwikkeling was en de 1·ree111deli11gen langs alle
kanten toestroomden. Tot heil van de plaatselijke economie. tot
heil van de geestelijke vrede ....
Veel Flaminghen binnen Haerlem gecomen 1·an alle canten ende hebben die stad 1·en·olt. veel Mi11nisten ende
ander secten. meest 1re1·ers ende gaere11d1l'ij11ders.
scoen111aeckers. hlieckers .
... datse hier \\'el 011tfa11ghe11 waren. haer aenradende om
tot Haarlem te komen 't 1\'elck ellfelijck is geschiet \\'Olll
Vlae11dcr hoe langer hoe meerder int i·erderff is gekomen: \\'lint 't seedert den jare J5RO ende tot den jare
J5R7 is in Vlaender sulck een jammerlijck l'!uchten
ge1\'eest, datse ghe11oechsaem in alle landen i·erstroYT
ghei\'ecst. ende in dien rijdt binnen Haerlem s!jn ghekomen 111eer als ses - sei·enhondert huysghesinnen '.

Korte geschiedkundige schets van Haarlem in de tweede
helft van de zestiende eeuw
Haarlem 1576. Het Spaanse garnizoen vertrekt overhaast na een
belegering van meer dan drie jaar. De stad kon weer pogingen
ondernemen tot herstel. Haarlem had op het punt gestaan te kra-

ken. De enorme materiële en economische schade door de belegering opgelopen, leek niet meer te herstellen. Eén derde van de
stad lag in puin. Daarenboven legde een grote brand in 1576 een
groot deel van Haarlem in de as.
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Volledig onverwacht kwam hulp vanuit een onverhoopte hoek.
Een golf rijke immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden zou
aan de basis liggen van een spoedig herstel.
De toestand in Holland veranderde razendsnel. Na de overwinning in Alkmaar en het ontzet van Leiden was de toestand voor
de Spanjaarden niet meer te houden. In 1579 werd de religieuze aanpassing bepaald bij de verdragen van Utrecht en Arras. In
het zuiden werd uitsluitend de rooms-katholieke godsdienst
beleden, terwijl in het noorden de reformatie getriomfeerd had.
De eerste golf immigranten belandde in Haarlem op het einde
van hetjaar 1578. Het waren vooral Zuid-Westvlamingen die na
de val van Menen op 1 oktober 1578 de vlucht genomen hadden.
De namen van deze eerste generatie immigranten werden genoteerd in het Memoriael vande overkomste der Vlamingen hier
binnen Haarlem". In dit uniek document van Pieter van Hulle,
gepubliceerd in 1646, staan de volgende hoofden van vijftien
families:
... Ten eersten in den Jare 1578 sijn gekomen de navolgende Persoonen:
Joos ANDERLOT van Meenen, met Vrou en Kinders.
Clement SCHOTTE van Isegem, met Vrou en Kinders.
Maerten NIEULANT, anders dro/lighe Maerten van
Roeselaer, met Vrou en Kinders. Joos DRAY van Ysegem,
met Vrou en Kinders. Joos BEECKAERT van Meenen,
met Vrou en Kinders. Pieter van TIEGEM d'oude, van
buyten Meenen, met Vrou en Kinders. Thuenis ROSEEN,
met Vrou en Kinders. Joost BOECKENHOVE, Pastoor
van Legem, met Vrou en Kinders. Jan CASIER van
Meenen, met Vrouw en Kinders, Willem JANZ van Thielt,
met Vrou en Kinders. Pieter MATTHYSZ, anders
genaamd Pieter Glasemaker van Roeselaar, met Vrou en
kinders. Michiel DE HOGE van Ingelmunster, met Vrou
en Kinders. JATSEM van Roeselaer, rietmakker, met
Vrouw en kinders: deze Jatsem heeft Geck geweest ende
en heeft niet nagelaten den Bloeddorstigen Deecken 1•an
Ronse syn fouten aen te rvij::en, hij heeft geleeft hondert
en ses Jaer, is alhier binnen Haerlem gherust en begraven. Wouter VERMUNTE van Cortrijck, met vrouw en
kinders. Pieter DEDECKER, hout-sagher van Thielt, met
vrou en kinders.
Ook het daaropvolgende jaar kwamen 27 families zich in
Haarlem vestigen :

'J.L.M. Eggen. De
im1oed door ZuidNederland op NoordNederland uitgeoefend
op het einde der XV!e en
het begin der XV/Ie
eemL Koninklijke
Vlaamsche Academie
mor Taal- en
Letterkunde. Vle reeks.
38. Gent. 1908. p. 217222. H. Rau. o.c.. p. 131-l.

Dese navolgende Persoonen syn hier ghekomen in den
Jare 1579:
Willlem Janz COPPENOL van Thielt, Coopman met vrou
en kinders. Pieter VERKRUYSSEN van Meenen, met vrou
en kinder, ende is hier Brouwer gheweest. Jan VERBRUGGHE van Cortrijck, met Vrou en kinders. Andries
PATIJN van Rumbeke, met Vrou en kinders. Mandaet
NANY van Meenen, anders Capiteyn Day. Wouter DUIFHUYS van Ysegem, met Vrou en Kinders. Pieter BALIN
van Ysegem, met Vrou en kinders. Carle VERMANDER
van Meulebeke, met vrou en kinders. JACOB van 45
Poperinge, met vrou en kinders. Gerrit D 'OS uyt
Vlaenderen met vrouw en kinders. Jan DEKENDER van
Meenen met vrou en kinders. Dirck MESSCHAERT van
Meenen, met vrou en kinders. Bernaert BOUTEN van
Meenen, met vrou en kinders. Jan van den BUSSCHE,
tusschen Meenen en Yperen, met vrou en kinders. Marcus
CAPELLE van Meenen, met vrou en kinders. Christiaen
van COTTEN van Aelst, met vrou en kinders. Pieter van
ACKEREN van Cortrijck, met vrou en kinders. Jan de
CONINCK van buyten Cortrijck, met vrou en kinders.
Hans de WORM, met vrou en kinders. Jan vanden
KERCKHOVE van Cortrijck, met vrou en kinders, Pieter
BON van Meenen, met vrou en kinders waer van de twee
sonen (Jacob Bon en Jan Bon) noch leven. Jacob LAMMEN den ouden, van Meenen, met vrou en kinders.
Pieter van TOMME van Warvick, met vrou en kinders.
Pieter van EECKE van Roeselaer, met vrou en kinders.
Gerrit de NIJS uyt Vlaenderen, met vrou en kinders.
Pieter HONORE van Meenen, met vrou en kinders. Nijs
van HULLE, van Meenen, met vrou en kinders.
In de twee eerste jaren van de grote immigratietrek kwamen
zich dus 42 Vlaamse families vestigen.
Per provincie geeft dit volgend beeld:
WEST-VLAANDEREN:
Menen 15
Kortijk 6
Izegem 4
Roeselare 4
Tielt 3
Ledegem

Ingelmunster
Rumbeke 1
Meulebeke 1
Poperinge 1
Wervik 1
Tussen Menen en leper

OOST-VLAANDEREN
Aalst 1
VLAANDEREN zonder verdere plaatsbepaling: 2
Meteen kunnen we duidelijk stellen dat de Zuid-Westvlaamse
inwijkelingen in Haarlem de komst van andere immigranten

Illustratie 2 : Stadsplan \an Haarlem in 1628. Uit AO n"249 l 12-11-93.
Cartografie : Haarlem in Kaart. p. 5.

hebben voorbereid. Haarlem was ooit een belangrijke plaats
voor de productie van bier en had een textielverleden. Zijn dit
DE redenen waarom in eerste instantie zoveel Menenaars naar
Haarlem trokken"! Nadien volgden nog vele Zuid-Nederlanders
uit de streek Kortrijk-Roeselare-Tielt. uit Oostvlaanderen en
Antwerpen.
Slechts van één persoon Mo11daet No11r, anders CapiteY11 DoY
van Menen. wordt gezegd dat hij geen \'rOll en ki11ders had. We
moeten dus zeker gegevens aantreffen over de kinderen van
deze .:J. l families in de beschikbare bronnen.
Deze eerste immigratiegolf werd veroorzaakt door een spontaan
in beweging gekomen groep vluchtelingen. Daarna voerde de
Haarlemse magistraat echter een actieve politiek en zocht door
bemiddeling in contact te komen met Vlamingen die in het zuiden verbleven. Ze werden gelokt met voordelige vestigingspremies en of financiële tegemoetkomingen wat de huur of koop
van een woning betrof. In 1596 richtte men zich op Vlamingen
die reeds in de Republiek gevestigd waren. Uit Leiden probeerde men textielproducenten en -arbeiders weg te lokken.
Uitzonderlijk was ook de tolerantie om personen met een andere godsdienstige overtuiging toe te laten in de stad. Mennisten.
die elders in de Republiek niet steeds aanvaard werden. konden
in de stad vrij en openbaar hun godsdienst belijden.
In 1572 (vóór de belegering van de stad) telde Haarlem 18.000
inwoners. In 1622 waren er dat 39..:J.55. De periode tussen 1585
en 1595 telde het grootste aantal vluchtelingen~.

Ondertrouwregisters
Poortersboeken van Haarlem ZIJn niet meer voorhanden. Om
immigranten te herkennen moesten we dus beroep doen op de
registers van 011dertrou11· van de hervormde gemeente. Het oudste register bevat gegevens vanaf oktober 1578. Zo stelden we
ons tot doel de periode 1578 tot en met 1600 nader te onderzoeken. Onze aandacht was in eerste instantie gericht op de
inschrijvingen van West-Vlamingen. Er zijn echter ook veel
inschrijvingen uit andere streken dan West-Vlaanderen.

J. Briel,. h1id
\ledcr!onden in de
Rq"'h/ie~ l.'72-1630.
Een denwgrufi\che en
rnlr1111rhi.1Tl!ri111ie 1r11die.
1

Sint-Niklaa,. 198:'1. p.
111.
· J.B. l'ittenlwut. l!.c .. p.
107-11 h.

Een studie van J. Briels" geeft voor Haarlem de volgende cijfers
over de vluchtelingen weer. Volgens zijn tellingen kwamen \an
alle geregistreerde bruiden en bruidegoms 53% uit het zuiden,
meer dan de helft van de 7 .108 namen die genoteerd werden tijdens de periode 1580-1606.
We beperken on-, hier tot het eindresultaat
Herkomst uit het ~11ide11:
Andere herkomst:
Totaal:

voor Haarlem.
3.780
3.328
7.108

Gespreid over 27 jaar inschrijvingen, tellen we gemiddeld 140
personen per jaar uit het zuiden. die hun huwelijksbeloften
deden.

Zuid-Nederlanders?
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Drieënvijftig procent van de nieuwkomers kwamen uit het zuiden en dit is enorm !
J. Briels bekeek de immigratie echter in de optiek van de pas
gevormde Nederlandse Republiek. Deze republiek omvatte
enkel de volgende vrije provincies en steden: Zeeland (Middelburg. Goes. Vlissingen, Veere). Zuid- en Noord-Holland met de
steden Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Leiden 's Gravenhage,
Delft. Rotterdam. Dordrecht, Gorinchem, Gouda. Ook de provincies Friesland. Utrecht. Drente en Groningen maakten deel
uit van de Republiek, alsook de enclave Bergen op Zoom in
Noord-Brabant.
Grosso modo komt dit overeen met het gedeelte boven Maas en
Waal en de provincie Zeeland.
AL WIE VAN ERGENS ANDERS KWAM WERD GECATALOGEERD UIT HET ZUIDEN.
Dus ook de mensen die hun huwelijksbeloften ondertekenden
en die kwamen uit Nederlands Noord-Brabant ("s Hertogenbosch. Tilburg. Breda. Helmond en Eindhoven). Uit de provincies Nederlands-Limburg (Maastricht. Roermond, Venlo en
Weert). Uit Duitsland (Xanten, Goch. het Sticht van Munster,
het land van Julich). Als Zuidnederlanders werden ook de personen gecatalogeerd die uit Engeland kwamen met de vermelding dat het merendeel Vlamingen Wllren die eerder naar
Engeland gel'lucht waren en die de stll{J naar het vrije noorden
-:.etten.
Onze opvatting over de herkomst van de immigranten is op
genealogische criteria gebaseerd en omvat uitsluitend de huidige provincies van de landen van herkomst. Dit geeft natuurlijk
een totaal ander beeld van de nieuwe Haarlemmers.
Het is de bedoeling om de reeds geciteerde jaren 1578-1600
volledig zo om te zetten. Als voorbeeld van het geplande werk.
nemen we het jaar 1600 door in deze bijdrage.
Vierhonderd jaar geleden deden 217 paren hun huwelijksbeloften. Van waar kwamen ze?

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (BELGIE)
Provincie West-Vlaanderen
Beselare
2
Brugge
1
Dentergem
1
Diksmuide
3
Ingelmunster
1
Gottem
1
Gullegem
Harelbeke
1
Hulste
Ieper
3
8
Izegem
7
Kortrijk
1
Krombeke
1
Ledegem
Lichtervelde
2
1
Lo
7
Menen
2
Mesen
Moorsele
2
Oekene
1
Poperinge
1
Rekkem
Reninge
1
Roesbrugge
Roeselare
8
5
Tielt
Wervik
3
1
Wulvergem
Wingene
1
Westrozebeke
Zwevezele
1
71
Totaal

1
Eeklo
14
Gent
1
Geraardsbergen
Mariakerke
1
Moerbeke ·1
1
2
Nederbrakel
Oosterzele
1
Oudenaarde
1
1
Sint-Niklaas
Sleidinge (Sleijen, Slegen) 2
Westrem
1
1
Zomergem
Totaal
30

OOST-VLAANDEREN
Aalst
Drongen

LUIK
Gemehret" (Gemert)
TOTAAL BELGIE

2
1

ANTWERPEN
Antwerpen
Weert
Totaal:
BRABANT
Brussel
Diegem 'l (Degenem)
Diest
Vilvoorde
Totaal

3

9

2
19

2
1
1
1

5

LIMBURG
Grote Brogel '1 (Breugel) 2
Hees
3
Totaal:
5
HENEGOUWEN
Comines

NEDERLAND
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Dordrecht
Gouda
Alkmaar
6
Gorkum
Amsterdam
10
s Gravenhage
Den Helder
2
Leiden
Haarlem
65
Naaldwijk
(incl. 8 weduwen meer dan waarOostvoren
schijnlijk van Haarlem)
Rotterdam
Heemstede
Schiedam
Monnickendam
Schoonhoven 'l
Naarden
Totaal:
Overveen
Totaal:
87
OVERIJSEL
ZUID-HOLLAND
Bommel
Delft

17

Almelo
Deventer
Kampen
Steenwijk

1

132

2
1
1
6
5
1
1
2
1

33

1
5
3
2

GRONINGEN

Zwolle

Totaal:

12

liTRECHT

Nieukerk
Gruningen"

2

Totaal:

3

Utrecht

NOORD-BRABANT
ZEEUWS VLAANDEREN
Goes
\1iddelburg
Veere
Vlissingen
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Totaal:

Breda
Eindhm en
Geertruidenberg
·s Hertogenbos
Mierlo
Sijlst. Seelst
Stiphout
Strijp
Tilburg
VeldhoYen
Ves-,em
\Vesterhm en
Woensel

1
1

4

FRIESLAND
Aren., in Friesland
Franeker
Harlingen
Kollum
Leeu\\·arden
Oosterzee

Totaal:

3
1

1

Totaal:

'

17
1

1-1
1

3
1

2
-1

2
51

10

:'\EDERLANS Lll\IBCRG
GELDERLAND:
Arnhem
Het land\ an
Heerenberch
Nijmegen
\Vageningen

Totaal:

Gennep
Gestel
Roermond
Venlo

Totaal:

5
1
1

8

1

4

TOTAAL NEDERLAND: 216

DRENTE
\!eppe!

FRANKRIJK
PAS-DE-CALAIS
Cambrai
Hesdin

Totaal:

1

3

NORD
Hondschoote
'-Jieppe

Steenvoorde
Verlinghien
Zonder plaatsbepaling

1

Totaal:

6

TOTAAL FRANKRIJK:

9

2
LUXEMBURG

A\erdijs "'in Lutsenhurch l

DUITSLAND
Emden. lant \an5
E"en Ge ldorf (Ge !dorp 1
Goch
15
Kassei (Casselll
1
Kle\e (Cieefl
-1
Julich iGulick. het land -1 J
Land \an Mechelenburg 1
Haltern iHalteren)
1
Hamburg
Palhts 1Alse inden-1

Oost-Friesland
Schöppingen 1Sccppergcm J"' 1
Sticht \an \1unster 3
Vreden 1\'reen1
1
Wachtendonk
1
Wesel
-1
Xanten (Santen J
1

TOTAAL DUITSLAND:
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Zm\ el in België 1 pro' incie Ani\\ erpen 1.
"iederland l prm incie
Drenle 1. al' in Duitsland
hc..,taat er è't:?n gcmeet1tè
E"en. Op basis \<lil de
herkom...,t \an 1ijn toekom'.'-.tig.c èL'htg:cnote. \an
Hallern. "erd due per-..0011

e\ cnccn:-. in

Duitsland geplaatst.

ENGELAND
Colchester
Lonucn
Norwich
Sanuwich
Zonucr plaatsbepaling

2

3
9

TOTAAL ENGELAND:

Zonuer plaatsbepaling

SCHOTLAND
3

Wesrrrsse11

NOORWEGEN
l
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PLAATS VAN HERKOMST ONDUIDELUK
Cranenburch. 30
Woude. 123
Stad--. 197
Oesthost. 1 14
Herloo. 175
Rae'>. 2
Ham·. 35
R yssem. 63
Goor". 82 (2 personen)

TOTAAL: 10

PLAATS VAN HERKOMST NIET VERMELD
CORIJNEN Neelken IX). 93
LAMBERTS Gerits (X). 46
SCHOUTHETEN Jacominken (X. B
WILDE.. .. Mahieu (XJ. 15
X IXl. 15. 2

'>).

36

TOTAAL: 5

ALGEMEEN OVERZICHT

·Acht plaahen in
Duitsland 1Ha111111.
Ha111111e ). frn in
Luxemburg 1Hamm1 en
drie in de Zuidelijke
Nederlanden 1Hamme:
2x in Brahanl en 1x in
Oost-Vlaanderen L
'Goor in Antwerpen-B
en Goor in 0Yerijsel-NL.

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
NOORDELIJKE NEDERLANDEN
FRANKRIJK
LUXEMBURG . . . . . . . . . . .
DUITSLAND ......... .
ENGELAND
SCHOTLAND
NOORWEGEN ....
Onduiuelijkc herkomst
........
Herkomst onbekenu . .

132 ....

30.-12

217 " ..

50.00

1

2.07
0.23

-17

l 0.83

l)

::'.07
0.69

l)

3

1
l0
5

TOTAAL ......................... 434

0.23
2.31
1.15
100

Evaluatie van de gegevens
We vergelijken de gegevens van het jaar 1600 met de tabel
opgemaakt door J. Briels. Op het eerste gezicht kloppen deze

Illustratie 3 : Digitale reproductie van folio 142.

volledig. De helft van de personen die hun huwelijksbeloften
deden, kwamen uit andere streken dan Nederland.
Als we, zoals J. Briels, alleen rekening houden met de inwoners
van de Republiek, dan komen we voor het jaar 1600 aan zeer
merkwaardige cijfers.
Huwelijksbeloften binnen de Republiek: 157 36,18 %
Anderen :
260 59,90 %
X en?
17
3,92 %
Zestig procent van de personen die zouden huwen in Haarlem
anno 1600, waren niet afkomstig van de Republiek. Van een
massale inwijking gesproken ! !

Partnerkeuze en integratie
Als een groot aantal personen uit dezelfde streek om diverse
redenen uitwijkt, mag verondersteld worden dat ze in de nieuwe
thuishaven een hechte groep vormen. Was dat ook zo met de
Zuid-Nederlandse immigranten? Kozen ze trouw mensen uit
hun streek om een huwelijk aan te gaan?
- Zuid-Nederlanders die onderling een huwelijksverbond sloten
: 58 personen(= 29 huwelijksbeloften) 111
- Zuid-Nederlanders verenigd met Noord-Nederlanders: 46 personen (46 huwelijksbeloften).
- Zuid-Nederlanders met personen die van andere plaatsen kwamen : 22 personen .
- Zuid-Nedelaners gehuwd met personen waarvan de afkomst
niet aangegeven werd : 6.
Procentueel geeft dit het volgende beeld:
43,94% huwde met een partner uit eigen streek.
34,85% huwde met een persoon uit het huidige Nederland.
16,67% huwde met een persoon van andere afkomst.
Van 4,5% weten we niet uit welke regio de partner kwam.
De integratie van de inwijkelingen lijkt goed te verlopen in het
jaar 1600. Slechts 43% vond het raadzaam om iemand die men
'kende' als partner te nemen. Toch vragen deze gegevens om
meer details.

'"Zie Teksten nrs: 9. 17.
19. 20.40.45.49. 57.
68.69. 83.90.96.98.
99. 101. 102. 103. 109.
110. 121. 136. 137. 146.
147. 151. 161. 203 en
217.

Huwelijksbeloften ondertekend door Zuid-Nederlanders
onderling
Het overgrote aandeel van de immigranten kwam uit WestVlaanderen: 71 personen of 53,8 %. Daarop volgden de OostVlamingen met 31 personen of 23,5 %. Uit de provincie
Antwerpen kwamen 19 mensen of 14,4 %. Brabant en Limburg
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telde. elk 5 trouwlustigen (2x 3.8 7c ). Henegouwen en Luik telden elk één inwijkeling met trouwplannen (2x 0.75 7c J.
We lichten de grootste groep door: de Vlamingen :
West-VI. x West-VI.
12 huwelijken'
West-VI. x Oost-VI.
5 huw.,·
West-VI. x Antw.
2 huw.
West-VI. x Limb.
1 huw.
West-VI. x Heneg.
1 huw.''
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Oost-VI. x Oost-VI.
Oost-VI. x Brab.
Oost- Vl. x Antw.

4 huw.
1 huw.,1 huw.,.

Ani\\. x Ani\\.

2hm\.'

1

'

Voor dit tijdschrift belichten we nog speciaal de situatie van de
West\ lamingen.
'.\r. 17: de bruidegom kwam \W1 Diksmuide. de bruid \an
Roeselare.
Nr. 19: de bruidegom van Dentergem. de bruid van Izegem.
Nr. 45: de bruidegom \an Roeselare. de bruid van Ingelmunster.
Nr. 83: de bruidegom \an Kortrijk. de bruid van Izegem.
Nr. 96: de bruidegom van Roeselare. de bruid van Lichtenelde.
Nr. 98: de bruidegom van Wervik. de bruid van Reninge.
Nr. 99: de bruidegom van Tielt. de bruid van Zwevezele.
!\r. 102: de bruidegom \an Oekene. de bruid rnn Ledegem.
Nr. 103 : de bruidegom en bruid van Kortrijk.
Nr. 111 : de bruidegom van Mesen. de bruid van Wulvergem.
Nr. 137: de bruidegom van Roeselare. de bruid van Tielt.
Nr. 147: de bruidegom \an Hulste. de bruid van Menen.
Hier kunnen we wel een sterke verbondenheid met de plaats van
herkomq herkennen. Toch moeten we relativeren. Deze twaalf
huwelijken betekenen slechts 1 1.6 l/é van het totaal ZuidNederlandse huwelijken ( 103 in totaal).

Huwelijksbeloften met een Noordnederlander
46 huwelijken werden gepland. waarbij één van de partners uit
het Zuiden kwam en de andere uit het huidige Nederland. We
rangschikten de 19 Westvlamingen uit deze groep met hun toekomstige bruid\egom) per Nederlandse prO\incie:
Uit Noord-Holland met een persoon \an
Roeselare (24). Beselare (5 l). Tielt (54). Rekkem (58).
Tielt (60). Menen (64). Menen (80). Wervik ( 143).
Roeselare ( 162). Izegem ( 1981.
Uit Zuid-Holland:
Izegem (6). Kortrijk (92). Menen ( 140J.
Uit Overijse! :
Wingene (7).

Zie Td.11c11 nr" 17. l lJ.
-+5. 83. %. 9X. 99. 102
10_,_ 111. 137. 1r
Zie Tebrrn nr,. +o. 6i.J.
1-+6. 161. 21 ~.
· Zie Tek.11e11 nr,_ -+9 en
6X.

·Zie Tek.11c11
· Zie Teks1c11
· Zie Teb1c11
101. 110
,. Zie Td.11e11
· Zie Teks1c11
·Zie TeLre11

nr. 136.
nr. 109.
nr,. 20. 5c_
nr. 151.
nr. 20.1.
nr. 9 en 90.

Uit Gelderland:
Tielt (61 J.
Uit Noord-Brabant
Lo ( 13 J. Izegem (78 ). Roesbrugge ( 120). Izegem (135 ).
Uit Nederlands-Limburg
Lichtervelde (212).

Westviamingen en verbintenissen met ander immigranten
Partner uit DUITSLAND:
Gullegem (5). Menen (59). Tielt (81). Ieper (105). Ieper (158).
Roeselare ( 164 ). Brugge ( 177 J:
uit FRANKRIJK:
Gottem (41). Wervik (129). Mesen (133):
uit ENGELAND:
Harelbeke (55 ). Roeselare ( 174 J.

Er was blijkbaar een voorkeur voor inwijkelingen die kwamen
van Duitsland. De reden is wellicht dat er veel immigranten uit
deze streek kwamen. wat verder onderzoek moet bewijzen.

Haarlemmers, traditionalisten of wereldburgers?
Bij de overkomst van een grote groep rreemdefingen moet het
voor de geboren en getogen Haarlemmers niet gemakkelijk
geweest zijn om zich aan te passen aan de nieuwe normen. zo
zou men het toch vandaag beschouwen. In welke mate pasten de
bewoners aan het Spaarne zich aan '?
In totaal staan in de registers van ondertrouw 65 personen vermeld die uit Haarlem afkomstig waren. Buiten enkele uitzonderingen kunnen we stellen dat deze mensen nog echte Haarlemmers waren. De eerste immigranten kwamen omstreeks
1578 aan. Als we aannemen dat de eerste kinderen van deze
immigranten pas vanaf 1579 in Haarlem geboren zijn. kunnen
er in 1600 (toen ze ten hoogste 21 jaar waren) nog niet zoveel
jongelui met trouwplannen zijn.
Wat opvalt is dat de Haarlemmers slechts 15,0 ';( vertegenwoordigden van de trouwlustigen in 1600 1

'" Steeds staat de naam
Yan hun echtgenoot én de
~traat in Haarlèm waar 1e
woonden Yermeld in de
akte.

Ook hier klasseerden we de geborenen van Haarlem per groep :
Haarlem x Haarlem: 10 huwelijken of 20 personen.
Haarlem x Noord-Nederlanders: 40 personen.
Haarlem x Zuid-Nederlanders: 20 personen.
Haarlem x andere herkomst : 12 personen.
Haarlem x onbekende herkomst: 2 personen.
Naast deze mensen werden ook acht weduwen als geboren
Haarlemmers beschouwd'". Vier van hen legden beloften af met
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andere Noord-Nederlanders, twee met Zuid-Nederlanders en
twee met personen uit een andere streek.
Meteen kunnen we vaststellen dat de oorspronkelijke bewoners
zeer tolerant waren wat hun huwelijksgedragingen betreft.
Slechts 20 personen (30,8 % ) hielden vast aan de plaatselijke
tradities.
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Wewenaers ende weduwen
Als laatste punt willen we het aantal personen vermelden dat
hertrouwde.
Weduwen en weduwnaars 21 :
32 personen (16 huw.).
Weduwen en joncgesellen"
16 weduwen (16 huw.)
Weduwnaars en jongedochters'' 34 weduwnaar (34 huw.).
Deze cijfers kunnen een beeld vormen over het toenmalige
sterftecijfer.
Bij 66 huwelijken (dit is 30 % van het totaal aantal) zijn 82
weduwen en of weduwnaars betrokken. Met andere woorden,
bij één huwelijk op drie was één van de partners reeds vroeger
gehuwd!
Naar de reden van deze hoge cijfers hebben we voorlopig het
raden. We kunnen echter vaststellen dat de weduwen vruchtbare (en dus relatief jonge) vrouwen waren, die een nieuwe verbintenis ondertekenden met een jonggezel. Het is immers zeer
onwaarschijnlijk dat een jongeman zich zou binden aan een
echtgenote die hem geen nakomelingen zou baren.
Tenslotte zijn er nog dubbel zoveel jonge vrouwen die (bij
gebrek aan ongehuwde partners?) het huwelijksleven instapten
met een ervaren partner.
Uit deze cijfers zou men ook kunnen concluderen, dat gezien
het hoge aantal weduwnaars, het sterftecijfer bij de vrouwen
dubbel zo hoog lag als bij de mannen.
Het jaar 1600 ligt midden in de periode van ontwikkeling van de
stad Haarlem. Is dit jaar in de eeuwwisseling een representatief
jaar voor de bevolkingsaanwas?
Het hoge aantal huwelijken met weduwen en weduwnaars roept
nog andere vragen op. Bij deze tweede of derde huwelijksbeloften wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe immigranten of reeds gevestigde. Hoeveel procent van deze groep
was als weduwe of weduwnaar naar het noorden gevlucht?
Het is waarschijnlijk dat de tocht naar Haarlem niet alleen aangevat werd, wat trouwens bewezen wordt met de lijst van Pieter
Vanhulle ! We mogen dus aannemen dat één van de partners
stierf in Haarlem. Bij de telling moeten we dus rekening houden
met het feit dat verschillende personen meer dan éénmaal als
immigrant beschouwd werden.

., Zie Teksten nrs.: 26.
28. 30.53. 67. 87. 89.
107. 113. 141. 148. 152.
l 76. 177. 178. 200.
" Zie Teksten nrs. 70. 81.
97. 106. 114. 143. 150.
153. 155. 160. 161. 197.
204. 205. 211. 215.
··Zie Teksten nrs. 4. 5.
21.22. 24. 27.31. 32.
33.35. 38.40.42.46.
51. 74. 84. 96. 100. 101.
102. 104. 109. 111. 118.
124. 128. 133. 145. 151.
158. 166. 195. 207.

Tenslotte moeten we de interne migratie in de Republiek
nagaan. Vlamingen kwamen uit Leiden om zich in Haarlem te
vestigen. Dit waren geen 'nieuwe' immigranten meer, ze stonden als dusdanig in Leiden ingeschreven. Uitsluitsel over deze
vragen kan slechts gegeven worden, nadat de volledige periode
1578-1600 doorgelicht werd.

"J.L.M. Eggen. o. c.. p.
211-212.
'' Hervé Douxchamps
zocht naar gegevens over
deze Vincent Verfaille in
de Parckemrnen Index
van de Kortrijkse weeskamer. Hij vond tussen
de 37.000 namen geen
enkel spoor terug. H.
Douxchamps. Aux origines de la familie de/la
FAILLE. in: Le
Parchemin. 1992. p. 42.
Het zou mij zeker niet
verwonderen dat er in
Moorslede dient gezocht
te worden naar zijn herkomst. In de ondertrouwregisters \'an Haarlem
hebben we wrschillende
malen kunnen vaststellen
dat de plaatsnamen
Moorsele en Moorslede
door elkaar gehaald werden. Dit heeft \'Ooral te
maken met de plaatselijke uitspraak: Moorselé
(Moorslede 1en Moorséle
(Moorsele). Zoab
Da\"Se/e (ook in Haarlem
geattesteerd 1 voor
Dadi~ele. dat in 1600 en
nu nog steeds uitgesproken wordt in het plaatselijke dialect.
"B.C. Sliggers en D.F.
Goudriaan. De
Haarlemse k1111stenaars.fi1milie Vlm der Vinne. in:
Jaarboek van het
Centraal Bureau n10r
Genealogie en het
lconograpisch Bureau. dl
41. p.153. ·, Gra\cnhagc.
1987.

We sluiten deze bijdrage af zoals we begonnen zijn, namelijk
met het zoeken naar sporen van de eerst aangekomen Vlaamse
immigranten.
De se exodus bestond uit lieden van allen stand: kunstenaars en soldaten, kooplieden en zeevaarders, boeren en
stedelingen, en allen gingen hunne haardsteden vestigen
in het Noorden, ver van allen dwang. Waren ze over 't
algemeen niet rijk om aardsche goederen, tengevolge
der benarde omstandigheden waarin ze door de inneming hunner geboortesteden waren geplaatst geweest, ::,ij
waren rijk aan kennis, karakter, vrijheidsliefde,
initiatief: onbuigzaam in hun overtuiging en in hun
ge/o(Jl: en die zedelijke rijkdom, uit Zuid-Nederland
door tienduizenden te gelijk naar het Noorden overgeplant, is moeilijk te onderschatten ... ~"'.
Dat vele immigranten financieel niet sterk stonden is een feit.
Als voorbeeld geven we het verhaal van een West-Vlaming, die
omstreeks 1578 ziek, berooid en op zichzelf aangewezen in
Haarlem aankwam, zich toch wist op te werken tot een volwaardige Haarlemmer. Vincent Verfaille (Verfalje) was afkomstig van Moorsele" of Moorslede. Zijn verhaal werd opgetekend door een kleinkind van Vincent in Het familiedagboek Van
der Vinne, daterend van de tweede helft van de zeventiende
eeuw"". Een mondelinge overlevering van een Zuid-Westvlammg:

.... Ondertussen is Lolle Jelles (op zijn Hollands Laurens
Gilles genaamt), van zijn ouders vertrokken naar
Holland en irel tot Haarlem, en \'Oegde zig bij de
Doopsgezinde die de naam i•an Waterlandse dragen en is
ao. 1607 den 30 december \'Oor de heere scheepenen
getrouwt met Mayke Vincents Verfalje, is geboren ao.
1586, zijnde de dochter van Vincent Verfalje, geboortig
van Morselen een dorp in Vlaanderen. In 't jaar 1558 of
1559 floutie{ dit is zijn geboortejaar/ is Vincent Verfàlje
nog joni zijnde van daar vertrokken. ter oorzaak \'an de
strenge i·en·olging aan alle die Fan de Roomsche kerk
l(fgingen en hij tras Mennoos vrienden toegedaan. Zijne
afkomst is mU \'erder onbekende maar l'olgens zijn i•erhaal aan mijn vader en oomes gedaan, is hij vrij armelijk en aan de rode loop geweest toen hij tot Haarlem
aankwam, het eerste na de grote brand aldaar (welke
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was op den 23 october 1576 zulks dat hij toen 18 à 19
jaar out was) en besteden toen zijn laatste penningen,
dat maar eenige duiten waren, aan witte pruimen, dat
een zeer nadelig ding is, die hij alvoorens hij de stad
betreedende in de Grote Houtpoort ging zitten opeeten,
en hoewel 't gebruijk daar van tegen zulks een siekte
scheijnt te strijden, egter beeterde hij haast en heeft
zijne bekende landgenooten opgezocht die hem
(behulpzaam waren) bij een der derzelve dat een blijker
was aan 't werk hielpen, wiens naam mij niet bekend is,
maar dat hij daar eenige tijd gewoont had, is hij met
deselfs dogter getrout, haar naam was Cathelijnte ....
Voor kostwinning hebben zij zig met de weeverij
geneert, woonenden op de Scheepmakersdijk, hebbende
twee kinderen met name Jacob Ve1falje geboren 16.., een
Maijke voorsch. Jacob is getr. aan .... , heeft daar bij
twee kinderen gehad, als Janneken Ve1jàlje en Kathalijntje Verfalje.
Na de dood van ::,ijn vrouw Kathalijntje is Vincent
Verfalje komen wonen ten huijzen van zijn schoonzoon
Laurens Gilles, alwaer hij overleden is ao. 1644 den 3
februarie ....
Een prachtig stukje mondelinge overlevering over het wel en
wee van deze man en wellicht van zoveel anderen die de weg
zochten naar Haarlem.

PLAATS VAN HERKOMST
BELG IE

" Misschien ook Rekem.
Limhurg-B.
·• Misschien Jan Wils
(Willem) PIETERS.

WEST-VLAANDEREN
BESELARE
DENEUKELE Tanneken. 51
BRUGGE
JACOBSsen Daniel. 30
OSTEN Betgen. 177
DENTERGEM
VANACKEREN Jacques. 19
DIKSMUIDE
PARQUIER Jacques. 17
GOTTEM
MERSTACH Hanns. 41
GULLEGEM
MOENENS Pieter. 5
HARELBEKE
CONNINCKX Maryken. 55
HULSTE
VANBUEYRIE Joos. 147
IEPER
DESCHRIJVERE Jan. 158
TEVEL Geleyn. 105
VERELST Tobias. 49
INGELMUNSTER
AMYS Fransoys. 36
DEWALE Machdalina. 69
VALCKEN Vynken. 45
IZEGEM
CUYPERS Tanneken. 19
DEVOS Pieter. 78
JACOBSsen Wouter. 198
LEFEVRE Joosijnken. 6
MORKERCKE Mayken. 68
VANDENBAERSSE Karel. 135
VANHAEVERBEKE Maijken. 83
VROMAN Jan. 136
KORTRIJK
BOEVE Lowijs. 83
CAULIER Francoys. 92
DESTERCKE Neesken. 103
HARWICK Jaspar. 40
JUTEN (INTEN 'l) Clays. 103
NOTERS Cynken. 109
WILLEKOME Mailliaert. 26
KROMBEKE
CLOPPERS Jorijnken, 217
LEDEGEM
DECUENINCK Gillis. 102
LICHTERVELDE
KOCKEL Thonynken. 96
WYDOOGE Christiaen. 212
LO
ARIAENS Rijck. 13
MENEN
BECAERT Rogier. 59

BOLLAERT Jannekin. 161
DEBOOS Beelke. 147
DUROSSEU Anthonis Thonissen.
146
FREMAULT Jannekin. 140
HEINSAEM Lysbeth. 64
ROELEN Jannekin. 80
MESEN
DEHEM Christiaen. 111
VANCRALINGEN Joost. 133
MOORSELE (MOORSLEDE?)
JOYE Rogier (Mosele). 61
VANDAMME Andrijs
(Morselen). 63
OEKENE
VERMANDER Catherina. 102
POPERINGE
BORRY Pieter. meester-. 200
REKKEM'LIEVEN Adriaen. 58
RENINGE
HARMENS Jacquemine. 98
ROESBRUGGE
WILS·· Jan Pieters. 120
ROESELARE
DEWOLF Nicolas. 174
VANDENBROEL Zynken. 24
VANDENHOVE Jannekin. 164
VANDEPITTE Michiel. 137
VANELSLANT Maijken. 17
VANHEE Jan. 162
VANROOSEBEKE Adriaen. 45
VERWANTE Pieter. 96
TIELT
LUCAS Peeter. 81
FIERS Mayken. 137
TYTGAERT Claes. 99
VANCANEGHEM Lysbet. 54
WILLEMS Catijlina. 60
WERVIK
HENDERYCKsen Michiel. 98
JOOSTEN Pieter, 143
VANDRIESSCHE Jannekin. 129
WULVERGEM
SCHILTS Mayken. 111
WINGENE
ZWANCBAERT Jan. 7
WESTROZEBEKE
HENDRICKX Joos. 153
ZWEVEZELE
CUFETTERS(H- "?) Vijntie. 99
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OOST-VLAANDEREN
AALST
DEPAPE Hubert. 161
VANCOTHEM Hans. 65
DRONGEN
CRIECKE Henrics. 124
EEKLO
SANDERS Pieter. 110
GENT
BURT Cathelyna. 196
CLAEIS Jacqueminken. 42
DRIEGE Jan. 217
ELAUTS Tannekin. 20
JACOBS Janneken. 203
VALCKEMAN Hans. 57
VANBRANDENBORGH Lucas.
72

VANCARREBROECK Mayken.
187
VANDAMME Kaerele. 69
VANDERESSCHE Lysbeth. 151
VANDEREYCKE Barbel. 28
VANDERVEECKE Neeltie. 57
VANEYNDE Laureijns. 176
VERMEER David. 209
GERAARDSBERGEN
OOSTE Catelina. 116
MARIAKERKE
MICHIELSEN Anthonis. 166
MOERBEKE ( ''J
ANDR!Esen Hans. 20
NEDERBRAKEL
DEWILDE (sWilden) Maijken.
101
VANDERMOLEN Crijspijn. 101.
Il
OOSTERZELE
VANHOUWAERT Jan
Laureyssen. 192
OUDENAARDE
VANDERBEKE Maijken. 210
SINT-NIKLAAS
VANBUNDER Annelisken. 146
SLEIDINGE ( '>J
CORNAERS Jacomintgen
( Sleijen of Stengen). -l-0
STEENBEKE Stoffelyne
(Slengen). 110
WESTREM ( ·>)
HENDERICKX Maria
(Westerem). 10
ZOMERGEM
JA!\:sen Laureins. 33

ANTWERPEN
ANTWERPEN
BERTEMEUSsen Arent
(Antwerpen-Bl. 163

CHRISTIAENS Hans
(Antwerpen-B). 169
CLAESsen Adriaen (AntwerpenB ). 203
DEHEERE Matheus (AntwerpenB). 56
DEVISCHER Clara (AntwerpenB). 149
JACOBS Susanna (Antwerpen-BJ.
49
JANS Magdaleenen (AntwerpenB J. 195
KESTELIER Roeger (AntwerpenBJ. 68
LANIER Anna. 90
LUCAS Diderick. 130
MAHUS Andries. 90
SCHOT Jacques. 14
SIMONsen Barthelmeeus. 142
VANHEUKEN Jan Lucas. 9
VANHEUSDEN Susanneken. 9
WILLEMS Tannekin. 84
WILLEMS Maijken. 194
WEERT
REINIERS Jacob. 1
GOOSSENS Lijnken. 138

BRABANT
BRUSSEL
CULENS Peeter. 151
DEPRINCE Barbel. 3
DIEGEM (''J
JANSsen Geert (Diegenem). 145
DIEST
WILLEMsen Cornelis. 25
VILVOORDE
JANS Linken. 168
LIMBURG
BROGEL ( '1)
ALBRECHTsen Lambrecht
(Breugel). 11
JANS Janneken. 71
HEES'''
DEHAEN Jan Thuenissen. 87
JANS Maria. 27
PIETERS Marijken. 136
HENEGOUWEN
KOMEN - COMMINES
VERMOUT Jan. 109
LUIK
GHEMERET
GERRITSsen Corneelis (Gemert).
34

TOTAAL BELG IE: 132

· · T\\ eemaal ~omt de
gemeente Hee~ \"Oor in
Limburg-B. In Duit>land
he,taat een gemeente met
dezelfde benaming.

"'Veel gemeenten dragen
het stamwoord Ho(o)rn
in hun gemeente. In
Nederland: 2x in
Friesland. 3x in NoordHolland. 1x in ZuidHolland. 1x in Groningen
en lx in Limburg.
België: lx in WestVlaanderen.
" Deze weduwen worden
bij Haarlem gevoegd. De
naam van hun in
Haarlem overleden echtgenoot wordt vermeld
wanneer ze een nieuw
huwelijk aangaan.

NEDERLAND
JANS Cornelia, 72
NOORD-HOLLAND
JANS GrieL 208
ALKMAAR
JANS Hendrixken, 22
GERRITS Dieuwer. 86
JANS Lijsbeth, 128
HERMANS Lijsbeth, I43
JANS Lysbeth, 18
JANS Marijtken, 189
JANSen Cornelis, 64
JANSSEN Hendrick, 180
JANsen WinanL 128
PIJTERS Mijken, 76
JANSSEN Hubert 188
WIPPE Claes Jan, 181
JANSsen Jan, 44
AMSTERDAM
JOCHIMS Anna, 74
BARENTS Jan, 115
LAMBERTS Mariken, 198
BECKER Hester, I4
LANGMERTENS Rycken, 188
GERRITS Griet, 150
LENARTS Pieter, 80
GERRITS Griete, 107
MAERTsen Thys. 206
HEIJNDERIJCKS Anna, 26
MARTENS Marijken, 165
JANS Claes, 207
MATTHEEUS Jan. 122
JANS Marie, 1I5
NANNINGS Cornelisken, 23
JANSEN Lijne (X ?), 207
OLOFS Elyas, 38
MARCUSdochter Guertie, 25
PEETERS Symon, 18
MATHEUSsen Gerrit, 48
PIETERS Jopkin, 159
THUENISsen Arent, 22
PIETERS Mayken, 134
VANWITMONT Menso Alberts,
ROBERTS Eva, 131
150
ROELEN Geertken, 130
DEN HELDER ( ?)
SARLE Heylken Henrixdochter,
JANsen Dirrick (Gelder), 60
TIELEMANS Catarina (Gelder),
95
SIMONSsen Cornelis, 189
58
SIMONSsen Simon. 86
DEN HOORN"'
THOMAS Anna, 33
ARENS Baeff, 94
THOMAsen Joost, 118
HILLEBRANTS Anna (Horen),
VANDENEYNDE Jacob
132
Thijlmanssen, 201
HAARLEM
VANDERLAREN Clara
ALBERTs Trijnken, I62
Gerritsdochter. 126
ARIAENS Laurentz, 75
WILLEMS Grietgen, 202
ARRENTSz Thuenis, 182
De HAARLEMSE weduwen: "
BALTENsen Jochim, 119
GENET Perijne (X), 53
CLAES Jacus, 9 I
GERRITS Gysbertken (X), 204
CLAESsen Jan, 106
GERRITS Machte! (X), 141
CLAIS Aegtgen, 179
GERRYDTZ Anna (X), I 78
CORNEELIS Lysbet, 75
JANS Aitgen (X), 89
CORNEEL!Ssen Wijllem, 179
JANS Lydia (X), 153
CORNELIS Cornelisken, 215
PIETERS Janneken (X), 205
CORNELIS Janneken, IOO
VERWANTE Josyna (X), 200
CORNELIS Lysbet, 114
HEEMSTEDE
CORS Neeltgen, 206
ADRIAENS Aeltie, 119
CRIJN Trynken, 166
MONNICKENDAM
DIDERICdochter Neelken, 16
BRABER Cornelis Hendricx, 154
DIRICKX Peeter, I52
NAARDEN
DUYST Anna Claes. 104
WOUTERSsen Elbert, 51
FRANSsen Willem. 196
OVERVEEN
GOEFS '? Meynart, 16
ENGBERTSsen Pieter, 24
HALEWYNS Jacob, 100
HENDRIX Catharyne, 38
ZUID-HOLLAND
JACOBS Annekin, 106
BOMMEL
JACOBS Daniel, 216
JANS Geertie, 62
JACOBsen Jan, 39
JACOPTSEN Anthonis, 168
JANSen Jacob, 31
JOSEPHS Aert, 140
JAN Goertken, 173
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DELFT
DIRIX Hendrick. 46
DUBOIS Annekin. 142
EEUWOUTz Lambrecht. 155
ISBRANTS Gerart. meester-. 104
ISEBRANTzen Aagata. 39
JANsen Jan. 3
PIETER Beliken. 113
PIETERS Joosynken. 92
RIJCHOUTS Anna Pieters. 201
DORDRECHT
LUIPAERT David Jansen. 126
GOVARTsen Sara Bernaert. 121
GOUDA
JANS Neeltie. 183
GORKUM
JANS Lysbeth. 152
's GRAVENHAGE
BERTHOLOMEUS Agneeseken.
47
ECHBAERTS Oltken. 167
LEEUWERS Christiaen. 21
LODEWIJCX Lodewijck. 211
WILLEMS Harman. 6
WILLEMS Mariken. 157
LEIDEN
CORNEELIS Baerent. 77
DEMONIX Crijn (X ''). 66
JANS Jannicken. 77
JORIAENS Judith. 182
VANSTRATEN? (X '7 ). 66
NAALDWIJK
JOCHIMS Hendric. 141
OOSTVOREN
CLAESsen Cornelis. 208
ROTTERDAM
DANIELS Jan. 74
ADAEMS ., Beliken. 97
SCHIEDAM
DEVRIESE Martijnken. 192
SCHOONHOVEN
GOOSSENS Geert. 112
ZEEUWS VLAANDEREN
GOES
PHILIPS Magdelenken. 216
MIDDELBURG
BARTHELMEUS Geertruyt. 52
VEERE
VANSONNEVELT Judith. 172
VLISSINGEN
HERMANS Stijnken. 180
OVERIJSEL
ALMELO
GERRITSz Lucas. 193
DEVENTER
DIERIX Anthonis. 76
GERTSEN Thonis. 89

JANsen Willemken. 11
THUNIS Aelken. 169
WILLEMS Freriken. 176
KAMPEN
MATHIJsen Stijnken. 190
PIETERS Meinsie. 148
ROLOFS Reynken. 91
STEENWIJK
JOCHIMS Hendrieken. 67
VEAUSAERT Barbel. 7
ZWOLLE
JANsen Gerrit. 10
UTRECHT
UTRECHT
ADRIAENsen Jan. 116
GILisen Jan. 132
STEVENS Zweer. 157
FRIESLAND
'AREN' in Friesland
MARTSEN Geerart. 94
FRANEKER
ABBES Aelken. 122
BLOCKX Lysbeth. 181
DIRICXzen Pieter. 159
HARLINGEN
BORTEN Dirric Dirriczone. 50
KOLLUM
JANS Grietgen. 124
LEEUWARDEN
JANS Stynken. 163
OOSTERZEE
LAURENS Jan. 204
GELDERLAND:
ARNEM
GERRITS Luitice. 4
Land van 's HERENBERG
DIRRICX Heindric. 213
NIJMEGEN
HENDERYCKsen Henderyck.
107
WAGENINGEN
RAIJERS Grietie. 61
DRENTE
MEPPEL
KETEL Geerart. 79
GRONINGEN
NIEUKERK
GERRIT Anna. 183
Gru11i11ge11
FRANSdochter Aeltgen. -1-4
NOORD-BRABANT
BREDA
JANS Paulynken. 78

JANS Sara. l 93
FRANS Lucas. l 73
EINDHOVEN
BARTHELS Neesken. 65
CAERLE Pieter. 67
CORNEL!Ssen Frans. 43
FRANSdochter Barbe. 117
GERRITS Mariken. 213
GERTSEN Jan. l 67
GOSENS Maijcken. 127
HENDRIX Frans. 8
LAMBERTsen Jan, 117
MERCELL!sen Lysbeth, 13
MICHIELsen Cornelis. 27
PIETERS Jan. 170
PIETERSsen Gerrit 52
STOFFELS Lynaen. 8
THUENIS Mariken. 87
YANFATERBEEK? Sara Aerts.
171
WOUTERS Janniken. 35
GEERTRUIDENBERG
DECUENINCK Pieter. 156
's HERTOGENBOSCH
AERIAENS Jason. 73
AERTSEN Gretien, 48
GERETS Cijken, 120
HENDERICKX Tobias. 47
HENDRIX Grietgen.135
HERMANS Aeltgen. 3 l
JANSEN Pieter. 144
JANSsen Jacob. 197
LENAERTS Janneken. 160
LENERTS Magdalena. l
PIETERS Magdalena. 21
STEENHOUWERS Cathelyna.
154
VANLYBERGEN Arnout. 149
WILLEMSsen Pieter. 125
MIERLO
JANSsen ·) Dirric, 53

Sijlst, Se( e )lst in Brabant
ARTSEN Art (SijlstJ. 134
CLAES Joos (Seelst). 93
WILLEMS Peeter (Selst). 12
STIPHOUT
JANS Jan. 148
STRIJP
WILLE(M)sen Wouter. 4
TILBURG
VANGELTS Arent Jans. l 95
VANGOERLE Abraham. 187
VELDHOVEN
CRIJNEN Willemken. 214
JANS Heilken. 29
PHILIPS Jan. 139
WILLEMsen Aerent. 29
VESSEM
JANSsen Jorden. 42
WESTERHOVEN
ZEGERS Aert. 54
WOENSEL
AERTS Jannekin. 139
JANS Anna. 118
LIMBURG
GENNEP
JANS Janneken. 212
GESTEL
HENDRIX Janneken. l 99
WILLEMS Henderijcksken. 32
WOUTERS Cathelina. 108
WOUTERS Thys. 214
VANBEERWINCKEL Jan
Wouters. 32
ROERMOND
LENARTS Lysbeth. l l 2
VENLO
HENDRICKX Marijken. 2 l l

TOTAAL NEDERLAND: 217

FRANKRIJK
PAS-DE-CALAIS
HESDIN
PELTIER Leurent. 210
NORD
CAMBRAI
GERRITS Beelken. 19 l
HOORENS Hendrickgen. 41
HONDSCHOOTE
DEHEMS Jacquemyne. 209
CHARTEELS Emmerensken. l 33

NIEPPE
YANPOMFOORT Pieter
(Nipkercke ). l 29
STEENVOORDE
REGAUT Marcus. 28
VERLINGHEM
JA'.\IS Peeter (Yerlinge). l 23
Uit FRANKRIJK
JOIGNO Lowijs. l 9 l
TOTAAL FRANKRIJK: 9
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LUXEMBURG

Averdijs in Lutsenburch
AAVERDIJS '?Nicolas. 186

TOTAAL LUXEMBURG: 1
DUITSLAND
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EMDEN
ALBERTZ Helekijn. 70
DEHAMERE Assuerus. 84
HILLEBRANTS Luwert. 205
HESSELS Anna. 81
RYCKAERTsen Ryckaert
( Eemder/all(/). 199
ESSEN
PIETERS Trijnken. 184
GELDORF
SERVAES Jan. 11
GOCH
BARDOEL Dirric. 85
CORSTIAENS Peeter. 138
DIRRICKsen Dirrick. 62
DIRRIX Trijnken. 125
HENDRICKX Aert. 71
HENDRICKX Anneken. 170
JANS Janneken. 144
JANSsen Abraham. 194
JANSsen Hendrick. 160
JASPARS Lijsbeth. 186
LEENARTS Hillekin. 85
PIETERS Mariken. 50
YANCLAREBOETE 'J Jan Jansen.
127
VANLITH Mechelyne. 158
WILLEMS Lijsbeth. 5
KASSEL
AEKER ') Jan. 70
KLEVE
PIETERsen Amelyne. 43
TISEN Elsken. 59
VANHEJJL Adewick. 88
VERSTEGEN Jan. 175
JULICH(Gulick), het land van CREMER Willem Jans (Berd in
het land 1·a11 Gulick). 164

DANNELS Gerard (Land 1·w1
Gulick). 177
JANSen Thijs (Land 1·w1 Gulick).
131
Land van MECHELENBURG
SULLEMANS Oswalt. 95
HALTERN
HENDRIX Joriaen. 184
HAMBURG
MICHIELS Hans. 183
PALTHS
JANS Lysbeth (Al.ie in de Pa!ths).
79
OOST-FRIESLAND
BALTASAR Geesiken. 37
JHAMESen (Th- ')) Reijnier. 37
SCHÖPPINGEN
HERMANS Aelken
(Sceppergem ')). 145
STICHT van MUNSTER
BERENS Geertgen. 105
DIRRIX Stijnken. 34
ROELOFFS Clais. 178
WESEL
FREDERICKX Jan. 215
GERRITZ Anna. 73
MARTENS Willem de Gul!icker.
121
PIETERS Aelgen. 156
VREDEN
JANS Trynken (Vreen). 155
WACHTENDONK
ABELS Anneken. 12
XANTEN
STEVENS Rutger. 88. 9
TOTAAL DUISTLAND: 47

ENGELAND
COLCHESTER
SANDWICH
HEYNS Josias. 171
DERAVE Jan. 165
LONDON
ZONDER PLAATSBEPALING
DEKOENE Susanna (Lonnen).
CLERCQ Jan Janssen. 112
174
DUFFEED Gwillame. 190
DEWITTE Hester. 56
THOMASsen Jacob. 23
NORWICH
DEHASE Abraham. 172
TOTAAL ENGELAND: 9
VANDECAPELLE Gerson. 55

SCHOTLAND
ZONDER PLAATSBEPALING
BERCKELO Willem, 97
THOMASsen Jacques. 2
WILHELMsen Andries, 183
TOTAALSCHOTLAND:3
NOORWEGEN
WESTRYSEN

PIETERSsen Albert (Westryssem). 202
TOTAAL NOORWEGEN: 1

PLAATS VAN HERKOMST ONDUIDELIJK
ANDRIESsen Hillekin (Cranenburch 'I). 30
DEWOLF Mayken (Woude-'?), 123
GERRITS Aeltgen (Stad-- 'I), 197
MARCUSSEN Dirric (Oesthost- ')). 114
JERONIMUS Engeltgen (Herloo '?-X). 175
PIETERS Trijn (Raes-'?). 2
VANDERMERE Jan (Ham?)''. 35
WOUTERS Wou-- (Ryssem- 'l). 63
JAN sen Jan (Goor- 'l) ", 82
WOLBERS Geesken (Goor-?), 82
TOTAAL PLAATS VAN HERKOMST ONDUIDELIJK: 10
PLAATS VAN HERKOMST NIET VERMELD
CORIJNEN Neelken (X), 93
LAMBERTS Gerits (X). 46
SCHOUTHETEN Jacominken (X. B '?). 36
WILDE"" Mahieu (X), 15
X (XJ. 15. 2
TOTAAL PLAATS VAN HERKOMST NIET VERMELD: S

ALGEMEEN OVERZICHT
BELGIE:
NEDERLAND:
FRANKRIJK :
LUXEMBURG:
DUITSLAND :
ENGELAND:
SCHOTLAND:
NOORWEGEN
Herkomst niet vermeld :
X:
TOTAAL

'' 8 plaatsten in Duitsland
(Hamm. Hamme). 1 in
Luxemburg (Hamm) en
drie in Belgie (2xBrabant
"Hamme" en één Hamme
in Oost-Vlaanderen).
"Goor in Antwerpen-B
en Goor in Overijsel-N.

132
217
9
1
47
9
3
1
10
5
434

RANDINFORMATIE:
NAMEN VAN OVERLEDEN HAARLEMMERS
De personen met een + voor hun naam zijn de overleden echtgenoten
vermeld bij een tweede (derde 'l) huwelijk van de weduwe.
+BUETERDROOGER Guilliame (X), 177
+DESCHRIJVER Hendrick (X). 28
+DIRRICKSsen Jan (Xl. 148
+EVERTS Jacob (X), 197
+GITERLINX Jan (X), 160
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+HAGHEDOORNE Willem (XJ. 200
+HEINS Pijter. meester- (X). 178
+HENDRIXS Jacob (XJ. 114
+HERNANDES Augustijn (X). 150
+HUBERTsen Frederick (X ). 215
+HULITS Jan (XJ. 176
+PHELIPS Jacob de Seeu (XJ. 152
+PIETERsen Gerrit (XJ. 141
+SCOUTEETEN Joos (X). 161
+SOUFLET ., Laureyns (XJ. 53
+ THANNES ., Jan (X). 89
+ THEUNISsen Joos (X). 30
+ THOENISsen Dierric (X). 67
+VANDEHAM Herman Harmans (X). 155
+VANKEMPEN Jan (X). 26
+VANSTEEN Adriaen (XJ. 204
+VERMEEREN Bastiaen (XJ. 153
+WILLEMsen Gisbert (XJ. 107
+WILLEMsen Jan (XJ. 1-B
+WILLEMsen Jan (XJ. 205
+WILLEMSsen Abaham (X). 87
+ WYNANTS Evert (XJ. 97

LEGEROVERSTEN IN HAARLEM
Gorisen Claes. kapitein. 1 15
HO\ e. kapitein. 163
Nemrij (NemrisJ Jan. kapitein. 186. 210
Yanpaenderen Willem. kapitein-. 34. 37. 46. 74
Yervax. kapitein -. 23

TEKSTEN''

Naargelang de klerk die de beloften noteerde, zijn er veel verschillen in de schrijfwijze van de namen. Wanneer de naam voluit geschreven werd, staat deze in hoofdletters genoteerd (bv.
JANSSEN). Als de naam met een afkorting werd opgetekend,
staat deze in kleine letters (JANSsen). Het suffix 'Z' werd alsdusdanig behouden (JANZ) ''.
Folio 119.
Den 2 Januarij anno 1600
( 1). Jacob REINIERS jongesel van Weert wonende in de Sijlstraet met
Magdalena LENERTS jongedochter van den Bosch wonende in de Soetemelckwittebrootsteech.
Getrout den 14 januarij.
(2). Jacques THOMASsen Scotsman soldaet onder capiteijn Morhan met
Trijn PIETERS jongedochter van Raes wonende inde Corte Margrietestraet.
Getrout den 16 januarij.
(3 ). Jan JAN sen jongesel van Delft wonende anden Schipmakersdijc met
Barbel DEPRINCE jongedochter van Brussel woonende op Sparren.
Getrout den 18 januarij.
(4). Wouter WILLE(M)sen weduwaer \an Strijp. wonende bij de Sijlpoort
met Luitice GERRITS van Aernem wonende in Sint Annastraet.
Getrout den 25 januarij 1600.

" De reproductie van het
origineel gebeurde door
middel Yan digitale fotografie. Sommige folio's
zijn nogal wazig. daarom
werd bij de niet duidelijk
leesbare tekst een "
geplaaht.
" Voor de grafie en de
schrijfmogelijkheden Yan
N oordnederlandse
namen: R.A. Ebeling.
Voor- en familienamen in

Neder/011d. Geschiede11i.1.
rerspreiding. i·onn en

gebruik. \-Gra\'enhage.
Centraal Bureau 'oor
Genealogie. Groningen:
Regio-Projekt-111. 1993.

(5). Pieter MOENENS weduwaer van Gulichem wonende bij de Calestoren. met Lijsbeth WILLEMS van Goch wonende mede aldaer.
Getrout den 18 januarij.
Den 9 januarij
(6). Harman WILLEMS jongesel van den Grave woonende inde Franckensteech. met Joosijnken LEFEVRE jongedochter van Ysegem woonende
inde Sint Jansstraet.
Getrout den 25 januarij 1600.
Folio 120.
(7). Jan ZWANCBAERT (Zwanckaert '?) joncgesel van Wyngene wonende
op Kleyn Heylige Landt met Barbel VEAUSAERT jongedochter van
Steenwijc wonende inde Barteljorisstraet.
Getrout den 8 ( 'l) februarij.
(8). Frans HENDRIX jongesel van Eyndhoven wonende inde Sijlstraet
met Lynaen STOFFELS jongedochter van Eyndhoven wonende in de
Cleyne Houtstraet.
Getrout den 25 januarij 1600.
(9). Jan Lucas VANHEUKEN van Antwerpen met Susanneken VANHEUSDEN ooc van Antwerpen woonende beyde inde Cornelissteech.
Getrout den 20 januari ('?).VERLET. Nota.
( 10). Gerrit JAN sen van Swol wonende tot Aelbers berch met Maria HENDERICKX jongedochter van Westerem ·1 wonende meede tot Aelbers
berch.
Getrout van 15 januarij 1600.
Den 16 januarij 1600
( 1 1). Jan SERVAES joncgesel van Geldorp wonende inde Sint Annastraet
met Willemken JAN sen jongedochter van Deventer wonende buuten Sint
Jan spoort.
Getrout den 8 februarij.
( 12). Peeter WILLEMS jongesel van Selft in Brabant woonende in de Sint
Annesteech Anneken ABELS jongedochter van Wachtendonck wonende
oock in Sint Anne steech.
Getrout den .,
( 13 ). Rijck ARIAENS jongesel van Loo in Vlaenderen met Lysbeth
MERCELL!sen jongedochter van Eyndhoven woonende beyde inde
Gierstraet.
Getrout den 1 ( '?) februarij.
( 14). Jacques SCHOT jongesel van Antwerpen met Hester BECKER jongedochter van Amsterdam woonende beyde tot Middelburg.
Attestatie op Middelburch.

Folio 121.
( 15 ). Op den 1e februarij sin wettelick getrout Mahieu ·1 WILDE ....... .
( 16). Meynart GOEFS '? jongesel van Haerlem woonende inde Sparrewouwestraet met Neelken DIDERICdochter jongedochter van Haerlem
woonende in de Achterstraet.
Getrout den 30 januarij.
( 17). Jacques PARQUIER jongesel van Dixmuyden met Maijken VANELSLANT jongedochter van Rousselaer woonende beyden op Scipmakersdijck.
Den 30 januarij getrout.
( 18). Symon PEETERS jongesel van Haerlem woonende inde
Clercksteech met Lysbeth JANS jongedochter van Haerlem woonende opt
Bagijnhoff.
Getrout den 30 januarij.
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( 19 ). Jacques VANACKEREN jongesel van Dentergem woonende inde
Coninckstraet met Tanneken CUYPERS jongedochter van Ysegem
woonende opde Crocht.
Getruut den 8 februarij 1600.
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Den 23 januarij 1600
(20). Hans ANDR!Esen joncgesell van Moerbeke., wonende inde Lange
Bagynestraet met Tannekin ELAUTS jongedochter van Gent wonende op
tSparen.
Getrout den 8 februarij 1600.
(21 ). Christiaen LEEUWERS weduwer van den Grave woonende inde
Ciciliensteech met Magdalena PIETERS jongedochter van tsHertogenbosch woonende inde Coninckstraet.
Ghetraut den 8 februarij 1600.
Den 30
(22). Arent THUEN!Ssen weduwaer van Amsterdam wonende inde
Achtercamp met Hendrixken JANS jongedochter van Harlem wonende
inde Gyerstraet.
Getrout den 13 februarij 1600.
Folio 122.
Den 20 februarij sa! desen het 3 ghebot hebben.
(23). Jacob THOMASsen Engelsman soldat onder capiteijn Yervax met
Cornelisken NANNINGS jongedochter van Haerlem woonende inde
Ach tere amp.
Getrout den 7 martij 1600.
(2-1). Pieter ENGBERTSsen van Overveen weduwaer met Zynken YANDENBROEL jongedochter van Rousselaer beyde wonende in de
Raemsteech.
Getrout den 13 februarij 600.
Den 6 Februaris
(25). Cornelis WILLEMsen van Diest met Guertie MARCUSdochter van
Amsteldam beyde wonende tot Amsteldam.
(26). Mailliaert WILLEKOME weduwaer van Cortrijcke ende Anna
HEIJNDERIJCKS weduwe van Jan VANKEMPEN beyde wonende tot
Amsteldam.
Attestatie op Amsteldam.
Den 13
(27). Cornelis MICHIELsen weduwaer van Eynthoven wonende bij de
Sijlpoort met Maria JANS jongedochter van Hees wonende inde
Gierstraet.
Getrout den 29 februarij.
(28). Marcus REGAUT weduwer van Steenvoorde woonende inde
Anganck met Barbel YANDEREYCKE van Gent weduwe van wijlen
Hendrick DESCHRIJVER woonende inde Breesteech.
Getrout den 29 februari.
Den 20 februaris
(29). Aerent WILLEMsen jongesell van Yelthoven woent tot Spanbroeck
met Heilken JANS jongedochter mede van Velthoven woent in die
Maddaleenensteeg.
Getrout den 12 Martij.

Folio 123.
(30). Daniel JACOBSsen weduwaer van Brugghe wonende tot Leyden met
Hillekin ANDRIESsen van Cranenburch (Graven) weduwe van Joos
THEUNISsen wonden inde Slycsteeg.
Getrout den 4 Marty 1600.
(31 ). Jacob JANSen weduwaer van Bommel woent in die Franckensteeg
met Aeltgen HERMANS jongedochter van sHertogen Bosch: woent in die
Ceciliensteeg.
Getrout den 7 marty 1600.
Den 27 februarij
Den 5 Maert
Den 12 mart
(32). Jan Wouters VANBEERWINCKEL weduwaer van Gestel bij Eijnthoven wonende inde Oude Doelestraet met Henderijcksken WILLEMS
jongedochter mede van Gestel wonende in de Sijlstraet.
Getrout den 26 maert anno 1600.
(33 ). Laureins JAN sen van Somergem weduwaer. wonende inde Achterstraet met Anna THOMAS jongedochter van Haerlem woonende int
Honde steegsken.
Den 19 april 1600.
Den 19 Maerte
(34 ). Corneelis GERRITSsen joncgesel van Gemert soldaet onder Willem
Vanpaenderen woont inde Achterstraet met Stijnken DIRRIX jongedochter vuyt Sticht van Munster wonende inde Peerdesteech.
Getrout den 4 Aprilis 1600.
Folio 124.
(35). Jan VANDERMERE weduwaer van Ham wont inde Cleen Houtpoort
met Janniken WOUTERS jongedochter van Eynthoven wont inde
Mergrietensteech.
Getrout den 9 aprilis 1600.
(36). Fransoys AMYS jongesel van Engelmunster wont in Sint Anthonisstrate met Jacominken SCHOUTHETEN inde Hagelstraet.
Getrout den 9 apprill.
Den 26 Marty
(37). Reijnier JHAMESen (Th- "') jongescl van Oostvrieslant souldat onder
capiteijn Willem Vanpaenderen met Geesiken BALTASAR jongedochter
van Oostvrieslant woonende inde Lombardstraet.
(38). Elyas OLOFS weduwaer van Haerlem woonende inde Sijlstraet met
Catharyne HENDRIX jongedochter van Haerlem woonende inde Cleyne
Houtstraet.
Getrout den 9 appril.
(39). Jan JACOBsen jongesell van Haerlem woent tot Delfft met Aagata
ISEBRANTzen jongedochter van Delfft woent aldaer.
Met getuigenis tot Delfft gctrout.
(40). Jaspar HARWICK weduwaer \·an Cortrick woent op die Yollersgrafft: met Jacomintgen CO RNA ERS jongedochter \an Sleijen ( Slegen)
woent in die Franckensteech.
Getrout den 15 aprilis 1600.
(41 J. Hanns MERSTACH jongesell van Gotthem: woent in die Yoorcamp:
met Henrickgen HOORENS jongedochter van Caamerick woent opde
Burchwal.
Getrout den 22 aprilis 1600.
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Den ' Aprilis 1600
(42). Jorden JANSsen weduwaer van Vessum met Jacqueminken CLAEIS
jongedochter \·an Gent beyde wonende opde Oude Graft.
Getrout den 18 aprilis 1600.
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Folio 125.
(43 ). Frans CORNELISsen joncgesel van Eynthoven woonende inde
Nieuwe Doelstraet met Amelyne PIETERsen jongedochter \an Cleef
wonende inde Corte Houtstraet.
Getrout den 2 meye 1600.
(441. Jan JANSsen jongesel van Haerlem wont opte Zylpoort met Aeltgen
FRANSdochter jongedochter \·an Gruningen ·) wonende inde Ga-,thuusstraet.
18 april 1600.
Den 9 Aprilis 1600
(45 ). Adriaen VANROOSEBEKE joncgesel van Rousselaer wonende inde
Corte Houtstraet met Vynken VALCKEN jongedochter van Engelmunster
wonende inde Franckesteech.
2 ( ·)1 maij.
(46). Hendrick DIRIX weduwer van Delft soldat onder capiteijn Willem
Vanpaenderen met Gerits LAMBERTS woonende in Sint Martenssteech.
(4 7 ). Tobias HENDERICKX jon gesel van sHartogenbosch woonende bijt
Kerckhoff met Agneeseken BERTHOLOMEUS jongedochter rnnden
Grave woonende opde Oude Gracht.
Getrout 9 may.
(48). Gerrit MATHEUSsenjongesel van Amsterdam wonende inde Groote
Houtstraet met Grietien AERTSEN jongedochter van sHertogenbosch
wonende inde Begijnestraet.
Getrouw! den 25 april!.
(49). Tobias VERELST jongesell van !peren wonende inde Turfsteech met
Susanna JACOBS jongedochter van Antwerpen wonende inde Groote
Houtstraet.
Getrout den 24 may.
Folio 126.
(50). Dirric DIRR!Czone BORTEN joncgesel van Harlingen wonende
inde Groote Houtstraet met Mariken PIETERS jongedochter van Gog
wonende inde Sijlstraet.
Getrout den 10 apprill.
(51 ). Elbert WOUTERSsen weduwaer van Naerden wonende tot Naerden
met Tanneken DENEUKELE jongedochter van Beijselare wonende inde
Clercsteech.
(52). Gerrit PIETERSsen joncgesel van Eyndhoven met Geertruyt BARTHELMEUS jongedochter rnn Middelburch byde wonende inde Molensteech.
(53). Dirric JANSsen ·) weduwaer van Mierlo met Perijne GENET weduwe rnn Laureyns SOUFLET ., beyde wonende buuten Sint Janspoort.
Getrout den 25 apprill.
154 ). Aert ZEG ERS joncgesel van Westerhoven met Lysbet VANCANEGHEM jongedochter van Thielt beyde wonende inde Hagelstraet.
Getrout den 23 apprill.

Den 16 Aprili s 1600
Gerson VANDECAPELLE jongesel van Nortwits woonende tot
Leyden met Maryken CONNINCKX jongedochter van Harlebeke in
Ylaenderen wonende inde Bertheljorisstraet.
Getrout den 2 may 1600.
(56). Matheus DEHEERE jongesel van Antwerpen wonende byde Groote
Houtpoort met Hester DEWITTE jongedochter van Londen wonende tot
Leyden.
Attestatie op Meyden den 7 meij.
(55).

Foliol27.
(57). Hans VALCKEMAN jongesel van Gent. Neeltie VANDERVEECKE

jongedochter mede van Gent beyde wonende in de Cleine Houtstraet.
Getrout den 30 appril anno 1600.
(58). Adriaen LIEVEN jongeselle van Reckem wonende inde Yoorcamp
met Catarina TIELEMANS jongedochter van Gelder wonende opt Sparen.
Getrout den 2 may 1600.
(59). Rogier BECAERT jongeselle van Meenen. met Elsken TISEN jongedochter van Cleef beyde wonende buiten de Cruispoort.
Getrout den 2 mey 1600.
(60). Dirrick JAN sen jongeselle van Gelder wonende inde Schachelstraet.
met Catijlina WILLEMS jongedochter van Tielt wonende inde Yoorcamp.
Getrout den 2 maye 1600.
(61 ). Rogier JOYE jongeselle van Mosele wonende inde Raemstraet met
Grietie RAIJERS jongedochter van Wageninge wonende opt Sparen.
Getrout den 2 may 1600.
(62). Dirrick DIRRICKsen jongeselle van Goch wonende bij de Sint
Janspoort met Geertie JANS jongedochter van Bommel wonende buuten
de Groote Houtpoort.
Getrout den 7 maij.
Den 7 3 Apprill
(63). Andrijs YANDAMME van Mosselen woent in die Berckeroede

steech met Wou ... '? WOITERS van Ryssem ( ·n: woent in die
Lombartstraet.
Getrout den 5 decembris 1600.
(64 ). Cornellis JAN Sen jongesell van Haerlem woent in die Haegelstraete:
met Lysbeth HEINSAEM jongedochter van Meenen woent opt Sparren.
Getrout den 7 may.
(65). Hans VANCOTHEM jongesel van Aelst in Ylaenderen met Neesken
BARTHELS jongedochter van Eyndhoven wonende beyde inde Groote
Houtstraet.
Getrout den 9 may.
(66). Crijn DEMONIX ende Geertgen VANSTRATEN') syn getrout met
attestatie van Leyden.
Den 7 mey.

Folio 128.
Pieter CAERLE joncgesel van Eyndhoven weduwer met Hendrieken
JOCHIMS van Steenwijc weduwe van Dierric THOEN!Ssen beyde
woonende op Bachenissegraft.
9 maij.
(68). Roeger KESTELIER jongesel van Antwerpen wont inde Corte
Houtstraet met Mayken MORKERCKE jongedochter van lsegem wont
inde Clercksteef.
Getrout den 9 ( '1) may.
(67).
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(69). Kaerele VANDAMME jongesel van Ghent wont opde Croft met
Machdalina DEWALE jongedochter van Engelmunster wont inde Corte
Houtstraet.
Getrout den 7 meye.
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Den 30 apprill
(70). Jan AEKER ( "') rnn Cassell dienaer onder den landdrossaert wont
inde Slijcksteech met Helekijn ALBERTZ van Emden. weduwe van
Vinsent PIJTERSen mede in die Slijcksteech.
Getrout den 17 augustus 1600.
(71 ). Aert HENDRICKX jongesel van Goch met Janneken JANS jongedochter van Breugel woonende beyde opde Voldersgracht.
Getrout den 24 may.
(72). Lucas VANBRANDENBORGH jongesel van Gent woonende inde
Bagijnestraet met Cornelia JANS jongedochter van Haerlem woonende
inde Jacopijnenstraet.
Getrout den 14 maij.
(73 ). Jason AERIAENS jongeselle vanden Bosch woent in die Lange
Baginenstraete met Anna GERRITZ jongedochter van Weesel : woent in
de Appelaersteech.
Getrout den 19 may .,
(74). Jan DANIELS weduwaer van Rotterdam soldaet onder capitein
Willem Vanpaenderen met Anna JOCHIMS van Harlem wont inde
Voorcamp.
Getrout den 17 may.
Foliol29.
(75). Laurentz ARIAENS joengesell van Haerlem woent op die Beeck met
Lysbet CORNEELIS jongedochter mede van Haerlem: woent in die Coeningstraete.
Getrout den 20 may 1600.
(76 ). Anthonis DIERIX jongesell van Deventer woent in die Kleine Houdstraete: met Mijken PIJTERS jongedochter van Alckmaer woent aldaer.
Getuigenesse ghegheven op Alcmaer opde Ijsel ., Op 15 may.
(77 ). Baerent CORNEELIS jongesell van Leiden woent in die
Sparwouwerstraete met Jannicken JANS jongedochter mede van Leiden
woent aldaer.
Attestatie op Leyden 19 may 1600.
Den 7 Meye
(78). Pieter DEVOS joncgesel van Isegem wonende opde Oude Graft met
Paulynken JANS jongedochter ,·an Breda woonende opde Bachenessegraft.
Getraut den 23 may 1600.
(79 ). Geerart KETEL jongesel van Meppel wonende inde Jacobijnenstraet
met Lysbeth JANS jongedochter van Alse inden Palhts woonende int
P.. nen hoff.
Getrout den 23 maij 1600.
(80). Pieter LENARTS jongesel \·an Haerlem met Jannekin ROELEN jongedochter van Meenen woonende beyde tusschen de Campen.
Getrout den 21 may 1600.
(81 ). Pceter LUCAS jongesel van Tielt. met Anna HESSELS weduwe \an
Embden woonende byde tot Enchuysen.
Attestatie op Enckhuysen den 14 meye 1600.

Folio 130.
(82). Jan JAN sen jongeselle van Goor wonende in Sint Michielstraet ende
Geesken WOLBERS jongedochter mede van Goor wonende inde Sint
Annastraet.
Getrout den 4 juni.
(83). Lowijs BOEVE joengesell van Cortrick woent in die Lange Bagijnenstrate met Maijken VANHAEVERBEKE jongedochter van Isegem:
woent op Backenessergrafft.
Getrout den 30 may.
(84). Assuerus DEHAMERE weduwaer van Eemden wonende inde Hagelstraet met Tannekin WILLEMS jongedochter van Andwerpen wonende
inde Wijde Appelaersteech.
Getrout den 28 maij.
(85). Dirric BARDOEL joncgesel van Gog wonende bijde Sijlbrugge met
Hillekin LEENARTS jongedochter mede van Gog wonende inde Scachelstraet.
Met attestatie')
(86). Simon SIMONSsen joncgesel van Harlem wonende buuten de
Groote Houtpoort met Dieuwer GERRITS jongedochter van Alcmar
wonende aldaer.
Getrout met attestatie van Alcmar den 29 may?
Den 21 Maij 1600
(87). Jan Thuenissen DEHAEN weduwaer van Hees wonende inde
Sparewoustraet met Mariken THUENIS van Eyndhoven weduwe van
Abraham WILLEMSsen wonende op tCleyn Heylige Landt.
Getrout den 3 ( ?) Jun ij.
(88). Rutger STEVENS joncgesel van Santen wonachtich tot Lonnen met
Adewick VANHEIJL jongedochter van Cleef wonende opde Burchwal.
Getrout den 4 junij.
Folio 131.
Den 28 May
(89). Thonis GERTSEN weduwaer van Deventer wont opde Beke met
Altgen JANS wedewe van Jan THANNES ? wont in die Groote Houtstraet.
Getrout den 13 junij 1600.
Den 4 junij
Den 11 junij 1600
(90). Andries MAHUS jongesel van Antwerpen met Anna LANIER jongedochter van Antwerpen woonende beyde opde Oude Gracht.
Getrout den 27 junij 1600.
(91 ). Jacus CLAES jongesel van Harlem met Reynken ROLOFS van
Campen wonende beyde inde Franckensteech.
Getrout den 25 junij 1600.
(92). Francoys CAULIER jongesel van Cortryc woonende inde Lange
Veyrstraet '? met Joosynken PIETERS jongedochter van Delft woonende
opt Sparen.
Getrour den 21 junij.
(93). Joos CLAES jongesel van Seelst in Brabant met Neelken CORIJNEN woonende beyde inde Sparrewouwerstraet.
(94). Geerart MARTSEN jongesel van Aren~ In Vrieslant met Baeff
ARENS jongedochter van Hom woonende tot Velsem.
Getrout met attestatie tot ... op 20 junij.
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(95). Oswalt SULLEMANS jongesel uut tlant van Mechelenburg met
Heylken SARLE Hendrixdochter van Haerlem wonende beyde tot Swol ·1
Folio 132.
Den 10 junij
(96). Pieter VERWANTE weduwaer van Rouselaer wonende tot Velsen
ende Thonynken KOCKEL jongedochter van Lichtervelde wonende inde
Ramelincksteech '7
Getrout den ·1 july.
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Den 25 junij 1600
(97). Willem BERCKELO Scotsman dienaer onder den landdrost wonende inde Corte Magrietstraet met Beliken ADAEMS '1 weduwe van Evert
WYNANTS van Rotterdam wonende opde Oude Graft.
Getrout 30 julij.
(98). Michiel HENDERYCKsen jongeselle van Werwick wonende tot
Leyden ende Jacquemine HARMENS jongedochter van Reijniegen
wonende mede tot Leyden.
(99). Claes TYTGAERT jongeselle van Tielt ende Vijntie CUFETTERS
(H- '1 ) jongedochter van Sweveseele beijde wonende byde Oude Doelen.
Getrout den 9 july.
Den? julij 1600
( 100). Jacob HALEWYNS weduwer van Harlem wonende in Zweden met
Janneken CORNELIS jongedochter van Harlem wonende inde Warmoesstraet.
Getrout tot Amsterdam den 16 julij.
( 101 ). Crijspijn VANDERMOLEN weduwaer van Neerbrakel wont op het
Groot Heylig Lant met Maijken SWILDEN jongedochter van Neerbrakel
wont inde Cleine Houtstraet.
Getrout den 18 julij 1600.
Folio 133.
( l 02). Gillis DECUENINCK weduwer van Ledegem wont inde Breede
straet met Catherina VERMAND ER jongedochter van Hoeckene woonende inde Guyerstrate.
Getrout den 18 july 1600.
( 103 ). Clays JUTEN (In ten '1 ) jongesel van Cortrijck soldaet onder Willem
Vanpaenderen met Neesken DESTERCKE jongedochter van Cortrijcke
wonende inde Hagelstraet.
Den 9 Julij
( l 04 ). Meester Gerart ISBRANTS wed uwer van Delft wonende aldaer met
Anna Claes DUYST jongedochter van Harlem wonende inde Groote
Houtstraet.
Getrout den 23 julij '?
( 105). Geleyn TEVEL joncgesel van Ipren wonende tot Leyden met
Geertgen BERENS jongedochter vuyt Sticht van Munster wonende inde
Gierstraet.
Getrout den 25 julij.
(! 06). Jan CLAES sen joncgesel van Harlem wonende inde Franckesteech
met Annekin JACOBS weduwe van Harlem wonende inde Smestraet.
Getrout den 25 julij.
(107). Henderyck HENDERYCKsen weduwaer van Nimegen wonende
inde Magdalenesteech ende Griete GERRITS weduwe van Gisbert WILLEMsen wonende tot Amsterdam.
Getrout den 25 july.

(108). Lambrecht ALBRECHTsen joncgesel van Breugel wonende inde
Hagelstraet met Cathelina WOUTERS jongedochter van Gestel wonende
inde Sint Annastraet.
Getrout den 25 julij 1600.
Folio 134.
Den 16 julij 1600
(109). Jan VERMOUT weduwer van Comene in Vlaenderen met Cynken
NOTERS jongedochter van Cortrijck woonende beyde inde Keyserstraet.
(110). (doorgehaald:) Pieter SANDERS jongesel van Eeckloo woonende
opde Sylpoort met Stoffelyne STEENBEKE jongedochter van Slengen
woonende opde Bannesteech?
( 111 ). Christiaen DEHEM wed uwer van Meesene met Mayken SCHILTS
jongedochter van Wulvergem woonende beyde aan dOsmert.
Getrout den 6 Augusti.
(112). Geert GOOSSENS jongesel van Schoonhoven met Lysbeth
LENARTS jongedochter van Roermund woonende byde in d' Achterstraet.
Getrout den 6 augusti.
Den 23 July 1600
(113). Jan Janssen CLERCQ weduwaer Engelsman woonende inde
Jacopijnensteech met Beliken PIETER van Delft, weduwe van Geerard
VANROBAIJS wonende inde Sijlstraet.
6 '1 Augusti.
Den 30 julij 1600
(114). Dirric MARCUSSEN joncgesel van Oesthost wonende aldaer met
Lysbet CORNELIS van Haerlem weduwe van Jacob HENDRIXS wonende inde Groote Houtpoort.
Getrout """ .. "
( 115). Jan BARENTS jongeselle van Amsterdam soldaet onder cappeteijn
Claes Gorisen wonende inde Cleine Houtstraet ende Marie JANS jongedochter van Amsterdam wonende mede inde Cleine Houtstraet.
Getrout den 13 Augusti.
Folio 135.
(116). Jan ADRIAENsen jongeselle van Uuttrecht wonende inde Ridderstraet ende Catelina OOSTE jongedochter van Geesbergen in Flaenderen
wonende inde Achterstraet.
Getrout den 20 augusti.
( 117). Jan LAMBERTsen jongeselle van Einthoven wonende inde
Gierstraet ene Barbe FRANSdochter jongedochter mede van Einthoven
wonende in de Margriete steech.
Getrout den 10 Augusti.
(118). Joost THOMAsen weduwaer van Harlem ende Anna JANS jongedochter van Woensel beyde wonende in de Oude Doelenstraet.
Getrout den 13 augusti 1600.
( 119). Jochim BALTENsen jon gesel van Haerlem wonende inde Schachelstraet ende Aeltie ADRIAENS jongedochter van Heemstee wonende aldaer.
Getrout den 15 augusti.
Den 6 Augusti 1600
( 120). Jan WILS Pieters jongesel van Rousbrug woonende inde Crommenelleboochsteech met Cijken GERETS jongedochter vanden Bosch
inde Molestraet.
Getrout den 20 augusti.
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( 121 ). Willem MARTENS de Gullicker jongesel van Wesel woonende inde
Aneganck met Sara Bernart GOVARTsen jongedochter van Dordrecht
woonende aldaer.
Heeft attestatie op Dordrecht om aldaer te trouwen den 20 Augusti.
( 122). Jan MATTHEEUS jongesel van Harlem woont buyten de Cruyspoort met Aelken ABBES jongedochter van Franicker woonende oock
buyten de Cruyspoort.
Getrout den 21 Augusti 1600.
( 123 ). Peeter JANS jongesel van Verlingen woonende inde Margrietestraet
met Mayken DEWOLF jongedochter van Woude wonende tot Santvoort.
Hebben attestatie up Santvoort den 20 augusti.
Folio 136.
Den 13 Ammsti 1600
( 124 ). Henrics CRIECKE weduwaer van Drongen wonende inde Groote
Houtstraet met Grietgen JANS jongedochter van Collum wonende inde
Nieuwesteegh.
Getrout den 29 Augusti anno 1600.
( 125 ). Pieter WILLEMS sen joncgesel van den Bosch wonende opde Oude
Graft met Trijnken DIRRIX jongedochter van Gog wonende inde Groote
Houtstraet.
Getrout den 29 augusti 1600.
( 126). David Jansen LUIPAERT jongesel van Dordrecht woent aldaer met
Clara VANDERLAREN Gerritsdochter jongedochter van Haerlem woent
in die Jacopijnensteech.
Getrout tot Dordrecht ·J den 30 Augusti 1600.
Den 20 Augusti
( 127). Jan Jansen VANCLAREBOETE ( 'l) jongeselle van Goch wonende
inde Corte Houtstraet ende Maijcken GOSENS jongedochter van Einthoven wonende inde Witte Heeresteech.
Getrout den 5 Septembris.
(128). Winant JANsen weduwaer van Harlem wonende inde Raemsteech
ende Lijsbeth JANS jongedochter van Harlem wonende op tCraijenest.
Getrout den 5 september.
( 129). Pieter VANPOMFOORT joncgesel van Nipkercke met Jannekin
VANDRIESSCHE jongedochter van Werveken wonende byde opte Burchwal.
Getrout den 10 september anno 1600.
Folio 137.
( 130). Diderick LUCAS jongesel van Antwerpen woonende inde Sijlstraet
met Geertken ROELEN jongedochter van Harlem woonende oock inde
Sijlstraet.
Sa! beschiedt brengen van Amsterdam. getrout den 17 september
1600.
( 131 ). Thijs JANSen jongeselle uut het land van Gulick ende Eva ROBERTS jongedochter van Harlem beijde wonende opde Raexs.
Getrout den 12 september 1600.
( 132 ). Jan G!Llsen jongeselle van Utrecht wonende inde Sparwouwerstraet. ende Anna HILLEBRANTS jongedochter van Horen wonende opde
Bruchwal.
Getrout den 22 september 1600.

Den 3 Septembris
( 133 ). Joost VANCRALINGEN weduwaer van Meessene wonende tot
Leyden met Emmerensken CHARTEELS jongedochter van Honschote
wonende inde Barteljorisstraet.
Getrout den 19 september 1600.
(134). Art ARTSEN jongesel van Sijlst in Braban (sic) wont opde Croft
met Mayken PIETERS jongedochter van Haerlem. wont opt Groot
Heylige Lant.
Getrout den 19 september 1600.
Den 10
(135). Karel VANDENBAERSSE jongesel van Isegem wonende inde
Margriete straet met Grietgen HENDRIX jongedochter van sHertogenbosch wonende inde Magadaleenesteech.
Trouwen tot Rotterdam.
( 136). Jan VROMAN jongesel van Ysegem woonende op de Crocht. met
Marijken PIETERS jongedochter van Hees woonende in de Gierstraet.
Getrout den 24 september 1600.
(137). Michiel VANDEPITTE joncgesel van Rousselaer wonende in de
Dijckstraet met Mayken FIERS jongedochter van Thielt wonende opde
Burgwal.
Getrout den eersten octobris 1600.
Folio 138.
( 138 ). Peeter CORSTIAENS jongesel van Goch met Lijnken GOOSSENS
jongedochter van Weert woonende beyde buyten de Cruyspoort.
Getrout den 24 september.
Den 17 september
(139). Jan PHILIPS joncgesel van Velthoven wonende opde Kroft met
Jannekin AERTS jongedochter van Woensel wonende inde Witteheerensteech.
Getrout den 3 octobris.
( 140). Aert JOSEPHS joncgesel van Bommele wonende in de Sijlstraet
met Jannekin FREMAULT jongedochter van Meenen wonende buuten de
Cleyne Houtpoort.
Getrout den 8 octobris 1600.
( 141 ). Hendric JOCHIMS weduwaer van Naeldwijc wonende tot
Sparendam ende Machte! GERRITS weduwe van Gerrit PIETERsen
wonende in de Clercsteech.
Getrout den eersten octobris 1600.
( 142). Barthelmeeus SIMON sen van Antwerpen joncgesel wonende byde
Schalcwycpoort met Annekin DUBOIS jongedochter van Delft wonende
ooc byde Scalcwycpoort anden Boom.
Getrout den eersten octobris 1600.
den 24 september
( 143 ). Pieter JOOS TEN jongeselle van Warvijck wonende inde Voorcamp
ende Lijsbeth HERMANS weduwe van Jan WILLEMsen van Alcmaer
wonende opde Burchwal.
Getrout den 10 octobris 1600.
( 144). Pieter JANSEN jongeselle van t'sHertogen Bosch wonende buiten
de Cruijspoort ende Janneken JANS jongedochter van Gooch wonen inde
Sacksteeg.
Getrout den 10 octobris 1600.
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Folio 139.
(145). Geert JANSsen weduwer van Diegenem wonende buiten de Cruyspoort ende Aelken HERMANS jongedochter van Sceppergem? wonende
inde bleek van Wilhelm LUCAS tot Blommendael.
Getrout den 7 october 1600.
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Den ersten Octobris
(146). Anthonis Thonissen DU ROSSEU (Fosseu ?) jongesel van Menen
met Annelisken VANBUNDER jongedochter van Sint Niclays wonende
beyde inde Hoochstraet.
15 october 1600.
(147). Joos VANBUEYRIEjongesel van Hulste bij Curtrycke wont buyten
de Cruijspoort met Beelke DEBOOS jongedochter van Meenen wonende
inde Margriete straet.
Getrout den 15 october 1600.
Den 8 Octobris
(148). Jan JANS weduwaer van Stiphout wonende aen de Veststeech ende
Meinsie PIETERS weduwe van Jan DIRRICKSsen van Campen woonende bijde Helmontsteech.
Nota voor dit mael stille te staen.
(149) Arnout VANLYBERGEN jongesel vanden Bosch wonende tot Amsterdam met Clara DEVISCHER jongedochter van Antwerpen wonende
opde Oude Graft.
Getrout 2 november.
( 150). Menso Alberts VANWITMONT ende Griet GERRITS weduwe van
Augustijn HERNANDES beyde wonende tot Amsterdam.
(151 ). Peeter CULENS weduwer van Bruessele wonden in de Gyerstraet
met Lysbeth VANDERESSCHE jongedochter van Gent wonende opt
Groot Heylig Lant.
Gertrout den 24 octobris 1600.
Den 24 octobris
Folio 140.
(152). Peeter DIRICKX weduwer van Haerlem met Lysbeth JANS van
Gorcum weduwe van wijlen Jacob PHELIPS de Seeu, beyden wonende
inde Slycksteech.
Getrout den 29 october.
(153). Joos HENDRICKX jongesel van Roosebeke met Lydia JANS
weduwe van Bastiaen VERMEEREN woonende beijde byde Sparrewouwerpoort.
Getrout den 24 october.
(154). Cornelis Hendricx BRABER jongesel van Moninckedam woonende opde Oude Gracht met Cathelyna STEENHOUWERS jongedochter
van tsHertogenbosch woonende tot Cleve.
Attestatie gegeven op Goch den 22 october 1600.
Den 15
( 155). Lambrecht EEUWOUTz joncgesel van Delft wonende in de
Clersteech met Trynken JANS van Vreen weduwe van Herman Harmans
VANDEHAM wonende op tSparen buuten om.
Getrout den 5 november 1600.
( 156). Pieter DECUENINCK soldaet tot Geertruydenberge met Aelgen
PIETERS jongedochter van Wesel woonende inde Voorcamp.
Trouwen tot Geertruydenberge.

( 157). Zweer STEVENS jongesel van Utrecht olislager wonende tot
Harlem met Mariken WILLEMS jongedochter vuyten Hage wonende tot
Leyden.
Attestatie op Leyden den l' november 1600.
( 158). Jan DESCHR,IJVERE weduwaer van Ipren wonende inde
Molensteech met Mechelyne VANLITH jongedochter van Gog wonende
tot Blommendale.
Getrout den 29 october.
( 159). Pieter DIRICXzenjongesel van Franiker met Jopkin PIETERS jongedochter van Harlem beyde wonende inde Sacsteech.
Getrout den 1 november 1600.
Folio 141.
( 160). Hendrick JANSsen joncgesel van Gog wonende ande Groote Houtpoort met Janneken LENAERTS vanden Bosch weduwe van Jan GITERLINX wont op Kleyn Heylig Lant.
Getrout den 5 ( 7 ) november 1600.
( 161 ). Hubert DEPAPE jongesel van Aelst woonende tot Alberts berch met
Jannekin BOLLAERT van Meenen weduwe van Joos SCOUTEETEN
wonende in de Cornelis steech.
Getrout den 5 (?)november 1600.
(162). Jan VANHEE van Rousselaer. met Trijnken ALBERTs van Harlem
beyde zynde tot Lonnen.
Sijn getrout in Engeland.
Den 22 octobris
(163). Arent BERTEMEUSsen van Andwerpen soldaet onder capiteyn
Hove ende Stynken JANS van Leuwaerden beyde wonende tot Amsterdam.
Getrout den 14 november 1600.
(164). Willem Jans CREMER jongesel van Berck int lant van Gulick
woonende inde Schachelstraet, met Janneken VANDENHOVE jongedochter van Rousselar wonende opt Sparre.
Gegeven attestatie op Amsterdam den 13 november 1600.
(165). Jan DERAVE van Santwyck woonende op Alberts berch met
Marijken MARTENS jongedochter van Haerlem wonende in de Bertheljoris straet.
Getrout den 14 november 1600.
( 166). Anthonis MICHIELSEN weduwaer van Marie kercke wont op
Backenisse met Trynken CRIJN jongedochter van Haerlem wont opde
Vollers gracht.
Getrout den 12 november.
Folio 142.
( 167). Jan GERTSEN jongesel van Einthoven wonende in de Cruijstraet
met Oltken ECHBAERTS jongedochter vanden Graef wonende in de
Margrietensteech.
Getrout den 14 november 1600.
( 168 ). Anthonis JACOPTSEN jongesel van Haerlem wont tot Velsen met
Linken JANS jongedochter (van) Vylvoerden wont inde Conincx strate.
Getrout den 21 november 1600.
Den 5 novembris
( 169). Hans CHRISTIAENS jongesel van Antwerpen wonden opt Sant
met Aelken THUNIS jongedochter van Deventer wonende opde Beeck.
Getrout den 19 november 1600.
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( 170). Jan PIETERS varent jongesel van Eyndhoven woonende inde Groot
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Houtpoort met Anneken HENDRICKX jongedochter van Goch woonende
opt Sant.
Getrout den 21 november 1600.
( 171 ). Josias HEYNS jongesel van Colchester dyenaer des Goddelicken
woorts tot Catwyck op See wonende aldaer met Sara Aerts VANFATERBEEK ., jongedochter van Eyndhoven wonende inde Coninckstraet.
Getrout den 28 november 1600.
( 172). Abraham DEHASE jongesel van Norwits woonende inde
Blaerwyck ·)met Judith VANSONNEVELT jongedochter van Veer wonende tot Worcum.
Attestatie op Worcum den 20 november 1600.
( 173 ). Lucas FRANS jongesel van Breda woonende buyten de Cruys met
Goertken JAN jongedochter van Haerlem wonende inde Corte Veyrstraet.
Getrout 21 november.
( 174). Nicolas DEWOLF jongesel van Rouselare woonende inde Sylstraet
met Susanna DEKOENE jongedochter van Lonnen wonende in de
Coninckstraet.
Getrout den 21 november.
Folio 143.
Den 12 november
( 175). Jan VERSTEGEN joncgesel van Cleef wonende opde Vooren met
Engeltgen JERONIMUS van ter Herloo ., jongedochter wonende mede
opde Vooren.
Gegeven attestatie op de Voorn den 26 november.
( 176). DOORSTREEPT: Laureijns VANEYNDE weduwer van Gent
wonende inde Sparewoustraet met Freriken WILLEMS van Deventer
weduwe van Jan HULITS wonende op den Corten Dyck.
Impedimentium "?
( 177 ). Gerard DANNELS wed uwer vuyt tlant te Gulick wonende in de
Groote Bagijnestraet met Betgen OSTEN van Brugge. weduwe van
Guilliame BUETERDROOGER wonende te Vere.
Getrout den 13 december 1600.
( 178). Clais ROELOFFS weduwer van Laar in het Sticht van Moenstier
met Anna GERRYDTZ weduwe van wijlen meester Pijler HEINS woenende opt Sparren bij die Lange Brugge.
Getrout den 28 november 1600.
( 179). Wijllem CORNEELISsen laekeman jongesel van Haerlem: woent
op die bleek ant Kerchoff: met Aegtgen CLAIS jongedochter mede van
Harlem woent opt Sparren.
Getrout den 28 november 1600.
( 180). Hendrick JANSSEN van Alcmar wonende te Vlissingen met
Stijnken HERMANS jongedochter mede van Vlissingen wonende inde
Cornelissteech.
Getrout den 28 november 1600.
Folio 144.
Den 19 Novembris 1600.
( 181 ). Claes Jans WIPPE jongesel van Alcmaer woonende aldaer. met
Lysbeth BLOCKX jongedochter van Franicker woonende opde Raeckx.
Getrout den 5 december 1600.
( 182 ). Thuenis ARRENTSz joncgesel van Harlem v. onende in de
Sacsteech met Judith JORIAENS jongedochter van Leyden wonende aldaer.
Getrout tot Leyden met attestatie.
( 183 ). Andries WILHELMsen Scotsman wonende in de Cleyne Margriete
straet met Neeltie JANS wonende tot Goude.
Attestatie opde Gouwe den 5 december 1600.

(184). Joriaen HENDRIX jongesel van Halteren wonende op t'Nieulant
met Trynken PIETERS jongedochter van Essen wonende op d'Oude Graft.
Getrout den 5 december 1600.
(185). Hans MICHIELS joncgesel van Hamborch wonende opte Oude
Graft met Anna GERRIT jongedochter vander Nyenkerc wonende opde
Raex.
Getrout den 5 december 1600.
Den 26 november
(186). Nicolas AAVERDIJS ·J Van Averdijs uit het lant van Lutsenburch
soldaet onder cappetein Jan Nemris met Lijsbeth JASPARS jongedochter
van Goch wonende in de Corte Margrietestraet.
Voortevaren? Getrout den 12 december 1600.
(187). Abraham VANGOERLE jongesel van Tielburg wonende inde
Groote Houtstraet met Mayken VANCARREBROECK jongedochter van
Gent woonende int Cleyn Heylig Lant.
Getrout den 10 december.
Folio 145.
( 188 ). Hubert JANSSEN jongesel van Harlem wont op Sperwouwerstraete
met Rycken LANGMERTENS: jongedochter van Haerlem wont Schepmackersdijck.
Getrout den 13 december 1600.
Den 3 december 1600
( 189). Cornelis SIMONSsen jongeselle van Harlem wonende buyten de
Groote Houtpoort ende Marijtken JANS jongedochter van Alcmaer.
Getrout met attestatie van Alcmar den 19 december 1600.
( 190). Gwillame DUFFEED Engelsman gelogeert opt Groote Heylige
Lant met Stijnken MATHIJsen jongedochter van Campen wonende bijde
Calestoorn.
Getrout den 17 december 1600.
( 191 ). Lowijs JOIGNO uut Vrankrijck soldat onder den Hopman Jan
Memrij met Beelken GERRITS van Camerijck woonende byde Raemsteech.
Getrout den 17 december 1600.
( 192). Jan Laureyssen VANHOUWAERT jongesel van Oosterseel
woonende in Sint Jacobs straet met Martijnken DEVRIESE jongedochter
van Schiedam woonende inde Corle Houtstraet.
Getrout den 24 december 1600.
Den JO Decembris 1600.
( 193 ). Lucas GERRITSz joncgesel van Almeloo met Sara JANS jongedochter van Breda beyde inde Jacopijne steech.
Getrout den 26 december 1600.
( 194 ). Abraham JANS sen joncgesel van Gog met Maijken WILLEMS jongedochter van Andwerpen beyde woonende in Sint Annastraet.
Getrout den 24 december.
Folio 146.
( 195 ). Arent Jans VANGELTS van Tijlburch weduwer wonende inde Witte
Heerensteech met Magdaleenen JANS jongedochter van Andwerpen
wonende inde Cueninckstraet.
Getrout den 24 december 1600.
( 196 ). Willem FRANS sen lakeman joncgesel van Harlem wonende inde
Magdaleenesteech met Cathelyna BURT jongedochter van Gent wonende
tot Amsterdam.
Getrout den 26 december 1600.
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( 197). Jacob JANS sen joncgesel van sHertogenbosch met Aeltgen GERRITS van Stadt weduwe van Jacob EVERTS beyde wonende inde Corte
Margrietstraet.
Getrout den 26 december 1600.
(198 ). Wouter JACOBS sen joncgesel van lsegem wonende by de Scalcwijcpoort met Mariken LAMBERTS jongedochter van Harlem wonende
bijde Raemsteech.
Getrout den 26 december 1600.
( 199). Ryckaert RYCKAERTsen joncgesel vuyt Eemderlant met Janneken
HENDRIX jongedochter van Gestel beyde wonende inde Raemsteech.
Getrout den 26 december 1600.
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Den 17
(200). Meester Pieter BORRY weduwaer van Poperinge wonende inde
Smestraet ~ Met Josyna VERWANTE weduwe van Willem HAGHEDOORNE wonende inde Rudderstraet.
Getrout den 2 januarij 160 !.
Folio 147.
(201 ). Jacob Thijelmanssen VANDENEYNDE joncgesel van Harlem
wonende opde Oude Graft met Anna Pieters RIJCHOUTS jongedochter
van Delft wonende aldaer.
Getraut tot Delf met attestatie.
(202). Albert PIETERSsen joncgesel van Westryssem in Noortwege
wonende inde Achterstraet met Grietgen WILLEMS jongedochter van
Harlem wonende inde Lange Margrietestraet.
Getrout den laetsten december 1600.
(203). Adriaen CLAESsen jongeselle van Antwerpen wonende opde
Vollersgraft ende Janneken JACOBS joncdochter van Gent wonende buijten de Cleine Houtpoort.
Getrout den 2 januari 160 !.
(204). Jan LAURENS jongeselle van Oosterzee? ende Gysbertken GERRITS weduwe van wijlen Adriaen VANSTEEN wonende beyde inde
Ridderstraet.
Getrout den laetsten december 1600.
(205). Luwert HILLEBRANTS joncgeselle van Emden ende Janneken
PIETERS weduwe van wijlen Jan WILLEMsen beyde wonende inde Oude
Doelstraet.
Getrout den laetsten december 1600.
(206). Thys MAERTsen joncgeselle van Harlem wonende opt Sparen ende
Neeltgen CORS jongedochter mede van Harlem wonende in de Lange
Veerstraet.

Den 24 Decembris
(207). Claes JANS weduwaer van Amsterdam wonende aldaer met Lijne
JANSEN wonende inde Sneerstraet.
Folio 148.
(208). Cornelis CLAESsen joncgesel van Oostvooren wonende tot Rotterdam met Griet JANS jongedochter van Harlem wonende inde Magdaleenesteech.
Getrout den 16 januari 160 !.
(209). David VERMEER van Gent met Jacquemyne DEHEMS van Honschote beyde wonende op tSparen.
Getrout den negens ten januari 1601.
(210). Leurent PELTIER joncgesel van Hesdin soldat onder den capitien
(sic) Jan Nemrij met Maijken VANDERBEKE jongedochter van
Audenaerde want in de Voorcamp.
Verhindering parie insani sponsi._Den lesten dach des jares 1600

(211 ). Lodewijck LODEWIJCX jongesel uuten den Hage woonende inde
Raemstraet met Marijken HENDRICKX van Venloo weduwe van wijlen
Françoys VANHOIJ woonende opt Nieulant.
Getraut den 16 januari 1601.
(212). Christiaen WYDOOGE joncgesel van Lichtervelde met Janneken
JANS jongedochter van Gennip beyde wonende inde Comelissteech.
Getraut den 16 januari 160 !.
( 213 ). Heindric DIRRICX joncgessel vuyt lant van sHeerenberch met
Mariken GERRITS jongedochter van Eijndhoven wonende beyde op
tCraijnest.
Getrout den 14 januari 1601.
(214). Thys WOUTERS joncgesel van Gestel wonende op tGroot Heylige
Landt, met Willemken CRIJNEN jongedochter van Velthoven wonende
opde Kroft.
Getrout den 16 januarij 1601.
Folio 149.
(215). Jan FREDERICKX jongesel van Wesel. met Comelisken CORNELIS van Haarlem weduwe van wijlen Frederick HUBERTsen, woonende
beyden inde Slycksteech
Getrout den 13 januari.
(216). Daniel JACOBS jongedochter van Haerlem met Magdalenken PHILIPS jongedochter vander Goes. woonende beyde inde Voorcamp.
Getrout den 16 januari 1601.
(217). Jan DRIEGE jongesel van Gent woonende aende Schipmakersdyck
met Jorijnken CLOPPERS jongedochter van Crombeke woonende inde
Volderije.
Getrout den 19 janauri 1601.
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Volgens de biograaf Valère André zag meester Pieter Meganck
het levenslicht in Ninove. Deze overtuiging berust op het feit dat
Meganck in 1549 een Latijnse grammatica in Latijnse verzen
schreef, waarin hij zichzelf bestempelde als 'authore Petro
Megano Ninivita' '. Anderzijds situeerden de biografen Sweertius en J. Marchand zijn geboorteplaats in Komen. De biograaf
Alphonse Roersch vond deze laatste opinie zeer aannemelijk en
meest overtuigend'. Abbé LJ. Messiaen die een biografie
schreef in 'Histoire de Comines', bleef overtuigd dat we de wieg
van Meganck wel degelijk in Ninove moeten plaatsen.
In 1500 vinden we hem vernoemd in de inschrijvingsrol aan de
universiteit te Leuven. Zijn geboortedatum moeten we bijgevolg
minstens omstreeks 1485 situeren. Na zijn promotie in de
'artes' liet hij zich in 1505 opnieuw inschrijven aan een hogere
faculteit. Telkens werd hij er gematriculeerd als 'Meganck
Petrus d'Alosta ',waaruit we allicht kunnen afleiden dat hij toen
in Aalst woonachtig was'.
Was de naam 'Megants' of 'Medeganc' een variante op de naam
'Meganc'? Als we de vraag affirmatief moeten beantwoorden,
dan zou het allicht kunnen dat de familie ook in het Westkwartier voorkwam. Een magister Nicolas Megants fungeerde
vanaf 1491 in de abdij in Sint-Omaars als 'magister quotidiarum et organiste' ten tijde van abt Jean de Lannoy ( 1473-1492).
Hij stierf in 1514".
De naam 'Medeganc' kwam in Sint-Winoksbergen in de 16'
eeuw frequent voor'.
Vermelden we ook de koster-schoolmeester 'Adriaen Meyganc'
in Blankenberge, die eind 1540 stierf 1'.
Een Jan Meganc, gehuwd met Mayken Van der Elst fa. Joos,
werd in 1561 genoteerd in Hondschote 7 • Een Jan Meganc, gehuwd met Pryncken Hughes, was ook geboortig van Hondschote, maar verbleef in 1586 in Sint-Winoksbergen '.
00

0 00

Na zijn studies richtte Pieter Meganck in zijn geboortestad
NINOVE een school op, waar hij met succes Latijn en Grieks
doceerde. Zijn verblijf aldaar zou hem de bijnaam 'Ninivita'
hebben bezorgd''.
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Toen de grammaticus Jan de Spauter (Ninove ca. 1480-Komen
1520). schoolrector in KOMEN, in 1520 overleed. voelde
Meganck zich geroepen om de geleerde humanist daar op te
volgen 111 • Hij werd er met open armen ontvangen door Georges
de Halewijn. heer van Komen, humanist en mecenas van
kunst wetenschap en onderwijs 11 • Meganck zal ongetwijfeld
ook meester Jacob de Pape gekend hebben die omstreeks deze
tijd onderwijs verstrekte in Waasten'~.
Hoe lang hij in Komen verbleef, kunnen we enkel gissen. maar
de bewering van L.J. Messiaen in zijn 'Histoire de Comines',
dat Meganck ononderbroken van 1520 tot aan het overlijden van
Georges de Halewijn in 1536. leraar was in Komen en dat hij
vervolgens wegens het verdwijnen van zijn promotor in een
beroerde toestand van armoede en ellende verkeerde. is totaal
fout. Een ambtsperiode als schoolmeester, gedurende zestien
jaar op dezelfde plaats was trouwens niet gebruikelijk. De contracten voor aanwerving waren steeds van kortere duur.

Carolus Winckius, prior van het dominicanenklooster in Ieper
in 1568. vertelde in een brief, gericht tot de apostaat Karel
Daneel. die hij wilde bekeren, dat hij voor de jaren dertig school
liep in Komen bij magister Meganck ".
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Het verblijf van Pieter Meganck in POPERINGE kunnen we in
elk geval met historische zekerheid in 1529 en 1531 plaatsen.
Toen de rederijkers 'De Cruusbroers' of 'Lichtgheladen' zich in
augustus 1529 te Ieper aanboden om aan een welsprekendheidstomooi deel te nemen, werden ze door de deken van de
hoofdkamer 'Alpha et Omega' gewraakt, vermits ze hun vergunningsbrieven bij inschrijving niet konden voorleggen.
Diep gekrenkt in hun trots keerden de rederijkers terug met
gestreken vlag, zonder tromgeroffel, bazuingeschal of trofee.
Na dit betreurenswaardig incident richtten de notabelen van de
'Cruusbroers' een verzoek tot de Raad van Vlaanderen om
nieuwe octrooibrieven te bekomen, daar hun aloude privileges
in een brand waren vernield.
Op 6 mei 1530 ontvingen de notabelen de gevraagde officiële
erkenning van Keizer Karel V en konden ze verder ongehinderd
hun activiteiten ontplooien. Op datum van 25 november 1531
staan in het gildeboek de namen van de Raad van Bestuur opgetekend : Laurys Pilgherem, prins ; Jan Clais. deken van de
gilde: alsook de zes notabelen: Clais Scerryer. meester Pieter
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Meganck, Christiaen de Bergh, François de Scottere, Cornelis Jacobsen en meester Willem van Warygheem 1•.
Pieter Meganck was dus reeds flink in het sociaal en cultureel
leven van de stad Poperinge ingeburgerd. Veel schoolmeesters
engageerden zich in het rederijkersmilieu. Dit was onder meer
het geval met Petrus (Johannes) de Pape te Menen in 1537 1;,
met de kapelaan Jan van Mussem, schoolrector en factor aan
de rederijkerskamer 'De Communicanten' te Wormhout in
1548 16 en met Pieter van Guelen, schoolmeester te Loker in
1548 17 •
Uit een vergelijkende tabel blijkt (of is dit eerder toevallig?),
dat de aanstelling van een nieuwe proost in Poperinge, in de eerste helft van de 16' eeuw, meestal gevolgd werd door de aanstelling van een nieuwe 'scholaster'. In dit geval is het dus best
mogelijk dat Meganck voor deze taak reeds in 1528 werd aangeworven, nadat Dom Eustache Warhoil proost werd in
Poperinge Hij zou allicht de eerste leek geweest zijn die het
onderwijs aan de 'Hogere school' verzorgde. Te Veurne had de
overheid al in 1525 een leek met het onderwijs belast. In Ieper
kwamen de leken pas vanaf 1531 in aanmerking voor een leerstoel.
1

'.

Over de activiteiten van Meganck als leraar in Poperinge zijn
we niet ingelicht. Nochtans kunnen we vermoeden dat hij als
notabel van de belangrijkste Poperingse rederijkerskamer en als
schoolrector zijn medewerking zal verleend hebben bij het
opluisteren van de feestelijke intrede in Poperinge op 2 juni
1532 van de leenheer Engelbert d'Espagne, abt aan de benedictijnenabdij te Sint-Omaars
1
".

Meganck huwde Jacquemyne de Vos'". Hoewel de familie de
Vos ruim verspreid was, is het niet uitgesloten dat zij uit een
Poperingse familieclan stamde 21 • Dit zou meteen verklaren hoe
de magister als vreemdeling nogal vlug sterke banden met het
verenigingsleven van de rederijkers had gesmeed. Het is ook
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mogelijk dat hij haar leerde kennen via meester François de
Vos. bijgenaamd Yulpes, afkomstig uit Steenvoorde en schoolmeester te Ieper tot half maart 1536 ''.
Kwam Meganck omstreeks 1529 in Poperinge aan. dan kan hij
er ook hebben verbleven tot aan het overlijden van proost
Eustache Warhoil ca. 1536.

90

Omstreeks deze tijd gaf hij blijk van zijn vaardigheid als dichter. want in 1535 droeg hij een Latijns gelegenheidsgedicht op
aan zijn vriend en confrater Lievin vander Cruyce (Livinus
Crucius), priester-leraar te Boeschepe in het decanaat Poperinge''. Deze was zo vereerd met deze huldeblijk. dat hij het
dichtwerk opnam in zijn 'Viridarium Florum', dat in 1548 te
Antwerpen in druk verscheen'".
Het onderwijs in het Westkwartier kende in de eerste helft van
de 1fr' eeuw een ongemeen hoge bloei. Pieter Meganck behoorde tot een generatie van gerenommeerde schoolrectoren en lesgevers, zoals Jacob de Pape en Paschase de Zouter (Zouterius) te Ieper';. Pieter vanden Hove (Petrus Curius) en
Christiaan Kellenaar (Christiaan Cellarius) in Sint-Winoksbergen. Pauwels Liebaert (Leopardus) te Hondschote. SintWinoksbergen en te Ieper, Lievin vander Cruyce (Livinus
Crucius) in Nieuwkerke, Belle en Boeschepe, Jan van Mussem
in Wormhout, Petrus (Johannes) de Pape (Papeus) in Menen
en veel andere"'.
Tijdgenoten die bij hem in Poperinge in de leer gingen kennen
we niet met zekerheid. In de matrikels van de Leuvense universiteit vonden we Matheus Souternis (de Zouter) in 1531 en
Godofridus van Bambeeck in 1533 'ï. Voor de laatste jaren van
zijn verblijf in Poperinge troffen we van 1534 tot 1537 geen
enkele inschrijving aan de Leuvense universiteit aan. Wijst dit
niet op een periode van regressie in de studieijver? Of was het
talent van Pieter Meganck niet meer opgewassen tegen de druk
van de reformatie en de economische crisis? Of waren de universiteiten Parijs, Bourges of Orleans grotere aantrekkingspolen
voor onze studenten? André Eloy de Backer (Bacherius),
geboren te Poperinge omstreeks 1520, studeerde aan de
beroemde universiteit te Bourges, waar hij promoveerde tot doctor in de beide rechten".
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Pieter Meganck heeft Poperinge verlaten na het overlijden van
Proost Eustache Warhoil. Hij werd er opgevolgd door meester
Christiaen de Roo. In februari 1536 werd hij trouwens in
IEPER op een academische zitting ontvangen door de 27 raadsleden en het college van de notabele poorters. Bij zijn aanstelling tot schoolmeester werden hem twee 'cannen' wijn aangeboden'''. In Ieper werd hij na half maart 1536 de opvolger van
meester Fransois de Vos ' 0 •
De stadsmagistraat had inderdaad met allerhande aanlokkelijke
voorstellen en sociale voordelen de bekende leraar naar Ieper
geloodst en op voorstel van de burgerlijke overheid werd hij
door de proost van het Sint-Maartenskapittel in zijn ambt bevestigd.
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Bij de indiensttreding van Pieter Meganck in Ieper, bedongen de
proost en de Ieperse magistraat op 10 februari 1536, een onderling akkoord in verband met de aanwerving van nieuwe lekenleraars. De overeenkomst was een poging van het stadsbestuur
om zijn invloed op het onderwijs te vergroten. Meteen krijgen
we een duidelijk beeld over de statutaire toestand van een leraar,
de gedeelde bevoegdheid en de wederzijdse verplichtingen van
kerkelijke en burgerlijke autoriteiten in verband met onderwijszaken in Ieper.
Elke nieuwe leraar werd voortaan door de magistraat ter aanvaarding voorgesteld en door de proost van het Sint-Maartenskapittel benoemd. De prelaat kon de schoolmeester enkel ontslaan op grond van ernstige feiten en dan nog met de goedkeuring van de schepenen.
Het oude schoollokaal van het Sint-Maartenskapittel, naast de
poort van de abdij, die uitgaf op de Leet. werd voortaan niet
meer ter beschikking gesteld van de 'Grote School'. De prelaat
mocht verder naar eigen wens beschikken over het gebruik ervan. Elke nieuwkomer mocht een woning huren naar eigen
keus, gelegen op de Sint-Maartensparochie, maar liefst zo dicht
mogelijk bij de hoofdkerk.
Het kapittel verleende de schoolmeester een jaarlijkse toelage
van 24 pond parisis als vergoeding voor huishuur en bezorgde
hem driehonderd mutsaards voor het haardvuur. Bovendien
mocht hij van elke student nog veertig schellingen leergeld ontvangen. De prelaat behield zich het recht voor om zes behoeftige studenten aan te wijzen die gratis onderricht moesten krijgen.
Onder de verantwoordelijkheid van de schoolrector of zijn
monitor werden de leerlingen elke week in koorkleed naar de
koorzang geleid, waar de zangmeester of cantor de kerkliederen
of psalmen aanleerde en inoefende ' 1• Het akkoord zou geldig
blijven zolang de prelaat leefde. Bij het overlijden van de proost
bleven beide partijen hun vroegere rechten in verband met
onderwijszaken behouden.
Pieter Meganck onderwees in Ieper onder het gezag van het
stadsbestuur en van proost Jean V Snic (1536-1557), die in
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augustus 1536 ter gelegenheid van een groot feest tot proost van
het Sint-Maartenskapittel werd gewijd". Volgens de stadsrekening van 1536 en 1537 ontving Meganck een jaarsalaris van 120
pond parisis 11 . Dit was reeds een vrij hoog bedrag als we bedenken dat meester Christiaan Poppe in 1537 te Duinkerke zich
moest tevreden stellen met een wedde van 48 pond parisis. aangevuld met 24 pond parisis om daarmee zijn submonitor te betalen. Toen Poppe in 1545 leraar werd aan de 'Hoghere Schole' in
Poperinge. ontving hij nog steeds hetzelfde loon als in
Duinkerke, maar na een proefperiode werd zijn salaris opgetrokken tot 96 pond parisis.
Meganck werd dus in Ieper beschouwd als een hoog gekwalificeerd leraar. Volledigheidshalve moeten we toch stellen dat een
vergelijking van salarissen niet steeds eenduidig is. Er waren
nog andere kanalen waarbij de wedde werd aangevuld. Er was
de retributie die de leerlingen moesten betalen. Hoe meer studenten, hoe hoger de in komsten. Bovendien verschilde het verschuldigde schoolgeld voor het aanleren van de Latijnse grammatica van stad tot stad. In Veurne betaalde een scholier die
Latijn leerde 36 schellingen. In Ieper bedroeg de retributie 40
schellingen.
Sommige meesters aan een 'Hoghere Schole' hadden ook nog
de zorg voor inwonende studenten. De internaatskosten konden
soms hoog oplopen voor de ouders.
We zouden ook de gratificaties kunnen incalculeren. Een eindejaarspremie, een vergoeding voor het dirigeren van een toneelspel. een vergoeding voor huishuur of voor verwarming. de vrijstelling van accijnzen op bier en vrijstelling van het kantonneren van soldaten behoorden tot de mogelijkheden. Dit waren
allemaal sociale voordelen die al dan niet verstrekt werden.
In veel steden ontving de stadsschoolmeester aan de 'Hoghere
Schole' ook nog de licentiegelden die de meesters van de 'cleene scholen' moesten betalen om te mogen school houden" De
meester aan de 'Hoghere Schole' had meestal het toezicht op de
'cleene scholen'. Dit was zeker het geval in Poperinge. maar
ook in Veurne, waar de meesters van de kleine scholen hem 12
schellingen per leerling betaalden.
Vergeten we ook niet dat er vaak gecumuleerd werd met een
ander ambt. Sommige schoolmeesters ontvingen een loon voor
'het stellen van de clockslag ', het kosterschap of het luiden van
de klokken.
In 1538 diende meester Pieter Meganck een met reden omkleed
verzoekschrift in bij het stadsbestuur om een weddeverhoging te
verkrijgen. Dit werd toegestaan voor een bedrag van 34 pond
• •
pans1s
.
.~-1

Zijn verblijf in Ieper was slechts van korte duur. De reden van
zijn vroegtijdig ontslag is ons niet bekend. Had hij zijn financiële eisen te hoog gesteld? De stadsrekening van 1537 ver-
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meldt reeds meester Martin Vander Meersch als opvolger die
de zorg had over de interne studenten 1' . Ook hij diende in 1538
een verzoekschrift in tot het verkrijgen van een weddeverhoging ir•• Het is niet uitgesloten dat ze beiden nog enkele maanden
samen onderricht verstrekt hebben. In 1538 werd Meganck nog
een laatste aanvullend jaarloon uitbetaald 17 •
00

0

00

Via een recente ontdekking kon een tot op heden ongekende
levensfase van meester Pieter Meganck in kaart gebracht worden. Het betreft een transcriptie van Stefaan Riem uit een juridisch register van het kasselrijarchief in Ieper".
Op 7 augustus 1544 verdronk meester Fillebert, 'onderschoolmeester' of 'submonitor' aan de school van meester Pieter Meganck, tijdens een zwempartijtje met enkele leerlingen (eenighe
van zyne schoolkindren). Het dramatisch gebeuren speelde zich
af aan de zuidzijde van de Zillebeke-vijver. Door dit nieuw
gegeven is het meteen duidelijk dat meester Pieter Meganck
fungeerde in een parochie of dorp van de KASSELRIJ IEPER,
nadat hij in 1537 de Latijnse school te Ieper verlaten had.
Waar zijn nieuwe school gevestigd was, weten we niet met
zekerheid. Elke gemeente of parochie in de omgeving van Zillebeke-vijver komt hiervoor in aanmerking. Het Westkwartier
beschikte over een uitgebreid net van scholen, zelfs in kleine
centra. De gemeente ZILLEBEKE komt uiteraard als eerste in
aanmerking. Het ongeval viel trouwens voor kort na de middag
aan de zuidkant van Zillebeke-vijver. Dit was dicht hij het centrum van de parochie.
We kunnen de vraag stellen wie bevoegd was om schoolmeesters te benoemen in Zillebeke. De Sint-Catharinakerk stond er
onder het patronaat van de augustijnenabdij van Voormezele'".
De reguliere kanunniken van de augustijnenorde oefenden de
voogdij uit over veel Latijnse scholen in het Westkwartier. Het
is een feit dat Pieter Meganck connecties onderhield met de
abdij in Voormezele. In 1549 liet hij een Latijnse grammatica
verschijnen die hij uit dankbaarheid of vriendschap opdroeg aan
kanunnik Favellius, proost van de augustijnenabdij. Had Favellius hem het ambt van schoolmeester aangeboden in Zillebeke?
Of was de heer van Zillebeke bevoegd voor onderwijsaangelegenheden in zijn heerlijkheid? De heer van Zillebeke was ca.
1544 een van de afstammelingen van ridder Jan Taccoen,
bekend om zijn reis naar Jeruzalem in 1514-m. Het betrof ver-

aan de abdij van
Voorme1ele ( 1068-1794 ).
"' A. Viaene. Vlaamse
pelgrimstochten. Brugge
1982. p. 1999-200.

Ridder Jan Taccoen 1.
gehuwd met Marie de
Beaufremez. en vervolgens in tweede huwelijk
met Catharina Liebaert.

Hij stierf te Komen op 22
februari 1531 en werd
begraven in het koor van
de collegiaalkerk te
Komen.
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moedelijk meester Jan Taccoen, gehuwd met Jossine Halluin
(Halewijn) "1• De adellijke familie Taccoen bezat een herenhuis
in Komen en een zomerkasteel in Zillebeke. Jossine Halewijn
was allicht nauw verwant aan Georges de Halewijn, heer van
Komen. mecenas van kunst, wetenschap en onderwijs. Deze
humanist patroneerde tot aan zijn overlijden in 1536 de Latijnse
school in Komen. waar meester Pieter Meganck vanaf 1520
gedurende enkele jaren als leraar fungeerde. Het is dus best
mogelijk dat Meganck via de kennissenkring van de adellijke
families Halewijn en Taccoen verzocht werd zich naar Zillebeke
te begeven om er het onderwijs te verzorgen.
Uit het getuigenverhoor en het verslag van de lijkschouwing,
opgemaakt op 8 augustus 1544 in aanwezigheid van de baljuw
Pieter vanden Boutte en de schepenen van de kasselrij Ieper,
kunnen we heel wat gegevens puren. We stellen vast dat meester Pieter Meganck beschikte over een 'onderschoolmeestere' of
'submonitor'. Meestal werd er in stads- of parochierekeningen
geen melding gemaakt van een monitor, omdat deze bezoldigd
werd door de schoolrector uit de kas van de retributies van de
leerlingen en de licentiegelden van de schoolmeesters van de
'kleine scholen'.
De submonitor werd in het getuigenverslag genoemd: 'meester
Fillebert'. De familienaam werd niet vernoemd. Dit gebeurde
wel meer als het ging over een clericus. In de stadsrekening van
Ieper werd de schoolrector meester Paschase de Zouter in 1522
kortweg 'meester Paschase' genoemd en in 1528 troffen we als
schoolrector 'meester Andries' aan "2 •
Drie leerlingen van de school van meester Meganck werden als
getuige van het pijnlijk ongeval overhoord, nl. Colaert
Dewyndt ( 17 jaar oud), Jan Guebin ( 18 jaar oud) en Franske
Massiet (zonder opgave van leeftijd). Uit de leeftijd kunnen we
afleiden dat er in de school van Meganck vermoedelijk de volledige cursus van de 'artes' kon gevolgd worden. Zijn onderwijs
aan 17 à 18 jarigen was dus een voorbereiding op het volgen van
een of andere faculteit aan de universiteit of werd beschouwd
als finaliteitsonderwijs.
Er was nog een getuige van de fatale afloop van de zwempret.
De 23-jarige Hanneke de Slaepere was 'student ende animensael' (tafelhouden) van meester Pieter Meganck. Allicht moeten
we hem bestempelen als hogeschoolstudent. die om een stuiver
bij te verdienen. enkele vakantiedagen opofferde om de leerlingen te begeleiden. Was hij de animator, de bezieler van deze
naschoolse activiteit? Dergelijke studenten, die het land doorliepen en hun diensten aanboden in het onderwijs. werden ook
wel eens 'vaganten', 'varende luyden' of 'duergaende ge::,ellen'
genoemd"'.

" Dank aan de G. Comeijn die mij de afstamming van de heren van
Zillebeke bezorgde. Ridder Jan Taccoen~ l werd
opgevolgd door een Jan
Taccoen II. gehuwd met
Marie Sobiete. De zoon
van meester Jan Taccoen
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acht genomen. kon hij
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jaren nog geen tien jaar
oud was' Hij werd
bekend als humanist.
archeoloog. botanist en
diplomaat.

Het feit dat slechts enige leerlingen participeerden aan de
zwempartij, kan erop wijzen dat er op 7 augustus 1544 'smiddags vrijaf was. Het betrof vermoedelijk een buitenschoolse
activiteit, onder leiding van de submonitor. Deze veronderstelling klopt vermits 7 augustus 1544 op een donderdag viel. Op
deze dag vond de commemoratie of gedachtenisviering plaats
van Sint-Donatus "". Volgens het schoolreglement van Zoutleeuw in 1557 werd er vrijaf gegeven op dinsdag- en donderdagmiddag. Een uitstapje naar Zillebeke-vijver op een warme
donderdagmiddag van augustus zat er allicht in. In het vermelde schoolreglement vonden we geen enkele aanwijzing van een
volle vakantieperiode in de maand augustus.
Volgens het schoolreglement van Zoutleeuw was het zwemmen
een verboden activiteit"'. Ook in Poperinge was het volgens een
aloude ordonnantie streng verboden te baden in de SintBertinusvijver op straf van vijf schellingen parisis voor elke
overtreding"". Was een dergelijk verbod voor het baden in de
Zillebeke-vijver niet van toepassing? Meganck voelde zich toch
medeverantwoordelijk. vermits hij twaalf pond parisis op tafel
legde voor de gerechtskosten van het onderzoek en de lijkschouwing.
De lijkschouwing werd verricht in aanwezigheid van de baljuw
van de kasselrij. Pieter vanden Houtte. de 'a111111a1111e11' (gerechtsdienaars) Lauwers van Hende en Jan vanden Mersch.
en de schepenen Bossaert. Stelandt. Weinssoone . Liebaert en
Vlaminck.
Uit het verhoor en de lijkschouwing bleek duidelijk dat de dood
van meester Fillebert het gevolg was van een ongeval. De ondermeester had geprobeerd tussen de benen van de student Colaert
Dewyndt te zwemmen. Plots viel er niet meer te lachen. Meester
Fillibert ging de dieperik in en kwam nog even aan de oppervlakte te voorschijn met opgestoken armen en de ogen wijd
open gesperd, om terug te verdwijnen. De studenten zwommen
in panische angst naar de oever. trokken onthutst de kleren aan
en riepen om hulp. Jacob Baelde en Kaerle Van Houcke, twee
toevallige wandelaars. die getuige waren van het ongeval.
brachten het lijk op het droge. Na de lijkschouwing verleende
de overheid de toelating om het lichaam aan de gewijde aarde
toe te vertrouwen.
Hoe lang meester Pieter Meganck school hield in Zillebeke.
weten we niet. Naar verluidt zou Anger de Bousbecque. natuurlijke zoon van heer Ghiselin de Bousbecque. bij meester
Pieter Meganck in de leer geweest zijn"'. Vermits hij in 1522 te
Komen werd geboren. moeten we zijn studieperiode bij
Meganck situeren tussen 1536 en 1540. Dit kan niet in Komen
geweest zijn. maar allicht in leper of Zillebeke. waar Meganck
zich omstreeks deze tijd bevond"'. Adel en rijke lui stuurden
hun kinderen waar hoogstaand onderwijs gegarandeerd werd.
Afstanden waren van geen tel. Kosten voor voeding en verblijf
bij de schoolmeester werden graag betaald.

95

00000

96

Vervolgens verkoos Pieter Meganck de toenmalige Vlaamse
stad RIJSEL als werkterrein. Wanneer hij er aankwam, is niet
gekend. Ook hier verbleef hij aan de Latijnse school die afhankelijk was van het Sint-PieterskapitteL waar meester Jacob de
Pape omstreeks 1508 had onderwezen. De autoriteiten stelden
hem een comfortabele woning ter beschikking. Nog voor
Meganck er aankwam, stuurde de Rijselse dichter Jerome Du
Mortier hem een lofdicht, waarin hij zijn vreugde de volle teugel liet. Hij bezong de charmes van Megancks vriendschap, verlangde reeds naar de wandeltochten die ze samen zouden beleven en verheugde zich over de gesprekken die ze zouden voeren"". Ook kanunnik Hugues de Lobel van het Sint-Pieterskapittel in Rijsel behoorde er tot zijn vriendenkring"'.
Te Rijsel toetste Meganck niet alleen zijn kennis en ervaring aan
de praktijk. maar bewees eveneens zijn uitzonderlijke pedagogische en didactische bekwaamheid door de uitgave van een
Latijnse grammatica en een syntaxis in verzen en tabellen '
Zijn pedagogisch werk. waarmee hij een ruime bekendheid verwierf, rolde voor het eerst van de pers in 1549 te Parijs bij de
drukker Michel Vercosan. Hij had het opgedragen aan zijn
vriend Jean Favellius. proost van de augustijnenabdij in Voormezele. die hij betitelde als ';,eer geleerd'.
Met zijn uitgave was hij concurrent van meester Paschase de
Zouter die reeds in 1528 te Ieper een vereenvoudigde grammatica schreef. Ook dit was een handboek dat veelvuldig werd
gebruikt en minstens een drietal uitgaven kende.
1
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Ook de handboeken van Jan Despauter (zeven delen, 15061519) bleven nog geruime tijd de best-sellers in de didactiek'',
maar vele generaties studenten hadden ze als een schrikbeeld
ervaren. Bij flikkerend kaarslicht, met de moed der wanhoop en
een traan in het oog, hadden velen de grammatica, die niet aan
hun bevattingsvermogen was aangepast, doorworsteld. Het
grammaticaal oeuvre van Despauterius was voor de doorsnee
student veel te zwaar. De methode en het handboek van
Meganck was in feite een verkorte en vereenvoudigde uitgave
van de handboeken van Despauter. Evenals de humanist
Erasmus was hij zich bewust van de nood aan vernieuwing. Hij
opteerde voor een klein aantal regels. De stijl van Meganck was
minder diffuus en de structuur meer samenhangend. In de proloog van zijn grammatica schreef Meganck dat hij zijn cursus in
druk liet verschijnen, omdat hij vermoedde dat sommige
gegadigden die zijn teksten ontleenden, wel eens geneigd zouden zijn deze te publiceren onder eigen naam, wat reeds zo vaak
was gebeurd.
'' A. Roersch. i.v.m.
Meganck Pierre. in Bio-

graphie Nationale. XIV.
col. 293. met verwijzing

naar Du Monier. Poemata posthuma. Arras. 1620.

p. 26-27.
"' Poperinge.
Stadsarchief: 36-1.
Register 1·an Halmen.
1556-1569. t"" 16-1.
Hughes de Lobel was in
1559 proost ,·an het SintPieterskapittel in Rijsel.
In september 1559 spanden hij en zijn communauteit een proces in
tegen Vincent Venandt te
Poperinge wegens schulden. Een huis en twee
woonsteden in de Elsenbrugghestraat 1nu Deken
De Bolaan). werden na
een gerechtelijke uitspraak onder toezicht van
de baljuw verkocht aan
Felix Billiau. De verkoop
bracht 108 pond groten
op .
•, A. Roersch. i.v.m.
Meganck Pierre.
Biographie Nationale.
XIV. col. 292. 'Petri Megangi gra111111atica. in
car111en et tabula.1· graphice concinnaw. Paris,
kfichel Vasco.1an, 1549.
Verder: 'Srnta.ris. tam in
carmen quam in tabel/as
co111racta. Paris. Vasco.1an. 1549'. L.J. Messiaen. Histoire de Comines. p. -172. 'ce.fi11 prohable111e111 pendant son
1éjour à Lille. qu ïl
pub/ia sa grammatica'.
Verwijzing naar Bibliotheek uni\·ersiteit Leuven. nr. lil. U. IV. 29.
•· A. Roersch. Spallter
(Johannes de ). in Biographie Nationale. XXlll.
1921-192-1. col. 304-312.
Zijn grammatica bestond
uit zeven delen: 'Rudi111e111s. Pri111a pars. srnraxe. Prosodie. Figures.
Art Epistolaire. Orthographe. · M.A.
Nauwelaerts. Scholen en
ondenrijs. in Algemene
geschiedenis der Nederlanden. De middeleeuwen. deel -t p. 369. Het
belangrijkste schoolboek
dat tot 151 1 onder de
scholastieken opgeld
deed. was het
'Doctrinale pueru111 · van
de Franse auteur
Alexander de Villadei.
geschreven circa 1199.

"C. Buylaert. De
geschiedenis rw1 het
Middelbaar Ondenrijs
( 1532-1837) in Menen,
1982. bijlage 1. p. 243.
In 1563 werd aan Charles
de Pours een weddeverhoging toegekend en een
bedrag uitbetaald op
basis van 120 p. p. per
jaar.
" Poperinge.
Stadsarchief: nr. 467.
Register 1·an Resoluties.
fO 95.
" Bergues. Archil'es
Comm11nale.1·, C 164.
Stadsrekening 1560. f 0
26.
"' A. Rembry-Barth.
Histoire de Menin
d'après des dornments
authentiques.III. p. 248249. Verwijzing naar
Stadsrekening Menen.
1560-1561. fc XXV. 'An
den \'onrnoemden
Jacobus De Parmemier
betaelt XXX sc. p{ll:, ter
rnusen 1·an ghelicke
somme by hem \'erscoten
w1 Matheeus Che/dof:
die br laste van lmrchmeester ende scepenen.
ghereysen es tot Cassele
met een missive adreschierende an n11:
Charles de Pours. die t
last mnde schole hinnen
deser stede ghe{//n'eert
lwdde. omme hem te
adl'erterene dat 1111:
Pieter Mega11c, deser
stede "·o/astre. de 11·errelt O\'erleden H'llS ende
dat hr hem /westen :oude
te commene ... '
"A. Rembry Barth.
Histoire de Menin
1/'après des document.1·
authe11tiques. lil. p. 249.
met verwijzing naar de
stadsrekening Menen.
1560-1561. 'A11
Jacquemine de \lrJs.
weduwe \'lm wylent nn:
Pieter Meganc, in :ynen
t_\'/ scolastere deser stede,
ter causen van acht
ma enden en half 1•w1 t
pensioen hem gheaccordeert, beloopende :es
ponden groten siaers.
ghemllen te halfmaerte
XV ende VC.

Met deze nieuwe handboeken stond Meganck meteen in de rij
van onze Vlaamse taalgeleerden en grammatici, zoals Nicolas
Clénard, Jan Despauter, Jacob de Pape en Paschase de
Zouter, die enorm bedrijvig waren geweest en met hun didactisch en literair werk voor een groot deel de onderwijsstrategie
van de 16' eeuw in de Westhoek hebben bepaald.
00

0

00

De stad MENEN was de laatste etappe in zijn ambulante loopbaan, maar wanneer hij er aankwam, is niet gekend. Waar en in 97
welke omstandigheden hij er les gaf, weten we niet. Door de
grote stadsbrand van 9 mei 1548 was het oude schoollokaal volledig vernield en nog niet opnieuw gebouwd, zodat hij zijn
intrek moest nemen in een burgerhuis. Zowel te Rijsel als te
Menen zal hij zijn nieuwe Latijnse grammatica aan de praktijk
getoetst hebben.
Meester Pieter Meganck die in Ieper in 1536 nog een salaris
ontving van 120 pond parisis, moest zich in Menen met veel
minder tevreden stellen. Zijn jaarwedde bedroeg er zes pond
parisis groten of 72 pond parisis. Had dit iets te maken met het
studieniveau? Of was het salaris tot zijn normale proporties
teruggebracht? Ook zijn opvolger in Menen, meester Charles
de Pours, ontving aanvankelijk in 1560 een jaarwedde van 72
pond pari sis". Meester Jan Mazeman, schoolmeester in
Poperinge ontving in 1561 net hetzelfde bedrag 54 • Een basiswedde van 72 pond parisis was blijkbaar ook van toepassing
voor andere beroepen. Meester Pauwels de Meester, chirurgijn
aan het Sint-Janshuis te Sint-Winoksbergen en de vroedvrouw
Jacquemyne, echtgenote van Chaerle de Landmeter, eveneens
van deze stad.. ontvingen hetzelfde jaarloon 55 •
Omstreeks 1560 werd de bejaarde Meganck zwaar ziek. De
magistraat wist blijkbaar dat er geen hoop meer was op genezing. Om de continuïteit van het onderwijs te verzekeren, stuurden de schepenen een afgevaardigde naar Cassel om te onderhandelen met meester Karel de Pours nopens een eventuele
opvolging.
Toen Pieter Meganck omstreeks half maart 1560 in Menen
stierf, werd de koerier Matheus Gheldof onmiddellijk naar
Cassel gestuurd met een gesloten brief om het trieste nieuws aan
Karel de Pours mede te delen en 'dat In hem /westen -;oude te
commene '. Een voorschot van dertig schellingen parisis werd
aan de koerier uitbetaald door Jacobus de Parmentier 5''. Aan
Jacquernijne de Vos, weduwe van meester Pieter Meganck,
werd de wedde van de laatste acht maanden uitbetaald 57 •
Er heerste diepe verslagenheid bij Megancks vrienden.
François Haemus, proost van de augustijnenabdij in Eversam
(Stavele), alsook zijn verknochte vriend Jerome Du Mortier,
brachten hem een postume hulde, aan de hand van fijn besnaar-
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de verzen die getuigden van een echte genegenheid en de meest
oprechte ontroering''. Ubertus Clericus noteerde nog een kort
grafschrift in zijn dichtbundel 'Sacra Poesis', die in 1610 werd
gedrukt' 9 •
Meester Karel de Pours liet zich niet pramen"". Hij kwam
onmiddellijk te paard van Cassel naar Menen om overleg te plegen met de burgemeester en de schepenen. Vermits hij een
goede overeenkomst kon bedingen, kwam hij met heel zijn
gezin per paard en wagen met zijn huisraad naar Menen om
meester Pieter Meganck te vervangen. Als vergoeding voor de
reiskosten en de verhuis ontving Karel de Pours een bedrag van
24 pond parisis van het stadsbestuur" 1•

'' A. Roersch. i.v.m.
Megwzck Pierre.
Biographie Nationale.
XIV. p. 293. Met verwijzing naar Du Mortier
'Poematu posthwna ·.

Arras 1620 (1·er~en rnn
J. Du Mortier). p. 96-97.
'Poemma posthuma ". l'
édition. Anvers 1578.
(verzen van Haemus ). p.
107-108.
"' A. Roersch. i.v.m.
Meganck Pierre.
Biographie Nationale.
XIV. p. 293.
"'A. Schillings.
Matricule de /"1111i1"ersité
de Lournin. IV. 1961. p.
249. Inschrijving van
Charles de Pours te
Leuven in 1538.
" A. Rembry-Barth.
Histoire de Menin
d 'après des documenrs
authe111iques. III. p. 249.
'An m1: Charles de
Pours. sco/astre ghe.rnbrogiert inde stede rnnden
roornoemden nu: Pieter
Meganck. omme dat hem
ter hulpe rnn de expressi\'e casten bY hem ghesupporteert. commende ten
t\\'ee stonden rnn casse/e
te peerde binnen deser
stede. omme met hurchmeestere ende scepenen
te communiquieren. ~nze
catheYlen ende hunghesin binnen deser stede te
1rnghene te brenghene.
ghecomenteert es ghe1reest de somme rnn XXI/II lb. pw:. daer 0111111e
hier XXIIII lb. pa1: '

N e jetez jamais on papier
Het fonds van de Vliegende Bladen
in de boekentoren van de universiteitsbibliotheek
te Gent geeft zijn geheimen prijs
Een bloemlezing uit een vergeten archief
KRISTOF PAPIN
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Inleiding
In de kelders van de naar de plannen van Henry van de Velde's
gebouwde boekentoren van de Gentse Universiteit liggen naar
schatting één miljoen losse documenten die het fonds uitmaken
van de Vliegende Bladen. Wellicht één der minst gekende
archieffondsen in het Vlaamse landsgedeelte dat nochtans een
schat aan informatie in zich heeft. ook voor de Westhoek!
Ingedeeld in vier fondsen die thans alle geïnventariseerd zijn,
biedt vooral het vierde fonds zeer rijk archiefmateriaal uit het
Ancien Regime. Alhoewel de vier fondsen hoofdzakelijk
bestaan uit archief van de l 9de-eeuw, zijn er door de verzamelwoede van de toenmalige bibliothecaris, ook oudere archieven
in terechtgekomen. Men weet nu al lang niet meer hoe die er
terechtkwamen, door wie of waarom. De archiefvormers zijn
niet steeds duidelijk en dit weegt vanzelfsprekend soms op de
historische interpretatie van sommige stukken. Maar het zal de
modale zoeker een zorg wezen. Verborgen gehouden in de kelders komt het nu naar boven .... Vooral de fondsen 1 en IV hebben veel Ancien Régime archief. de fondsen II en III zijn
belangrijker voor de I 9de en begin 20ste-eeuw.
Het fonds heeft een lijdensweg op zich achter de rug eer het kort
na 1933 op de dertiende ( !) verdieping belandde van de boven
Gent tronende boekentoren. De Vliegende Bladen. hetgeen de
letterlijke vertaling is van de Feuilles Volantes is het levenswerk
van Ferdinand Vanderhaeghen, hoofdbibliothecaris van de universiteitsbibliotheek van 1865 tot 1911. Al vanaf 1859 was hij
begonnen met van alles te verzamelen en zelfs toen hij met pensioen was heeft hij nog met eigen centen personeel betaald om
het fonds verder te klasseren. Ne jetez jamais un papier was zijn
leuze die hij nogal letterlijk nam. zo getuige de inhoud van het
fonds. Brieven. folders. reklame-brochures. toegangsbewijzen,
metrokaartjes. plannen. zeep- en luciferdoosjes. testamenten.
Allemaal zaken die in zijn tijd geen waarde hadden en werden
weggegooid maar die intussen hun archivalische waarde hebben. Zoals reeds gezegd kwam er ook archief uit het Ancien
Régime in terecht! En dit is natuurlijk hetgeen onze lezers in
eerste instantie interesseert. De opvolgers van Vanderhaeghen
hadden heel wat minder interesse voor die rommel zoals Willem
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Devreese, opvolger van Vanderhaeghen, de verzameling van
den ouwen noemde. De verzameling kon wel geraadpleegd worden maar was enkel door intimi bekend en wellicht zijn er in die
jaren belangrijke stukken verdwenen. Pas in het begin van de
jaren '80 werd de verzameling overgedragen aan de leeszaal
handschriften. alwaar het door geld- en personeelsgebrek nog
meer dan een decennia zou duren vooraleer de inventarisatie
ervan af was. Gelukkig had de bezielster Sylvia Van Peteghem
geïnteresseerden al de weg getoond naar haar fonds en waren
speurders graag geziene gasten in de kelder waar het fonds
thans opgeslagen ligt. Ook ondergetekende heeft dagenlang
vooral in het toen nog niet geklasseerde vierde fonds gesnuisterd en er talloze malen vuile kleren aan overgehouden. De
oogst was rijk. Je vindt niet alle dagen een tot op heden onbekend chirograaf van de Ieperse schepenen uit 1288 of een deel
van het archief van het Bisdom Ieper.
Wij geven graag een bloemlezing, zonder volledig te willen
zijn. Enkel de beschrijving op de fiches voor het vierde fonds
laatje raden watje gaat vinden, de andere drie fondsen zijn alfabetisch op onderwerp of naam geklasseerd en daar is het dus
zoeken : ofwel schatten vinden ofwel ontgoocheld het karton te
moeten sluiten omdat je net verwachtte iets anders te vinden.
Voor leper en Poperinge kan de opgave als vrij volledig worden
beschouwd. Voor andere plaatsen in de streek geven we alleen
wat losse informatie. Wij hebben niet alle stukken zelf doorgenomen en soms de op kleine fiches de zeer beperkte informatie
overgenomen. Wanneer we dan, zoals voor het dossier Ieper, in
de kartons zelf duiken, komt soms zeer merkwaardig materiaal
naar boven. Uniek archiefmateriaal !

Overzicht
Alveringem, 1782 (IV A4)
Belle, 1547 (IV A 7). St.-Antoniusklooster 16de-e. (IV B 7);
Antoine van (IV B 41 ), (II B 1)
Blankenberge, wateringen (IV B 52)
Boezinge, (1 B 69-63)
Broekburg, (I B 81-40)
Dadizele, (1 D 1)
Diksmuide, 1626, 1773, costumen (IV D 7), (IJ D 7)
Dowaai (Douai), 16de-e. (IV D 9), (1 D 55), (II D 9)

Dranouter, Société des Arquebusiers et Chambre Rhétorique
l 8de-e. (IV D 10), (I D 57)
Duinkerke, 1646 (IV D 13 ), rente 1611 (IV D 15), Gamba &
Archdeacon 1802 (IV G 1), Canal de Plaschendaele
Dunkerque (1 C 19-10). (1D71), (II D 12), (III D 3)
Eke, l 6de-e. (IV E 3 ), (Il E 6)
Elverdinge, (1 E 44)
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Esen, l 9de-e. (IV E 3)
Geluwe, heerlijkheid Gheilbroucq, betwisting rente 1323; heerlijkheid Gheilbroucq, benoeming baljuw 1660 (IV G 5), van
Gheluwe (IV G 5)
Ghijvelde, pastoor 1590 (IV G 5)
Grevelingen, beleg 1645 (IV G 7)
Gullegem, (I G 42)
Hazebroek, 18de-e. (IV H 8)
Herzeele, 1711, 19de-e .. burgemeester 1823 (IV H 14)
Hooglede, baan op Roeselare 1769 (IV H 17)
Houplines, (I H 30)
Houthulst, (1 H 30)
Houtem, (1 H 30)
Ieper, J .B. Colpaert 1714-1717 (IV C 23b ), Jean Dordaut, testament 20.04.1648 (IV D 9), baljuw van Ieper tegen de baron
d'Exaerde, rekening 1677 (IV E 8), François Ghesquière
(Gheus). schilder l 8de-l 9de-e. (IV G 5), drukker D. Ramaud
1631 (IV I 1). Lille de Langhemarcq, douarière, 1716 (IV L 16).
Gui llaume de Meulenaere 1618-1630 (IV M 21 ). stadspensionnaris Thybault Gilles 1676 (IV T 6). de Turck 1727-1804 (IV T
10). wijnen 1767 (IV V 14). varia 1618-1756 (IV Y 1)3. varia
1632-1772 (IV Y 14). Canal de joinction de la Lys ... l'Yperlée
1 C 18-4. Canal d'Ypres IC 19-14. Jules Capron (1C22 41 en
42). A. Vandenpeereboom (1 P 18), (1 Y 1), Jansenisme (Il J 1).
(II Y 1). (III J 1). (III Y 1). Alphonse Diegerick (lil D 2)
Kaaster. (IC 3-42)
Kassei. (l C 43. 7-15). Bibliothèque (III C 2)

Kemmel. l 6de-18de e. (IV K 1)
Kortrijk. belangrijke stukken (IV C 29)
Langemark. (1 L 6)
Lichtervelde. familie van - l 7- l 8de-e. (IV L 13 ). (Il L 41 )
Lo. (l L 42)
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Menen. (1 N 45)
Moeren. de -. (l M 91)
Moorsele. 1722 . de Basta (IV M 28 ). (Il M 103)
Moorslede. (II M 103)
Mosscherambacht. (II M 106)
Nieuwkerke. lakenfabricatie 1741 (IV E 7). (II N 17)
Nieuwpoort. (1 N 11 ). (II N 16)
Oostende, (III 0 4)
Oostnieuwkerke. (1 0 8)
Oostrozebeke. (1 0 8)
Passendale. (1 P 9)
Poperinge. hoppe 1700 (IV H 18). bundel i.v.m. Zusters
Penitenten 1641-1718 (IV P 14 ), Oorkonde Jan van Leeuwe fs
Jan 1669 (IV P 14). (1P51). (Il P 77). (III P 12)
Proven. pastoor 1721 (IV P 20), (1 P 69)
Ramskapelle, (1 R 3)
Reninge. heerlijkheid Hoflande 1729-1792 (IV R 2), (1 R 1112)
Reningelst. (1 R 13)
Rijsel, diverse stukken (IV L 16)
Roesbrugge. (1 R 28). (III R 3)
Sint-Amands. (1 S 1)

Sint-Omaars, 1703-1725, school 1723 (IV 0 3)
Sint-Winoksbergen, 1586, 1629, kerk 1636 (IV B 50), goederenbeheer familie Hardevuyst I 8de-e. (IV H 3 ), (1 B 42-10 en
1 1), (I 28. 13)
Stavele, heerlijkheid van graaf Eugène de Homes, staat van
goed 1669 (IV S 15)
Steenvoorde, Briarde de Beauvoorde 1700 (IV B 60)
Valenciennes, Jacques Ie Boucq 1574 (IV L 9)
Veurne, baron de Camargo 1716 (IV C 2), 1673, 1786, 18de-e.,
St.-Niklaasabdij l 8de-e. (IV F 8), (Il F 9)
Vlamertinge, baljuw 1774 (IVF 2)
Voormezeele, (1 V 46)
Wervik, (1 W 7)
Westnieuwkerke, (1 W 7)
Westouter, Hubert Honoré Dumont, heer van - 1737, l 8de-e.
(IV D 13)
Westvleteren, (1 W 7)

Families
Wij konden hier natuurlijk niet alle familienamen opgeven die
in dit fonds voorkomen. Maar de oogst is bijzonder rijk voor
onze streken. Wij geven maar. vanzelfsprekend zonder volledigheid na te streven, enkele namen van families uit de Westhoek:
Jean Verhegge 1736, 1754 en familie 1728-1758 (IV V 10), Jean
de Gruutere 15 10 (IV R 1), een genealogie van de familie
Vandepeereboom uit 1824 (IV P 4 ), Pieter Lanchals (IV L 6-7),
Balthazar Hoefnaghel 1598 (IV H 16 ), familie de Gruitere
l 6de-l 7de e. (IV G 10), François Donche, heer van Beaulieu
1713 (IV B 3), G. Daman 1639 (IV D 1-2). In het tweede fonds
ook de families Baelde, de Baenst, Bailleul, en de Montigny.

leper
Vooral voor de stad en de kasselrij Ieper zelf is dit fonds zeer
belangrijk. Wij geven hierna een zeer summiere analyse van de
dossiers uit het vierde fonds IV Y 1 :
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!. Varia 1618-1756
- Brief geschreven vanuit het kamp voor de stad Ath door M.
Demairey, 12-6-1697
- Brieven door Vanderstichele de Maubus. 1756
- Brief van de schepenen van de stad en kasselrij aan de vorst
betreffende de dodehandgoederen gehouden van het leenhof,
30-8-1616
- Brief van meester George François de Carpentiere, raadsheer
en pensionnaris van de Zaal en Kasselrij leper betreffende een
som geld van Jean-Baptiste Pype, ontvanger van de tonlieu van
Ieper. 27-12-1681
- Oorkonde van burggraaf Phelips van Merode waarbij hij aan
Nicolas de Boom. schouteten van de stad. alle rechten op het
burggraafschap verpacht, 6-6-1605
- Memorie voor François Willems, ontvanger van de kanunniken van Sint-Maartens met eis tot betaling, na proces, van 51 p.
9 s. 4 gr. vlaams. 29-1-1661
- Brief van George Ie Maistre. sieur du Mont. die 25 jaar de baljuw gediend had (servi-en-lite).

2. Varia 1632-1772
- Brief uit Rome betreffende Joannes Aerleboudt, kanunnik van
de kathedraal en later bisschop van leper. 24-1-1632)
- Autografen van de bisschop van Ieper. Mgr. de Ratabon. 17-71670. 10-3-1671. 17-7-1675, betreffende de zaak tussen meester François Carpentier tegen meester Olivier vander Meersch,
kanunnik van Terwaan in Ieper
- Stuk betreffende Pieter Joannes Saisier, fugitive uit de gevangenis van Nieuwkapelle. 10-1-1772
3. Varia 1651-1679
- Uittreksel uit het register van de Conseil d'Estat du Roy
betreffende de instelling van de prévost général des maréchaussées. Fontainebleau 10-9-1699 (betreffende de verdeling van de
kosten van het member van Ieper
- Klacht betreffende de vernieuwing van de leden van het kasselrijbestuur. 4-6-165 1
4. Varia l 8de-eeuw
- Bundel betreffende de schout van de Zaal. 1781
- Verbod op de commercie van graenen ten platten lande. 12-121751
- Beperking en opheffing van de taksvrij stelling op tabak en bier
in de cantine van het kapittel. 12-8-1752
- Brief van J. De Coninck. betreffende de magistraten die de eed
aan de Staten gedaan hebben. 3-2-1791
- Guillaume Anthoine Joets. raadsheer van de pensionnaris
tegen Guillaume vander Ginst. koopman en eigenaar van het
kasteel te Walle. betreffende de afleiding van water. 20-11-1756
- Verzoek door Pierre François Staessen. handelaar te Ieper. 197-1754

5. St.-Jansabdij
- Obligatie van abt B. de Cerf van 4 p.p., 1664
6. Bezetten van renten op huizen, voornamelijk door de familie
Florisone en de Arme Meyskens Schole. 2-10-1795, het Gouden
Hooft 10 st. ( 1689-1795)
7. Benedictijnen (abdij van St.-Jan)
- Benoeming van Valentin de Berty. 10-9-1627, na overlijden
van zijn voorganger Vincento du Bur op 4-9-1627
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8. Proces betreffende bepaald scene du bal (Karnaval) van 2 en
3 maart 1772. voor de Raad van Vlaanderen
9. Kasselrij Ieper. inventaris van het zilverwerk en meubilair, 95-1684
10. Gilde van St.-Nicolaas. opgave van renten ( 1568-1644)
11. Gilde van St.-Sebastiaan. reglement 1-6-1800, met inbegrip
van een korte geschiedenis van de gilde vanaf 1302
12. Schepenen en lijst van patriotten en royalisten in de stad en
kasselrij (eind l 8de-e. ), hervorming van de schepenbank. 1783
13. St.-Niklaaskerk
- rekening proceskosten 1766
- stuk uit Antwerpen 9-3-1708
14. Bisdom Ieper
- Guilielmus Herinx mag zijn digniteit als bisschop in bezit
nemen. 7-10-1677.
15. Bisdom Ieper
- Dossier van kanunnik Carpentier: benoeming tot aartsdiaken
13-7-1669, 29-4-1666
- Stuk betreffende Franciscus de Carpentier 1633
- Brief van bisschop Georgius (Chamberlain) 12-6-1629
16. Bisdom leper
- Brief van Guillielmus, bisschop van Ieper aan 'Ie comte de
Frankenbergh' conseillier d'Etat. 31-12-1743
17. Bisdom Ieper
- Brief van Antonius de Hennin. 1624
18. Brief van de baljuw. baron Bonaert betreffende de herinstelling van de magistraat 1789. 1-2-1791
19. Correctiehuis te Ieper, stuk betreffende zijn oprichting. 278-1768

20. Chirograaf. Johannes Pereboom koopt aan Michiel Patin.
beide poorters van de stad Ieper. een stuk grond in de
Engelandstraat bij de ... poort. Sint-Maartensdag (juli) 1288
21. Plan van de stad met de plannen om deze te beschermen en
te verdedigen tegen de Oostenrijkers. s.d.

22. Stuk betreffende het uitdiepen en kuisen van de Iepervaart
van de Cnocke tot Diksmuide. 31-8-1729
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Catalogus
Van het fonds van de Vliegende Bladen bestaat een handschriftelijke catalogus op de 4 fondsen. alfabetisch op plaatsnamen.
onderwerpen en familienamen. Zo zijn de 4 fondsen intern ook
geklasseerd. De inventaris is enkel in de leeszaal van de Gentse
Universiteitsbibliotheek te raadplegen. Natuurlijk zullen niet
alle stukken even interessant zijn en zullen sommige nummers
misschien omolledige dossiers bevatten en toch loont het zeker
de moeite. Het fonds is te consulteren in de leeszaal van de
handschriften en kostbare werken.
Wil er bij de consultatie van de inventaris mee rekening houden
dat de catalogus van de eerste drie fonden in de franse taal is
opgesteld : Ypres. Furnes. Bergues .... en ook voor de onderwerpen.
De auteur en de redactie houden zich warm aanbenilen om
eventuele verborgen schatten uit dit fonds doorgespeeld te krijgen.

De familie Cailliau in Poperinge

JEF CAILLIAU & PIETER DONCHE
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Op de 7'1c- Nationale Genealogische Computerdag (Gent, 25
november 2000) ingericht door de afdeling Genealogie &
Computer van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. was
er een opmerkelijk spreker: Dr. Ir. Robert Cailliau. Hij is in
onze huidige informatiemaatschappij een erg grote naam. Wie
tegenwoordig met groot gemak op het Internet van de ene Website op het ene continent naar een andere Web-site op een ander
continent surft, staat er misschien niet bij stil - wellicht uit
onwetendheid - dat dit World Wide Web een uitvinding is van
een Brit (Tim Berners-Lee) en jawel, een Vlaming Robert
Cailliau. Met hun geesteskind hebben zij geschiedenis geschreven. Ook genealogen weten van dit Internet steeds beter te
gebruik te maken ten bate van grensverleggend onderzoek. Een
ploeg van bestuursleden van deze afdeling heeft zijn kwartierstaat uitgezocht en deze werd hem overhandigd na zijn voordracht. Langs vaderlijke kant is de kwartierstaat op en top te
situeren in de Westvlaamse Westhoek. meer bepaald in en om
Poperinge.
Zijn stamreeks werd daarna ook nog verder uitgezocht en wordt
hier in deze bijdrage gegeven. Onderzoek van de stamreeks
toont aan dat er zeer sterke aanwijzingen zijn voor een inwijking van de Cailliau's vanuit de kasselrij Belle.

De stamreeks Cailliau

Er ....:ijn nog meerdere

andere lakken Cai!lia11.
De \'Oornaamstc i~ te

lokali1eren in het
Noordfranse Noordpeene
en Ochte1.eelc. waar ook
de oudste parochieregisters voorkomen 11570).
Daarnaast 1ijn er nog
takken te vinden in
Zillebeke en Diksmuide.
Voorlopig kon nog geen
onderling verband aangetoond worden.

De familie van Robert Cailliau wordt vanaf het begin van de
l 7de eeuw aangetroffen in en rond de stad Poperinge, grensstad
in de Westvlaamse Westhoek De leden uit de stamreeks treffen we daar aan tot aan het eind van de l 9de eeuw. Met Gustave
Maurice Cailliau, luitenant der douane en accijnzen springt de
stamreeks rond 1910, in één ruk pal-oostelijk naar helemaal het
andere eind van het Vlaamse land, de Limburgse Oosthoek. Een
halve eeuw later legt de volgende generatie opnieuw een halfVlaanderen traject in westelijke richting af naar Antwerpen.
1

•

De stamreeks is voor de vier vijfden Poperings. Poperinge was
sinds de 7de eeuw een bezitting van de Sint-Bertijnsabdij te
Sint-Omaars (St.-Omer, Nord, F.). De abten waren de wereldlij-
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ke heren van de stad tot aan de Franse Revolutie. Sinds het eind
van de I 3de eeuw was de stad ingedeeld in drie parochies: SintBertijns. O.L. Vrouw en St.-Jan. In de 14de eeuw was Poperinge met zijn lakenhandel voortdurend in strijd met het concurrende Ieper dat in 1322 het monopolie van de lakenweverij
had gekregen. Poperinge brandde af in 1463. 1513 en 1563 (een
half-eeuw abonnement?). De lakennijverheid ging teniet in de
l 7de eeuw. Poperinge werd daarna het centrum van een vermaarde hoppeteelt. een plant die daar reeds verbouwd werd in
de l 5de eeuw. In 1678 werd Poperinge door Lodewijk XIV bij
Frankrijk ingelijfd om in 1713 terug onder Oostenrijks bestuur
te komen.
Wij vermoeden dat de Poperingse Cailliau's vóór 1600 afkomstig waren uit de naburige kasselrij Belle (Bailleul. N.-Fr.) De
vroegst bekende Cailliau·s in Poperinge hadden immers de civiliteit van keurbroeder van de kasselrij Belle. Deze familienaam
wordt ook geciteerd als één der families waarvan leden tussen
het einde van de 16"' eeuw en 1790 in de schepenbank van Belle
hebben gezeteld'.
De familienaam CAILLIAU treft met tegenwoordig nog steeds
vooral aan in de Westhoek van West-Vlaanderen: in de arrondissementen Ieper (fusiegemeenten Ieper: 55 naamgenoten,
Poperinge 20), Diksmuide (fusiegemeenten Diksmuide 11, LoReninge 15. Houthulst 11 ), naast enkelen in de arrondissementen Veurne. Roeselare en Kortrijk. Ook is er een vertegenwoordiging in het arrondissement Antwerpen (fusiegemeenten
Antwerpen: 23, Wommelgem 5). In Henegouwen is er in de
arrondissementen Tournai, Mons en Ath een bijna even grote
vertegenwoordiging van een familie CAILLEAU. waaronder
ook enkele CAILLIAU's, maar mogelijks gaat het hier om een
totaal andere familie '.
Wat de betekenis van de familienaam betreft zijn er twee verklaringen: Dr. Debrabandere -1 verklaart de naam als: Caillau(x),
-aud, -eau(x). -i(eau)x. Chaillaut, Call(i)au. -iauw. Caliouw,
Caljouw. Kaljouw, Caille(e)uw. Calleeuw: Oud-frans caillel,
caliel. caliau. Frans caillau: kleine kei. Bijnaam. Eventueel
plaatsnaam. Oude vermeldingen: 1233 Jehans del Caillel: 1249
Wautiers Caillaus: 1288 Tibaut au Caillel. Atrecht:+/- 1180 W.
Calliau: 1300+ Huart Caillau = 1359 Huart Calliau: Kortrijk:
1398 Clais Caillau. Ieper.
Anderzijds kan men er een variant in zien van het franse woord
voor een kwartel (vogel): caille. verkleinwoord cailleteau. Er is
ook een wapenschild Cailliau bekend dat een keper voorstelt
met drie kwartels'.

: P. Bieswal. Hisroire de
la j(1111il/e Bies1rnl.
Brugge. 1970. Dorn111e111
V rnn de reeks Tahlettes
des Flandres. p. 291 :
Eche1·i11age de Boil!eul.
Principoles jámilles don/
un ou plusit'ttrs memhre.\
11111.fáit partie del 'éche1·i11oge de Bailleul du
J6iè111e siècle à 1790.
(een lijst met een 90-tal
familienamen). Het
archief van de stad en de
kasselrij Belle is rnlledig
,·erloren gegaan in Je
eerste wereldoorlog.
mdat geen nadere identificaties mogelijk zijn.
Raadpleging van het
manuscript Ghys
(Brussel. Koninkliike
Bihliorheek.
Handschriften. II 2308.
vooral \·an belang Hlor
families van de aangrenzende kassei rij Cassel 1
op de naam Cailliau
leverde nauwelijks meer
dan vier ,·crmeldingen
,·an een huwelijk met een
Cailliau op.
· Databank der Belgische
Familienamen per
31.12.1987 op basis van
het Rijksregister.
- F. Debrabandere.
\!erkl11re11d \Voordenl>oek
\'llll defamilienaml'll in
België en NoordFmnkri;k. Brussel.
Gemeentekrediet. 1993.
• Brussel. Ko11i11kliike
Bibliotheek. Fonds
Goethals. hoek nr. 21079
(ÎO. 2671

··Er bestaat een vrij rnlledige genealogische
schets van de1.e
Poperingse Cailliau·s
over 6 generaties ( periode 1600-1800) samengesteld door W. van Hille.
Fw11ille Cuil/iuu. in: De
Schakel. tijdschrift \an
de Antwerpse Kring voor
Familiekundc/Périodique
du Cercle de Généalogie
d' Anvers. jg Xlll (1959 ).
nr. 3. p. 70-83. De auteur
stamt overigens langs
1ijn overgrootvader
Edouard \an Hille zowel
als via diens echtgenote
Flore Holvoet langs twee
verschillende wegen af
van Mathieu fs Mathieu
Cailliau.
- Haar vader wordt bij
naam genoemd in de
staat van goed van Maria
Beudaert (cfr infraJ.
' H. Vandenberghe.
Stads{{rchief' Poperinge.
Ommes1el!Unghen 1608.
1611. 1615 en 162./. uitgave Fonds Carzeele
Journaal. 1986. Op basis
van Poperinge.
Stadsarchief: nr. 726.
Voor de ligging van de
Oosthoek. zie H.
Vandenberghe.
Elemenlaire 10po11_rn1ie
1·un Poperinge. in:
Westhoek-Jaarboek.
1985. p. 160 e.L
"'We vinden de familienaam Cailliau of de
varianten niet in bv. de
haardentelling van
Westieperambacht 1469.
Cfr. P. Donche. De /,{{{{rdelllelling \'{{il
Westieperamhachl 1469.
in: Vlaamse Stam. jg. 24
( 1988) of in de lijst der
gesneuvelden en ontsnapten in de slag bij Cassel.
1328 (die vooral inwoners van de kasselrijen
Veurne. StWinnoksbergen en Cassel
omval) Cfr. H. Pirenne.
Le soulèi'e111elll de la
Flalldre Mari1i111e de
1323-1321-1. Brussel.
1900.
'' Zie : K. Papin.
Kasselr!jm Belle ell
Cassel. in: W. Prevenier
<I

1. Mahieu CAILLIAU''. Hij huwde Rachel LE BLEU. dochter
van Noë!'.
We vinden hem terug in de rekeningen van de ommestelling
(lokale belasting) van Poperinge: in 1608, 1611, 1615 en 1624
betaalt Mahieu Cailliau resp. 30. 32. 38 en 38 pond parisis '.Hij
wordt dan telkens gesitueerd in de Oosthoek in Poperinge. dit is
de uiterste Noord-Oostelijke hoek van het grondgebied
Poperinge, grenzend aan het dorp Elverdinge":
Vermoedelijk was hij reeds overleden vóór 1630, want we vinden hem nergens vermeld als een peter van één van zijn kleinkinderen. terwijl zijn vrouw Rachel Ie Bleu wel bij elke eerstgeborene van haar beide zoons als meter voorkomt. Opvallend
is ook dat onder de peters van zijn kleinkinderen amper één
enkele Cailliau voorkomt (zeer waarschijnlijk de oom van de
boreling, naar wie deze genoemd werd). De familienamen van
moeders van deze kleinkinderen komen wel heel regelmatig
voor. Het lijkt er dus op dat Mahieu en zijn beide zoons zowat
de enige vertegenwoordigers in de streek van de familienaam
Cailliau waren. Ook het feit dat in de staat van goed bij het overlijden van schoondochter Maria Beudaert (zie verder). haar kinderen van hun vader Mahieu fs Mahieu Cailliau slechts twee
kleine stukken zaailand in de Oosthoek van Poperinge erven
lijkt erop te wijzen dat de Cailliau's op dat ogenblik nog geen in
de streek gevestigde familie waren 111 • Gelet op de oorspronkelijke civiliteit van Mahieu fs Mahieu Cailliau, namelijk keurbroeder van de nabijgelegen kasselrij Belle (zie verder), vermoeden
we daarom een inwijking van Mahieu Cailliau en zijn beide
zoons vanuit deze kasselrij. Dit betekent dan ook dat belangrijke genealogische documenten. zoals staten van goed en weesrekeningen. wettelijke passeringen (zoals akten van koop of verkoop van onroerende bezittingen), en andere persoonsgebonden
akten niet in de weeskamer of schepenbank van Poperinge maar
in die van de kasselrij Belle gebeurden. Helaas is het archief van
de stad en kasselrij Belle verloren gegaan 11 !
Hun kinderen waren":

1) JACQUES, zie verder onder IL
2) Mahieu, zie verder onder Ilbis.
en B. Augustijn (ed.). De
ge1\'es1eliike e11 lokale
oi·erheidsinsre/lingen in
Vlaanderell /01 1795. uitgave Algemeen
Rijksarchief. Brussel.
1997. p. 483. Belle werd
verwoest in 1213. in
14 78 en ook nog eens
door Lode\\ ijk XVI in
1681. 0Yer due laatste
\·erwoesting. een ?eer

grote brand. ontstond
1.elfs een uitgebreid
dichtwerk Yan F De
Springher ( 1623-1688 ).
heruitgegeven met voorwoord door C Moeyaert.
De Belle Brand. Flandria
Nostra. Torhout. 1989. In
1918 werd de stad zo
goed als met de grond
gelijkgemaakt.
,, W. ,·an Hille. o.c" In

zijn voetnoot 2. p. 70-71
worden een hele reeks
overtuigende argumenten
aangehaald (vergelijking
van peters en meters van
hun beide kinderen) die
de hypothese dat Jacques
en Mathieu broers zijn.
tot zo goed als een zekerheid herleiden (deze
argumenten herhalen we
hier niet!.
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Hoewel de volgende schakel in de stamreeks door Jacques II
Cailliau gevormd wordt. vermelden we hieronder toch eerst al
de bekende gegevens over zijn broer Mahieu en diens zoon
Jacques. omdat zij ook een aantal gegevens over Jacques II
Cailliau vermelden en we uit de Poperingse archieven over hem
voor de rest maar zeer weinig vernemen. Wellicht heeft Jacques
II Cailliau zijn civiliteit van Belle behouden. want pas in 1688
zien we dat zijn kleinzoon Jacobus deze civiliteit inruilt voor
deze van de stad Poperinge.
110
IIbis. Mahieu CAILLIAU. Hij huwde te Poperinge St.-Jan op
12 juni 1634. Maria BEUDAERT. dochter van Cornelis (zoon
van Niclays) en Christine Staesen (dochter van Guyslain).
(getuigen: Jacob Cailliau en Cornelius Buddart). Kort na zijn
huwelijk veranderde hij zijn civiliteit: hij verzaakte aan het
keurbroederschap van de kasselrij Belle (Bailleul). waar hij ontpoorterde op 23 juni. 1634. en twee maanden later op 19 aug.
1634 als ceurbroeder (poorter) van stad en kasselrij Veurne aanvaard werd''.
We vinden hem terug in de registers van de ommestel/ing (lokale belasting) op 24 dec. 1647 en 24 dec. 1648 in de Oosthoek,
waar hij een belasting diende te betalen van 91 pond 10 schellingen'~.

Hij overleed te Poperinge op 6 januari 1670 en werd begraven
cum maxima campana (met uitgebreid klokkengelui).
Zijn echtgenote Marie Beudaert overleed te Poperinge St.-Jan
als keurzuster van stad en kasselrij Veurne en werd aldaar begraven op 3 nov. 1654. Omdat na het overlijden van de moeder er
nog zes minderjarige kinderen in zijn gezin waren werd op 22
januari 1655 een staat van goed opgemaakt door de deelslieden
Andries Beke en Jan Platevoet van de weeskamer van de kasselrij Veurne''. Als voogd van de minderjarige kinderen werden
aangesteld: Jan Peel, die, gezien de vader nog leefde. dus een
verwante van moederszijde was.
In de staat van goed vinden we slechts twee stukken grond
opgesomd die voortkomen uit het patrimonium van hun paternele grootvader Mahieu (x Le Bleu), nm!. 3 gemeten 30 roeden
zaailand ten noorden grenzend aan de Bruggestraat. ten oosten
aan een voetweg. en nog eens 3 gemeten 50 roeden zaailand,
meers en elstbos. Het huis waar dit gezin woonde (de made/stede) kwam van uit de erfenis van hun moeder. Dit was een rondom bewalde hofstede met woonhuis, schuur en stallen. Er was
ook een boomgaard aan de westkant. Deze grensde aan het oosten aan de Bruggestraat en van zuiden aan gronden van de kinderen van Jacques II Cailliau (hun neven en nichten dus, hun
oom was al overleden) Er was blijkbaar ook een voetweg naar

'J. Cailliau.
Poorters/)()ek mn Veurne.
Koksijde. 1989. p. 77.
·· Poperinge.
Swdsarchief: T26C.
16-17. 1~ 2-1 en 16-18
(ongepagineerd).
" Brugge. Rijksarchief:
Ka"elrij Veurne. Staten
van Goed. nr. 1895-1.

de Bruggestraat toe. We vernemen ook dat Jacques II Cailliau
in de onmiddellijk buurt een stuk leengrond bezat.
De staat van goed kunnen we hier niet in zijn geheel ontleden.
We citeren alleen eruit dat onder de opgesomde bezittingen van
het sterfhuis ook een losrente behoorde van 48 pond parisis per
jaar den pennijnck :n:l. - m.a.w. met een looptijd van 16 jaar ingegaan op 3 maart 1636, ten laste van de weduwe van Jacob
Cailliau. Zeer vermoedelijk gaat het om Jacques II Cailliau.
gezien zoals we eerder al schreven, er ons geen andere Cailliaus
in de onmiddellijke omgeving bekend zijn. Het betreft hier dus
een lening van een grote som, 768 pond parisis. het equivalent
van bijna 600 daglonen van een landarbeider 1". die Mahieu
Cailliau aan zijn broer had gedaan en waarvan blijkbaar nog
geen enkele terugbetaling gebeurd was, gezien het volle bedrag
in de staat ingeschreven wordt.
Zij hadden acht kinderen: Mahieu (1634-1662), Maria (16361701. gehuwd met Pascal Druant, schepen van Poperinge, syndicus van het klooster der Paters Recollecten, in de kerk van
welke orde hij begraven werd), Christina ( 1639-jong overleden), Jacques (1639, tweelingbroer van Christine-1707 ),
Franciscus ( 1640-1693 ). Petronilla (1643-1668), Christine
( 1646-1681 ), Michel ( 1650-jong overleden) Vier van zijn kinderen werden ook begraven met een dienst cum magna campana.
De oudste zoon Mahieu Cailliau, geboren in 1639 verkocht op
27 juni 1672 aan Pauwels Bossaert, .fï!ius Pauwels. 8 gemeten
zaailand en meers in de Oosthoek, ten zuiden grenzend aan de
erfgenamen Mahieu Cailliau doude (dit zal wel zijn vader zijn),
ten noorden grenzend aan de Coppernolstraete en ook nog één
derde van 9 vierendeel boomgaard, gemeen met Pieter en
Jacques Cailliau, grenzend ten oosten aan de boomgaard van
Mahieu Cailliau doude en ook nog vier lynen gersland (grasland) in de Oosthoek
1

'.

"'In 1640 was het dagloon van een landarbeider tussen 1.20 en 1.44
pond parisis.
Poperinge.
Stadsarchief: 373.
Halmregister (akten van
eigendomsoverdrachten).
fO 38 - 39V.
1
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Over de Jacques Cailliau, geboren in 1639 vermelden we hier
ook nog de bekende gegevens omdat ook zij belangrijke aanwijzingen geven over de woonplaats van de Cailliau's. Hij werd
gedoopt te Poperinge St.-Jan op 14 aug. 1639 (peter: Jacques
Cailliau. wellicht zijn oom. meter: Christine Rabau, een nicht
van Maria Beudaert) en begraven te Poperinge St.-Jan op 29
nov. 1707. Hij huwde te Poperinge op 1 febr. 1684, Anna DE
HAESE (getuigen: Pascal Druant en Jan de Haese), dochter van
Jan en Mayken de Meerseman.
We vinden een Jacques Cailliau f1". Mathieu in de lijst der
hoofdgeldbelasting van Poperinge van 1695. Hij woont ook in
de Oosthoek: Hij is ingedeeld in klasse 20. Dit is de klasse
waartoe ook de chirurgijn. leerlooiers. brouwer. handelaars, her-

1 11

112

bergiers. enz .. behoorden alsook de landbouwers met grotere
landbouwbedrijven. Deze klasse volgde onmiddellijk na de
klasse 19 waarin de schepenen van de stad en degenen die van
hun renten leefden ingeschaald waren. In de lijst wordt hij vermeld als landbouwer en gebruiker van -1-2 gemeten grond (= 18.9
hectare) Slechts negen andere landbouwers hadden nog grotere
bedrijven (het grootste bedrijf telde 58 gemeten). Hij was dus
een vrij vermogend man. Hij had twee knechten in dienst
(François Haesebaert en Jean Grimmenprez) en een dienstmeid
(Marie de Mans). Ook uit de ommestelling van 1695 vernemen
we waar hij woonde: in de Oosthoek''. In die Oosthoek kocht
hij op 2-1- juli 16 73 een kwart van 2 gemeten 19 roeden grasland.
grenzend ten oosten aan het Pynteirnlleken van de kinderen van
Mahieu Cailliau. en ten westen aan het leen van Jaecques
Cailliau '".
Door deze vermelding van woonplaats wordt ook de link gelegd
met de maalrechtrekening van 30 juni 1695. een belasting geheven op de broodeters. d.w.z. alle personen van een gezin met
uitzondering van de zuigelingen (die eten immers nog geen
brood ... ) : we vinden in de Oosthoek een Jaeq(ue)s Calliau\i'
vermeld met een gezin bestaande uit 7 personen'".

II. Jacques CAILLIAU. gedoopt te Poperinge. begraven te
Poperinge vóór januari 1655 ", gehuwd te Poperinge St.-Jan op
8 febr. 1627 met Françoise VAN DEN AMEELE. begraven te
Poperinge St.-Jan op 26 mei 1688, dochter van Nicolas en
Catherine Elynck.

'" H. Ronse Je Craene.
De hn·olking \'Uil
Poperinge a11110 1695. ui.
ll. in: WöthoekJaarboek. 1987. p. 23 en
29. alsook H. Ronse De
Cracne. o.c .. ui. lil. in:
Westhoek-Jaarboek.
1988. p. 40. In elk Yan Je
ge\·allen worut hij telkens
vermelu als Jueque
Cui//iuu. fi il ).1 Mutrhieu.
Is mogelijks Je Pierre
Cailliau. uie in Je hoofugelubelasting van 1695 in
klasse 21. als lanubouwer
met 33 gemeten grond
YermelJ WOJ"UI. /ijn /0011
·)(p. 25).

Hun kinderen waren :
1) Catherine. gedoopt te Poperinge op 12 juli 1630
(peter: Nicolas van der Ameele, vermoedelijk de maternele
grootvader, meter: Rachel Ie Bleu. vermoedelijk de paternele
grootmoeder).
2) PETRUS. zie verder onder III.
3) Marie. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 3 maart 1640
(peter: Jacques Pullens, meter: Catherina van den Ameele ),
begraven te Poperinge St.-Jan op 3 aug. 1681
4) Jacques, begraven te Poperinge op 12 aug. 1683.
Gehuwd te Poperinge St.-Bertijns. na verloving van 8 febr. op 2
maart 1666 met Christine (Francisca) LOOTEN. gedoopt te
Poperinge St.-Bertijns op 21 mei 1625. begraven te Poperinge
St.-Bertijns op 29 april 1710. Zij was een dochter van Jacques
en Nicolaese Lauweraet. en zuster van Jossine, de echtgenote
van haar man"s broer Petrus Cailliau. (zie verder onder III) Zij
hadden 7 kinderen.

Poperinge.
Stadsarchief: 373.
Halmregister (akten van
eigendomsoverurachten ).
f 0 72.
'" H. Ronse Je Craene.
o.c .. ui. l. in: Westhoek] aarboek. 1986. p. 91.
We vinuen nog een andere Jaecque Cailliauw. in
de Edewaerthouck met
een geLin rnn .+ personen. Ook op p. 91.
., Ph. van Hille. o. c .. p.
172 (het magistraat \an
Poperinge).
·· Brugge. Rijksarchief:
Kasselrij Veurne. Staten
van goeu. nr. 1895.+. f'
6: Jaar is reeus sprake
\·an de weduwe \'an
Jacob Cailliau.

Gezien hij een vermogend man was. vermoeden we dan ook dat
hij de Jacques Cailliau is die in 167 l. 1686 en 1696 vermeld
wordt als kerkmeester van de St.-Jansparochie, en in 1687 als
'notabele·''.
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·· Poperinge.
Stadsarchief 373.
Halmregister (akten van
eigendomsoverdrachten J.
t~ 58.
., De v·oornamen Yan zijn
echtgenote en de echtgenote v·an zijn broer. die
zusters waren. Yarieert
soms in de bronnen. In
16 70 worden ze evenwel
duidelijk Yermeld in een
deellot (erfenisverdeling)
van een dochter
Catharina van hun beider
broer Jacob Looten en
Casyncken Caura. ab:
mersg( ade )rs PI ie te )r
Cailliauinlwr11·elick
hehhen( de) Joossrncken
Looten en( de) Jacques in
h1111·e/ick hehbende
ChristTn( ken) Looten
t 'saemen ha eren hroeder
en( de J suste r. __
(Poperinge. Stad1archief
Deellotregisters. nr. 323.
f 0 317 (1670). eenzelfde
vermelding ook nog in
hetzelfde register!''
308v 0 •
'' Deze dubbele huwelijksband tussen twee
broers en twee zusters
lezen we ook in:
Poperinge. Swdsarchief
Deelloten. nr. 323. t~
308ben f' 317 (1670) in

de vorige noot geciteerd.
.,, Poperinge.
Stadsarchief: 373.
Halmregister 1akten van
eigendomsovenlrachten).
f 0 53. Naarheid (naasting) is het recht om een
verkoop ongedaan te
kunnen maken en aan
zichzelf te doen toekomen. als men kan aantonen dat men nauwer verwant is met de verkoper
dan de eerste koper.
,- S. Riem, Het hoofdgeld
te Poperinge in 1673 (dl
1), in: Westhoek. 1995.
p. 95. In dezelfde hoek
vinden we bij Pauwel
Bossaert ook een
Franc/wis Cai/liau. jon-

man wonnende op syn
seil•en. (p. 96) Dit zijn de
enige vermeldingen van
Cailliau's in de hoofdgeldlijst van 1673.

Hij verkocht op 6 februari 1673 aan Pauwels Bossaert (wellicht
dezelfde koper als reeds vernoemd in een hoger vemelde verkoopsakte) een vierde van een boomgaard, genaamd de
Westboomgaert in de Oosthoek (groot 2 gemeten 70 roeden),
grenzende ten oosten aan de SuYtboomf?aert, eigendom van de
kinderen van Mahiell Cailliall doude en ten westen aan de
Bruggel'OefH'ech, alsook nog een vierde van 8 lijnen 40 roeden
zaailand in de Oosthoek, ten westen grenzend aan de Bruggestraete. Hij had deze na een naarheidsklacht eerst kunnen
kopen van zijn broer Petrus. (zie bij III. Petrus Cailliau) ''.
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IJL PETRUS CAILLIAU, gedoopt te Poperinge St-Jan op 5
nov. 1636 (peter: Mailliard van den Abeele. meter: Florence
Blieck uit Reningelst), gehuwd te Poperinge St.-Bertijns op 5
sept. 1662 met Jossijne (=Judoca) (Francisca)'" LOOTEN,
gedoopt Poperinge St.-Jan, 16 mei 1643, begraven te Poperinge
St-Jan op 2 nov. 1697. Zij was een dochter van Jacob en
Nicolaese Lauweraet en dus zuster van Christine Looten, de
echtgenote van haar man's broer Jacques Cailliau (zie hoger) 25 •
Op 21 november 1672 verkocht hij aan een Pauwels Bossaert
(zie ook hoger) een vierde van een boomgaard, genaamd de
Westhoomgaert, gelegen in de Oosthoek, gemeen bezit met o.a.
Jacques Cailliau, en ten zuiden grenzend aan de Zu\'thoomgaerd, eigendom van de kinderen van Mahieu Cailliau en ten
westen aan de Bruggevoetweclz en een vierde deel van 8 lynen
60 roeden zaailand, gelegen in de Oosthoek, ten westen grenzend aan de Bruggestraete en hem eertijds toegekomen uit de
erfenis van Rachel Bleu, zijn grootmoeder langs vaderskant.
Maar op 30 december daaropvolgend diende zijn broer Jaeques
Cailliau een naarheidsklacht in. Hij werd in het gelijk gesteld en
het recht om dit goed te kopen werd aan hem toegewezen op 19
januari 1673 2''.
We vinden hem terug in de lijsten van de hoofdgeldbelasting
van Poperinge uit 1673 in de Oosthoek. De inschrijving van zijn
gezin vermeldt ook een dienstknecht (Mathieu de Berch) en een
dienstmeid (Anna Wankens) en nog een Mauhiu CAILLIAU,
jongman aldaer wonnende. (nog ongeïdentificeerd) Deze
inschrijving wordt onmiddellijk gevolgd door een Jacques
CAILLIAU, wellicht zijn broer (zijn zoon kan het niet zijn,
want die is dan pas 10 jaar)2 1 •

Hun kinderen waren:
1) JACOBUS, zie verder onder IV
2) Marie Anne, gedoopt te Poperinge O.L.Vrouw op 22
maart 1666 (peter: Mattheus Cailliau, meter: Nicolaise
Lauweraet), begraven in dezelfde parochie op 20 mei 1705. Zij
huwde te Elverdinge op 23 april 1697 met Jean DUREY
3) Catherine, gedoopt te Poperinge St.-Jan op 28 april
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1669 (peter: Matheus de Gelcke. meter: Catharina Looten). Zij
huwde te Poperinge St.-Jan op 20 nov. 1698 met Josephn DE
ROUCK.
4) Pierre. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 2 sept. 1671
(peter: Jacques Cailliau. meter: Anna Wanckens). begraven op
dezelfde parochie op 30 juni 1731. Hij huwde te Poperinge op
9 mei 1702 met Catharina MAHIEU, overleden te Poperinge,
waarvan 10 kinderen.
5) Francine. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 26 febr.
1674 (peter: Jean Looten. meter: Marie Cailliau).
6) Josse. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 21 sept. 1676
(peter: losse Lauweraet. meter: Catharina Van de Fonteyne),
begraven te Poperinge in jan. 16 76.
7) Mattheus, gedoopt te Poperinge St.-Jan op 1 juni
1679 (peter: George Viane. echtgenote van Catharina Looten,
meter: Christine Looten). begraven te Poperinge in jan. 1679.
8) Christine Claire, gedoopt te Poperinge St.-Jan op 15
okt. 1682 (peter: Jacques Druant, meter: Catherina Van den
Ameele).
9) Jacquemine, gedoopt te Poperinge St.-Jan op 27 okt.
1685 (peter: Jacques Cailliau, meter: Catharina Van Haelle)

IV. Jacobus CAILLIAU, gedoopt te Poperinge O.L.Vrouw op
20 sept. 1663 (peter: Jacobus Looten uit Poperinge St.-Bertijns,
meter: Francisca Van den Abeele uit Poperinge St.-Jan), begraven te Reningelst op 23 mei 1727.
Hij huwde een eerste maal te Poperinge St.-Jan na verloving van
6 sept. op 4 okt. 1687 (getuigen: Petrus Cailliau en Andreas
Lebbe). Maria WIMEAU. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 12
okt. 1664 en begraven te Poperinge St.-Bertijns op 29 nov.
1689, dochter van Jacobus en Catharina Christiaen, beide uit
Poperinge St.-Jan. Hij huwde een tweede maal te Poperinge St.Bertijns na verloving van 19 maart op 16 april 1690, Maria
LERMYTE (getuigen: Petrus Cailliau en Joannes Baptist
Lhermyte), gedoopt te Poperinge St.-Bertijns op 9 april 1665 en
begraven te Poperinge St.-Bertijns op 2 febr. 1693, dochter van
Jacobus en Maria Le Rycke. Hij huwde een derde maal te
Poperinge St.-Jan op 8 dec. 1695. Maria COMMYN (getuigen:
Jacobus Caljouw en Petrus Caljouw), gedoopt te Reningelst en
begraven te Reningelst 24 april 1725. dochter van Arnoldus en
Maria Priems. Hij huwde een vierde maal te Reningelst op 28
aug. 1725. Francisca PEELS. gedoopt te Kemmel omstreeks
1683 ".
Kort na zijn eerste huwelijk veranderde hij zijn civiliteit: hij
verzaakt aan het keurbroederschap van Belle (Bailleul), waar hij
ontpoorterde op 12 mei 1688. om twee weken later als ceurbroeder (poorter) van Poperinge aanvaard te worden op 28 mei
1688. Zijn vrouw Maria Wymeau was reeds ceurz.uster (poorteres) van Poperinge 2".

"Zie mor de huwelijken
ook G. BoerhaYe. o.c.. dl
6. onder de naam
Cailliau.
·" Ph. \·an Hille. Indices
op de poortersboeke11
1·w1 Poperi11ge 15681796. Het magistraat ra11
Poperi11ge 1568-1793.
Handzame. 1969. p. 17.

Hij had uit het eerste huwelijk:
1) Anna Maria. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 7 aug.
1688 (peter: Jacob Wemaers. meter: Jossine Looten). begraven
te Poperinge St-Jan op 10 nov. 1690.
Hij had uit het derde huwelijk:
2) Jacques . gedoopt te Poperinge St.-Jan op 23 jan.
1697 (peter: Pieter Commyn. meter: Maria Anna Cailliau).
begraven te Poperinge St.-Jan op 13 okt. 1710.
3) PETRUS JACOBUS. zie verder onder V.
4) Mattheus. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 19 okt.
1704 (peter: Pieter Cailliau. meter: Maria N ... ). begraven te
Poperinge St.-Jan op 10 juli 1706.
5) Jaquemijne, gedoopt te Poperinge St.-Jan op 24 jan.
1708 (peter: Michel Debeque. meter: Helena Gebreux), begraven te Poperinge St.-Jan op 1 febr. 1710.

V. Petrus Jacobus CAILLIAU. gedoopt te Poperinge St.-Jan
op 16 nov. 1699 (peter: Jacob Comyn uit Westouter, meter:
Francisca Cailliau uit Poperinge St.-Jan). Hij huwde een eerste
maal te Reningelst op 21 mei 1730 met Pieternelle DE KEUWER, overleden te Reningelst op 29 nov. 1731. Hij huwde een
tweede maal te Reningelst op 29 nov. 1732 met Maria Joanna
VAN LOOT, gedoopt te Reningelst op 24 nov. 1712. en er
begraven op 4 nov. 1764.
Hij had uit het eerste huwelijk:
1) Maria Catharina, gedoopt te Reningelst op 25 nov.
1731 en overleden te Poperinge op 20 maart 1800. Zij huwde
een eerste maal te Reningelst op 8 febr. 1776 met Franciscus
WILLEMET, geboren in maart 1750 en een tweede maal met
Chetien VANDENBERGHE, geboren te Krombeke in 1725 en
overleden te Poperinge op 9 aug. 1815.
Hij had uit het tweede huwelijk:
2) Joanna Clara, gedoopt te Reningelst op 14 febr. 1734
(peter: Jacobus Lomme uit Poperinge O.L.Vrouw, meter:
Maria Lebbe, echtgenote van Arnoldus Boussemaere)
3) Anne Françoise, gedoopt te Reningelst op 3 april
1737, overleden te Poperinge op 26 april 1791. Zij huwde te
Poperinge op 20 okt. 1772 met Pierre Jacques CARPENTIER.
overleden te Poperinge in maart 1790.
4) MARTIN IGNACE. vervolgt onder VI.
5) Petrus Franciscus. gedoopt te Poperinge St.-Jan op
14 maart 1744 (peter: François van Loot. meter: Jacqueline
Thérèse Lamoot), overleden te Noordschote op 28 jan. 1810.
Hij huwde te Noordschote op 20 april 1773 met Barbara
Josepha Eugenia DE HONDT. gedoopt te Noordschote op 26
okt. 1747 en er overleden in jan. 1792. waarvan 11 kinderen.
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VI. Martin lgnace CAILLIAU. gedoopt te Reningelst op 17
okt. 1740. overleden te Poperinge op 8 juni 1815. Hij huwde een
eerste maal te Oostvleteren op 27 juni 1775 met Bibiane
Véronique WALLANT. geboren te Oostvleteren in maart 1750
en begra\'en te Elverdinge op 8 juni 1776. Uit dit eerste huweliijk werden geen kinderen geboren. Hij huwde een tweede maal
te Poperinge op 3 juni 1777 met Rosalie DECROCK. gedoopt
te Woesten op 9 sept. 1754 en overleden te Poperinge op 27
april 1814.
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We vinden hem terug in de volkstelling 1815 te Poperinge in de
wijk Hamhouck Comperno!le '". Hij wordt er vermeld als eigenaar. geboren te Reningelst met drie zonen: Louis. 33 jaar.
Jacques. 19 jaar en Benoit. 16 jaar. allen te Poperinge geboren.
Er is ook nog een inwonende dienstmeid en een dienstknecht.
De kinderen uit het tweede huwelijk waren:
1) Barbe Constance. gedoopt te Elverdinge op 7 juli
1780. jong overleden gezien haar naam gegeven wordt aan een
jongere zuster.
2) CHARLES LOUIS. vervolgt onder VII.
3) Pierre Jacques. gedoopt te Poperinge St.-J an op 30
juni 1784 (peter: Laurent Jacques Aernoudt. meter: Marie
Cecile Petillon). begraven op dezelfde parochie de volgende dag
1 juli.
4) Barbe Constance. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 18
dec. 1785 (peter: Pierre Laurent Bulckaert, meter: Angèle
Françoise de Wilde). overleden te Reninge op 10 sept. 1850.
Zijn huwde een eerste maal te Poperinge op 11 jan. 1809 met
François MAHIEU. bierhandelaar in Noordschote. gedoopt te
Zuidschote op 10 mei 1772. Hij moet kort daarop overleden
zijn. want zij huwde een tweede maal te Poperinge op 13 mei
1812 met François MORTIER. gedoopt te Eecke (N.-Fr.) op 24
nov. 1774.
5) Bartholomeus lgnace. gedoopt te Poperinge St.-Jan
op 3 mei 1788 (peter: Pierre François Huyghe. meter: Anne
Thérèse de Wilde). overleden te Poperinge St.-Jan op 30 juli
1814.
6) Victoire Sophie. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 23
aug. 1790 (peter: Ivo Butaye uit Westvleteren, meter: Marie
Thérèse Billiau). begraven te Poperinge St.-Jan op 22 juli 1791.
7) Pierre Martin. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 23
juni 1792 (peter: Pierre Jacques Verraes uit Oostvleteren,
meter: Jacqueline Billiau), overleden te Poperinge in jan. 1797.
8) Jacques François, zager. gedoopt te Poperinge St.Jan op 16 april 1795 (peter: Pierre Paul Staelen uit Woesten.
meter: Anne Thérèse Kaestecker uit Passendale), overleden te
Poperinge op 12 sept. 1859. Hij huwde te Poperinge op 21 nov.
1826 met Victoire Française SLOSSE. geboren te Poperinge in
maart 1800. overleden te Poperinge op 2 febr. 1869. waarvan 9
kinderen.
9) Benoit lgnace. gedoopt te Poperinge St.-Jan op 23
april 1798 en overleden te Poperinge op 19 aug. 1816.

''' De Ha111/10ek is de wijk
ten Noorden van
Poperinge. dus niet zo
'er 'an de Oosthoek en
er \·an gescheiden door
de tus>.enlig:g:ende
Pe1elhoek. Compernol/e
of Co/)/1emolle was de
naam van een kleinere
heerlijkheid in
Poperinge.

VII. Charles Louis CAILLIAU. gedoopt te Poperinge St.-Jan
op 24 sept. 1781 (peter: Eugene Louis Vandenbussche. meter:
Marie Angèle de Wilde uit Woesten). overleden te Watou op 19
mei 1840. Hij huwde te Poperinge op 17 april 1817 met
Victorine Angeline VAN DEN AMEELE. geboren te Reningelst
op 3 febr. 1789.
Hun kinderen waren:
1) Cecile Victoire Cornelia, geboren te Poperinge op 18
jan. 1818 en er overleden op 2 juni 1882. Zij huwde met Pieter
François WORM, overleden op 11 april 1890.
2) Pierre Martin, geboren te Poperinge op 2 okt. 1819
en er overleden op 9 maart 1820.
3) MARTINUS JOSEPHUS, vervolgt onder VIII.
4) Fedelis Benediktus, geboren te Poperinge op 29 nov.
1822 en er overleden op 18 dec. 1825.
5) Livinus Constantinus, geboren te Poperinge op 23
nov. 1825 en overleden te Watou in jan. 1825.
6) Barbara Coleta, dienstmeid, geboren te Poperinge op
4 maart 1827 en er overleden op 11 april 1860.
7) Jeanne Clara Cornelia, geboren te Poperinge op 15
juni 1828 en er overleden op 30 okt. van hetzelfde jaar.
8) Rosalia Cornelia, geboren te Poperinge op 26 nov.
1829 en overleden te Vlamertinge in jan. 1860. Zij huwde te
Vlamertinge in 1860 met Leopold Hubert DERYCKE, geboren
te Kemmel op 2 nov. 1832.
9) Charles Cornil, geboren te Watou in 1831 en overleden te Eecke (Nord, F.) op 23 aug. 1896. Hij huwde met
Catherine Reine LE COCQ, geboren te Sainte-Marie-Cappel
(Nord, F.) in 1833.

VIII. Martinus Josephus CAILLIAU, geboren te Poperinge
op 4 jan. 1821. overleden te Vlamertinge, paardeknecht. Gehuwd te Dikkebus op 24 nov. 1852 met Catherine VAN DE
CASTEELE, spinster, geboren te Dikkebus op 15 aug. 1824 en
overleden te Vlamertinge op 4 nov. 1886.
Hun kinderen waren :
1) Henri Cornelius, geboren te Dikkebus op 22 maart
1853, overleden te Vlamertinge in maart 1898. Gehuwd te Vlamertinge op 15 mei 1878 met Romania Virginie ROBIJN, geboren te Vlamertinge op 9 juni 1860. waarvan 11 kinderen.
2) Carolus Cornelius, dienstbode, geboren te Vlamertinge op 18 juli 1856 en er overleden op 27 mei 1933. Hij huwde
een eerste maal te Vlamertinge op 13 mei 1884 met Maria
Ludovica DEBRUYNE, geboren te Vlamertinge in maart 1860
en er overleden op 3 aug. 1887. Uit dit huwelijk werden geen
kinderen geboren. Hij huwde een tweede maal met Romanie
CASIER, geboren te Vlamertinge op 28 jan. 1869 en er overleden in jan. 1908, waarvan 12 kinderen.
3) Isidoor Henri, vervolgt onder IX.

117

4) Emmeric Désiré. geboren te Vlamertinge op 29 maart
1866 en er overleden op 11 jan. 194 7. Hij huwde te Vlamertinge
op 17 april 1901 met Emma Cornelia BRUNEEL geboren te
Vlamertinge in 1876. waarvan 13 kinderen.
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IX. Isidoor Henri CAILLIAU. geboren te Vlamertinge op 4
juli 1859. overleden te Oostvleteren op 26 febr. 1915. Gehuwd
te Vlamertinge op 13 jan. 1885 met Evelina Justine DEBRUYNE. geboren te Vlamertinge op 14 mei 1864. overleden te
Vlamertinge op 6 aug. 1891. Hij huwde een tweede maal te
Boezinge op 15 okt. 1904 met Sylvie Emelie DERAMOUDT.
geboren te Elverdinge op 26 febr. 1866 te Elverdinge. dienstmeid.
Hun kinderen waren :
1) Marie Louise. geboren te Vlamertinge op 7 juni 1885.
overleden te Vlamertinge op 13 juli 1885. 36 dagen oud.
2) GUSTAVE MAURICE. vervolgt onder X.
3) Jules Gustave. geboren te Vlamertinge op 4 okt.
1847. overleden te Lier op 22 nov. 1967. sectiechef der Accijnzen. Gehuwd met Josephina Christina VERHEYEN. Hij huwde
een tweede maal met Marie Pauline LAUWEREYS. geboren te
Pulle (Zandhmen) op 5 jan. 1896. overleden te Lier op JO okt.
1983. Hij had vier kinderen uit het eerste huwelijk. één uit het
tweede.
4) Camille Achillus. geboren te Vlamertinge op 13 jan.
1890. overleden te Vlamertinge op 30 mei 1890. 137 dagen oud.
5) Ludovica Maria. geboren te Vlamertinge op 20 juli
1891. overleden te Vlamertinge op 20 sept. 1891. 62 dagen oud.

X. Gustave Maurice CAILLIAU. geboren te Vlamertinge op
11 juni 1886. overleden te Lanaken op 2 dec. 1964. luitenant der
Doeane en Accijnzen. Gehuwd te Veldwezelt op 24 okt. 1912
met Maria PALMANS. geboren te Veldwezelt op 24 juli 1891.
overleden te Lanaken op 7 juni 1968.
Hun kinderen zijn:
1) JULES ISIDORE. vervolgt onder XI.
2) Martinus Gustaaf Christiaan. geboren te Lanaken
op 5 mei 1920. Ere-Directeur der Douane en Accijnzen.
Gehuwd met Irène LEVAUX. geboren te ·s Gravenvoeren op 3
sept. 1925. Wonend te Mortsel. Geen kinderen.
3) Libert Evrard. geboren te Lanaken op 13 mei 1922.
overleden te Lanaken op 27 juli 1992. fotograaf en handelaar in
foto-ciné-artikelen. Gehuwd te Gullegem in 1947 met Irene
DERYCKERE. geboren te Gullegem op 1 juni 1922. Waarvan
twee kinderen.
4) Maria Justina Evelina. geboren te Lanaken op 15
sept. 1923. Gehuwd met Jean Joseph Nicolas Séraphin BAIJOT.
geboren te Lanaken op 22 jan. 1925. conducteur grote bouwwerken (Congo. Niger).
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XI. Jules Isidore CAILLIAU. geboren te Lanaken op
31.8.1913. Gehuwd op 5 mei 1945 te Tongeren met Yvonne
Angèle Elisabeth Celine BAILLIEN. geboren te Tongeren op 23
april 1921. tolk Chinees en Russisch.In 1958 verhuist hij met
zijn gezin naar Antwerpen. Hij is thans Ere-Directeur bij de
Directe Belastingen. Wonend te Deurne.
Hun kinderen zijn:
1) ROBERT MAURICE JULES MARIE. vervolgt
onder XII.
2) Georges Gustave Camille Marie. geboren te
Tongeren op 6 juni 1950. optieker/juwelier. Gehuwd op 14 sept.
1984 met Brigitte BOGAERTS. geboren te Lier op 15 mei
1958.
3) Arlette Myriam Yvonne Marie Henriette. geboren
te Tongeren op 28 nov. 1952. apothekeres. Gehuwd op 2 okt.
1993 te Deurne met Jos OLAERTS. geboren te Genk op 12 nov.
1953. huisarts en bedrijfsai1s.

XII. Robert Maurice Jules Marie CAILLIAU. geboren te
Tongeren op 26 jan.194 7.
Op 11 -jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders
naar Antwerpen. Na de
humaniora koos hij voor de
studies van burgerlijk ingenieur aan de Rijksuniversiteit Gent. Daar studeerde hij
af als werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur en hij
bleef daarna nog verbonden
aan het Laboratorium voor
Werktuigkunde van de universiteit. Vanuit de studie
van de verbetering van technieken voor gegevens-verwerving kwam hij steeds
meer met computertalen en programmering in aanraking. Hij verbleef ook negen maanden aan de Universiteit van
Michigan in Ann Arbor (USA) en haalde er een bijkomend
diploma (Master of Science). Ook tijdens zijn daaropvolgende
legerdienst kon hij verder met programmeertalen experimenteren. Toen door het C.E.R.N. (Europees Centrum voor Nucleair
Onderzoek te Genève) experten werden gezocht in hybride
rekentechnieken. verhuisde hij na een verkennend bezoek. in
1974 daarnaar toe. Hij werkte er in de domeinen van processturing. gebruikersinterfaces. tekstverwerking. ondersteuning van
administratieve gegevensverwerking en hypertekst.
In 1989 werkte hij samen met de Brit Tim-Berners-Lee een
informatiesysteem uit voor de vlotte toegang tot de omvangrij-
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ke volumes wetenschappelijke en technische documentatie van
het CERN-computernetwerk. gebaseerd op hypertekst. Samen
bouwden zij de eerste Web client-server omgeving. Zeer vlug
werd hun systeem een zeer populaire toepassing op het groeiende Internet. Thans is het World Wide Web de meest gebruikte toepassing over het Internet. Het Web gaf aanleiding tot een
wereldomvattend gebruik van informatie- en communicatietechnologie in alle lagen van de samenleving. Bob Cailliau is
momenteel hoofd van Web-Communicaties van het CERN.
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In 1995 reikte de ACM (Association for Computing Machinery)
de "Software System Award"" uit aan Tim Berners-Lee, Robert
Cailliau. Marc Andreessen en Eric Bina voor WWW en Mosaic.
in 1999 kreeg hij een eredoctoraat van Southern Cross
U niversity, New South Wales. Ook in 1999 werd hem te
Antwerpen de Christoffel Plantijnprijs voor verdienstelijke
Belgen in het buitenland toegekend. En op 24 maart 2000 werd
hem in zijn Alma Mater, de Gentse Rijksuniversiteit door de
Faculteit der Toegepaste Wetenschappen het eredoctoraat toegekend.

Kopij

De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle. Ieper, Veurne en Waasten, samen met het
aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels. bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen. nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een uitprint ) op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers
worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige
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Herbergen en brandewijnkantines
in de kasselrij Waasten onder
Maria Theresia van Oostenrijk
(1779)
MATTIAS PATTYN
123

1. Inleiding
Het brouwen van bier en het stoken van brandewijn heeft veelvuldig aanleiding gegeven tot het uitvaardigen van ordonnanties
en decreten in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarvoor
waren verschillende redenen. Bij (deels) mislukte graanoogsten
greep de overheid bijvoorbeeld in om de primaire behoeften van
de mens te waarborgen: het graan moest in de eerste plaats dienen voor het bakken van brood en niet voor de distillatie van
ea11-de-1·ie. Zo werd op 31 juli 1701 graan als basisproduct voor
bier en brandewijn verboden. Pas vier jaar later hief Philips V
deze verbodsbepaling terug op Op 25 mei 1709 vaardigde
Karel III de ordonnantie uit, waarbij de brouwers enkel en
alleen gerst. boekweit en haver als grondstof mochten gebruiken
voor het brouwen: rogge en tarwe daarentegen waren verboden
ten gevolge van voedselschaarste:. Karel VI vaardigde een
gelijkaardige ordonnantie uit in 17-1-0. waarbij opnieuw "het vullen van de mondjes· als uitgangspunt genomen werd'.
De overheid had echter ook financieel belang in de pre-industriële activiteit die brouwen en stoken was: het was voor haar
een bron van inkomsten. Dit wordt o.m. aangetoond door hdar
arrest van 10 juli 1705. waarbij de belasting op bier vastgelegd
werd per ton en volgens haar inl)oud ". In die context kan eveneens gewezen worden op de ordonnantie. door Karel VI in 1738
uitgevaardigd. die de frauduleuze praktijken ten opzichte van de
O\erheid behandelt'.
De overheid zat weliswaar tussen hamer en aambeeld: enerzijds
was drank een belangrijke bron van inkomsten. anderzijds
moest ingegrepen worden bij voedselschaarsten en ook bij
drankmisbruik. dat leidde tot talrijke herbergruzies. soms met
de dood tot gevolg. Op 15 januari 1629 vaardigde Filips III een
eeuwig edict uit om re re111idieren die meniclzfilidighe delicten,
excessen ende doot.1/uegcn in de herbergen. De stedelijke magistratuur kreeg daarbij de opdracht om het aantal herbergen drastisch te doen verminderen. In 1743 verbood de Raad van
Vlaanderen de samenkomst in herbergen van de beide geslachten en het dansen na zonsondergang'·. Ook keizerin Maria
Theresia van Oostenrijk heeft nog: een poging ondernomen om
het aantal herbergen te reduceren door middel van haar edict
van 21 juli 1779 -. Het aantal herbergen was in die tijd fel aan1

•

Liste chronologhjlll' de.\
Edicts el Ordo1111unce.\

de.1 Pan-Bm
Autrid1ie11.1. 1700-1751!.
Commi"ion Royale.
Bruxcl les. 1851. Jl. 71.
- O.c" Jl. 122.
O.c" p. 331.
·o.c..p.71
'O.c"p.312 .
. O.c" p. 35°.
J. DE LE COL'RT.
Rcceuil des Ancic1111e1,
Ordonnunct's de lu
Bclgi(ftte ( Troi.\ ieme

5'érie: PaYs-hus
Autric/iie11.1 J 17011 - 179.f.
Bru.xcllö. 1405. dl. 11.
p. 357.
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gegroeid en ze dienden tot schuylplaetsen van vagabonden en
ondeugende persoonen. Bovendien waren veel cantynen en
brandewyncoten als paddestoelen uit de grond gerezen, alhoewel die ten alle tyden verboden ;:,yn geweest. Sommige herbergiers waren vindingrijk om hun klanten aan de praat te houden
door het inrichten van prijskampen met pyl ofte kogel, niet zander groot perykel van ongelukken. Er werden wedstrijden georganiseerd waarbij geschoten werd naer eenighe vogels op sperren ge;:,et. De oorspronkelijke functies van de herberg waren
voor een deel verloren gegaan: o.m. als plaatselijk wethuis en
als verblijfplaats voor reizigers. Het keizerlijke edict zou aan de
wantoestanden een einde moeten stellen door het aantal herbergen te beperken en de vermelde maatregelen in het edict toe te
passen. In de winterperiode mocht een herberg niet meer
beklant zijn na acht uur 's avonds (vanaf oktober): in de zomer
(vanaf april) mocht dit een uur langer. De herbergbezoekers die
de maatregel niet naleefden werden beboet met 3 lb. parisis, de
herbergier met het dubbele. Indien de herbergier een tweede
keer in overtreding was, werd zijn herberg verbeurd verklaard
voor een jaar. Het was bovendien verboden in een herberg te
vertoeven op zon- en feestdagen gedurende de hoogmis. de vespers en het sermoen. De koster werd belast met het luiden van
het sluitingsuur gedurende den tyd van een half quartier urs,
waarvoor hij een loon ontving van 2 lb. parisis. Ouders, die geen
cmztraventie wilden oplopen. mochten geen herbergbezoeken
toelaten aan hun kinderen, die zij moesten godvrugtelyk opvoeden in de christelyke cathol_vcke religie. Een toenemend probleem waren de kermissen die georganiseerd werden op nieuw
gebouwde wijken of gehuchten, waarbij het herbergbezoek aanzienlijk hoog was. Het edict van Maria Theresia verbood die
particuliere kermissen en hield het bij de kermissen ter gelegenheid van de kerkwydinge ende de andere ten tytel van den
patroon der prochie.

2. Het document
Ten behoeve van zowel heemkundigen als genealogen. publiceren we hieronder de lijst van herbergen en brandewijnkantines
zoals ze werd opgemaakt in uitvoering van de gemelde ordonnantie'.
Op 12 november 1779 stuurde het Waastense kasselrijbestuur
zijn bevindingen naar de Raad van Vlaanderen door. In het antwoord op die ordonnantie bevonden zich negen bundels van de
verschillende parochies en branchen van die kasselrij:
1. Bourgeoisie de Warneton (8/10/1779)
2. Paroisse foraine de Warneton (7 Il 0/1779)
3. Westnieuwkerke (6/10/1779)
4. Kemmel (20/10/1779)

'Gent. Rijksarchi~f. Raad
van Vlaanderen. 32172.
Gelijkaardige lijsten \oor
de kasselrijen Ieper.
Veurne en Acht Prochiën
werden reeds in
We-,thoek gepubliceerd.
Zie J. STEKELORUM. I.
Herbergen in de kasselrij
Veurne anno 1779.
Westhoek-Info jg. VIII.
all. 1. pp. 11-23 - Id" ll.
Herbergen in de Acht
Prochiën anno 1779.
Westhoek-Info jg. VIII.
afl. 4. pp. 117-126- Id"
III. Herbergen in de kasselrij leper anno 1779.
Westhoek-Info jg. IX. all.
1. pp. 1-43.

5.
6.
7.
8.

Dranoultre (1110/1779)
Wulverghem (20/10/1779)
Branche de Westhouck Overbeke (2110/1779)
Oosthove branche de la chatelinie de Warneton
(7 /10/1779)
9. Branche de Oosthouck Overbeke (2011011779)

3. Antwoord aan de Raad van Vlaanderen
Les grand Bailli, avoué et echevins de la ville et chatelenie de
Warneton, en satisfaction de l'artic/e 3 de l'ordonnance de Sa
Majesté du 21 juillet 1779 joignent ici les Iistes des paroisses et
branches de ladite chatelenie, contenantes les auberges, cabarêts
et maisons ou I' on vend de I' eau de vie et genevre qui se trouvent sur icelles, et satisfaisant ulterieurement audit article 3
disent, quils estiment
Que Ie cabarêt du Singe scitué sur la bourgeoisie de Warneton,
repris dans l'etat ei joint sub n° 1° n'est point nuisible, mais tres
util pour les voituriers qui sont dans le cas de venir le soir, ou
nuitament pour y prendre leur logement, attendu qu'ils ne peuvent entrer en ville a eau se que les portes se ferment journallierement, mais que la maison la ou on vend de I' eau de vie et
genevre est nuisible, et d'aucune necessité
Que les cabarêts reprises dans !' etat ei joint de Ia paroisse foraine de Warneton, sub n° 2° sont utils pour les passans s'ils ne
sont point absolument necessaires mais que les quatre maisons
la ou l'on vend de I'eau de vie et genevre sont nuisibles et d'aucune necessité
Que les cabarêts reprises dans I' etat ei joint du bourg et paroisse de Neuve Eglise, sub n° 3° sont utils, s' ils ne sont absolument
necessaires, mais que les maisons la ou l'on vend de !'eau de vie
et genevre sont nuisibles, et d'aucune necessité a l'exception de
celle de Pierre de Sprynger repris par Ie dernier artic/e dudit etat
scitué du loing de la chaussée conduisante de Lille a
Dunkercque
Que les cabarêts reprises dans I' etat ei joint de la paroisse de
Kemmel sub n° 4° sont utils, et même necessaires
Que les cabarêts repris dans les articles 1 2 3 6 7 et 8 de I' etat
dela paroisse de Dranoutre ei joint sub n° 5° sont utils, et même
necessaires, mais que les maisons la ou I' on vend de !'eau de vie
et genevre et Ie cabarêt reprises artic/es 4 5 et 9° dans !edit etat
ne sont nullement necessaires
Que les deux cabarêts reprises dans I' etat ei joint dela paroisse
de Wulverghem sub n° 6° sont utils et necessaires
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Que les cabarêts reprises dans r etat ei joint de la branche de
Westhouck Overbeke sub n° 7c sont utils sïls ne sont absolument necessaires
Que Ie cabarêt repris dans l' etat ei joint dela branche de Niepe
sub n° 8° est util et necessaire et que les deux maisons la ou !'on
vend de !'eau de vie et genevre reprises dans !edit etat ne sont
point nuisibles. sïls ne sont absolument necessaires
126

Finalement produisent ici Ie certificat des gens de loy de la
branche d'Oosthouckoverbeke sub 11° 9° par lequel couste
qu · aucun cabarêt ne se trouve erigé sur ladite branche
Ainsi fait au college Ie douzieme novembre mil sept eens septante neuf temoin comme greffier // J.A. Behagle

4. Bijlage aan het antwoord van de Raad van
Vlaanderen
Messeigneurs
En satisfaction de l' ordonnance de Sa Majesté en date du 21
juillet 1779 nous avons l'honneur de vous envoier ei inclus. les
listes ou etats des paroisses et branches de cette chatelenie.
contenantes les cabaréts. auberges. et maisons la ou on vend de
!'eau de vie et genevre. avec les noms des occupeurs dïceux.
qui s·y trouvent situés. avec notre avis sur lancieneté et utilité
dïcelles. et avons l'honneur d'être d'un tres profond et soumis
respect.
Messeigneurs.
Vos tres humbles. et tres obeissans serviteurs
Les grand bailli. avoué. et echevins de la ville et chatelenie de
Warneton. temoin comme greffier //
J.A. Behagle
de notre college le 15 9"" 1779

N 1° [Bourgeoisie de Warneton]
Etat que font et donnent. les grand bailli. avoué et echevins. de
la ville. et bourgeoisie de Warneton de tous les cabarêts. et des
maison~. la ou !'on \end de remt de vie. et gene\Te. qui se trou-

vent sur cette bourgeoisie. avec leurs noms. et enseignes respectifs, et de chacun leur situation. ainsi qu'avec quelle permission. et depuis quant ils int êté erigés. en satisfaction de l'ordonnance de Sa Majesté. en date du 21 juillet 1779 lesquels sensuivent
Le cabaret aiant pour enseigne Le Singe occupé par François de
Smet. si tué du long de la chaussée. conduisante de Warneton
vers Lille. a un pas de cette ville. erigé depuis un temps immemorial, mais aiant servi quelques années pour une petite ferme.
nouvellement erigé pour servir de cabaret par notre permission
de l'anneé 1776
Une maison. la ou !'on vend de !'eau de vie et genevre. occupée
par la veu1'e Joseph Mylle. situé au faubourg de cette ville. erigé
sans permission
Ainsi Ie present etat, fait et arresté au college Ie huitieme
octobre mil sept eens septante neuf. temoin comme greffier //
J.A. Behagle

N 2° [Paroisse foraine de Warneton]
Etat que font et donnent les bailli et echevins de la paroisse
foraine de Warneton. a Messieurs les grand bailli. aYoué et echevins de la ville et chatelenie de Warneton. de tous les cabarêts et
des maisons ou r on vend de r eau de vie et genevre. qui se trouvent sur cette paroisse. avec leurs noms et enseigncs respectifs.
et de chacun. leur situation, ainsi qu · avec quelle perrnission. et
depuis quant. ils ont êté erigés. en satisfaction de !' ordonnance
de Sa Majesté. en date du 21' juillet 1779. lesquelles sensuivent.
Le cabarêt aiant pour enseignc les Quatre Rois. occupé par
Pierre Paul Delsalle. situé du loing de la chaussée conduisante
de Warneton vers !pres, a un bon quart de Iieue de la ville de
Warneton. erigé depuis un temps irnrnemorial. et par ainsi ne
scachant avec quelle pennission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne r Hirondelle. occupé par
Athanase Paesschesoone. situé du loing de la chaussée conduisante de Warneton vers !pres. a un demi quart de Iieue de la ville
de Warneton. erigé depuis un temps immemorial. et par ainsi ne
scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne la Basseville. occupé par Louis
Paesschesoone et sa soeur. situé du loing de la chaussée condui-
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sante de Warneton vers Lille. a un quart de lieue de la ville de
Warneton. erigé depuis un temps immemorial, par ainsi ne scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne Ie Rossignol, occupé par la
veuve Augustin Percq. situé du loing du grand chemin.

conduisnt de Warneton vers Neuve Eglise. erigé depuis l'anneé
1715 ne scachant avec quelle permission il a êté erigé.
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Le cabarêt aiant pour enseigne la Hutte. occupé par Antoine
Lesterme situé du loing du grand chemin d'Ipres a Armentieres
erigé depuis un temps immemorial, ne scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne Calais, occupé par Jean Baptiste
Keerle. situé du loing du chemin conduisant de Neuve Eglise a
Annentieres erigé depuis un temps immemorial, par ainsi ne
scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne Saint lvon. occupé par Eloy
Deneudt, situé pres de la chapelle de Saint lvon, erigé depuis un
temps immemorial, par ainsi ne scachant. avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne Ie Pelerin occupé par Mathias
Bouquillon. situé du loing du grand chemin conduisant de
Messines a Frelenghien. erigé depuis un temps immemorial, et
par ainsi ne scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne Ie Guerre. occupé par Jean
Baptiste Lesterme. situé du loing du grand chemin. conduisant
de Messines a Frelenghien. erigé depuis un temps immemorial.
par ainsi ne scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne L" Hötel de la Rabecque dit
Plougsteert. occupé par Jacques Souxdorf. clercq de la chapelle
et maître d'ecole du canton. situé prés de laditte chapelle. erigé
depuis un temps immemorial, par ainsi ne scachant avec quelle
permission il a êté erigé.
Une maison, la ou !"on vend de !"eau de vie. et genevre. occupée par Jean Baptiste Tancré. située prés de la chapelle des
Obeaux dit Rompus. erigé sans permission.
Idem une maison. la ou l' on vend de l' eau de vie, et genevre.
occupé par Pierre Le Saffre. située prés de la chapelle des
Obeaux dit Rompus. erigé sans permission.
Idem une maison. la ou l "on vend de l' eau de vie. et genevre
batis sur Ie grand chemin. conduisant de Messines a

Frelenghien, occupée par Louis Meeuzoone, erigée sans permisson,
Idem une maison, la ou !'on vend de !'eau de vie, et genevre
occupée par Jean Baptiste Meeuzoone, située pres de la chapelle de Saint lvon, erigée sans permission,
Ainsi Ie present etat fait, et arresté a I' assemblée ordinaire du
septieme octobre mil sept eens septante neuf, temoin comme
greffier //
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N 3° Westnieuwkerke
Lyste van alle de herberghen brandewyn ende geneveshuijsen
gelegen binnen het dorp ende district vande prochie van
Nieuwkerke casselrie van Waesten geformeert door ons Bailliu
ende schepenen van t'selve Nieuwkerke om te voldoen aenden
inhoud van het artikel 2 vande ordonnantie van haere Majesteit
vanden 21 sten july 1779 desen 6den 8bre 1779
Alvooren de herberghen ende brandewynhuysen binnen het
dorp

Het wethuys deser plaetse toebehoorende de prochie hebbende
voor enseigne L'H6tel d'Egmont gebruykt door Francois De
Queker ende gelegen op de marct welk huys van immemoriale
tyden herberge heeft geweest in welk huys een camer gereserveert is tot houden de vergaederyngen vande wet soo ordinaire
als extraordinaire men presumeert dat het geweest is met permissie vande wet

2
Eene ander herberghe hebbende voor enseigne de Valke gelegen
opde voorseide marct competerende aen Francois Lernout en
door hem gebruyckt dewelke van over meer dan vyftig jaeren
gediend heeft voor herberghe met permissie als by den eersten
article.

3
Eene andere herberghe hebbende voor enseigne den Gulden
Leeuw inde Bellestraete binnen het dorp competerende ende
gebruyckt door de weduwe Pieter Smagghe den welcke van
immemorialen tyd gediend heeft voor herberghe met permissie
als by den eersten artic/e.
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Expofe en veate au plus Offrant

& dernier Renceriffeur une Belle Maifon à ufage de
Cabaret & Efclibppe ayant pour enfcigne l'Hoftcl de

Rabccque, avec un fond d'Hcriragc de rrois Cens
de Terre• ou cnviroo , une Brafferie & Pluficurs autres Ediffices fcitues au Vilage de WARNET 0 N foubs la Seigneurie de Rabecque pros de la t'ouvelle Capelle au canton du
Plocxllert occupé par AN To 1 N E LE Lo N G, Ie qucl à confenty
& confentc volontairement au s. r IE A N C A R o N Maillre C hirurgicn .i Frelinghien de proceder a cette vente, pour par ce moieu
l '1"dcmnifer fi avant qu'il fe po ud ra 1cs interefis foufferts & a fouffrir
par Ic contionnement par !edit C l R o N prdlé pour & au nom
dudic Ie Lo N c, a luy cognu & deciare ou beloing à c:fl:e.
Eux quy defirent acchecter Ie pourront
leud y prochain 18. de lm vier 1 7 o 3,
.
Matin, lors que la mife a prix fo f.Wa
~ Conditions, & I' Adjudication en fome
Ie rrouve ainly à propos.
'
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trouver audit lieu
à dix heures du
aprcs lclturc des
fi lcdit C AR o N

LTn dit à L'Autre.
lmprimc à IPRE, chez J "E c ct_n Es o E R A v E, demeurant à la
ruë de Meflincs à la Plume L\lanche, I 7 oh
Figuur 1: Affiche \an de \·èrkoop \an de herberg en brouwerij "L'Hfüel de
Rabecque" te Waasten (Gent. Rijksarchief. Fonds Moerman d'Harelbèke.
80-1)

4
Eene andere herberghe hebbende voor enseigne Sinte Barbara
inde geseide Bellestraete competerende en de gebruyckt door
Winocus De Coninck de welke diend voor herberghe sedert de
twee jaeren met permissie vande wet.
5
Eene andere herberghe hebbende voor enseigne den Hert gelegen op de marct competerende ende gebruyckt door Francois
Versele dewelke van immemorialen tyd gediend heeft voor herberghe met permissie als by het eerste artic/e.

6
Eene andere herberghe hebbende voor enseigne het Gouden
Hooft gelegen aander marct in het begin vande Iperstraete competerende ende gebruyckt door Joseph Baert dewelke diend
voor herberghe sedert de ses jaeren met permissie vande wet;
nemaer voor desen nog herberghe geweest.
Brandewyn ende Genever huysen

Een huys gelegen aen het kerkhof langst de Iperstraet competerende ende gebruykt door Joannes De Waghemaeker geen
enseigne hebbende alwaer hy gedebiteert heeft van over de dertig jaeren sonder permissie van de wet.

2
Een huys inde Basseville binnen het dorp competerende Maxi
ende vidua Felix Dambre gebruykt door Pieter Strupaert alwaer
hy heeft gedebiteert van over de thien jaeren sonder permissie
alsvooren.
3
Een huys inde Armentiersche Straete sonder enseigne competerende ende gebruykt door Francois De Coninck alwaer hy gedebiteert heeft van over beth dan veerthien jaeren sonder permissie alsvooren
Buyten herberghen

Een huys op dese prochie langst de Steenwerkstraete omtrent
een quart vande plaetse competercnde de kynderen Van Se\'eren
ende gebruykt door Baptiste Pareele voor enseigne de
Kortepyppe gediend voor herberge met permissie vande wet soo
men presumeert.

2
Een huys op dese prochie langst de Bellestraete omtrent een
quart vande plaetse compcterende Jacobus Vertomme ende
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gebruykt door Joannes Hosdez hebbende voor enseigne de Dry
Konyngen ende schier altyd gediend voor herberghe met permissie alsvooren.
3
Een huys op dese prochie langst de lperstraete omtrent een half
quart vande plaetse competerende ende gebruykt door Jan De
Keirle hebbende voor enseigne de Trompe ende voor desen
schier altyd gediend voor herberghe met permissie alsvooren.
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Pieter De Sprynger woonachtig op het klokslag deser prochie
fransche dominatie langst de groote calchie van Duynkerke naer
Ryssel heeft eene camer achter syn huys op dese geseide
prochie en onder des dominatie alwaer hy debitee11 genever
aende reysende lieden.
Aldus des lyste gemaekt ende gesloten door ons bailliu ende
schepenen van Westnieuwkerke hier vooren vermeld dag maend
ende jaer als boven toorconden als greffier ende was ondertekent de Dours.

N 4° [Kemmel]
Bailliu ende schepenen der prochie ende princelycke vierschaere van Kemmel. casselrie van Waesten. voldoende aenden tweeden article van d ·ordonnantie van haere Keyserl ycke. connincklycke. ende apostolique Majesteyt in daeten 21 julli 1779 in het
consistorie vanden raede in vlaenderen gepubliceert den 1Ü'"
septembre. door Myn heeren van het chef collegie ons toegesonden den 20"' dito. ende binnen des prochie gepubliceert ende
geat1ïcheert den 26"' daer naer: declareren binnen dese prochie
sich te bevinden te volgende herberghen.
Primo De herberghe genaemt het Schaek. wesende het wethuys
deser prochie ende princelycke vierschaere geerigeert op dien
tytel beth dan hondert jaeren. jegenwordigh gebruyckt door
Pieter Andries Beele. proprietaris Sieur Ivo Berten. woonende
tot lper. de selve herberghe van suyden dichte aende kercke
ende van oosten de straete loopende van dese prochie naer poperinge. den gebruycker gevraegt de permissie van errectie heeft
geantwoort geene te connen doceren niet jegenstaende hy den
proprietaris vande selve ordonnantie verwittigh hadde.

2° genaemt de Bonte Catte, wesende het wethuys der heerlyckhede in Kemmel. op de plaetse van aldaer competerende
Joncker de Navigheer. heere der selve heerlyckhede gebruycker
actueel Michiel De Lobel, die oock geerigeert in ten tyttel van

herberghe van immemoriale tydden, den gebruycker gevraagt
syne permissie heeft geseyt den heere daer van gesprocken te
hebben, ende geene te connen doceren.
3° De herberghe genaemt den Inge! oock ter plaetse deser
prochie van noorden de straete leedende van Kemmel naer
Locre, wanof gebruycker ende proprietaris is Pieter
Vermeersch, aen hem gevraegt of hy eenighe permissie becommen heeft tot d'errectie van herberghe seght doorden ouderdom,
van geene te weten.
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Eijndelynghe de herberghe genaemt Grimeslynde wesende het
wethuys der heerlyckhede van Vroijlande binnen deser prochie
houdende van suijden de herbaene van des prochie, naer Belle,
gebruycker ende proprietaris Bonaventure Minne. welcke herberge van alle tydden gesubsisteert heeft, sonder nochtaens dat
hy weet van eenige permissie soo aen hem gevraege is geweest.
Alle welcke declaratien wy Bailliu ende schepenen voornoemt
nopende den ouderdom voor warachtigh bevonden hebben,
ende aengaende de brandewijn huysen, daer en bevinden sich
geene binnen dese gemelde prochie. aldus verleent ende gesloten ter vergaerynge vanden 20"' octobre 1779 waeren onderteckent Schouteeten, M. De Cherf, marcq van Dionisme De
Lancker, P.B. De Puydt, Francis Dambre. P.H. Vanden Bussche.
Charles Gesquiere ende Care! Six; toorconden als greffier ter
ordonnantie J .J. Duhayon.

N 5° [Dranoultre]
Staet ofte liste die by dezen doen ende overgeven bailliu ende
schepenen der prochie ende heerlichede van Dranoultre aen
mynheeren hoogballiu voogt ende schepenen van het hooft collegie der Stede ende Casselrie van Waesten, aen het welke dese
prochie is dependerende, omme te voldoen aen het article 2 der
ordonnantie van haer Keyzerlyke ende Konincklyke majesteyt
van den 21 en july l 7c Negenentseventig declareren te zyn onder
hunne prochie ende jurisdictie de naerschreven herbergen ende
brandewyn ofte genever huizen met de naemen van d'herbergiers ende brandewyn ofte geneververkoopers als met hunne
anseignen ofte naemen die de naerschreven herbergen ende
brandewyn huizne zyn hebbende met expressie met welker permissie de zelve zyn geerigeert als volgt.

Alvooren het wethuis zynde herberge staende ter plaaetsedezer
prochie hebbende voor den tytel van Sint Joris en jegenwoordig

bewoont door Charles Louis Baelde baes brouwer. de welcl.;e
rnn immemoriale tyden altyde herberge heeft geweest ad die
nootzaekelyk is aen het gemeente.
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Figuur ::: Dé Jorpskom ti_1Jen> Je Fran-,e perioJe: Je herherg Sint-Jori;,
v. ordt met het cijfer 1 aangeduid 118001 1Brugge. Rijbarchief. Fran>e
Hoofdhe>turen. -+601.

Item ander huis dienende voor herberge ook staende ter plaetse
dezer prochie hebbende mor anseigne het Dambert jegenwoordig be\\oont door de \\ed1n1·e Balthazar Carreye die zoo men
meynt van immemoriale tyden gestegt te zyn geweest met prernissie nan de wet tot het geyf LOO van dïngezetene als \an de
voyagierende menschen O\er zulks ook gedienstig.

Item ander huis dienende voor herberge ende brouwerie staende
ten oosteynde van de plaetse draegende den tytel ofte anseigne
\an S Andries jegenwoordig bewoont door Jll\enalis
Heugebaert de welke over zeer oude tyden geerigeen heeft
göveest by permyssie \an de wet tot herief van de ingezeten.
ende voyagierende menschen. over zulks ook gedienstig.
-!Item ander huis dienende \oor brandewyn ofte ge never huis
ende voor comptoir der domaniale regten staende ter zuidzyde
\an de plaetze bewoont door Jan Baptiste Swyngedauw die ver-

koopt alzulke dranken sedert drie jaeren zonder permissie van
de wet. welke huis ten opzigte van het debit van brandewyn
ende genever permissien ende van geender gedienstigh
5
Item ander huis alwaer men ook debiteert brandewyn ende
genever van hedent de thien a twaelf jaeren ook zonder permissie gestaen ter westzyde aen het kerkhof ter dezer plaetse
bewoont door Pieter Yroeman die insgelyks is permissiens ende
van geender gediensigh
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6
Item ander huis dienende voor herberge draegende voor anseigne het Keyzerryk staende ter noordoostzyde vande plaetse
langst de straete leedende van Kemmel naer Nieuwkerke ende
Wulvergem op ontrent eene uere af gelegen van de plaetse dienende voor wethuis aen d'heerelichede van het Keyzer Ryk geerigeert met een premissie hedent de vyfentwintig jaeren en
jegenwoordig bewoont door Leopoldus Yerdru die zoude komen
noodig wezen voor de voyagierende menschen.
7
Item ander huis ende herberge onder den tytel van het
Zwynnebakxken staende ter zuudoost zyde van de plaetse op de
distantie \an drie sterke quart ander uere der zelve langst de
straete leedende van Dranoultre naer Wulvergem ende
Nieuwkerke. dienende voor wethuis der Koninklijke Fondatie
van Meessen bewoont door de wed111re van Jacques De Smet
ook gedienstig voor de reyzende menschen die gestigt 1s
gewee~t met prernyssie hedent imrnemoriale tyden.

8
Item ander huis ende herberge genaernt den Zwarten Molen staende ter zuudzyde van de plaetse ter distantie van eene halve
uere der zelw. geerigeert met premissie van immemoriale tyden
langst de straete leedende van Belle naer Nieuwkerk bewoont
door Pieter Van Graefsehepe die zoude konnen noodig wezen
voor de reyzende menschen.

9
Eyndelyk ander huis ende herberge genaemt de Bonte Katte staende op drie duist voeren ofte daer ontrent van de voorgaende
langst de voornoenule straete ter distantie als vooren geerigeert
eertyds van immernoriale tyden ende daer nog ondervallen.
ende in het begin van dezen zomer zonder pennyssie wederom
opgeregt ende geopent voor herberge door Matheus Suffis die
men oordeelt teenenmaele onnodig te wezen.
In tee ken der waerhede van alle het gonne voorschreven hebben
wy bailliu ende schepenen voornoe111t deze declaratie doen
depecherent onder het gewooneld: handtecken van onzen gref-
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Figuur 3: Figuratieve kaart van de Douvebeek te Wulvergem anno 1772 (Gent, Rijksarchief. Raad van
Vlaanderen. 32460)

fier om te dienen daer ende waer het behoort t'onzen extraordinaire vergaederinge van den eersten 8b" 17' negenenseventig
toorconde H.C. De Vriere

N 6° [Wulverghem]
Lyste ende specificatie van d'herberghen ende brandewynhuysen binnen dese prochie van Wulverghem ingevolghe s'majesteyts ordonnantie van den 21 c" jully 1779.
Eerst op de het westeynde van de plaetse deser prochie staet
eene herberghe ende brouwerie dienende voor wethuys draegende voor enseigne S" Andries competerende ende gebruyckt
door Pieter Devos uyt krachte van permissie van den heere deser
prochie soo men presumeert uyt syne wapenen op eenen kalksteen gemetst in den steenen gevel vande selve herberghe getimmert ten jaere 1723 ende t'seffens gedient voor wethuys sonder
dat men bevynd ter greffie eenighe brieven van permissie naer
recherche daertoe gedaen.
Ende op het oosteynde deser plaetse bevyndt sigh eene andere
herberghe draegende d'enseigne van t'Swarte Peirdt proprieteyt
ende gebruyck van Philippus Fynaut uyt krachte van permissie
vanden selven heere, grave d'Oisy van daeten 5 mcy 1754 rustende ter griffie deser prochie.
Observerende datter ter plaetse noch te lande descr jurisdictie
geene andere herberghen nochte particuliere brandewynhuysen
en syn als de twee hiervooren geseydt.
Aldus dese lyste ende specificatie gemaekt t'onser vergaederynge van den 20 8b" 1779 toorconden als griffier J .J. Glorie.

N 7° [Branche de Westhouck Overbekel
Etat que font et donnent les pointres et notables de la branche de
Westhouck Overbeke chatelenie de Warneton, a messieurs les
grand bailli avoué. et echevins de la ville et chatelenie de
Warneton de tous les cabarets. et des maisons ou l' on vend de
l' eau de vie et genevre qui se trouvent sur cette dite branche
avec leurs noms. et enseignes respectifs. et de chacun leur situation. ainsi qu' avec quelle permission et depuis quant, ils ont êté
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erigés. en satisfaction de l'ordonnance de Sa Majesté . en date
du 21 juillet 1779 lesquelles s'ensuivent
Le cabarêt aiant pour enseigne r Hauteloge. occupé par Michel
Grouzet. situé du loing du chemin conduisant de Frelinghien a
Houplines. èt Ie lieu plaidoiable deladite branche erigé depuis
un tems immemorial. et par ainsi ne scachant avec quelle permission il ft êté erigé.
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Le cabarêt aiant pour enseigne Ie Damier occupé par la veul'e
Pierre De Roo sitûé pres de la planche d'Houplines et du chemin condui,.ant dudit Houplines a Armentieres du loing la riviere erigé depuis un tems immemorial et par anisi ne scachant
awc quelle permission
Le cabarêt aiant pour enseigne Ie Petit Saint George occupé par
Florent Lori dan scitué aussi pres de la planche d · Houlines du
loing Ie chemin conduisant dudit Houplines a Armentieres du
loing r avandite riviere. erigé depuis un temp immemorial. et
par ainsi ne scachant avec quelle permission il a êté erigé.
Le cabarêt aiant pour enseigne Ie Toucquet occupé par Pierre
Cocquel. scitué du loing du grand chemin conduisant de
Messines a Ferlinghien a un petit quart de lieue de Ferlinghien
erigé depuis un temps immemorial et par ainsi ne scachant avec
quelle permission il a êté erigé.
Pour les maisons de genevre et !'eau de vie ils ne s'en trouvent
point ainsi. 'vlemoire
Ainsi Ie pre~ent etat. fait et arresté a rassemblée du deuxieme
octobre mil sept eens septante neuf temoin comme greffier //
Francois Behagle

N 8° [Oosthove branche de la chatelinie de Warneton]
Bailli et echevins de la branche et jurisdiction d'Oosthove.
paroisse de Nieppe. chatelinie de Warneton. pour satisfaire a
I'article 2 de rordonnance de Sa Majesté lïmperatrice douairiere Reine appostolicque notre gracieuse souveraine. du 21
juillet dernier. conçernant les cabarets. a nous addressé avec une
lettre circulaire de messieurs du chef college de ladite chatelinie
de Warneton Ie 21 du mois de septembre 1779 deriement publié
et affiché a la bretesque de cette branche Ie dimanche 26 dito.
declarons qui! ne se trouve autres hoberges. cabarets. ou maisons la ou on vend du vin. bierre. eau de vie et genevre. sous
cette ditte branche que celles suivantes

Hoberge ou cabaret la ou on vend du vin, de la bierre eau de vie
et genevre

1° il se trouve sous cette branche un cabaret aiant pou enseigne
Ie Courteloop, occupé par Pierre Francois Delestrez, scitué
entre les paroisses de NeuveEglise et Nieppe sur la rue du Sacq,
laquelle rue fait la separation des domminations de Sa Majesté
1ïmperatrice reine et de Sa Majesté Ie royj tres Chretien, lequel
cabaret y est erigé d'ançienneté, dont on ne peut decouvrir !'origine.
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Figuur -1: Detail \'an de figuratieYe kaart ('.'.·"kanton) \an de heerlijkheid
Oosthove anno 1773 (Tournai. Archivcs de !' EtaL Chatellennie de
Warneton. 12 ... )
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Maisons la ou on vend de l' eau de vie et genevre.
2
Une maison occupé par Francois de Coninck, scitué a la portée
du fusil du cabaret precedent, communement appellé Ie Petit
Courteloop, erigé passé 5 a 6 ans, apres avoir obtenu permission
de la loi.

140

3
Et finalement une autre maison anç1en cabaret, occupé par
Francois Turpin, scitué pres la nv1ere du Lys, aiant pour
enseigne Ie Beau Ballo, erigé de toute ançienneté, dont on ne
peut decouvrir l' origine, et la ou on ne vend actuellement que de
I' eau de vie et genevre.
Ainsi ladite declaration faitte et certifié veritable par nous bailli
et echevins susdits, en notre assemblée ordinaire tenue Ie sept
octobre mil sept eens soixante dix neuf.
D. J. Desbonnet - Pierre Philippe Lamerand - Francois Louis
Loridan - Francois Louis Brouck - Francois Louis de Bailleul
1779

N 9° [Branche d'Oosthouck Overbecke]
Pointres et notables de la branche d'Oosthouck Overbecke
paroisse de Deulêmont chatelenie de Warneton, pour satisfaire a
la lettre circulaire à eux écrite et envoiée par Messieurs les
Grand Bailli avoué et Echevins dela ville et chatelenie dudit
Warneton. en date du 20' septembre dernier, en execution de
I'ordonnance de Sa Majesté notre auguste souvereine l'imperatrice Douariere Reine apostolique daté du 21' juillet auparavant,
regardant les cabarets, certifions a tous ceux qu'il appartiendra
qui] ne se trouve aucunes cabarets erigés sous cette branche et
jurisdiction en foi dequoi avons Ie present certificat fait depeclier sous la signature de notre greffier ce 20' octobre 1779.
Schouteeten

Het archieffonds van de Cumulus
Ecclésiastique in het
departementaal archief te Rijsel
Inventaris van de stukken m.b.t. de geschiedenis
van de Benelux

KRISTOF PAPIN

Dat het departementaal archief te Rijsel enorme rijk is is algemeen bekend. Onze bijdrage over dit archief 1 heeft dit reeds
voldoende aangetoond. Enkele kleinere fondsen waren ons toen
nog onbekend en maakten het voorwerp uit van latere bijdragen
in dit tijdschrift. Met deze bijdrage willen wij een licht werpen
op een zeer belangrijk, bijna onbekend en bovendien slecht
geïnventariseerd, en dus moeilijk te consulteren fonds, de zgn.
Cumulus Ecclésiastique. Met deze inventaris, evenwel van
alleen de stukken die betrekking hebben op de Benelux, hopen
wij voor menige zoekers nieuwe horizonten te openen.
De samenstelling van het fonds is zoals het de naam zelf zegt
van clericale oorsprong, maar is door allerlei van omstandigheden gemengd geworden met andere fondsen en aanwinsten. Het
fonds wordt soms ook de Cumulus van Loos genoemd. Immers,
de kelders van de gevangenis van Loos herbergden van 1939 tot
1948 een groot deel van de fondsen van het departementaal
archief. De evacuatie van deze kelders heeft een grote wanorde
teweeggebracht. Nochtans werden vrijwel alle stukken die
thuishoorden in de series G en H (reguliere en seculiere geestelijkheid) bij de inventarisatie door Piètresson-de St.-Aubin in
hun oorspronkelijk archief teruggeklasseerd. Buiten een deel
van de stukken dat afkomstig was uit het Fonds van de
Rekenkamer, met name het deel dat nooit door Bruchet werd
geklasseerd, kan de oorsprong van de andere stukken helaas niet
meer worden achterhaald.

' K. Papin. Het helang
het Departementaal
Archi~f te Rijsel voor de
Vlaamse genealoog. in
1·a11

Westhoek. jg 8. p. 87 ~
113.

Thans zijn er twee handschriftelijke inventarissen (fol. 31/l en
2), waarvan alleen het eerste deel (nrs 1 tot 9646) werd geïndexeerd. Het tweede deel (tot nr 19268) heeft nog steeds geen
index. We dienden dus blad na blad, en nummer per nummer,
door te nemen. Dit ontzaglijke werk werd zelden ondernomen
en uit onderhavige inventaris zal blijken dat dit ten onrechte
was. Zoals reeds gezegd beperkt deze inventaris zich tot de
Benelux. Wie belangstelling heeft voor Frans-Vlaanderen zal
dus toch nog de beide inventarissen moeten doornemen, maar
zijn bijzondere inspanningen zullen zonder twijfel lonen.
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Rés[(lné

1-+2

La riches.ie des Archi\'es Départe111entale.1 du Nolll il Lille e.11 en
général hie11 connue. Not re co11trilmtio11 concernonl ces
archi1·es / 'al'(1it déià 111ise en exerguc . Q11clq11e.1 collcctions
nous étoient à cettc époque e11core i11co111111e, 111uis 0111.f(1ir plus
tunf /'ohiet de q11eh111es études ud hoc duns ce re\'lle. A.1·cc cette
nou1·elle conrri!mrion nous 11011.1 \'011/ons up1)(Jrfer i/llChJLIC
/11111ière .111r 1111e collccrio11 i111portonte. rrès pcu connu en de plus
111ul ini-clllorié. donc difjici!e il co11s11!1c1: à .\(1n1ir Ie C1111111/11s
Ecc!ésiasriquc. Gräcc à eer ini-c11rairc. li111iré à des pièces i111érc.11i111t Ie Bé11é/11.r. nous cspém11s d'ourrir de 110111·cuu hori::.ons
pour nwinrcs chercheurs.
Lu collccrio11 es!. rel que suggèrc .1011 11mn. d'origine éccli;1iusliifllC. lll({iS /hl/' de circo11.\f(///Ce.1 dii-cr.\e.\ dc\'C/11/e ///IC (//l/(//gu/lle d'ourrcs collecrion.1 et ucquisitions. Elle est oussi co111111
com111e C1111111l11s de Loos. En efjet une 11urtic co11.1idérn/Jlc de.1
collccrion.1 des Archi1·cs Dépurte111e11tules du Norrl se lm11rnie11t. entre 1939 er 1948. dans les cm·cs du 11wi1on d'orrèr de
Loos. L'én1c11otio11 de ces cai-c.1 es! à /'origine d'un désordrc
co11.1idémhlc. Pourtant. presque routes les pièces origi11oire des
.1éries G er H ont été réilllégrées dans ces collccrion.1. fors de
l ïm·entori.wrio11 de Pièrrcs.1011-de St. -Aubin. L 'origine des
au tres pièces 11e suil plus être retracéc. à /'exceprion de ccux en
pro\'c11once de la collecrio11 de lo Clw111hre des Co111ptcs 11011clussées par Bruchcr.
Il c.risrc11t deux inl'clllaires 111unuscTitc.1 (fol. 3111 er 2). dont
sc11/e111ent lo pre111ière portie (les n°s I à 9646) C.\l indcxée. La
dc11.riè111e fiUrtÎC (j11.\qll 0C/l/ n° /9268) /1°{{ pos d' index Cl /lOl/S
m·ons éréf<1rcé de purcourir page par pogc. n11111éro por n11111ém. Cc tmn1il considérable o été rorc111cnt entrcpris. 111ais l'in\'Cllfoire ei-dessous /Jl'Oll\'C lfll Ïls ont cu fort. Com111e déjà mentio11né. eet inl'entaire se limite au Bénélux. Trms ceux qui .1 'intéresscnt à la Flandre Française seronr donc obligés de parcourir
les deux i11\'e11taires. mais 11011.1 garcllltissons que ccla 1·a111 plus
que la pei11e.

Inventaris:
deel 1
3 78

Journal des comptes de la commanderie de Slype. 17711785

380

Registre des biens et revenus. en Flandre et en Artois. par
les monastères Autrichiens supprimés par l'Empereur
d. Autriche. 1783-1792

\(1ir note ci-dera111.

509

Pièces conccrnant la commanderic de Slype. l 8e s. ( voir
aussi les n°s 490. 513)

580

Gand. Prieuré de Waerschoot. 16 78

631

Marche. Ficf de Colnars. descendant de la seigneuric de
Fourmestraux. 1598

1222 Brugcs. Ahbaye des Dunes. Saisie par Ie prélat des dîmes
du Cou\ent de Waerschoot. 16 76
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1289 Requisitions de cheYau.x dans les \'illages Flamands par
ordre de rintendant. 1712
1292 Mons. Bénédictins. 1691
1319 Hem. Autorisation donnéc par l"évêque de Tournai à
Jean. comtc de Gand. cravoir une chapelle particuliere
dans son chateau de Hem. s.d.
1320 Esplechin. Autorisation déliHée par l"évêque de Tournai
d"ériger une chapclle dans Ic chiitcau. 1625
1325 Permission donnée par Ie Pape Clement XII aux soldats
des armées des Pays-Bas de manger oeufs. heurre. fromagc durant la semainc Sainte. 1736
1369 Tournai. Jésuites. l 8e s.
1435 Comines. Contrihution imposée aux habitants par les
occupants français. 1645
1436 Peteghem-lcz-Audenarde. Domaine de l"Ahbaye St.Claire. 1778
1498 Intendance Flandre. Chatellenies d'Ypres. Cassel.
Bailleul. Warneton. Merville. Furnes. Bergues.
Dunkerque. Bourbourg. Dépenses supportées par les
réquisitions du maréchal d'Humières. 1691
1516 Enumération de pièces interessant les höpitaux de la
Flandre. l 3-18e s.
1541

Gand. Liste des hópitaux et des magistrats de la ville. 14e
s.

1556 Ordonnance impériale touchant les biens écclesiastiques
français des Pays-Bas et de !'Empire. 1791
1611 Les Capuci ns Wal !ons contre les Capuci ns Flamands. l 6l 8e s.

1707 Utrecht ?. Chapitre de Notre Dame, prébendes, 1564
1710 Bruges. Jésuites. Procédures, 1655
17 49 Ypres. Curieux con flit de juridiction entre !' évêque et les
magistrats, 1699
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1953 Intendance Flandre. Minute d'un projet d'instructions de
!' empereur à ses ambassadeurs à Anvers pour négocier
un traité de commerce avec ceux d' Angleterre et des
Provinces Unies, 1731
3243 Tenremonde. Compte du marguillier de la paroisse de
Mérignies rendu au seigneur et au curé dudit lieu, 1696
3291 Mons. Höpital de l'enfant Jésus. Rentes sur Ie föret de
MormaI, appartenant a Mr. Godin, 1649-1653
3312 Brielen. Chapelle St.-Croix, fondation de la familie
Vendeville (de Lille), 18e s.
3319 Messines. Abbaye et couvent, mémoire, l 7e s.
3322 Intendance Flandre. Autorisation du réglement des
Capucins, 1771
4156 Mémoire produit dans un concile par les pères de
Brabant et de Flandre, pour s'opposer à leur séparation
d'avec la Gaule Belgique, 16e s.
4368 Tournaisis. Etat des impöts crées par les Etats. 1572
6213 Gand. St. Pharaïlde, 1504
6214 Gand. Abbaye de la Biloque. 1456
6215 Gand. Collégiale de St. Bavon, 1541
6216 Gand. Abbaye de St. Pierre, 1448 et 1714
6217 Gand. Abbaye de St. Bavon, 1455
6225 Anvers. Brigittines. 1650
6227 Courtrai. Frères Mineurs, 1559
6239 Etats de Flandre. Emission de rentes sur les impöts, 1571
6242 Bornem. Abbesse, 1365
6243 Notre Dame des Dunes. Abbaye, 1543

6250 Ypres. Diocèse. Nieppe, 1719
6258 Ypres. Cathédrale, 1755
6317 Intendance Flandre. Etat des höpitaux, 1784
6351 Tournai. Soeurs Grises, billets des morts, 18e s.
6355 Collation des chapclles de Leuze-St.-Pierre, 15e s.
6361 Gand. Abbaye de St. Pierre. Maisons à Bruges, 1455
6362 Gand. Juxen. Eglise St. Hilaire, 1340-1501
6363 Renaix. Collégiale St. Pierre (moulin d'Ogimont), 154 7
6369 L'Ecluse. Franciscains, 1500
6406 Peteghem-lez-Audenarde. Lettre d'Oycke (abbaye de
femmes, ordre de Ste Claire), 1346 (voir aussi 65H58,
255, 257)
6411 Bruxelles. Ste Claire, fondation, 1344
6414 Mons. Jésuites, indulgence, 1606
6418 Baudeloo. Abbé, 1635
6423 Mali nes. Evêché, curé de Melden, 1571
6437 Courtrai. Abbaye de Groeninghe, 1586
6438 Bruxelles. Abbaye de Coudenberg, 1397
6439 Malines. Evêché. Paroisse du séminaire dans Ie Brabant,
s.d.
6449 Notre Dame des Dunes. Abbaye, 1650
6455 Liège. Officialité, s.d.
6457 Alost. Collège de St.-Martin. Vicaire. 1712
6464 Courtrai. Frères Mineurs. Personnel, 1610
64 71, 64 73
Gand/Utrecht. St. Pierre, prébende, 1581; St.
Bavon, 1606
6474 Lobbes. Abbaye, 1614
6475 Baudeloo, 17e s.
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6..J. 78 We\elgem. Abbaye de femmes. 1750
6..J. 79 Aardcnbourg. 1173 C? J - 1702
6..J.83 Ypres.Cou\ent.1612
6..J.85 Liège. Collégiale de St. Paul. curé de Brugelettes. 1539
6..J.88 Liège. Cure de cm·inii. s.d.
l ..J. 6

6..J.91

Bruges. St. Donat. Exemption de Tournai. 1538

6..J.9..J. Malines. EYêché. Chapelle de Bulleghem. l 7c s.
6..J.97 Ruremonde. E\êché. Tonsure (run clcrc. 177..J.
6502 Lom ain. Collégiale de St. Pierre. 1561
6506 Maestricht. St. Senais. 1-:J...J.7
65 10 Attlighem. Abbaye. 1740
6513 Liège. St. Lambert. 1409
6517 Mont St. Martin. Cens de Forem ille. 1653
6519 Mont St. Martin. Abbaye. 1138-11..J.O
6523 Bruges. St. André. XVe s.
6533 Waerschoot. Abbaye. compte. 16 78
6535 Bruges. St. Donat. 1734
6531

Huy. Collégiale. Réception d°Lin chanoine. 1720

6565 Granpré. Abbaye (diocèse de Liège). ordre de Cîteaux.
16e s.
6567 Ypres.Evêché.1640
6572 Courtrai. Religieuses de St. Augustin. 1697
6574 Afflighem. Abbaye. l 52..J.
6606 Courtrai. Couvent Ste. Cathérine de Sion. l 8e s.
6607 Gand. St.-Pierre. déclaration des biens. s.d.
6608 Tournai. Couvent de St. André. lettre. 1698

6610 Maestricht. Annonciades. rentes. 1662.
6613 St.-Hubert. Abbaye. l 8e s.
6614 St.-Ghislain. Abbaye. lettre. 1786
6618 Mons. Chapitre et doyen de la chréticnté. 1633
6621

Ypres. Cathédrale. 1762
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6629 Le Roeulx. Abbaye de St.-Foillan. 1692
6633 Eenarne. Abbaye. entretien de l'église deTongres. 1776
6635 Soignies. Chapitre de St. Vincent. certificat. 1764
6652 Courtrai. Eglise N.O., personnel. 1560
6654 Tournai. Béguinage. bénéfice. 1761
6655 Louvain. Sérninaire de Liège. 1755
6656 Tournai. St. Martin. francs fiefs en Yerrnandois. 15181578
6663 St. Ghislain. Rente. 1297
66 72 Utrecht. St. Sauveur. indulgences. 1516
66 74 Eeckhout. St. Barthélérny. 1450
7075 Gand. Accord pour réglernent de cornptes devant la loi de
Gand entre Claude Le Sellier et Jucle Yaillant. négociants.
1642
7495 St.-Laurent (près Cassel). Différencl avec Ie couvent
d'Ypres. 1681-1726
7496 Namur. Carmélites. titres relatifs à la clonation de l'hopital St. Calixte de Jambes (copies). 1478-1664
7574 Recette de confiscation des chfüellenies cl' Ath et
cl'Enghien. Chièvres. Bail de terre. 1591
7701 Lettre clépêchée au receveur de

r Es pier de

Furnes, 1660

7916-7917 Familie du Bosquel. Halluin, Roncq etc. Rapports
et dénombrements de fiefs et titres tenu de la seigneurie
de Peruwez. 1663.

8000 Familie Pontanus. Testament d'Henriette Huybertssone
veuve du dr. Liévin Pontanus (en flamand), JO mai 1595
8134 Extrait d'un répertoire de titres conservés à la trésorerie
de Rupelmonde et intéressant Ie Chapître de St. Pierre à
Lille et I' Abbaye de St. Bertin à St. Omer, 16e s.
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9081 Intendance de Flandre Wallonne. Epizooties. Etat des
bestiaux morts de la maladie épidémique dans la Verge
de Menin, 1744
9159 Bureau des finances de Lille. Furnes. Poursuites au sujet
d'une redevance de moulin. 1703
9162 Gand. Abbaye de St. Bavon. Testament du chanoine
Cornélis Svolders (en flamand), 1584

deel II
11351 Intendance Flandre Maritime. Placards. Constitution de
rentes sur les Etats de la Flandre Maritime, 1784
11355 Echevinage d'Audenarde. Attestation au sujet d'envoi
de tapisseries en France, 1699
11357 Etats de Hainaut. Etablissement du Conseil provincial
de Mons. Réglement élaboré par les Etats de Hainaut,
s.d.
11878 Ypres. Cathédrale. Prébende du chanoine Willant. s.d.
11876 Bruges. Chapître de St. Donat. Famillies In Bona et de
la Fontaine, s.d.
11879 Harlebeke. Collégiale. s.d.
11961

Ypres. Hospice Belle, s.d.

11973 Messines. Abbaye. s.d.
11986 Intendance de Flandre, s.d.
11989 Etats de la Flandre Maritime. Constitutions de rentes,
s.d.
1 1993 Parlement de Flandre. s.d.
11994-12018

Archives de families

12046 Franciscains. Béatification de religieux martyrs en
Hollande de 1572. Bulle de Clement X.
12048 Courtrai. Abbaye de Groeninghe, requête aux novices,
1636
12049 Correspondance de Cornil Lancelot, chanoine à Anvers,
1655-1656
12052 Tournai. Evêché. Fragments dépouillé, l 8e s.
12218 Robersart. Adhéritance d'un fief au profit de Jean de
Ghoy, hautlisseur à Tournai, 1576
12251 Bruges. Chapitre de St. Donat, s.d.
12277 Courtrai. Abbaye de Groeninghe, s.d.
12300 Gand. Abbaye de Galilée, s.d.
12302 Ham. Abbaye de Notre Dame, s.d.
12312 La Cambre, couvent, s.d.
12320 Leuze. Chapitre de St. Pierre, s.d.
12321 Liège. Evêché, s.d.
12351 Mons. Abbaye du Val
12410 Ypres. Chapitre de St. Martin, s.d.
12565 Domaine et droits seigneuriaux, I 4-16e s.
12566 Flandre Maritime. Moulins de la chàtellenie de Furnes,
1701
12580-12605

Archives de families

12591

de Gand, donation, 1756

12594

de Croy, chapelle castrale de Péruwelz, 1678

12596

Warneton. Seigneurie de la Douve, vente de
bois, 1748

12634 Tournai. Abbaye de St. Martin, papiers domaniaux l 6l 8e s.
12671

Grammont. Abbaye. mémoires historiques. 17e s.
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12672 Gand. St. Pierre. mémoires juridiques. 16e s.
12677 Echternach. Abbaye. rnémoires juridiques. l 6e s.
126 78 Roosendael. Abbaye. titres de propriété et pièces de
procédure l 6- l 8c s.

ISO

12683 Familie de Gand. Lettres originales adressées par Ie
prince Eugène de Sarnie au comte François de Gand et
lettre de Marlborough. 1722-1728 ( dépót au musée
31-1--319)
12691

Lobbes. Abbaye. s.d.

12692 Tournai. Abbaye de St. Martin. s.d.
12697-12733

Archives de families

12739 Tournai. Echevinage de St. Brice. acte de \ente. IS-1--1-

127-1-S Clergé des Pays-Bas. Concile de Bale. ! Se s.
12746 Feuille de bénéfices. avec designations des candidats
interessant les Pays-Bas. 16e s.
12748 Ziericksée. Echvinage. ! Se s.
127-1-9 Gand. Chàteau. travaux. 16e s.
12762-12786

Archives de families

12818 Mons. Chapitre de St. Waudru. 17-18 e s.
12823 Aftlighem. Abbaye (évêché Tournai). l SS9
12830 Bruges. Religieux Anglaises du Tiers-ordre de St.
François. 1731
12847 Gand. Abbaye de St. Pierre. diplome de Martin Ier
(copie). 9e s.
12848 Ghislenghien. Abbaye. l 6e s.
12849 Huy. Abbaye de la Paix-Dieu. 1492-1Sl3
l 28S 1 Le Roeulx. Abbaye de St.-Feuillien. 17e s.
12870 Tournai. Annonciades (papiers Hangouart). 1641
12871

Tournai. Abbaye de St. Martin. l 8e s.

12881

Ypres. Clarisses Anglaises. 1699

12919 Gand. Chapitre de St. Pharailde. 1471
12982 Afflighem. Abbaye. 1642
12986 Longvillers. Abbaye de Notre Dame. 1512
12995 Tournai. Abbaye de St. André, 1653- 1712
12997 Roosendael. Abbaye. 1744
13001 Bruges. Carmélites de Sion. 1554
13002 Tournai. Jésuites. 17- l 8e s.
13017 Pièces flamandes n · ayant pu être rattachées. 15- l 7e s.
13029 Conseil de Flandre. Recuei 1 et formulaire de procédure.
16e s.
13066 Wervik. Seigneurie de Elst. déclaration de rentes. 1533
13073- 13086

Archives de families

13087 Alveringhem. Moulin. 1703
13121 Abbaye de St. Jean au Mont. 1716
13122 Gand. Abbaye de St. Pierre. 1438
13144 Intendances de Flandre. 1713
13187 Renenghes de Flandre. 16e s.
13189 Ath. Domaine: bois de Beaumont et de Wittehast. 1578
13190 Brabant. ai des

(J.

Moeis. receveur). 1584

13191 Etat de Flandre. Renenghe de Marcq Lauwerin. seigneur de Watervliet. receveur de la vacquerie de Furnes.
1579
13192 Mons. Domaine, lettre d' Antoine Rolins. réparation au
chateau. 14 77
13193 Mons. Mise en vente de blés à Jemappe et Trameries
par T. de la Fallize. seigneur de Froidmont. receveur à
Mons. 1647
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13194 Mons. Mise à cense des charbons et forges de chaufours, des ouvrages de Jemappes et Trameries. par le
même. 1647
13195 Mons. Mise à cense de la reine vertau par Ie même,
1547
13196 Mons. Mise en ven te d' avoine, par Ie même. 1648
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13197 Mons. Mise à cense du devoit de ponteviage à Jemappe,
1646
13198 Mons. Mise à cense du moulin de Hion, 1647
13199 Mons. Mise à cense de la maison de la Motte auprès du.
moulin St. Pierre à Hion, 1647
13201 Flandre. Recette générale (fragment de compte), 1458
13205 Parlement de Flandre, l 7- l 8e s.
13220 Intendance Flandre. Flandre et Artois. Biens écclesiastiques, l 8e s.
13221 Intendance Flandre. Pays-Bas, Clergé: réclamations au
Roi de France et à l'Empereur, 18e s.
13247 Bruxelles. Chapelle de Stevenswert, s.d.
13312 Mons. Célestines, s.d.
13341 Tournai. Officialité. Pièce relative aux privilèges de
l'ordre des Trinitaires, 1495
13342 Tournai. Cathédrale, 1655
13351

Ath. Inventaire de!' artillerie du chàteau d' Ath, 1471

13354 Engagement du domaine de Flandre. 1575-1626
13355 Espiers de Bruges et d'Ypres, 1579-1659
13356 Ordonnance des hauts-renneurs de Flandre sur les
espiers. 1663
13358 Intendance de Flandre. Contributions d' Assenede. 1678
13364 L"Ecluse. Commission délivreé à Gui de Baenst et
au tres. pour faire 1ïnventaire de 1' artillerie au chateau.
1459

l 40 l 6 Fief du Gard. Procès entre les seigneur de Méringnies et
de Wambrechies (familie de Tenremonde). s.d.
l 4025 Conflit entre Ie roi de France et Ie duc de Bourgogne au
sujet du Hainaut. s.d.
14026 lmpüt du quartier d'Ypres. s.d.
14030 Messines. Renou\elle111ent de la loi. 1583-1614
l 4444 Ham. Abbaye. l 8e s.
14458-14462
Pièces à analyser concernant nota111ment
Malines. l'écoutête de cette ville. l'université de
Lournin. etc .. l 6- l 7e s.
14463 Troubles des Pays-Bas. Répression du Duc d'Albe. 16e
s.
14464 Bailliage d'Enghien. l 6e s.
144 70 Seigneurie de Beveren. procès. 1729-1732
14473 Brielen. Fer111e de la Grande Brésende. l8e s.
14475 Seigneurie d'Erembodege111. procès. 17e s.
14480 Peteghe111. Actes des échevi ns. l 8e s.
l 4483-14526

Archives de fa111illes

14489 Ch.L.Boselli. François Do111inique Simon de la Haye.
seigneur de la Potterie. bailli de Warneton. l 700
l 4607 Ghislenghien. Abbaye. 1Se s.
14657-14954

Archives de families

14956 Papiers concernant Beveren et Audenarde. l 6- l 8e s.
l 4960 Becelare. Seigneurie de Navegheer. l 8e s.
14971-1497 3
Correspondance concernant des fa111i ! les des
Pays-Bas (Ü classer). 17-l8e s.
14976-15000

id .. J5- l 8e

S.

15008-15010
Etats de Flandre et du Ca111brésis (à classer).
17-18e s.
1501 1 Etats généraux des Prm inces Cnies. 1709-1710

153

15012-15015

Intendances (à classer). 17-1 Se s.

15020-15022

Intendance de Flandre. 17- l Se s.

15023 Intendance de Flandre. Lettres des soldats pendant les
campagnes de 1742-1744
15031
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Malines. Ie Grand Conseil. J'Ecoutête de cette ville.
etc .. l 7e s.

15037 Erembodegem. 17e s.
1503S Entrée du Roi de France à Lille après la ba taille de
Roosebeke. 13S2
15039 Lettres adressées au Grand Conseil de Malines et au
Conseil de Flandre. 16e-l 7e s.
15 l 2S Ham. Abbaye de Notre Dame. 1576
15131

Mons. Couvent de la Visitation. 17e s.

15 174 Erembodeghem. Seigneurie. 17 e s.
15179 Neuve-Eglise. Seigneurie. !Se s.
15519-15546
15220
15294
153S3
15423
15472
15500
15545
15569-15573

Archives de families
de Belleforière. l 7- l 8e s.
Diedeman. l 8e s.
Caulier, 17-1 Se s.
de Lichtervelde. l 7e s.
baron de Poederlé, 1671
Six. !Se s.
Yedeghem (Watou), l 7e s.
Intendance de Flandre (à classer), l Se s.

15600 Fragment d'une enquête sur l'administration de la
chätellenie de Furnes du temps de Jacques d' Artevelde,
14e s.
15700 Ham. Abbaye, !Se s.
15701

Gand. St. Pierre. 1Se s.

15702 Tournai. St.Nicolas au Bois. 18e s.
15704 Mons. Jésuites. 1684
15705 Binche. Soeurs Noires, 1749-1750

15708-15709

Intendance de Flandre (à classer). l 7e s.

15714 Intendance de Flandre. Anciens hommes de Meni n.
1745
15728 Bureau des finances. Moulins de Brédenarde. 18e s.
15729 id. Moulins de Furnes, I 8e s.
15735 Etats de Hainaut. Lettres adressées au doyen du chrétienté de Mons, 1707-1711
15739 Luthéranisme. Noms des bannis. 1569-1598
15784 Seigneurie d'Oosthove. 1711-1755
15808 Seigneurie de Droeghendriessche s' etendant à St.Denis et Belleghem (chfüellenie de Courtrai). l 6e s.
15819 Documents touchant Ie siège de Tournai, I' entrée du
maréchal d'Humières en cette ville. la mort de Louis
XV, Ie mariage du Dauphin, la guerre d'Amerique etc.,
17-18e s.
15823 Papiers Godefroy. Régale des évêchés de Tournai et de
Thérouanne, 16-17 e s.
15824 Papiers Godefroy. Titres concernant en majeure partie
l'évêché de Tournai, quelques titres du chapitre de Ia
cathédrale et de I' abbaye de St. Martin à Tournai, 16-18'
s.
15825 Papiers Godefroy. Affaires religieuses. concernant en
partie l'évêché de Tournai, 16-17e s.
15826 Papiers Godefroy. Bureau des finances. Régale de
l'évêché de Tournai. Papiers de Castellain, receveur des
biens de !' évêché, I 8e s.
15855 Intendance de Flandre (à classer), I 8e s.
15858 Papiers de Castellain. bailli des seigneuries de Fontaine.
Peruwez, etc., I 8e s.
15968 Tournai. Abbaye de St. Martin, l 6-17e s.
16016 Recette général de la Flandre. minute d'un compte
(incomplet). 1408
16069 Compte des espiers de la Flandre (incomplet). 14e s.
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16071 Compte paraissant prm enir de la recette générale de la
Flandre ( incomplet). 13 70
16072 Compte de la recette générale de la Flanclrc par F. de Ie
Hofstede (incomplet). 1401-1402 ·
16073 Compte de la recette générale de la Flandre ( incomplet).
1375-1376
16074 Recette générale de la Flandre. fragment de cornptes.
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s.cl.

16075 Fragment d' un compte de briet\ de la Flandre. 13881389
16077 Bruges. Cornpte de !'es pier (fragment). après 1425
16078 Compte du Molenbrouc. par Jean de Meclele. receveur
des briefs de Waes (fragment de la cou\·e1'tl1rc). 14011402
16079 Compte de Casin Chamble. recneur des briefs
cl'Assenede et des Quatre Métiers (incornplet). 14201421
16080 Quatre Métiers. Compte des terres appartcnant au
comte de Charolois. par Corneille Pieterssone ( incomplet). 1457-1458

16081

iel. (incomplet). 1460-1461

16082 id. (incomplet). 1461-1462
16083 id. (incornpletJ. 1462-1463
16083 iel. (complet) 1463-1464
16090 Furnes. Compte de la chàtellenie ( incomplct ). 14021403
16091 Compte de Jean Claissone. rece\eur genera! clc
Westflandre. Lille. Douai et Orchies (fragment). 15581563
16092 iel. de André Hene ( incompletJ. 1606
16093 Domainc cngagé. Compte des rentes de Ninow.
Herlinkhm c et Hacltcrt. par Lié\ in Ie Brauwere
(incomplet). 1436-1437

16094 id. (incomplet). 1442-1443

Duhhèl 1 an B .J()X~.

16095 Domaine engagé. Compie par Jean Rauledre. receveur
de la föret de Houthulst. des rentes constitués sur
Bruges et autre \illes de Flandre (incomplet). 14451446
16098 Courtrai. Compie des travaux au chateau ( incomplet).
1520-1521
16099 L'Ecluse. Compte des travaux au chateau ( incomplet).
1587-1588
16100 L'Ecluse. Compie des prov1s1ons au chateau (incompletJ. 1387
16103 Fragment d'un compte du Souverain bailliage de la
Flandre. s.d.
16104 Compie de Jean PrérnsL bailli des \'ille et chatellenie
d · Audenarde (complet). 1433
16105 id. (complet). 1434
16107 Extrait des comptes de Nicolas Utenhove. bailli de
Bruges. 1432-1463
16108 Fragments de comptes de !" écoutête de BrL;ges. s.d.
16109 Fragments de comptes du bailliage de Bn:ges n'ayant
être pu rattachées. ~.d.
16110 Fragment de compte semblant provenir du bailliage de
Courtrai. \'ers 1385
16111

Bailliage de Courtrai. Compie par Tiercelet de la Barre.
bailli (Încomplet). 1429-1430

16112 Bailliage de Coutrai. Compie par Gérard de Ghistelles.
bailli (incomplct). 1444
16113 Compte de bailliage de Courtrai et de Thielt (incomplet). 1451-1453
i6114 id .. 1520-1521
16115 id" s.d.
161 19 Aicles de la Flandre. Compte d · une aide de 400.000
lines par Jean Van Remden (pages 64 à la fin). 15391540')
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16120 Compte d · une aide accordée par les Quatre Mem bres de
la Flandre (fragment). 1545
16121 Watergravie. Compte des dicquages des métiers
d · A~senede et de Bouckhout (complet). 1396-1397
16122 Compte de Jean Staerchals. clerc de la wateringhe au
quartier de Bruges (incomplet). 1398
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16123 Compte de Jean de Medele. watergrave ( incomplet).
1400-1401
16124 Mourmaîtrise. Compie de polders (incomplet). 15761581?
16125 Fragments de comptes de la mourmaîtrise et watergravie de la Flandre. n · ayant pu être rattachés. l 5e s.
16126 Compte de la recette et dycgravescepe d"Anvers par
Pierre de la Tasserie (incomplet). 1387-1388
16127 id. par Pierre de Ie Heyde (complet). 1388-1389
16128 Compte de Claus Y yds. chàtelain de Beveren. 13 771378
16129 Bruges. Compte de la ville (incomplet). vers 1545
16130 Compie des rentes de Bruges et environs ( incomplet).
1418
16131 Courtrai. Compte de la ville (incomplet). 1402-1403
16132 L'Ecluse. Compie de la ville (incomplet). 1401-1402
16133 L'Ecluse. Compie des droits et licences sur les
marchandises entrant au port de l'Ecluse. par
Maximilien de Corte (complet), 1589-1590
16134 Compte de Casin Chamble. bailli et receveur de
Ghisene. Zevecote. etc. (incomplet), 1419-1420
16135 Fragments de compies concemant les rentes constituées
sur la ville de Grammont. 1430-1432
16136 Compie de la Mude (Ste Anne ter Muiden) par les trésoriers de cette vi lle (incomplet). 1401-1402
16137 Compte de Male (ville et chatellenie) par Joos Eghels
(complet). 1484-1485

16138 Compte de Termonde par Jean van Oemen (inc.) 14511452
16141 Fragment d · un compte concernant les mem bres du
Conseil de Flandre. 15e s.
16142 Compte de messageries du Conseil de Flandre (incomplet). 1450
16143 Fragments de comptes concernant la Flandre, n · ayant
pu être rattachées. s.d.
16145 Warneton. Compte par Daniel Beye (incomplet). vers
1332
16146 Bornhem et Rhode. Compte par Pierre Arents (incomplet), 1390
16150 Recette genera! de Hainaut. Compte et parties de
compte (incomplet), 1361-1381
16151 id., 1381-1382
16152 id., 1384-1385
16153 id" 1388-1389
16154 id .. 1394-1395
16155 Recette générale de Hainaut. Compte par Jean Rasoir
rendu à Jacqueline de Bavière (incomplet). 1430
16156 id .. Compte par Jean André d'Odrimont (incomplet).
1610-1611
16157 Fragments de comptes de la recette générale de
Hainaut. s.d.
16158 Compte des terres dites de Bavière en Hainaut. par Jean
Rasoir (incomplet). 1435-1436
16159 id. (incomplet), 1436-1437
16160 Compte du domaine d'Ath, Flobecq et Lessines par
Lambert Deslobbes (incomplet), 1383-1384
16161 Compte de la chátellenie d'Ath, par Th. Malet (incomplet), 1448
16162 Compte de la chàtellenie d' Ath. par Ant. du Breucq
(couverture seulement), 1638-1640
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16163 ChièHes. Compte du domainc. par Jcan
Cougnaulmont. rece\eur (incompletJ. 1387-1388

de

1616-+ iel .. par Jean Li Fie\ és ( incompletJ. 1391-1392
16165 iel. (paraît complet). 1302-1393
16166 id. (complet). 1393. juin-aoüt
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16182 Mariembourg:. Maestricht. etc. Compte du domaine.
1619-1620
16185 Mons et Baudour. compte du domaine ( incompletl.
1-1-09-1-+ 1()
16101

Compte
de
Vranke
Natcrccl.
rccc\cur
de
Bewesterschclt en Zélande pour Ie Comte de Hainaut
(complet".'). 1336-1337

16102 Compte de Waddin Heinrixsone. rece\cur de
Beoosterschelt en Zélande pour Ie comtc de Hainaut
(complet). 1336-1337
16210 Prérnté de Mons. Compte par Gui l laumc de Sars
(incomplet). 1-l-36-1-.J.37
16211

Compte de frais faits par Ie bailli de Hainaut dc\ant Ie
chàteau de Rochefort (couYerture sculcment J. 1-1- 13

16232 Namur. Compte de la recette g:énéralc du comté de
Namur. par Henri d"Otrcmont (complet). 1-1-51-1-+52
16233 id. ( incomplet J. 1-1-52-1-+53

1623-+ id. par Nicolas Riftlart. 1509-1510
16235 id .. 15 11-1s12
16533 Gancl. Abbaye de St. Pierre. Paroisse de Camptin-enCarembault. 1Se s.
16606 Titres flamandes (à analysen
16625 Gand. Abbaye de St. Barnn. 156-1--1580
16626 Gand. Abbaye de St. Pierre. 1-1-85-152-+
16620 Messines. Abbaye. 1716
16635 Tournai. Abbaye des Prés. Porçains. 1-1-88

16636 Tournai. Cou\,'.ent de Sion, 1649
16667 Cure d'Exaerde, 1742
16681 Namur. Carmélites, 17e s.
16682 Rotterdam. Dominicains, 1502
16683 Gand. Dominicains (à classer), s.d.
16684 Tournai. Dominicains (à classer), 1638
16685 Gand. Frères Mineurs (à classer), s.d.
16686 Tournai. Frères Mineurs (à classer), 1559
16708 Bruxelles. Jésuites (à classer), s.d.
16709 Mons. Jésuites (à classer),s.d.
16802 Courtrai. Métier des foulons, 1510
16711-17170

Archives de familles

17132 St. Ulrix Capelle, 1468
17152 Tournai. Documents concernant des maisons, l 7e s.
17153 Tournai. Corps des orfèvres, 1692
17209 Anvers. Chartreux, 1666
17212 Bruges. Augustins et Frères Mineurs, 1535 et 1542
17213 Bruxelles. Dominicains, 1666
17215 Courtrai. Béguines, 1529
17216 Courtrai. Frères Mineurs, 1613
17220 Gand. Frères Mineurs, 1535
17221 Gand. St. Bavon/Caneghem, 1360
17225 Poperinghe. Soeurs Grises, 1638-1653
17228 Ypres. Frères Mineurs, 1498-1653
17229 Ypres. Abbaye St.-Jean au Mont. 1733
17240 Barbençon. Acte de I' échevinage, 1524
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17241 Basècles et Blaton. Echange de terres. 1586
17242 Beaufort sur Meuse. Acte de l" échevinage. 1510
17244 Beliecourt. Acte de

r échevinage.

1533

17248 Blaton. Cense de la commune. fief des fossées. 15801742
162

17309 Mons. Rente. 161 1
17319 Petit-Roeulx-lez-Braine-le-Conte. Acte d'échevinage.
1470
17338 Tournai. Acte des prévot et jurés. 1617
17339 Tournai. Réglement du synode. 1691
17435 Tournai. Fondation van Couverden. l 8e s.'
17438 Réglement des maîtres en chirurgie des villes de
Flandre. 1772
17472 Grard Ie Febvre. valet de chambre du comte de
Hoogstraten. 1352
17486 Hautecroix. 1578
17487 Peti,-Enghien. 1545-1595
17489 Wasmes. Charbonnages. 1464
17669 Bruxelles. Chanoinesses de Berlaimont. s.d.
17734 Bruxelles. Tiers ordre de Saint-François. 1631
17747 Tournai. Croisiers. 1763
17751 Erections de moulins en Artois et en Flandre. 15521628
17754 Compte de confiscations (fragment). 1574-1575
17766 Hainaut. Poursuites contre les habitants de Berlaimont.
accusés de vols sur Ie régiment du baron d"Uxelles.
col one! de Pottes-Bavarois, 1710
17818 Thimougies (Hainaut). Fief de Froidmont. Acquisition
par Anne-Thérèse de Lannoy. veuve de Pierre Evrard de
Bouloigne. seigneur de Florimont. 18e s.

· Zie ooik B 1390.

17871 Tournai. Evêché et chapitre. s.d.
17874 Bruxelles. Acte de l'échevinage, biens à Dilbeeck, 1397
17875 Louvain. Acte de l'échevinage, 1434
17888 Constitution de pension pour J.-B. Betrand, étudiant en
théologie à Louvain, 1736
17897 Guillaume-François Duhu,
Constitution de pension, 1751

curé

de

Bruyelle.

17900 Familie de Cue, seigneur de Hoogstraeten, 1448
17915 Alost. Procès entre Ie chapitre et Ie curé de St. Martin.
l 7e s.
17916 Anvaing. B ien de la cure, 18e s.
17917 Arbre, Baffle, Maffle. Fragment de compie, ! Se s.
17918 Arc-Ainières. Inventaire des titres et testament du curé,
1777
17979 Aubechies, Hautrage, Horrues. Biens des cures, l 8e s.
17925 Boussu. Róle de bourgeoisie, 1758
17929 Buvrinnes. Terrier du village, 1673
17947 Froidmont. Déclaration des biens d'une cense, l 7e s.
17951 Heusy. Travaux au choeur de l'église, 17e s.
17969 Mons. Bail de terres, 1776
17970 Mons. Desserte d'un canteracie('?) à St. Nicolas, 1725
17977 Nukerke. Maison mortuaire Jean Bliars, 1686
17990 Sars-la-Bussière. Procès du curé, 1680
18002 Vergnies. Acte d'échevins, 1777
18003 Vezon. B iens de la cure, 1782
18009 Wey-Velvain. Vente des terres. 1604
18040 Arras. Leonora Doresmieulx, veuve de Crombecque
1691
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18212 Ninove. Abbaye ?, s.d.
18213 Abbaye Notre Dame de Moulins (diocèse de Namur?),
s.d.
18217 Tournai. Abbaye de St. Martin, s.d.
18218 Tenremonde. Béguinage, s.d.
164

18220 Priéuré de Waerschoot (diocèse de Gand), s.d.
18233 Harlebeke. Collégiale, s.d.
18234 Leuze. Chapitre. s.d.
18235 Maestricht. St. Servais, s.d.
18236 Soignies. Chapitre de St. Vincent, s.d.
18237 Tenremonde. Ste Marie, s.d.
18238 Gand. Cure du Polder de Doll, 1729
18239 Cure de Notre Dame de Vlesembeke, s.d.
18249 Mons. Jésuites, s.d.
18262 Procédures et autres (en flamand)
18278 Abbayes usurpées aux Pays-Bas, l 8e s.
18280 Juridiction des évêques sur les abbayes des Pays-Bas,
1773
18308 Deerlijck. Seigneurie, 18e s.
18319 Froidchapelle. Actes d' échevinage, 1595-1616
18340 Oostacker. Paiement de logement de troupes, 1678
18367 Wervicq. Bien de la familie Ie Preudhomme d'Hailly.
1721
18486 Nieuport. (Comtesse. douarière de -) Exécution testamentaires, 1743
18543 Jansénisme, 1755
18558 Fragment d · un chassereau de rentes (Hainaut). l 6e s.

18581 Ypres. Fragment d'un röle donnant des noms de
chanoines de St. Jean, 14e s.
18586 Franc de Bruges, 17 e s.
18601 Acte de Marguerite, comtesse de Flandre, avril 1252
18602 Acte de Louis, comte de Flandre, 1358
18603 Extrait de la bulle de l'érection de l'Evêché de Bruges,
1562
18607 Bruges. Erection d'une chapelle de St Sébastien en
I' église des Frères Mineurs, 1396
18609 Voormezeele. Monitoire de I' official de Thérouanne en
faveur du couvent Notre Dame, 1444
18620 Extrait d'une chronique des comtes de Flandre, 16e s.
18627 Anvers. Acte de I' échevinage, 1554
18628 Gand. Acte de I' échevinage, 1635
18629 Hasselt. Acte de I' échevinage, 1469
18630 Herffelingen. Acquisition de terres par Guillaume
Pletvincq, de Bruxelles, 1630
18631 Langemark. Acte d' échevinage, 1343
18632 Merchtem. Acte d'échevinage, 1469
18633 Pepinghem. Vente d'un alleu, 1518
18634 Vorst. Acte d' échevinage l 5e s.
18636 Constitution d'une rente sur Ie domaine de Westflandre,
1644
18637 Sentence du Conseil de Flandre dans Ie procès entre
l'évêque d'Utrecht et Ie Roi, au sujet de la succession de
prêtres batàrds, 1547
18641 Tournai. Acte de I' échevinage, 1568
18646 Récepisse par Ie Ct de Bailli de Thielt, d'un fief sis
entre Wyneghem et Swevezeele, 1567
18649 Fragment d'un compte du tonlieu de Flandre au quartier de Gand, 1656-1657
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18650 Bruges. Quittances du chapitre de St.-Donat. 15111552
18656 Comines. Soeurs Grises. 1672
18665 Tournai. Recit de
1464. 18e s.

r entrée

de Louis XI à Tournai en

18666 Tournai. Minimes. 1644
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18667 Tournai. Croisiers. 1753
18668 Tournai. Religieuses de St. André. 1698
18669 Tournai. Abbaye de St. Martin. s.d.
18670 Tournai. Abbaye de St. Sauveur. s.d.
186 71

Tournai. Collège des Jésuites. s.d.

18672 Bailliage de Tournai. Vente d'une rente heritière à
François de Bargibaut. bourgeois de Tournai. 1592
18673 Parlement de Tournai. Procès entre Ferdinand Ie Roux.
procureur d'office de la ville de Tourcoing. et Jean
Valentin dit la Feuillades. hötelier à Lille. 1690-1693
18674 Tournai. Rapports entre Ie magistrat et Ie conseil souverain. 17e s.
18675 Tournai. HöpitaL 1683
186 76 Tournai. Procès entre Frederic Rondeluis. docteur en
médécine. et maître Jéröme de Luite. s.d.
18678 Watrelos. Nomination d · Adrien Monier. notaire à
Roubaix. comme procureur d'office de l'évêque de
Gand. 1685
18685 Comines. Jean-François de Hautport. seigneur de
Grontsart, demeurant à Lille. Procès. 1729
18708 Ypres. Notes de géométrie. avec quelques lettres
signées P. Baert. datées de Dunkerque et adressées à M.
de la Martinière. entrepreneur des ouvrages du Roi à
Ypres, 1686-168 7
18753 Arrêt du Grand Conseil de Malines sur les armoiries de
la familie de Haynin (voir aussi les n°s 14801et15357),
1641

18799 Chin. Bail de terres appartenant à la veuve du marquis
Delval. gouverneur de Termonde. 1750
18826 Pilckem (Boesinghe). Mé111oire.1· sur les difficultés qui
se re11co11trent toucha111 la seigneurie (semble
appartenir à un chapitre de St. Pierre à Lille), l 8e s.
18837 Procédures flamandes, 1653
18840 Mons. Arrentement par Antoine Dardenne. bourgeois
de Mons. à Arthis Vrans. marc hand de bêtes. d' une maison sise au faubourg de Nimy. 1582
18860 Woumen. Fief et terres. dites ï Hof te Zande. du
seigneur de Hautpont. mésurage (en flamand), 1607
18861

Meulebeke et Deerlijk. Chassereau de la seigneurie de
Winghene à Buisvelt. 14 78

18862 Schaerbeek. Dîmes (en flamand). 1739
18866 Coutrai. Acte de J' échevinage (en tlamand à peu près
illisible), 1400
18871 Chfüellenie de Courtrai. Annonce de vente de fiefs. l 8e
s.
18874 Meulebeke et Deerlijk. Rentier de la seigneurie de
Buisvelt, 1523
18877 Ter Elst (commune de Basel). Chassereau de rentes (en
tlamand). l 6e s.
18878 Procès au bailliage de Tournai. sur la vente du fief de
l' Escafotte. 1641
18912 Ypres. Louis Bossart. chanoine de St. Martin. 17e s.
18913 Voormzezeele. Enquête sur la gestion de l' abbé de
Voormezeele. 1680
18914 Procès pour dettes. entre Angélique Thérèse Bubuisson
de Bouteville et Nicolas-Philippe Watecant, chanoine
de Tournai. 1737-1738
18925 De Partz, à Bruxelles et Ath .1618
18930 Douai. Séminaire des Bons Pasteurs. Procès contre St.
Pierre de Gand. en réduction des rentes. 1667
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18931 Instruction, signée de Quaroubie, donnée à Willart, pour
un voyage d'affaires de Valenciennes à Tournai, etc.,
1619
18940 Tournai. Georges Brohée et Jacques Despretz, procureurs à Tournai, condamnée devant I' echevinage pour
mal versations. 1634
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18950 Vingtièmes à payer par l' abbaye d' Haynon sur ses biens
en Flandre et en Hainaut. 1763
18958 Ath. Maisons, attestations de I' échevinage. 1738-1758
18969 Mons. Visites de maisons sises rue d' Havie et rue
d'Hautbois. 1752
18973 Officialité d'Ypres. Dispenses de conganguinité en
faveur de Jacques de Hannon et de Cathérine de
Horosco (2 pièces, dont un bref de Clément IX). 1669
18982 Pièces diverses, relatives notamment au transfert du
Trésor des Chartes de Rupelmonde à Gand, l 4-18e s.
18989 Supplément aux Fonds Réligieux. inventoriés 14 G,
évêché de Tournai
19004 Abbaye d'Epinlieu près de Mons, 1546-1603
19046 Pays-Bas, Hollande, Zélande. 4 pièces, dont un acte
suspect de Guillaume III, comte de la Hollande, 13071499
19059 Bruxelles. Pièce comptable non identifié (mentions de
paiements à Sainte Gudule à Bruxelles), 1767-1768
19066 Lettres adressées au Conseil de Tournai, 1672
19091

Noordschoote. Moulin, 1702

19092 Furnes. Moulin appartenant à Florent de Mey. 1703
19187 Tournai. Création du couvent des Dominicains (modèle
de voeux prononcés par les dites dominicains), 1635
19191 Tournai. Logement des gens de guerre, 1644
19193 Placard. Lettres patentes d' octroi pour la levée et constitution de rentes héréditaires sur les revenues des
domaines de sa majesté imperiale et catholique situés
dans Ie Brabant (Bruxelles, George Fricx), 1736

19196 Mons. Lettres patentes nommant Severin François conseiller, 1557
19204 Dénombrements, par Adrien François Joseph de Roisin,
chanoine de la cathédrale de Tournai, d'un fief consistant dans le tiers et six septièmes d'un tiers de la
seigneurie d'Asq, Annappes, 1766
19215 Vente des terres, sises à Barrée, par Jean de
Regnaucourt ci-devant pasteur de Bersée, demeurant à
Tournai, au profit de Betrrand Du Biez, chanoine de
Saint Amé de Douai, 1713
19250 Diverse pièces (en flamand) trouvées dans le cumulus
de Loos, s.d.
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Berichten en Aankondigingen
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Leden die \an deze rubriek willen gebruik willen maken kunnen
uitsluitend terecht bij ons redactielid Mattias Pattyn. Spiervelden 4. 8950 Nieuwkerke. Hij zorgt er dan voor dat uw bericht
of aankondiging wordt opgenomen.

J.-M. DUVOSQUEL (e.a.), Mémoires de la Société
d'Histoire de Comines-Warneton, dl. 31, 2001, 384 p.
Traditiegetrouw mag de historisch geïnteresseerde lezer in
december naar het nieuwe jaarboek van de gelijknamige vereniging uitzien. Ook dit jaar verscheen dit rijkelijk geïllustreerd
jaarboek met een brede waaier aan bijdragen.
Het jaarboek is te verkrijgen door € 20 te storten op rekeningnummer 068-0906050-97 van de Société d'Histoire de
Comines-Warneton - puhlications, place de !" Abbaye. 7784
Waasten. Het jaarboek kost slechts € 15 indien het ter plaatse
wordt afgehaald.

M. BAERT-VANDENBERGHE (e.a.), De Kracht van het
Kleine. Van Mariaschool tot Immaculata-Instituut, 2001,
256 p.
Het Technisch Instituut lmmaculata en de Vrije Basisschool
Immaculata zijn in de volksmond beter gekend als de Lamotjes.
Dit boek duikt in de 250 jaar geschiedenis van deze scholen en
ontsluiert deze naamgeving.
De school dankt haar ontstaan aan Clara Francisca van
Zuytpeene Lamotte. Deze vrouw wijdde haar volledige leven
aan het onderwijzen van minder gegoede kinderen. Uit haar
onderwijsproject groeide in de achttiende eeuw een werkschool
waar jonge meisjes kantwerk leerden maken. Naast dit praktijkwerk kregen de kinderen ook een minimum aan algemene vorming mee. Dat laatste won doorheen de eerste eeuwen van het
bestaan van de school stilaan aan belang. Met uitzondering van
de periode rond de Franse Revolutie ging het de school in het
Ancien Regime voor de wind. Het leerlingenaantal steeg en ook
het materiële comfort van de leerlingen ging erop vooruit. Tot

de perikelen aan de vooravond van de eerste schoolstrijd de
school een serieuze knauw toebracht. Met een minimum aan
middelen werd de school heropgericht op de huidige locatie.
Het oude ritme werd hervonden en er werd verder voor kantwerk en algemene vorming gezorgd tot de Eerste Wereldoorlog
de streek ondersteboven haalde.
Ook in de Mariaschool werd er na oktober 1914 geen les meer
gegeven. De gebouwen die niet tot puin werden herschapen.
werden in gebruik genomen door de Britse soldaten. De zusters
waren inmiddels via Poperinge vertrokken naar Frankrijk. Ze
werden er door de Belgische regering aangezocht om in de
streek van Rouen drie schoolkolonies te bemannen voor kinderen uit de frontstreek. Pas in de lente van 1919 konden de zusters naar Ieper terugkeren. Ze openden eerst een noodschool in
barakken langs de Poperingseweg. Vanaf 1921 werden de
gebouwen in de Rijselsestraat weer in gebruik genomen en stelselmatig uitgebreid. Het kleuter- en lager onderwijs bouwde
voort op de tradities van voor de oorlog. De ingevoerde leerplicht zorgde voor een veralgemening van het schoollopen en
een nieuwe schoolstructuur met acht lee1jaren. De gediplomeerde zusters werden bijgestaan door de eerste niet religieuze juffimnren. De leerinhoud van de traditionele vakken (lezen.
schrijven, rekenen) werden steeds duidelijker omschreven. De
leerkrachten beschikten ook over meer. betere en kleurrijkere
leerboeken en didactisch materiaal. De oudste leerlingen kregen
op vrijwillige basis nog een aanvullende scholing in de deeltijdse huishoudklas of de kantschool. Deze richtingen zouden na
1950 leiden tot de oprichting van een technische middelbare
afdeling naast een basisschool.
In de voorbije halve eeuw maakte de kleuter- en lagere school
een hele evolutie mee. In 1952 bestond het onderwijzend personeel uit acht kloosterzusters en vijf ongehuwde lekenjuffrouwen. De zusters-in-het-onderwijs werden geleidelijk vervangen
door (on)gehuwde onderwijzeressen. De overbevolkte meisjesklassen werden gemengde klasgroepen. De zuster-bestuurster
werd opgevolgd door een mannelijke lekendirecteur. Het catechismusonderricht werd eigentijds godsdienstonderwijs. De
oude kolonnestoof-met-de-buis maakte plaats voor de centrale
verwarming. Het griffel-lei-duo verdween en de computer verscheen. De locatie van de basisschool verhuisde van de
Wenninckstraat naar de Goudenpoortstraat. Een schoolreisje
naar de zee werd een meerdaagse in de Hoge Venen. Deze veranderingen en vernieuwingen hielpen het gelaat van de huidige
basisschool bepalen.
In 1952 ontstond vanuit de lagere school een middelbare huishoudschool met vier lee1jaren. De school groeide en bloeide.
Nieuwe gebouwen werden opgetrokken en nieuwe afdelingen
werden ingericht. Stilaan ontstond een volwaardige technische
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en beroepsschool: het Technisch Instituut Immaculata. Trouw
aan het opvoedingsproject van de stichteres juffrouw Clara van
Zuytpeene Lamotte en van de Zusters van het Geloof. wil de
school verder aan elke leerling maximale ontplooiingskansen
geven in een open en christelijke sfeer. De huidige richtingen
situeren zich in de wetenschappelijke, mens verzorgende en welzijnssector.
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Het feestboek verschijnt op 1 december 2001 en is te verkrijgen
door storting van 650 BEF (+ 130 BEF verzendingskosten) op
rekeningnummer 467-385314197 van Tl Immaculata, Rijselsestraat 83, 8900 Ieper met vermelding De Kracht van het Kleine.
Het kan ook ter plaatse worden afgehaald.

De Buitenpoorters van leper in Zandvoorde 1631 - 1795
(deel 15)
Bij het Stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks ' Inwoners
en poorters van Ieper', deel 15 in de reeks van de hand van de
zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 1,49 of door overschrijving (+ € 1,24 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding ··Zandvoorde
1631 - 1795 ,, .

Volkstelling 1815 van Loker - Nieuwkerke - Wulvergem Zandvoorde (deel 17)
Bij het Stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks ' Inwoners
en poorters', deel 17.
Deze volkstelling werden samengesteld door Jacques Decrock
uit Haasrode en opgemaakt op familienamen en samenstelling
van het gezin.
Voor Loker zijn dat 535 namen, voor Nieuwkerke 952 namen.
voor Wulvergem 521 namen en voor Zandvoorde 623 namen.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 12.39 of door overschrijving ( +€ 3,72 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding "Volkstelling
1815 deel 15 ".

De poorters van leper 1549 - 1560 (deel 18)
Bij het Stadsarchief van leper verscheen in de reeks ' Inwoners
en poorters van Ieper', deel 18 in de reeks van de hand van de
zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Deel 18 om vat de "Poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper"
voor de periode van 6 mei 1549 en 13 juli 1560.

Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 22,31 of door overschrijving (+ € 3, 72 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding "Poorters
1549 - 1560 deel 18".

De poorters van leper" 1351 - 1418 (deel 19)
Bij het Stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks ' Inwoners
en poorters van Ieper', deel 19 in de reeks van de hand van de
zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
Omvat de "Poorters van de Zaal en Kasselrij van Ieper" voor de
periode 1351 tot 1418.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 22,31 of door overschrijving (+ € 3,72 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding "Poorters
1549 - 1560 deel 18 ".

Buitenpoorters van Ieper in Zuidschote "1631 - 1795" (deel
20)
Bij het Stadsarchief van Ieper verscheen in de reeks ' Inwoners
en poorters van leper', deel 20 in de reeks van de hand van de
zeer gewaardeerde archiefmedewerker F. A. Bauwen.
1236 verschilldende personen ( die poorter werden ) zijn opgenomen met hun afkomst en gezin. Vermits de parochieregisters
van Zuidschote verdwenen zijn, hopen we dat deze lijst de genealogen mag helpen, die hun voorouders in deze gemeente hebben.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 4,96 of door overschrijving (+ € 1,24 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9 , 8900 Ieper, met vermelding "deel 20 1631
- 1795''.

Buitenpoorters van Ieper in Geluwe " 1631 - 1795( deel 21 )
Bij het stadsarchief van Ieper verscheen 'Inwoners en poorters
van leper·, deel 21 in de reeks van de hand van de zeer gewaardeerde archiefmedewerker Freddy Bauwen.
478 verschillende personen zijn opgenomen met hun afkomst en
gezin.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 1,98 of door overschrijving (+ € 1.24 verzendingskosten) op
rekening 000-16 73822-87 ten name van het Stadsarchief,
Langemeersstraat 9 . 8900 Ieper. met vermelding" deel 21 1631
- 1795
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Buitenpoorters van Ieper in St.-Jan 1631-1795 (deel 22)
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Bij het stadsarchief van leper verscheen ·inwoners en poorters
van Ieper'. deel 22 in de reeks van de hand van de zeer gewaardeerde archiefmedewerker Freddy Bauwen.
1354 verschillende personen die poorter werden door huwelijk
zijn in dit boekdeel opgenomen. met vermelding van hun herkomst en gezin.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 4.96 of door overschrijving ( + € 1.24 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief.
Langemeersstraat 9. 8900 Ieper. met vermelding ·· 1631-1795
deel 22"".

Buitenpoorters van leper in Geluveld 1631-1795 (deel 23)
Bewerkt door F. Bauwen. 401 verschillende personen die poorter werden door huwelijk zijn in dit boekdeel opgenomen, met
vermelding van hun herkomst en gezin. Kan in het Stadsarchief
aangekocht worden voor de prijs van € 1.49 of door overschrijving ( + € 1.24 verzendingskosten) op rekening 000-167382287 ten name van het Stadsarchief, Langemeersstraat 9. 8900
Ieper. met vermelding ·· 163 1-1795 deel 23".

Volkstelling 1815 van Oost- en Westvleteren (deel 24)
Opgemaakt door Jacques Decrock. 1405 inwoners van
Oostvleteren worden vermeld met hun herkomst en gezin. Voor
Westvleteren zijn dat er 1331. Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van € 7.44 of door overschrijving
( + € 1.98 verzendingskosten) op rekening 000-1673822-87 ten
name van het Stadsarchief. Langemeersstraat 9. 8900 Ieper. met
vermelding ··deel 24 ··.

Buitenpoorters van leper in Beselare 1631-1795 (deel 25)
Bewerkt door de zeer gewaardeerde archiefmedewerker F.
Bauwen.
861 verschillende personen die poorter werden door huwelijk
zijn in dit boekdeel opgenomen. met vermelding van hun herkomst en gezin.
Kan in het Stadsarchief aangekocht worden voor de prijs van
€ 3.72 of door overschrijving ( + € 1.24 verzendingskosten) op
rekening 000-1673822-87 ten name van het Stadsarchief.
Langemeersstraat 9. 8900 Ieper. met vermelding ··deel 25 ··.
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Huldiging Jaak De Caestecker. Poperinge 18 april 2002
met overhandiging van kwartierstaat Familie De Caestecker.

Westhoek zet zijn stichter
in de bloemen
De huldiging van Jaak De Caestecker
(Poperinge, 18 april 2002)
HET BESTUUR
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Op donderdag 18 april 2002 brachten de heer Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen, een aantal prominenten en vele
vrienden hulde aan laak De Caestecker. Deze viering werd
opgezet in Poperinge en was een initiatief van twee verenigingen: de regionale Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Westhoek en onze Westhoek : kring voor geschiedenis en
familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek. Van VVF is
laak Erevicevoorzitter; Westhoek werd door hem opgericht en
vandaag is hij Erehoofdredacteur-secretaris. Twee bloeiende
loten familie- en regionale geschiedenis aan de stam van laak
De Caestecker. Beide verenigingen uitten hun dankbaarheid
door de overhandiging van een passend geschenk: de fraai
vormgegeven stamreeksen van de families De Caestecker,
Houwen en Bassez en de kwartierstaat van laak en zijn kinderen.
Arnold Preneel, voorzitter van Westhoek, zorgde voor een passend welkomstwoord. Vervolgens sprak Ludo Vandamme,
hoofdredacteur van Westhoek en sinds vele jaren "compagnon
de route" van laak, vol ontzag over het historisch en familiekundig werk van de gevierde. Over zijn bijzondere inzet voor de
Ieperse archiefwerking had de heer Frans Lignel, schepen van
Cultuur van de stad Ieper, alle lof. Tenslotte ging gouverneur
Paul Breyne in op laaks werk voor beide verenigingen. Hij gaf
vooral ook aan hoe hij uit zijn intense vriendschappelijke ontmoetingen met laak tijdens de voorbije jaren veel levenskunst
en levensmoed had geput. Ondanks zijn fysiek lijden had laak
voor alle genodigden individueel een passend woordje klaar.
Het dankwoord uitspreken was niet haalbaar. Noë! Boussemaere, voorzitter van de regionale VVF, afdeling Westhoek, nam
dat in naam van laak De Caestecker graag op zich.
laak zette midden de jaren 70 zijn schouders onder de VVF
afdeling Westhoek, toen onder voorzitterschap van Karel de
Lille. Met een aantal jonge krachten legde hij de basis van een
veelzijdige werking. Ze loodsten de familievorsers veilig doorheen het genealogisch mijnenveld van de Westhoek. Via cursussen en lezingen en andere activiteiten brachten ze de familiegeschiedenis bij een breed publiek. Publiekswerking zeggen we
vandaag. Verenigingen koesteren mensen als laak, mensen met

een grote deskundigheid en die niet bang zijn de handen uit de
mouwen te steken. Jaak werd achtereenvolgens bestuurslid en
ondervoorzitter. Vanuit die mandaten was hij actief pleitbezorger en steunpilaar voor de oprichting van een archiefdienst in
Ieper. aanvankelijk het sociaal en familiaal archief, vandaag het
bloeiende stadsarchief.
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Honderden zoekers vonden hun weg naar Jaak. naar het Hw:.eken in de Rozelaarstraat in Dikkebus. Hij toonde zich de veilige
gids voor ervaren en minder ervaren zoekers. Twee belangrijke
fenomenen kwamen daarbij steeds opnieuw op het voorplan.
Vooreerst is dat de grote betekenis die de Westhoek in de 1fr"eeuwse opstand heeft gespeeld, grote rol die de streek cash
betaalde toen ze anno 1600 berooid en nagenoeg onbewoond
achterbleef. Vervolgens de staatsgrens, de schreve die in de 17"'
eeuw de Westhoek opdeelde, een gril van de geschiedenis waarbij ··onze neven en nichten" aan de andere kant van de schreve
gaandeweg onze taal zijn verleerd zoals Wilfried Beele het in
een van de Westhoek-Jaarboeken mooi uitdrukte.
Voor de studie van deze problematiek zette Jaak in 1983 de vereniging Westhoek in de steigers. onze vereniging. Westhoek staat
ook vandaag nog steeds voor de studie van de 16"' eeuw. van de
Opstand tegen Spanje. en van de duizenden protestantse Westhoekvluchtelingen naar Nederland en Engeland.

Westhoek kwam en komt vooral naar buiten met zijn publicaties.
Vooreerst is daar het keurige mededelingenblad Westhoek-Info
dat vanaf april 1985 elk kwartaal verschijnt en in 1995 werd
omgevormd tot Westhoek: tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek. Bekend zijn de
jaarboeken - er zijn er vijf die vandaag bijzonder gezocht zijn.
En tenslotte zijn er de talrijke gelegenheidspublicaties.
Jaaks Westhoek voerde kwaliteit en grensoverschrijdende werking hoog in het vaandel. Kwaliteit, want alle teksten gingen
ook door de handen van Dr. Wilfried Beele, steeds paraat met
het juiste woord en een wijs oordeel. In de Westhoek-bundel
''Het beloofde laná' schreven auteurs uit Vlaanderen, Duitsland.
Engeland en Nederland, auteurs die met hun bijdrage de voorkeur gaven aan Westhoek, waar ze evengoed terecht konden bij
prestigieuze internationale tijdschriften.
Terecht wordt wel eens gezegd dat het gebruik van superlatieven omgekeerd evenredig is aan de wijsheid. Maar hier kunnen
we niets anders dan dit risico aan te gaan. Wat Jaak vanuit beide
verenigingen voor de historische studie van de Westhoek heeft
gepresteerd is ronduit indrukwekkend!
Vooreerst is er het anonieme werk, de jarenlange inzet. klaarstaan. mensen op weg helpen. Met de koffiethermos en Wervik-

tabak als bondgenoot gleden nachtelijke uren voorbij, steeds
opnieuw. Tijd voor het eigen historisch en familiekundig onderzoek moest hij tussendoor stelen. Zelfs de eigen kwartierstaat
bleef onafgewerkt in de lade. Als we de kwaliteit van dit werk
zien, kunnen we daar enkel triest om zijn. Eén voorbeeld: in
Westhoek- Jaarboek IV, dat was in 1987, publiceerde laak zijn
artikel "De bevolking van Langemark in het begin van de 17'"'
eeuH; samenstelling en herkomst". De aanleiding was zijn
speurtocht naar de eigen roots in deze gemeente. Een nauwelijks leesbare bevolkingstelling van Langemark uit 1610 belandde op zijn werktafel, een stuk dat hooggeleerde heren uit zelfbehoud stilzwijgend wat opzij hadden geschoven. laak beet er
zich in vast en het resultaat is een studie van hoog belang dat de
casus Langemark tot sleutel maakt voor een beter begrip van de
demografie van de Westhoek in de Nieuwe Tijden.
Maar vooral indrukwekkend was de internationale verankering
en samenwerking die laak voor elkaar kreeg. Engeland was en
is een passie: het landschap, de cultuur en geschiedenis, de mensen. De Engelandreizen werden legendarisch. Jaak vond de juiste medewerkers, met ondermeer Marcel Backhouse en Dirk
vander Bauwhede. Sandwich, de vluchtelingenplaats bij uitstek
van mensen uit de Westhoek, werd terug op de landkaart geplaatst. Er waren de rondreizende tentoonstelling over de Westhoekvuchtelingen in Sandwich en de herdenkingsplaquette in
de Sint-Pieterskerk aldaar. Er is de blijvende inzet om het Dutch
and Flemish Studies Centre van William Woods in een Vlaamse
site (de voormalige saaihalle) in Norwich een stevig fundament
te bezorgen. Moeilijk te nemen barrières werden gesloopt door
de onnavolgbare manier waarop laak mensen steeds in hun hart
weet aan te spreken. Vriendschappen kwamen in de plaats,
vriendschappen die ook lijden met zich mee bracht met het
overlijden van burgemeester Pauline Leith van Sandwich,
Arthur Vermeersch, Marcel Backhouse.
Maar ook tussen onze zuiderburen uit het Franse Noorden
beweegt laak zich als een vis in het water. In de sectie familiekunde van het KFV werd prachtig werk gedaan. Vlot vindt hij
zijn weg in het netwerk van verenigingen en moeiteloos spreekt
hij hun taal en jargon. laak was en is hun aanspreekpunt in
Vlaanderen, zowel bijvoorbeeld voor Paul Delsalle die een
internationaal congres in Tourcoing organiseerde als voor de
anonieme familiekundige die met zijn onderzoek vastloopt.

Westhoek vond en vindt vooral ook zijn weg in Nederland. Veel
Noorderburen ontdekten pas hun voorouders in de Westhoek
van de J frle eeuw na lange briefwisseling met en bezoeken aan
Jaak. Met recht rolde het internationale project 'Leiden stad van
l'luchtelingen' de rode loper uit voor Westhoek en haar Sandwichtentoonstelling.
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Een prangende vraag die bij vele mensen bij dit alles oprijst:
hoe kreeg Jaak het allemaal gedaan, hoe kreeg hij het voor
elkaar? Het zijn vragen die dit bestuur, dat de Westhoek-werking verderzette toen Jaaks krachten afnamen en het werk bleef
toenemen, zich steeds opnieuw stelt. "Als dwergen op de schouders van reuzen", dit is een beeld dat wel eens wordt gebruikt
voor de renaissancemens die in de 15d'/16"' eeuw aanknoopte
met de erfenis van de klassieke oudheid. "Als dwergen op de
schouder van een reus". Dit is het gevoel bij vele Westhoekbestuursleden, -leden en -vrienden en dat zorgt voor ontzag,
bewondering en waardering voor het werk van J aak De
Caestecker. Deze huldiging was een passende gelegenheid voor
een oprechte "dank voor dit alles".

Het platteland
ten noorden van Ieper
in het midden van de 16de eeuw:
de penningkohieren van 1543
(1) Zonnebeke
ARNOLD PRENEEL
7

Inleiding
In 1542 volstonden de beden reeds lang niet meer om het geldverslindende imperialisme van Karel V en de oorlog tegen
Frankrijk, die sedert 1536 terug was opgeflakkerd, te financieren. Bovendien waren de beden geen permanente belasting.
Zij moesten steeds weer opnieuw de goedkeuring krijgen van de
Staten van Vlaanderen en daarvoor namen ze ruim de tijd.
Bijgevolg diende Karel V meer en meer beroep te doen op geldschieters. Hun kapitaalleningen werden met de toekomstige
beden gewaarborgd, maar de intresten erop droegen er zeker
niet toe bij om de precaire staatsfinanciën enigszins te verbeteren. Op de duur werden de gewone beden nog hoofdzakelijk
aangewend om intresten terug te betalen. Zo werden ze dus verhoudingsgewijs van bijkomend belang. Bijgevolg werd er
gezocht naar een meer permanente vorm van belasting, die tergelijkertijd socialer en belangrijker diende te zijn.
Na 1536 poogde de vorst een nieuw type belasting in te voeren.
Dit gebeurde zeer tegen de zin van de Vier Leden (Gent,
Brugge, Ieper en het Brugse Vrije), die voorstander waren van
een (indirecte) verbruiksbelasting. Na veelvuldig verzet van de
Staten van Vlaanderen kwam dan toch in de jaren 1542-43 een
merkwaardige vernieuwing in het fiscaal stelsel van onze
gewesten. De tot dan toe ongebruikelijke heffingen van de tiende-penning ( 10%) op de jaarlijkse huur of pacht van de onroerende goederen en de honderste-penning ( 1% ) op de export,
werden van kracht. Bovendien kon Maria van Hongarije in
1543, o.m. in Vlaanderen, een tiende-penning op de handelswinst afdwingen. Karel V had zich hierbij geïnspireerd op het
Spaanse belastingstelsel, waar naast import- en exportbelastingen, heffingen van 10% op alle inkomsten de regel waren 1•
' J. Craeybeckx. De
Staten van Vlaanderen en
de gewestelijke financiën
in de XVle eeuw, in
Handelingen der
Maatschappij voor
Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent,
Nieuwe reeks IV ( 194950). p. 78-119.

De tiende-penning op de jaarlijkse huur of pacht van gronden en
huizen, evenals op de intrest van de renten die verbonden waren
met deze onroerende goederen, werd in 1543 als een buitengewone oorlogsbelasting ingevoerd. Dank zij de steun van de provinciale Staten, was het voor de kroon de geschikte gelegenheid
om een einde te stellen aan alle vrijstellingen van geestelijkheid
en adel, ongeacht of het al dan niet om hun leengoederen of

geamortizeerde goederen betrof: ... den thienden penninck van
dincommen van alle erffelYc en onruerlycke goeden, van wat
natuere oft qualiteyt de selve syn, leengoeden, heerlycheyden,
erven, bosschen, beemden, cheynsgoeden, eygen goeden van
chynsen, molen, tolrechten, passagien oft andere incommen, wel
verstaende dat niemant, van wat qualiteyt hy sy, prelaet, gheestelyc, heere, eedele, vasal, officier, borger oft andere, en sa! vry
noch exempt wesen van deser contributie 2•
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In tegenstelling tot de beden, waarbij de Vier Leden, zoals de
andere provinciale Staten enkel de bevoegdheid hadden de gelden toe te kennen, verworven zij bij de tiende-penning ook het
recht deze te innen en na te gaan of de opbrengst wel werd aangewend waarvoor ze werden toegestaan'. Hierdoor zijn de
Staten erin geslaagd een gedeelte van het vorstelijke gezag naar
zich toe te halen. De tiende-penning was bovendien een perpetuele belasting, die in tegenstelling tot de beden, eens en voor
altijd werd toegestemd, dus zonder dat de Staten hun toestemming moesten hernieuwen. Nochtans konden zij in 1544 reeds
van de vorst de belofte afdwingen dat noch hij noch zijn nakomelingen in de toekomst de tiende-penning zouden doen heffen• .... De tiende-penning zou op vele plaatsen helemaal niet
en op andere slechts sporadisch geïnd zijn geweest. Het is zeer
de vraag of deze belasting de sinds geruime tijd heersende economische crisis heeft aangewakkerd en mede de oorzaak zou
zijn geweest van de dramatische gebeurtenissen van 1566.
De tiende-penning was elk voor de helft ten laste van de eigenaar en de gebruiker: ... ende zal de voorseyde thiende penning/zen betaelt werden by den bezitters ende possesseurs vanden :,elven goedinghen, pachters, proprietarissen, usufructuairen, douagiers of andere, gheen ghesondert, commende
deen helftscheede ten laste vanden proprietarissen, ende dandere vanden bez.ittere of paclztere. Wordt er onderverpacht, dan
wordt de tiende-penning geheven op dat bedrag, wnder regardt
te nemene van tglzuendt dat de verpachtere den proprietaris
betaelt'.
Alle pachters, bezitters ofte bedrivers moeten aan een particuliere commissaris (officier van de parochie, schout of baljuw)
op hun eed in geschrifte de grootte van hun bedrive, paclzte ofte
bezitte ende hoevele tzelve jaerlicx bedraeclzt overmaken binnen
de 12 dagen na de publicatie. Wie te laat is zal tweemaal de tiende-penning moeten betalen, wie goederen verzwijgt viermaal.
Tegen weerspannigheid, ook bij de uiteindelijke inning, dienen
de officieren op te treden in het kader van hun gewone rechtsuitoefening. Vervolgens moeten ze de kohieren samen met het
geïnde geld overbrengen aan de ontvangers van de kasselrij of
entiteit waaronder ze vallen. Deze geeft dan alles door aan een
generaele commis van zijn ressort. Voor elk van de Vier Leden

'J. Lameere en
H. Simont (ed.). Receuil
des Ordonnances des
Pays-Bas: 2ième série.
1506-1700. dl V. Brussel.
1910. p. 15: mandement
van de vorst aan de
schout van Antwerpen.
' J. Dhondt. Bijdrage rot
de kennis 1·a11 her .financiewe~en der Staten van
Vlaanderen. in:
Nederlandse he
Historiebladen. dl III
(1940). p. 149-181.
' J. Lameere en
H. Simont (ed.). o.c ..
p. 110.
'J. Lameere en
H. Simont (ed.). o.c..
p. 30-32: keizerlijke
ordonnantie van 28 april
1544.

was er één generaele commis. Voor de kasselrij leper was dat de
stad leper.
Op 28, 29 en 30 maart 1543 werd door de baljuw en de schepenen van de Zale en Kasselrij van leper het kohier van de tiendepenning van de parochies Zonnebeke, Beselare, Passendale,
Westrozebeke en Moorslede goedgekeurd". Deze penningkohieren, waarvan de transcriptie en een summiere analyse hierna
volgt, behoren dus met zekerheid tot de allereerste die werden
opgesteld.
Het lemma bevat achtereenvolgens de naam van de gebruiker,
zijnde de eigenaar, huurder of pachter, gevolgd door de aard van
het onroerende goed, de eigenaar voor zover het goed was verhuurd of verpacht, de huurwaarde en de tiende-penning van
deze huurwaarde 7 •

'Brugge. Rijksarchief:
Fonds Brugse Vrije
Bundels. nr. 46: Quaver
\'Gnder tauxatie l'anden
xen penninck binnen de
casselrie 1·w1 Ypre.
- Wij stellen vast dat de
tiende-penning werd
afgerond op 6 denieren.
m.a.w. bedragen kleiner
dan 6 denieren werden
niet opgenomen. bedragen tussen 6 en 12
denieren werden
afgerond op 6 denieren.
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Vergelijk in het bijzonder: L. Vandamme.
Peiling naar de religieuze
gezindheid op het platteland rond Ieper in 1566,
in: Westhoek. genealogisch jaarboek V ( 1988 ).
p. 179-211.
'Exclusief twee doorgehaalde rubrieken en een
rubriek m.b.t. Zillebeke.
w Voor de ligging van
deze herbergen. zie V.
Pil. Zonnebeke. heerlijk
verleden en zonnig heem.
Langemark_ 1962. p. 204.

Dergelijke kohieren zijn waardevol voor genealogen' en toponymisten, alhoewel op dit laatste vlak voor zekere parochies
soms teleurstellend. Demografische benaderingen zijn uiterst
moeilijk, daar alleen de bezittende klasse wordt vermeld.
Economisch gezien kan men een vergelijkende studie maken
over de opbrengst en de waarde van de onroerende goederen. Zo
ook, en voor zover men in staat zou zijn de Iepers poorters in
deze kohieren te identificeren, is de mate waarin de Ieperse burgers beleggen in onroerende goederen van het omringende platteland een indicatie over de spankracht van de stedelijke economie, waarbij hoogconjunctuur wordt gekenmerkt door investeringen in commerciële infrastructuur en handelsgoederen in
plaats van in een veilig onroerend patrimonium.
Dank zij deze kohieren kan men zich ook een beeld vormen van
de secularisatie van de tienden. Tenslotte kan men zich een vrij
goed beeld vormen van het landelijke karakter en wie enigszins
vertrouwd is met de parochie kan de systematiek van de belastingheffers goed volgen.

Zonnebeke
Voor de parochie Zonnebeke werden 310 9 rubrieken genoteerd,
die samen 598-3-0 ±: parisis opbrachten.
Van de circa 1.773 ha grootte parochie was ruim 70% onderhevig aan de tiendepenning, daarvan was circa 16% bos en circa
84% land.
De parochie telde 133 huizen (en huizekens), inclusief hofsteden, waaronder 4 herbergen: het Scaeck, gelegen aan de dorpsplaats, en toebehorende aan Joos Billet; Den Herdt '0 uitgebaat
door Jan van Eecke, maar eigendom van Karel Erckenboudt; en
twee herbergen blijkbaar zonder specifieke benaming, de ene
toebehorende aan Mahieu de Haene, de andere aan Jan van
Ackere en door henzelf uitgebaat.
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Zonnebeke

Abdij in 1641 (Sanderus)

Er stonden ook twee molens, de ene toebehorende aan de Abt
van Zonnebeke, die Jan de Smet als molenaar pachtte. De andere toebehorende aan Anthuenis vander Gracht, gepacht door
Lieven Dispauterius.
Tot de belangrijkste eigenaars behoorden meester Nicolais
Keingnaert ( 0 ca 1507 - + 1557) ", heer van Cleen Denterghem ~
(in Zonnebeke), notaris te Ieper; de weduwe en erfgenamen van
Anthuenis vander Gracht, heer van Rolleghem in Zonnebeke,
Barizele (in Wijtschate), en Crommenelst (in Vlameringe) 11; en
de herbergier Joos Billet (Bilget).
1

Ook Fransoys Keingnaert (+ voor 1558) zoon van Nicolais,
waarover Baron Bonaert 14 zeer weinig kon achterhalen, werd
als eigenaar vermeld.
Tal van kerkelijke instellingen verpachtten eigendommen gelegen in Zonnebeke: o.m. de Abdij van Nonnebussche, Hogesiecken, het Gasthuis op de markt te leper, de Begijnen van
leper en de Abdij van Hemelsdale te Werken".
Joos vanden Bussche pachtte aan de Abdis van Sinte Claren 16 de
grootste hoeve ( 100 gemeten) van de parochie. Fransoys de
Smytere pacht van Pieter Y mmeloot een hoeve van 66 gemeten,
en is de hoogst belaste persoon van de parochie.
" Zie over hem: Baron
Bonaert, Les Keingiaert,
seigneurs de Denterghem
et de Gheluvelt, in: Le
Parchemin, Receuil
généalogique et
héraldique XXXIII.
1983. p. 32-34.
" Later bekend als de
seculiere heerlijkheid
Zonnebeke.
" Zie ook: E. Vercaemst.
De adelijke familie van
der Gracht van Moorsele
(kasselrij Kortrijk). 12201554. Leuven. 1985
1
' Baron Bonaert. o. c"
p. 36.
1
' Omtrent de oorsprong
van de eigendom in
Zonnebeke, zie: Fr. M.
Desideratus, De Abdij
van 's Hemelsdale.
Westmalle, 1949, p. 65.
16
De Rijke Klaren of
Urbanisten hadden hun
abdij omtrent de huidige
Paddevijverstraat te
Ieper. De abdij werd in
1578 door de Geuzen
verwoest.
" Zonder de subtotalen
onderaan iedere folio.

Transcriptie":
(fo J ro)

Zunnebeke
(In margine:) XXVllJen in maerte XVC XLIIJ naer Paesschen,
present den bailliu, Bossaert, Langhemersch, Haze, Tasseel
ende Provengier
Kathelyne, de weduwe van Joris vander Elst, houd een lyne
busch, huer toebehorende, estimé XX s. parisis siaers, comt IJ
s.
Gillis Thibault houd XIX ghemeten busch, danof datter ligghet
in Morsleede V ghemeten (en) half ende bovendien twee ghemeten in Dickebusch, estimé XXXIX f XIJ s. parisis siaers,
comt den Xen penninck IIJ f XIX s.
Pieter de Joncheere houd VU ghemeten (en) half ende XIIJ roeden, hem toebehorende, busch, estimé XIJ f XIJ s. parisis siaers, comt XXV s.
Jacob Quaetjonc houd twee ghemeten lands, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jacob Zannekin houd drie ghemeten busch, hem toebehorende,
estimé IIJ f IIIJ s. parisis siaers, comt VJ s.
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Jan de Bloncke houd XXIX ghemeten busch, hem toebehorende. estimé XXIX f parisis siaers, comt LVIIJ s.
Meestere Fransoys Keingnaert houd XV ghemeten busch.
estimé XXIJ f X s. parisis siaers. comt XLV s.
Meestere Heindryc vander Stechele houd achte ghemeten
busch. estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
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Guillame vander Beke houd een ghemet busch, estimé L s. parisis siaers. comt V s.
Jan vander Muelne houd VIJ ghemeten busch. hem toebehorende. estimé X f X s. parisis siaers. comt XXJ s.
Anthuenis Prillin houd vier ghemeten IJ lynen busch. estimé X
f parisis siaers. comt XX s.
De weduwe Andries Frutier houd VIJ ghemeten busch. estimé
VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
Meestere Joos Lansame houd VIIJ ghemeten IJ lynen busch,
estimé XL s. porisis tghemet, comt XXXIIIJ s. VJ d.
(f° J vo)
Meestere Maclin Fentin ende Adriaen Willems houden VJ ghemeten busch. met een lyne in Morsleede, estimé XIJ f parisis
siaers. comt XXIIIJ s.

Jan de Reve! houd VIJ ghemeten busch te VJ f parisis siaers.
comt XIJ s.
De Hooghezieken houden IX ghemeten (en) half ende een lyne
busch. estimé XXJ s. parisis siaers tghemet. comt XX s. VJ d.
(in margine:) Hooghezieken
De Beghinen houden drie ghemeten busch, estimé VJ f parisis
siaers. comt XIJ s. (in margine:) Beghinen
De weduwe van Boudin Tayspyl houd een ghemet en half busch,
estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Walrave van Holbeke houd XXV ghemeten busch. hem toebehorende, estimé XXXV f parisis siaers. comt llJ f X s.
Houd noch neghen ghemeten busch ende LX roeden. estimé
XVIIJ f X s. parisis siaers, comt XXXVIJ s.
Gheeraerd Stoorm houd IIJ ghemeten busch, hem toebehorende. estimé IIIJ f X s. parisis siaers, comt IX s.

Jan de Haese houdt V ghemeten IJ lynen L roeden busch, ghenaemt de Sueremersch, estimé XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
Die van Sinte Claren hebben VIIJ ghemeten busch ten Cnopen
Goede, estimé XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s. (in margine:) Sinte Claren
Cornelis van Eecke houdt IJ ghemeten en half lands, hem toebehorende, estimé IIJ f XV s. parisis siaers, comt VU s. VJ d.
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(f° IJ ra)
Joos vanden Bussche (houdt) een hofstede, groot C ghemeten
lands, toebehoorende Sinte Claren, om XIIIJ f grooten siaers,
comt den Xen penninck, danof datter licht in Langhemarck
XVIIJ ghemeten, (comt) XVJ f XVJ s. (in margine:) Sinte

Cl aren
Jan de Zot houd twintich ghemete11 lands, behuust, toebehoorende den Abt van Zunnebeke om XXXVJ f parisis siaers, comt
IIJ f XIJ s. (in margine:) Zunnebeke
De zelve, als voocht vande weesen Willem Pauwels, gheeft over
IJ ghemete11 busch, gheëstimeirt XL s. parisis siaers, comt IIIJ
s.
Cornelis vander Brigghe houd vyf ghemete11 lands, behuust,
toebehoorende de weduwe van Jan Cnockaert om XXIIIJ f
parisis siaers, comt XLVIIJ s.
Mahieu de Hane houdt een herberghe hem toebehoorende, met
een ghemet lands lands, gheëstimeirt X f parisis siaers, comt
XX s.
De zelve houdt noch vyf lynen lands, toebehoorende den disch,
om XXXVJ s. parisis siaers, (comt) IIJ s. VJ d. (in margine:)
disch
Franse Keingnart houd thien ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt XX f parisis siaers. comt XL s.
De zelve houdt drie ghemeten, toebehorende meestere
Nicolaeis Keingnart, om VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
Maes de Snick houd XJ ghemeten lands, behuust toebehoore11de de11 Cloostre van Zunnebeke om XIIIJ f parisis siaers. comt
XXVIIJ s. (in margine:) Zunnebeke
Maeikin, de weduwe van Joos vander Vist, houd XIIJ ghemeten
lands. behuust, van Jan de Smet. om XL f X s. parisis siaers.
comt IIIJ f J s.

Fransoys de Smytere houd een hofstede, groot LXV J ghemeten
lands. toebehoorende Pieter Ymmeloot. daerinne begrepen een
thiende. om XVIIJ f grooten siaers. comt XXJ f XIJ s.
(f° IJ vo)

Kaerle Ruebrecht houd VJ ghemeten en half lands. hem toebehoorende. behuust. gheëstimeirt IJ f grooten siaers. comt
XLVIIJ s.
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Colaert vanden Bussche houdt XIIJ ghemeten lands of daeromtrent. behuust. toebehoorende de kinderen van Jan vanden Walle
cum suis. om IIIJ f VJ s. VIIJ d. grooten siaers. comt V f IIIJ s.
Jan vanden Coutre houd een hofstede. groot VIJ ghemeten lands
of daeromtrent, toebehoorende Michiel van Beselaere. om XIX
f parisis siaers. comt XXXVIIJ s.
De zelve houdt noch drie ghemeten of daeromtrent. toebehoorende Pieter vander Haghe, om VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
De voorseyde houd noch vanden Cloostre IIIJ lyne. om XL s.
parisis siaers, comt IIIJ s. (in margine:) Zunnebeke
Chaerles Tytte houd achte ghemeten lands, toebehoorende de
Beghynen tYpre. om XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s. (in
margine:) Sint Jacobz
De zelve houd noch zes ghemeten van Jacob Quaetjonck. om
XXX s. parisis siaers tghemet, comt XVIIJ s. (dit laatste werd
doorgehaald en vervangen door X f, dus uiteindelijk) XX s. (in
margine:) Sint Jo (?)
De voorseyde houd noch drie ghemeten van Joos de Hoome, om
VIJ f X s. parisis siaers, comt XV s.
Maercx vander Beke houd XV ghemete11 lands, behuust. toebehoorende Chaerles Tyte. om XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s.
Jan de Oliestare houd XIJ ghemeten lands, behuust. toebehoorende Meestere Fransoys Keingnaert. om XXXIJ f parisis
siaers. comt IIJ f IIIJ s.
Calleken. de weduwe van Matheeus vanden Kerckhove. houd
VJ ghemeten lands of daeromtrent, behuust, toebehoorende
Clement Oudore, om XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Kaerle Pertse houd een huus met een ghemet lands. hem toebehoorende. gheëstimeirt IIJ f parisis siaers, comt VJ s.

(f° IIJ ro)
Jan de Witte houd zeven ghemeten lands, toebehoorende
Meestere Joos Lansame, om XXJ f parisis siaers, comt XLIJ s.
(in margine:) Sint Jacobs

De zelve houdt noch een thiende. van Walrame van Holbeke,
om XX f parisis siaers, comt XL s.
Pieter de Man houd IIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt X f parisis siaers. comt XX s.
Benedictus vander Mersch houd XVJ ghemeten lands. behuust,
toebehoorende Jan vander Mersch, om LIIIJ f parisis siaers,
comt V f VIIJ s.
Mael Pancoucke houd een hofstede, toebehoorende Sinte
Claren, groot XX ghemeten of daeromtrent, om XLIJ f parisis
siaers, comt IIIJ f IIIJ s. (in margine:) Sinte Claeren
De zelve houd noch nu ghemeten of daeromtrent, van Willem
Avegheer, om XVIJ f parisis siaers, comt XXXIIIJ s.
De voorseyde houdt noch van Jan Thibault cum suis IJ ghemeten, om VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s.
De zelve heift noch IJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
gheëstimeirt IIJ f pari sis siaers, comt VJ s.
Gillis Nachtegaele houdt thien ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, gheëstimeirt XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ
s.
De zelve houd noch vyf ghemeten van Cornelis vander Mersch,
om X f parisis siaers, comt XX s.
De voorseyde houd van Joos vander Faille vyf ghemeten. om VJ
f parisis siaers, comt XIJ s.
De voorseyde noch drie ghemeten van Mael van Beselare, om
IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
Houd noch IJ ghemeten van Pieter de Waghenaere. om XLVIIJ
s. parisis siaers. comt IIIJ s. VJ d.
Noch nu ghemeten van Ancheel de Snick, om IIJ f X s. parisis, comt VIJ s.
Houd noch thien ghemeten, toebehoorende de weeze van
Olivier vanden Woestyne, om XIJ f parisis. comt XXIIIJ s.
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(f° IIJ vo)
Jan vanden Muelne houd neghen ghemeten, behuust hem ende
zynen oom toebehoorende, gheëstimeirt XVJ f parisis siaers,
comt XXXIJ s.

Jan Bastiaen houd een thiende van mynen heere van Sinte
Maertins, om XXVJ f parisis siaers, comt LIJ s. (in margine:)
Sinte Maertins
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Pauwels Pype houd een hofstede, groot VJ ghemeten. toebehoorende de weesen Pauwels vander Brigghe, om XIX f X s.
parisis siaers, comt XXXIX s.
De zelve houd vier lyne. hem ende Hector Pauwels toebehoorende, om IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Houd noch een ghemet van Jaque Bernaert, om L s. parisis
siaers, comt V s.
De zelve noch een cleen huzekin, gheëstimeirt XL s. parisis
siaers, comt IllJ s.
Mynckin, de weduwe van Jan vanden Walle, houd XXXIIIJ
ghemeten lands, toebehoorende Katelyne vander Vecht om VIJ
f grooten siaers, comt VIIJ f VIIJ s.
Joos vander Faille houd XIJ ghemeten lands, behuust hem toebehoorende, gheëstimeirt XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ
s.
Jan de Grave houd XIJ ghemeten lands, hem toebehoorende,
gheëstimeirt XXIIIJ f (parisis) siaers, comt XLVIIJ s.
Rougier Braem houd IJ lynen, behuust, toebehoorende Pieter de
Grave, om V f parisis siaers, comt X s.
Loonis van Ypre houd IJ ghemeten busch, hem toebehoorende.
gheëstimeirt IIJ f parisis siaers, comt VJ s. (in margine:) Sint
Jacobs
Cathelyne, de weduwe van Lampsin vanden Caserie, houd een
huuzekin met een ghemet lands, toebehoorende den Abt, om V
f X s. parisis siaers. comt XJ s.
De zelve heift noch een ghemet een half lands, gheëstimeirt IIIJ
f X s. parisis siaers, comt IX s.
Neilkin, de weduwe van Cornelis Blomme, houd VJ ghemeten
lands, behuust, toebehoorende de kinderen van Cornelis
Blomme, om XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.

(f0 IIIJ r 0 )
De zelve houd noch XIJ gehemeten, huer ende de kinderen
Cornelis Blomme toebehoorende, gheëstimeirt XVJ f parisis
siaers, comt XXXIJ s.
Houd noch IJ ghemeten ende J lyne, toebehoorende Jan van
Eecke, om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Loy Yweins houd vyf ghemeten lands, behuust. hem toebehoorende, gheëstimeirt X f parisis siaers, comt XX s.
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Mathys Pil houd een huzekin, toebehoorende Jan ... (sic), om
VJ f XIJ s. parisis siaers, comt XIIJ s.
Sanders Caloen houd achte lynen lands, behuust. hem toebehoorende, gheëstimeirt VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Colaert Scoonjans houd vyf ghemeten lands, behuust. toebehoorende Jacob Quaetjonck. om XX f parisis siaers. comt XL

s.
Joos Nachtegale houd XVJ ghemeten, behuust, toebehoorende
Jacob Tevelin cum suis, om XXXVIJ f parisis siaers, comt JIJ
f XIIIJ s.
Lauwers de Cnoes houd VIIJ ghemeten lands. behuust, toebehoorende Anthuenis Messiaen cum suis, om XXIIIJ f parisis
siaers, comt XLVIIJ s.
Joos Coeman houd V ghemeten lands. toebehoorende Jans
Cnockaert. om XIIJ f pa ris is siaers. comt XXV J s.
Willem vanden Bogaerde houdt een huzekin. toebehoorende
Pierre Coddun, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Cornelis de Smet houd een huus met VIIJ lynen lands. hem toebehoorende. gheëstimeirt VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
Joos Everaert houd V lynen lands. behuust. hem ende zyne kinderen toebehoorende. gheëstimeirt XL s. (parisis) siaers. comt
IIIJ s.
De zelve houd V lynen lands. toebehoorende Jan van Eecke. om
IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.
De voorsen/en houd noch vander weesen Jooris Boeys een
ghemet lands. om XX s. parisis siaers. comt IJ s.
(f° IIIJ v 0 )

De voorsnden houd noch (van) Joos Bilget. een ghemet lands.
om XL s. pa ris is siaers. comt IIIJ s.

Staessart vander Haghe houd LX ghemeten lands. behuust, hem
toebehoorende, gheëstimeirt LX f parisis siaers, comt VJ f
De zelve houd IIIJ ghemeten van Mael vander Doest, om
XLVIIJ s. parisis siaers. comt 1111 s. VJ d.
Houd noch IJ ghemeten, toebehorende de weesen (van) Jan
Cambien. om 1111 f parisis siaers. comt VIIJ s.
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Jan de Smet houd zes ghemeten lands. behuust, metgaders de
windmuelne, om XLVllJ f parisis siaers, comt toebehoorende
den Abt IIIJ f XVJ s. (in margine:) Zunnebeke
De zelve houd noch VU ghemeten, hem toebehoorende, gheëstimeirt VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Luucx de Gryze houd XJ ghemeten lands, toebehoorende de
weese van Joos de Muelenaere, om XXIJ f (parisis) siaers, comt
XLIIIJ s.
Cornelis de Povere houdt XXX ghemeten lands, behuust. hem
ende zyne broeders toebehoorende, gheëstimeirt VJ f grooten
siaers, comt VU f IIIJ s.
Maryn Minne houd VJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende
den Abt twee ghemet ende de reste hem ende zyne kinderen,
gheëstimeirt X f parisis siaers, comt XX s.
David de Capmakere houd IJ lynen lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt XL s. parisis siaers, comt 1111 s.
Gillis Scoonjans houd XXX ghemeten, behuust, toebehoorende
Jacob Quaetjonck, danof datter licht in Langhemarck vyf ghemeten, om V f grooten siaers, comt VJ f
Mael vanden Bussche houd XXV ghemeten, behuust, toebehoorende Kaerle Olivier cum suis, om V f grooten siaers, comt

VJf
De zelve houd noch IIIJ ghemeten lands, toebehoorende den
Cloostre van Nonnebussche, om IX f parisis siaers, comt XVllJ
s. (in margine:) Nonnebussche
(f° V r 0 )
Beatrice, de weduwe van Joos de Muelenaere, houd een huzekin, om llJ f parisis siaers, toebehoorende Ryquaert vander
Gracht, comt VJ s.

Jooris de Poortre houdt XVJ ghemeten lands, behuust, hem
ende de weesen Cool Raes toebehoorende, gheëstimeirt XXIIJ
f parisis siaers, comt XLVJ s.

De zelve noch IIIJ ghemeten en half van mervrauwe van
Nonnebussche, om IX f parisis siaers, comt XVIIJ s. (in margine:) Nonnebussche
Callekin, de weduwe Pauwels vander Brigghe, houd een huzekin, huer toebehoorende, gheëstimeirt IIJ f parisis siaers, comt
VJ s.
Gillis van Roozebeke houd IIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeirt IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
19

Willem Harync houd XIIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende Gillis van Roozebeke cum suis, om XXVIIJ f parisis
siaers, comt LV J s.
Woutre Mestdach houd XV ghemeten lands, behuust, toebehoorende Chrispiaen de Clivere, om XLIJ s. parisis tghemet,
comt XXXJ f X s., comt den Xen penninck IIJ f IIJ s.
Houd noch van Jan van Eecke V ghemeten, om XIJ f parisis
siaers, comt XXIIIJ s.
Loy Mathys houd XXXIIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende Jan Baelde, om LXIX f parisis siaers, comt VJ f
XVIIJ s.
Houd noch VJ ghemeten, toebehoorende den disch, om XIJ f
(parisis) siaers, comt XXIIIJ s.
Sanders Reingoot houd XXX ghemeten lands, behuust, toebehoorende de weduwe (van) Jan Boudins, om LIIIJ f XVJ s.
parisis siaers, comt V f IX s. VJ d.
Michiel vanden Steene houd VIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende Meestere Niclais Kengnart, om XXJ f parisis
siaers, comt XLIJ s.
(f0 V v0 )

Jan de Puudt houd XXVIJ ghemeten landz, behuust, toebehoorende hem ende zyne kinderen, gheëstimeirt IIIJ f grooten
siaers, comt IIIJ f XVJ s.
Mazynkin, de weduwe van Jacob Moreel, houd VIIJ ghemeten
lands, behuust, toebehoorende den Abt, om XLV f parisis
siaers, daerinne een thiendekin, comt IIIJ f X s.
Jan vander Beke houd een huzekin, toebehoorende Joos Bilget,
om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Maye, de weduwe van Outer vander Beke bezit een huzekin,
toebehoorende Joos Bilget, om V f parisis siaers, comt X s.

Jan de Povere houd een huzekin, toebehoorende den voomomden Bilget. om IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.
Maye vander Beke een hende van een huzekin, de11 voomomden
Bilget toebehoorende. om XL s. (parisis) siaers. comt IIIJ s.
Jan vanden Pitte houd vyf ghemeten vanden Abt. om VJ f parisis siaers. comt XIJ s. (in margine:) Zunnebeke
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De zelve houdt noch een huzekin. toebehoorende Proone
Ableys. om IIJ f pa ris is siaers. comt VJ s.
Maercx Priem houd een hofstede. toebehoorende de11 Abt. groot
LX ghemeten. om VIIJ f grooten siaers. comt IX f XIJ s. (in
margine:) Zunnebeke
De zelven houdt noch een thiende vanden voomomden Abt. om
JIJ f groote11 siaers. comt JIJ f XIJ s.
Maertin Gomaere (houdt) een huzekin. hem toebehoore11de.
gheëstimeirt V f parisis siaers. comt X s.
Joos van Langhedock (houdt) VJ ghemeten lands met IJ ghemeten de kercke toebehoorende ende de ander VJ ghemeten (sic)
Joos Geldof toebehoorende. om IIJ f grooten siaers. comt IIJ f
XIJ s.
Jan de Grave houdt XIJ ghe111ete11 lands. behuust. toebehoorende Pietre de Romerin. om XXVIIJ ±: parisis siaers. co111t LVJ s.
(f0 VJ r 0

)

De zelve houd noch IIIJ lynen busch. hem ende Pietre de
Joncheere toebehoorende. gheëstimeirt XXX s. parisis siaers.
comt IIJ s.
Kaerle rnnde11 Leene houd VIIJ ghemeten lands. behuust. hem
toebehoorende. gheëstimeirt XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s.
De zelve houd noch J ghemet. toebehoore11de Franson Priem.
om XL s. (parisis) siaers. comt IIIJ s.
Mael Bentin houd XXV J ghemeten lands. behuust. toebehoorende de11 Abt. om LXIIJ f pari.1is siaers. comt VJ ±:VJ s. (in
margine:) Zunnebeke
De zel\'e houd noch XIJ ghe111ete11. toebehoorende Joos de
Hoome e11de de kinderen van Matheeus de Wulf. om XXJ f
parisis. comt XLIJ s.

Mathys Retoen houd XXXVJ ghemeten, behuust, hem ende
zyne kinderen toebehoorende, om LIIIJ f (parisis) siaers, comt
V f VIIJ s.
De zelve houdt een thiendekin vanden Abt, om XVIIJ f parisis
siaers, comt XXXVJ s. (in margine:) Zunnebeke
Pietre de Grave houd IIIJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
gheëstimeirt VJ f parisis siaers, comt XIJ s. (in margine:) Sint
Jacobs
De zelve houd noch IJ ghemeten, de (sic, weduwe) van Pieter
van Eecke toebehoorende, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Denys Kerdinael houd XXVIIJ ghemeten, behuust, hem, zyne
kinderen ende Joos Bilget toebehoorende, om XLIJ f (parisis)
siaers. comt IIIJ f IIIJ s.
Joos Priem houd IIIJ ghemeten lands, toebehoorende den Abt,
om VJ f parisis siaers, comt XIJ s. (in margine:) Zunnebeke
De zelve houd noch een ghemet, behuust, hem toebehoorende,
gheëstimeirt IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Jaecxkin, de huusvrauwe van Joos de Roo, houd VJ ghemeten
lands, behuust, huer toebehoorende, gheëstimeirt IX f parisis
siaers, comt XVIIJ s.
Paessin Scaets houd XXJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende Jan de Roy, om IIJ f grooten siaers, comt IIJ f XIJ s.
(f0 VJ v0 )

Jan Gheisen houd XX ghemeten, behuust, hem toebehoorende,
gheëstimeirt XL f parisis siaers, comt IIIJ f
Houd noch IIIJ ghemeten van Jan Bosset, om VIIJ f parisis
siaers. comt XVJ s.
Kathelyne, de weduwe (van) Jans vander Muelne, houdt VIIJ
lynen lands van Joos Everaert, om V f parisis siaers, comt X s.
Houd noch IJ ghemeten busch, huer ende huer kinderen toebehoorende, gheëstimeirt XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Grisoen de Smet houd XJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimei11 XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
De zelve houd noch een ghemet vanden Abt, om XXXIJ s. parisis siaers, comt IIJ s. (in margine:) Zunnebeke

21

Cornelis vander Mersch houd XIIIJ ghemeten. behuust. hem
toebehoorende. gheëstimeirt XXXIJ f pari.sis siaers. cmnt IIJ f
IIIJ s.
De zelve houd noch een ghemet van Antheunis vander Gracht.
om XL s. (parisis) siaers. co111t IIIJ s.
Houd noch een thiende vande11 Abt. om LXVJ f parisis si({ers.

comt VJ f XIJ s. (in margine:) Zunnebeke
22

Vincent Traetsaert houd J ghemet. hem toebehoorende. gheëstimeirt XXX s. (parisis) siaers. co111t IIJ s.
Houd noch vande11 Abt IIIJ lynen. om XL s. pari.1is si({ers. rnmt
IIIJ s. (in margine:) Zunnebeke
Mael vander Strate houd VIIJ lynen lands. vanden Abt. om V ±:
parisis si({ers. comt X s.
Houd noch IIIJ ghe111ete11 lands. hem toebehoorende. gheëstimeirt VJ f pa ris is siaers. comt XIJ s.
Jan vanden Vivere houd XVJ ghemeten lands. behuust. toebehoorende de kinderen Pieters van Eecke cu111 suis. om XXVIIJ
±: X s. parisis siaers. co111t LVIJ s.
Houd noch J lyne lands. toebehoorende Steven Adaem. om
XXIIIJ s. parisis siaers. comt IJ s.
(f° VIJ r 0 )

Jan Cheys houd X ghemeten lands. behuust. toebehoorende
Maye sGrave11. om XXV±: parisis comt L s.
Houd noch VIJ ghemeten lands. toebehoorende de weesen
Maercx de Grave. om XIJ f XIJ s. parisis siaers. comt XXV s.
Houd noch VIJ ghemeten van Gillis van Roozebeke. (om) XIJ f
XIJ s. pari.1is siaers. comt XXV s.
Steven Adaem houd V ghemeten lands. hem toebehoorende.
gheëstimeirt XXX s. pari.sis siaers. co111t JIJ s.

Chrispiaen Rycquaert houd XXXV ghemeten lands. behuust.
toebehoorende Meestere Willem van Ixem. om V f gmoten
siaers. cmnt VJ f
Pauwels vander Strate houd J lyne lands. behuust. hem toebehoorende. gheëstimeirt IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.
Jacob Outers houd een huus. toebehoorende Mathys Pil. om VJ
f parisis siaers. comt XIJ s.

Jan vanden Berghe houd XIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende hem cum suis, gheëstimeirt XV f XIJ s. parisis siaers,
comt XXXJ s.
Mael Maertin houd XJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt XXIJ f parisis siaers, comt XLIIIJ s.
Houd noch XVJ ghemeten busch, hem toebehoorende, gheëstimeirt XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
Jan Basset houd XJ ghemeten lands, behuust. hem toebehoorende, gheëstimei11 XXIJ f pari.1is siaers. comt XLIIIJ s.
De zelve houd van Jan van Eecken filius Willems VJ ghemeten
lands, om XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
Jan Dingelsche houd IIIJ ghemeten lands, toebehoorende Jan
Basset. om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Clement Glorie houd een huus, toebehoorende Anthuenis vander Gracht, om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(f° VIJ v 0 )

Mael de Oliestare houd J half ghemet lands, behuust, toebehoorende Mael de Scippere. om V f parisis siaers, comt X s.
Willem vanden Bogaerde houd IIIJ lynen lands. toebehoorende
den Abt, om XXVIIJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d. (in margine:) Zunnebeke
Thuus dervpstaende. hem toebehoorende, gheëstimeirt IIIJ f
(parisis) siaers, comt VIIJ s.
Jan van Eecke houd XXXIJ ghemeten busch ende velt, hem toebehoorende, gheëstimeirt XXXIJ f parisis siaers, comt IIJ f IIIJ
s.
Hendrick de Muelenaere houdt XLVIIJ ghemeten lands.
behuust, hem ende zyne kinderen toebehoorende. gheëstimeirt
LXXIJ f parisis siaers, comt VIJ f IIIJ s.
De zelve houd XVIJ ghemeten, toebehoorende Maercx ende
Vincent de Grave, metgaders Gheeraert Minne. om XXXVJ f
parisis siaers. comt IIJ f XIJ s.
Maye, de weduwe van Pieter van Eecke, houd anderhalf ghemet
velt, huer toebehoorende, gheëstimeil1 XXX s. parisis siaers,
comt IIJ s.
Boudin de Drivere houd een ghemet busch of daeromtrent. hem
toebehoorende. gheëstimeirt XL s. parisis siaers. comt IIIJ s.
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Maertin Pauwelin houd J bundere lands (ende) busch, hem toebehoorende. gheëstimeirt IIJ f X s. parisis siaers, comt VU s.
Myn heere den Abt van Zunnebeke en heift niet overghebrocht
tgene dat hy houdt binder prochie van Zunnebeke (in margine:)
nota (de gehele rubriek werd doorgehaald)
Jan de Cueninck (houdt) VJ ghemeten en half lands, behuust,
hem toebehoorende, estimé X f parisis siaers. comt XX S.
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Meeste re Niclais Kengaert houdt V lynen IIUXX roeden busch,
estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.

De selve noch XU ghemeten busch of daeromtrent. estimé VJ f
parisis siaers, comt XIJ s.
Houd noch VU ghemeten busch, estimé IIJ f XIJ s. parisis
siaers. comt VU s.
(f° VIIJ r 0 )

Jan Luerydam hout een huusekin. hem toebehoorende, gheëstimeert IIIJ f X s. parisis siaers. comt den Xen penninck IX s.
parisis
Joos Billet hout een herreberghe. ter Plaetse. ghenaempt
Scaeck, hem toebehoorende, gheëstimeert XXXVJ f parisis
siaers, comt den Xen penninck IU f XU s. parisis
De zelve hout XIIJ ghemeten landts, onder busch ende zaeylant,
hem toebehoorende, gheëstimeert XXVU f parisis siaers, comt
den Xen penninck LIIIJ s. parisis
De zelve hout van daeldinghen van joncheere Anthuenis vander
Gracht, IJ ghemeten lands, (om) IIJ f IIJ s. parisis siaers, comt
den Xen penninck VJ s. parisis
De zelve hout vande voomomde aeldinghen IIIJ ghemeten
lands, om VIIJ f parisis, comt den Xen penninck XVJ s.
De zelve hout XIU ghemeten lands. hem toebehoorende, gheëstimeert XXVU f parisis siaers. comt den Xen penninck LillJ
s.
Jamyn van Dadyseele hout een huus. hem toebehoorende. staende vp den grondt vande kercke van Zunnebeke, in twelcke een
ghemet lands es, gheëstimeert siaers V f parisis siaers, comt
den Xen penninck X s. parisis
Michiel Storem hout een hofstede, groot XXXIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende met zyne kynderen, gheëstimeert IIIJ
f grooten siaers. comt den Xen penninck IIU f XVJ s. parisis

(f° VIIJ v 0 )

Hendryc de Zot hout een hofstede, groot IX ghemeten lands,
van Jan de Zot met zyne complyssen, om XXIIIJ f parisis
siaers, comt den Xen penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout noch IIIJ ghemeten lands, van wylent joncheere
Antheunis vander Gracht, om XX f parisis siaers, comt den
Xen penninck XL s.
De zelve hout een hofstede van XVIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert ... (sic, XXXVJ f pari sis), (comt) IIJ
f XIJ s. parisis
Venant Storem hout een hofstede, groot XXVIJ ghemeten lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XVIIJ f IIIJ s. parisis, comt
den Xen penninck XLVJ s. VJ d. parisis
Lieven Dispauterius hout een muelene met XVIIJ ghemeten
lands, toebehoorende wylent Anthuenis vander Gracht, om de
somme van VIJ f grooten siaers, comt den Xen penninck VIIJ f
VIIJ s. parisis
Maertin van Heysere hout IIIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, gheëstimeert VIJ f parisis siaers, comt den Xen
penninck XIIIJ s. parisis
Maertin de Gryse hout een huusekin, hem toebehoorende, gheëstimeert V f parisis siaers, comt den Xen penninck X s. parisis
Michiel Ovare hout een hofstede, groot IIJ ghemeten lands, hem
toebehoorende met zyne complyssen, gheëstimeert VIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck XIIIJ f parisis
(f° IX r 0 )

De zelve hout IJ ghemeten lands, van Ryckewaert vander
Gracht, om IIJ f parisis siaers. comt den Xen penninck VJ s.
pa ris is
Gillis Vulsteke hout een hofstede, groot XXJ ghemeten lands,
van Jacob Thevelin den ouden, om XL f parisis siaers, comt
den Xen penninck IIIJ f parisis
Jan Ryckeman hout een hofstede, groot LXX ghemeten lands,
van Jacob Moenins, om XIJ f grooten siaers, comt den Xen
penninck XIIIJ f VIIJ s. parisis
De zelve hout IX ghemeten lands, van Meestere Joos Lancsaem, om XVIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck
XXXVJ s. parisis
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De zelve hout VIIJ ghemeten lands. van Sint Geliens Gasthuus.
om XX f parisis siaers. comt den Xen penninck XL s. parisis
(in margine:) Gasthuus
De zelve hout VIIJ lynen lands vander Hooghenzieken. om VJ
f parisis siaers. co111t den Xen penninck XIJ s. (in margine:)
Hooghesieken
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De zelve hout V lynen lands. van Lauwyc Keerbate. om V f
parisis siaers. co111t den Xen penninck X s. parisis
France Verhamme hout een hofstede. groot X ghemeten lands.
vande weese van Jooris vander Strate, om XXIIIJ f pari.sis
siaers. co111t den Xen penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout een ghemet lands. vande wedll\l'e van Jan vander
Strate. om XL s. parisis siaers. co111t den Xen penninck IIIJ s.

pans1s
(f° IX

V

0
)

Jan vanden Vivere hout een hofstede. groot L ghemeten lands.
van Joos Billet. om XLVIIJ f parisis siaers. co111t den Xen penninck IIIJ f XVJ s. parisis
De zelve hout een hofstede. groot XVIIJ ghemeten lands. hem

toebehoorende met zyne complyssen. gheëstimeert om XXVJ f
parisis siaers. comt den Xen penninck LIJ s. parisis
De zelve hout IIIJ lynen mersch. van wylent Anthuenis vander
Gracht, om XXXIIIJ s. parisis siaers, comt den Xen penninck
IIJ s.
De zelve hout IIIJ lynen lands van Jan de Capmakere, om XXX
s. parisis siaers. (comt) IIJ s. parisis
De zelve hout een ghemet lands. van Steven Adaems, om XX s.
parisis siaers. comt den Xen penninck IJ s. parisis
De zelve hout een ghemet lands, vande aeldinghe11 van Malen
Tratsae11. om XVIIJ s. parisis. comt J s. VJ d. parisis
Pieter Cadun hout een hofstede. groot XXVJ ghemeten lands.
van Cornelis van Eecke. om XLVIIJ f parisis siaers. comt den
Xen penninck IIIJ f XV J s. pari sis
De zelve hout noch een hofstede. groot XXIIIJ ghemeten lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert om XLVIIJ f parisis siaers,
comt den Xen penninck IIIJ f XVJ s. parisis

De zelve hout IIIJ lynen lands. vanden disch van Zunnebeicke.
om III f parisis siaers. cmnt den Xen penninck VJ s. parisis (in
margine:) disch
(f0

xr

0
)

De zelve hout IIIJ ghemeten lands. van Jacob Thevelin. om VIJ
f purisis siaers. comt den Xen penninck XIllJ s. purisis
De zelve hout IIIJ ghemeten lands. vander weesen (van) Jacob
vanden Muestere met zyn complyssen, om VIJ f purisis siuers.
comt XIIIJ s. purisis
De zelve gheift over vuter name vanden disch van Zwmebeicke
IIIJ ghemeten busch ofte dueromtrent. gheëstimeert V f parisis
siaers. comt den Xen pen11i11ck X s. (in margine:) disch
Pronekin, de weduwe van Heindryc Volpondt, hout een huusekin. van Joos Bi liet, 0111 IIIJ f parisis siaers. comt den Xen penninck VIIJ s. parisis
Maeykin sVelters hout een huusekin. van ... (sic). (om) IIIJ f
parisis siaers. comt den Xen pe1111i11ck VIIJ s. parisis
Tryskin. de weduwe van Jan Boeys. hout een huusekin, om IIIJ
f parisis siaers, comt den Xen penninck VIIJ s. parisis
Jan van Ackere hout een herreberghe. hem toebehoorende.
gheësti111eert XIJ f parisis siaers. comt den Xen penninck
XXIIIJ s. parisis
Clement Oudtoire hout een hofstede, groot L ghemeten lands,
vander weduwe van France Storem. 0111 VJ f X s. grooten
siuers. comt den Xen penninck VIJ f XVJ s. parisis
Kaerle Erkenboudt hout een hofstede. groot XIIIJ ghe111ete11
lands, van wylent Anthuenis vander Gracht. om XXV f parisis
siaers. comt den Xen penninck L s. purisis
(f0

xv

0
)

Lauwers Angillis hout een hofstede, groot XXV ghe111ete11. van
die van Sinte Claren tYpre. 0111 XXXIIJ f parisis siuers. comt
den Xen penninck IIJ f VJ s. parisis (in 111argine:) Sinte Claren
Kaerle Caes hout een hofstede, groot XIJ ghe111eten lands. van-

der weesen van Loey Pauwelen. om XXVJ f parisis siaers.
comt den Xen penninck LIJ s.
De zelve hout IJ ghemeten lands. van Jan van Eecke. 0111 IIIJ f
parisis siaers. rnmt VIIJ s.
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De zelve hout een hussekin. hem toebehoorende, gheëstimeert
IIJ f parisis siaers. comt den Xen penninck VJ s. parisis
Janekin. de wedewe van Joos Nieulaet, hout een huusekin met
XXX roeden lands. huer toebehoorende. gheëstimeert IIIJ f
parisis siaers. comt VIIJ s. parisis
Jan vanden Berghe hout een hofstede. groot V ghemeten lands,
van den Abt van Zunnebeicke. om XVJ f parisis siaers. comt
den Xen penninck XXXIJ s. parisis
28
De zelve hout V lynen lands. van Anceel de Snick. om IIJ f
parisis siaers. comt den Xen penninck VJ s. parisis
Jaquemyne. de weduwe van Joos Tratsaert. hout een hofstede.
groot L ghemeten lands. huer toebehoorende met huer kynderen. gheëstimeert C f parisis siaers, comt den Xen penninck X
f parisis
(f° XJ r 0 )

De zelve hout IJ ghemeten lands, vanden disch van
Zunnebeicke. om VJ f parisis siaers, comt den Xen penninck
XIJ s. parisis (in margine:) disch
De zelve hout een half ghemet lands, vander kercke van
Zunnebeicke. om XXXVJ s. parisis siaers. comt den Xen penninck IIJ s. VJ d. parisis (in margine:) kercke
Malen van Becelaere hout een hofstede, groot XJ ghemeten
lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XXIJ f parisis siaers.
comt den Xen penninck XLIIIJ s. parisis
De zelve hout IX ghemeten lands. van wylent Anthuenis vander
Gracht. (om) XIIIJ f IIIJ s. pa ris is siaers. comt den Xen penninck XXVIIJ s. parisis
Meestere Jan de Coc hout een hofstede, groot XIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers,
comt den Xen penninck XLVIIJ s. parisis

Jacob de Snick (houdt) een hofstede. groot XXVIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende met zyne kynderen. gheëstimeert
XLIIIJ f XVJ s. parisis, (comt) IIIJ f IX s. VJ d. parisis
Anthuenis Themmerman hout een hofstede, groot XXIIIJ ghemeten lands, van Jaquemyne Dovins, om IIIJ f grooten siaers,
comt den Xen penninck IIIJ f XVJ s. parisis
Jan Harynck hout een hofstede. groot IIIJ ghemeten lands. hem
toebehoorende, gheëstimeert VJ f parisis siaers, comt den Xen
penninck XIJ s. parisis

(f0 XJ v 0 )

Jan Killiau hout een hofstede, groot XXIJ ghemeten lands, vande11 Cloostere te Werckene, om XXXVJ f parisis siaers, comt
den Xen penninck IIJ f XIJ s. parisis (in margine:) Werckene
De zelve hout een huusekin met een ghemet lands, hem toebe-

hoorende staende ougstene, gheëstimeert XL s. parisis siaers,
comt IIIJ s.
Lieven van Nieukercke hout een hofstede, groot XXIJ ghemeten lands. hem toebehoorende myne "complyssen, gheëstimeert
XLIIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck IIIJ f VIIJ s.
parisis
De zelve hout IJ ghemeten lands, van Meestere Niclais
Kengnaert, om VJ f parisis siaers, comt den Xen penninck XIJ
s. parisis
Jan Caes hout een hofstede, groot XXIX ghemeten lands, van
Pieter Liebaert, om VIJ f grooten siaers, comt den Xen pennick
VIIJ f VIIJ s. parisis
Maertin Deux (houdt) een hofstede, groot XV J ghemeten lands,
vanden Abt van Zunnebeicke, om LIIIJ f parisis siaers, comt
den Xen penninck V f VIIJ s. pa ris is (in margine:) Zunnebeke
Madeleene Scrueweels hout een huus met een ghemet lands,
van An ceel de Snick, om XLVIIJ f pa ris is siaers. comt den Xen
penninck IIIJ f XVJ s. parisis
De zelve hout anderhalf ghemet lands, toebehoorende de weesen van Joos de Coc, (om) IIJ f parisis, comt den Xen penninck
VJ s. pa ris is
(f° XIJ r 0

)

Jan Dael de jonghe hout een hofstede, groot XVJ ghemeten
lands, vander weesen van Jacob vande11 Muestere, om XXX f
parisis siaers. comt den Xen pen11i11ck JIJ f parisis
Denys Kengnaert hout VJ ghemeten lands, wylent toebehoorende Anthuenis vander Gracht om X f parisi.1· siaers. comt den
Xen penninck XX s. parisis
De zelve hout IIJ ghemeten lands met een half huusekin dervp
staende. hem toebehoorende. gheëstimeert VJ f parisis siaers,
comt den Xen penninck XIJ s. parisi.1·

' Lees: met Lync

Jan de Capmakere hout VIJ ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert VIJ f parisis siaers. comt den Xen penni11ck
XIIIJ s. porisis
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Pieter van Roosebeicke hout een hofstede, groot XVJ ghemeten
lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XXVIIJ f XVJ s. parisis siaers, comt den Xen penninck LVIJ s. VJ d. parisis
(In margine:) de zelve hout noch IIIJC lands. van Jan vander
Eecke. om XXXVJ s. parisis siaers. comt den Xen penninck IIJ
s. VJ d. parisis
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De zelve hout V ghemeten lands. van Maertin Pauwels. om X f
parisis siaers. comt den Xen penninck XX s. parisis
De zelve hout VIJ ghemeten lands. van Maertin van Brabant.
om XIJ f parisis siaers. comt den Xen penninck XXIIIJ s. parisis
De zelve hout IJ ghemeten lands, vander weesen van Barble
Pauwels, om L s. parisis, comt den Xen penninck V s. parisis
Jan van Ypre hout een hofstedekin, groot VJ ghemeten lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert VJ f parisis siaers, comt XIJ
s. parisis
(f° XIJ v 0 )

Jan van Eecke filius Jans hout een herreberghe ghenaempt Den
Herdt. met IJ ghemeten lands, van Kaerle Erckenboudt, om
XXXVJ f parisis siaers, comt llJ f XIJ s. parisis
Lamsein vander Beicke hout een huusekin, toebehoorende Joos
Billet, van IIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck VIIJ s.
parisis
Passchier vander Muestere hout XIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXXIJ f X s. parisis siaers, comt den
Xen penninck IIJ f Vs. parisis (in margine:) bon (en toch doorgehaald)
De zelve hout V ghemeten lands. behuust, vander weesen van
Wouter vander Muestere, om XIIIJ f parisis siaers, comt
XXVIIJ s. parisis
(In margine:) De zelve hout IJ ghemeten busch, hem toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck
VJ s. parisis
De zelve gheift overe vuter name vande voornomde weesen IIIJ
ghemeten een lyne busch, huerlieden toebehoorende, gheëstimeert VJ f parisis siaers, comt den Xen penninck XIJ s. parisis

Denys de Grave hout een hofstede, groot LVJ ghemeten lands,
van France Priem met zyn complyssen, om XLIX f XIJ s. parisis siaers, comt den Xen penninck IIIJ f XIX s. parisis
Jan Steenburch hout IJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
gheëstimeert IIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck VIIJ
s. parisis
Jan Tratsaert hout IJ lynen lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXX s. parisis siaers, comt den Xen penninck IIJ s. parisis
Kaerle Tratsaert hout een hofstede, groot XXXVJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert L f parisis siaers, comt
den Xen penninck V f parisis
(f° XIIJ r 0 )

De zelve houd noch IX ghemeten en half lands, van wylent joncheere Anthuenis vander Gracht, om XVIJ f IJ s. parisis siaers,
comt XXXIIIJ s.
Guillame Spannut inde Vyolette tYpre, over Guillame vander
Thomme gheift over IIIJ lynen heye ende busch, estimé XXX s.
parisis siaers, comt IIJ s.
Ancheel Snick houd IIIJ ghemeten IJ lynen ende L roeden
busch, estimé VIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt XIIIJ s. VJ d.
Franchois Spordom tYpre houdt IIJ ghemeten busch ende velt,
estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Franchois Priem over Jan de Grave, drie ghemeten busch ende
velt, estimé IIJ f XIJ s. pari.sis siaers, comt VIJ s.
De selve houd V ghemeten twee lijnen busch, hem toebehorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Perine, de weduwe van Jan de Bottelgier, met huer complissen,
houd IIJ ghemeten ende IIJ vichtich (roeden) velt ende busch,
estimé IIIJ f X s. parisis siaers, comt IX s.
Joos Dons houd XIJ ghemeten busch, hem ende zyne kinderen
toebehorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Betkin vander Steene hout een half huuseke, van Jan Leuridan,
voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
(f° XIIJ v 0 )

Hector Pauwels houd IJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
estimé L s. parisis siaers, comt V s.
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Franchois de Haeck houd een ghemet busch preter L roeden,
vander weduwe Cornelis Zwanckaet1. voor XL s. pari sis siaers,
comt IIIJ s.
Pieter Symeloot filius Jans tYpre gheift over VIJ ghemeten
busch. hem toebehoorende, estimé X f X s. parisis siaers, comt
XXJ s. (in margine:) In Zeilbeke (en bijgevolg alles doorgehaald)
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Jan Thibault houdt X ghemeten lands, danof (hem) de heilft
cum suis toebehoort ende de reste tGasthuus vp de mm1 (tYpre),
tsamen XX f parisis siaers, comt XL s. (in margine:) Gasthuus
Modaert vanden Kelnaer. als voocht vander weesen Pieter de
Peers cum suis. houd in diverssche pm1ien VJ ghemeten busch
voor IX f XVIIJ s. parisis siaers. comt XIX s. VJ d.
Franchois Bateman houd VIIJ ghemeten busch. estimé IX f XIJ
s. pa ris is siaers. comt XIX s.
De weduwe van Chrispriaen Thibault tYpre houd VIIJ ghemeten een lyne busch, huer toebehorende. estimé XIIIJ f parisis
siaers. comt XXVIIJ s.
(f0 XIIIJ r 0 )
Maillart de Hond tYpre over Meestere Jan Claissone gheift
over XJ ghemeten en half busch. estimé XVJ f parisis siaers.
comt XXXIJ s.
Joos de Ruusschere over de wed1rn·e Willem Seyns gheift over
vier ghemete11 busch. estimé VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
Jan Ymmeloot fi/ius Jans gheift over vuytter name van Jan de
Duernaeghele IX ghemeten busch, hem toebehoorende. ghenaemt den Gauevare. voor X f XV J s. pari sis siaers, comt XXJ
s. VJ d.
Allart Schoonjanz. over myn heere van Leeuwencourt, gheift
over VJ ghemeten busch. estimé XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s.
De selve houd VJ ghemeten busch. hem toebehorende. estimé
XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s.
Jan de Jonghe houd IJ ghemeten en half busch. hem toebehoorende. estimé V f parisis siaers. comt X s.
Willem vander Camere (doorgehaald)
Willem Pauwels (doorgehaald)

Bernaert Priem in Alveringhem (doorgehaald)
Jan (sic) de wedewe van Jacob Dinghelsche (doorgehaald)
(f° XIIIJ v 0 )

Willem van Ryssele tYpre houd IIIJ lynen busch, estimé IIJ f
parisis siaers, comt VJ s.
Clays Dingelsche houd vyf ghemeten en half lands, hem toebehorende, estimé metter huussinghen VIIJ f parisis siaers, comt
XVJ s.
Anthuenis vanden Driessche houd een hofstede, groot ... (sic)
lands, toebehoorende Boudin de Ruelles. om XXIIIJ f parisis
siaers, comt XLVIIJ s. (in margine:) nota
Jan Dubois tYpre gheift over IJ lynen busch, hem toebehoorende, estimé XXVJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d.
(f0 s XV r 0 t.e.m. XVJ

V

0

blanco)

(Ingebonden ongefolieerd dubbel blad tussen f 0 16 v 0 en 17 r 0 )
Zunnebeicke sichtent tleste kerckghebodt
Jan Thibault in Vlamertinghe gheift over een huuseke, daerinne
ghewoont heift de wedewe van Berecht Haring, estimé XL s.
parisis siaers, comt IIIJ s.
Staessaert vander Haghe, over de weesen van Jan Cambier,
gheift over IJ ghemeten preter XXV roeden busch ende velt,
estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Vide F IIIJ verso vp Staessaert vander Haghe
Cornelis de Clercq in Comene houdt VJ ghemeten en half
busch, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
Mynheere den Abt van Zunnebeke ende tconvent houden XV
ghemeten lands, estimé XXVIJ f parisis siaers, comt LIIIJ s.
Houden noch een thiende, hemlieden toebehorende, die zy inneden, estimé V f grooten siaers, comt VJ f parisis
Houden noch X ghemeten busch, onder heye ende sober busch,
dat men vellen mach jaerlicx zeker quantiteyt, estimé CLV f
parisis siaers, comt XV f X s.
(f° XVIJ r 0 )

de zelve hout noch IX ghemeten en half lands van wylent joncheere Anthuenis vander Gracht, om XVIJ f IJ s. pari sis siaers,
comt den Xen penninck XXXIIIJ s. parisis (alles doorgehaald)
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Jan Godderis fi/ius Cathon. als voocht vander weesen Bette
Goderis. heift X ghemeten lands onder busch ende winnende
lant. estimé XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s.
Passchier vander Muestre. als voocht vander weesen Wouter
vander Muestre. gheift over J ghe111et IJ lynen busch. estimé LIJ
s. parisis siaers. co111t V s.
De zelve. in de naeme als boven. IJ lynen busch. estimé XLIJ s.
(parisis) si(/ers. comt IIIJ s.
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Passchier vander Muestre. als voocht vander weesen Joos vander Muestre. gheift over IJ ghemeten J lyne busch. estimé LVJ
s. (parisis) si(lers. comt Vs. VJ d.
Vincent Luucx gheift over VIJ ghemeten busch. estimé X f X s.
p{{risis siaers. co111t XXJ s.
Nicolaeys Vutenhove hout XLIIJ ghemeten J Iyne ende
XXVIIJ roeden. hem toebehoorende. estimé LXV f (parisis)
siaers. comt VJ f X s.
De wedeire van Jan Cnockaert tYpre houdt X gherneten en half
busch. estimé XXJ f parisis siaers. comt XLIJ s.
De weduwe van Jacob Dinghelsche houdt ontrent IIIJ ghemeten
busch. met hueren aeldynghen ghemeene. gheëstimeirt XL s.
parisis tghemet. comt XV J s. parisis
Bertelemeux Willems houd vijf ghemeten busch. hem toebehoorende. estimé VIIJ f parisis siaers. comt XVJ s.

Som111e also die overghesonden es VJC JIJ f IX s. VJ d. pari.1is
Ende nv by der correctiën VC IIIJXX XIX f JIJ s. parisis totaele. dus te vele overghesonden.

Lenen te Winnezeele anno 1514
Een bijdrage tot de leenroerige situatie van
het burggraafschap Winnezeele

KRISTOF PAPIN
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In Frans-Vlaanderen is de beschikbaarheid van archieven nogal
ongelijk verdeeld. Voor bepaalde steden of dorpen beschikt men
over een overvloed aan archief (o.m. St.-Winoksbergen en Kassei), andere daarentegen zijn mager bedeeld (o.m. Belle en
Steenvoorde).
Winnezeele is zo'n dorp. De tijd is er blijven stilstaan! Ik herinner mij bijvoorbeeld nog, toen ik 16 jaar was en voor het eerst
mijn voorouders ging opsporen, dat er nog geen huisnummers
waren.
Later vernam ik dat er bij de verhuizing van het oude gemeentehuis naar de nieuwe mairie wellicht wat oud archief verloren
zou zijn gegaan. Intussen hebben we daarvan toch één en ander
kunnen terugvinden. Alhoewel al deze stukken zich nu in privébezit bevinden, hopen wij deze in de nabije toekomst te kunnen
uitgeven.
Het kasteelarchief van Winnezeele bleef echter in handen van de
afstammelingen van de laatste burggraven. Circa 1937 behoorden die toe aan Baudouin de Vinck de Winnezeele. Sindsdien
zijn deze spoorloos, of toch niet ... !

' Lille, Archives départe·
mentale du Non!, B.
3949. Etat Général de la
Flandre, 1514, f" 265 r0 282 v Vooraan staat een
index op de behandelde
plaatsnamen (we geven
een selectie): Boeschepe
f" 28, Cassel f' 30, Loker
f" 82. Steenvoorde f" 176
en 279. Westouter f" 202.
Zwijnland f" 264,
Winnezeele f" 265.
Cassel f" 283.
Godewaersvelde f" 291.
Belle f" 414. Watou
f" 427 - 434. Cassel
f" 459. Terdegem f" 469
en Terwelandt t'O 414.
0

•

Winnezeele lag in het Ancien Régime onder de kasselrij Kassei,
maar zolang er voor het stads- en kasselrijarchief van Kassei
geen regeling is getroffen blijft ook dit archief moeilijk toegankelijk.
Om een bescheiden aanzet te geven tot de reconstructie van het
archief van Winnezeele geven we hierna de lijst van de lenen,
die in 1514 lagen onder het leenhof van Kassei '.

Het burggraafschap Winnezeeie
Het burggraafschap Winnezeele strekte zich uit over de parochie
en het dorpje dat deze naam draagt. Het wethuis was gelegen
rechtover de kerk, langs de weg van Winnezeele naar Herzeele,
in een bijgebouw van de herberg Ie Coq. Vroeger was daar ook
een brouwerij gevestigd en men kan nu nog de oude feodale
mote zien in het landschap, waar zich eertijds het kasteel

bevond van de heren van Hondschoote en waarvan we in Sanderus een mooie gravure vinden. Dit tweede kasteel van de
heren van Winnezeele, werd in 1762 afgebroken en nooit meer
heropgebouwd. De grachten werden. als gratis verplichting
ingeschreven in de overeenkomst. in 1796 gedempt door de
landbouwer die het goed pachtte.
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Het burggraafschap Winnezeele was opgedeeld in vijf heerlijkheden. Iedere heerlijkheid bezat hoge, middele en lage justitie
en mocht dus over alle criminele en burgerlijke zaken uitspraak
doen. Zij hadden dus het recht om een baljuw. een greffier en
schepenen te benoemen. Bovendien bezaten zij het recht tot het
innen van boeten. marktgeld. confiscatie van bastaardgoed.
jachtrecht. enz ..
De heren van Winnezeele slaagden er evenwel in al deze verschillende rechtbanken te verenigen. zodat er in werkelijkheid
maar één rechtbank zetelde en er één baljuw was.
Deze vijf heerlijkheden die afhingen van het burggraafschap
waren:
1. Het Hof van Winnezeele
De grond hiervan bestond uit zeven lenen. die afhingen van het
Markizaat van Steenvoorde. Op één ervan stond de kasteelhoeve, op een ander de herberg Ie Coq.
2. De heerlijkheid Winnezeele-Middelhouck
Deze heerlijkheid hing af van het feodaal hof van Querne.
3. De heerlijkheid van Winnezeele-Oosthoek
Deze hing vanaf 1678. tengevolge van de annexatie van de
streek door Lodewijk XIV. af van het feodaal Hof van Kassei.
4. De heerlijkheid du Hit
Hing tevens af van het Hof van Kassei en bestond o.a. uit de
molen met deze naam en de hoeven Dommendal en Monthullin.
5. De heerlijkheid van de Proosdij van St.-Donaas
Deze grote heerlijkheid lag in Winnezeele en Steenvoorde en
hing eveneens af van het Hof van Kassei.
Voor een meer uitgebreide leenroerige situatie verwijzen we in
eerste instantie naar het werk van A. Van Hove'.

: A. \'an Hm·e. Essai de
1tatistiq11eféodi1/e de lil
Fla11dre Mariri111e.
Première portie.
C/11îtelle11ie de Cassel. La
Motte au Boi.\. Territoire
de Men-ille. in: Annale'
du Comité Flamand de
France. 39. 1932.

De Heren van Winnezeele
In 1234 vinden we al een familie de Winnezeele die eigenaars
waren van de heerlijkheid, waarna deze in de 14de-eeuw overging naar de familie d' Averoult. Egidius d' Averoult, abt van de
St.-Pietersabdij te Gent bezat de heerlijkheid in de 15de-eeuw.
De familie de Winnezeele diende nog eens in de 15de-eeuw, uit
financiële noodzaak, over te gaan tot de verkoop van hun leengoederen'.
In 1680 was Antoine-Ignace, graaf van Rubempré, heer van
Winnezeele, als erfgenaam van de familie d' Averoult. Het goed
bleef in handen van deze familie tot in 1776. De laatste erfgename van de Rubempré's, Marie-Josephe enige dochter van de
Prins de Rubempré en weduwe van Philippe-Maximilien, graaf
de Mérode en van het H. Roomse Rijk, markies van Westerlo,
enz. deed haar feodale erfgoederen in Winnezeele van de hand
par pure nécessité et à défaut de biens allodiaux suffisants pour
s 'aider dans ses presens besoins.

' R. Opsommer. Omme
dat leengoed es thoochste
dinc 1·an der ll'eerelt. Het
Leenrecht in Vlaanderen
in de /4de en l 5de ee1111·.
Brussel. l 995. p. 438.
' Roger Moretus Plantin
de Bouchout. de Vinck de
Winne~eele. in:
Le Parchemin. 1937.
p. 26-30. C. de Crooc4.
Notes et doc11111e/lls sur
Winne~eele au dix-h11itiè111e siècle. in: Bulletin du
Comité Flamand de
France. 1909.
p. 477 - 484.

Op 14 oktober 1776 werd de openbare verkoop gehouden van
het burggraafschap Winnezeele en het geheel werd toegewezen
aan Jacques-C.A. Carton de Tourelles voor het bedrag van
51.880 florijnen. Hij was procureur in de stad Ieper en telg van
een zeer belangrijke Ieperse familie. Hij leefde van 1718 tot in
1782 en was gehuwd met Marie-Josèphe Merghelynck ( 17311815).
Zijn zoon Charles-Antoine, burggraaf Carton de Winnezeele
( 1768-1830), plaatste de Winnezeele achter zijn familienaam,
toen hij kamerheer werd van koning Willem 1. Hij huwde
Thérèse van Volden de Santberg. Het was zijn zoon. Alfred die
de voormalige heerlijkheid erfde en ze schonk aan zijn nicht
Louise Huughe de Peutevin. Hij stierf celibatair in zijn kasteel
van 't Hooghe, op 1 augustus 1849.
Louise Huughe (1827-1864) was telg uit een familie die vele
schepenen had geleverd in de kasselrij Ieper. Zij huwde in 1851
baron Jules de Vinck ( 1813-1878). Hun zoon, Alfred de Vinck
de Winnezeele (1852-1914 ), werd erfgenaam van de goederen.
Hij was tevens senator.).

Lenen te Winnezeele in 1514
fO 265 r 0
Boudin GHEERS fs Christiaen, maakt rapport ende denombrement over aan meester Jan VAN BELLE, stedehouder van
Charels VAN HALEWIN, hoochbailliu van Cassele.
Een leen, groot 1 ghemet 5 roeden lants, inden Oosthouc vande
prochie.
west: Mer Joosse CORTEWILLE, ruddere
oost: Jan HAZEBAERT
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ten relieve vander beste vrome of eene jaerscape van drien ter
doot. veranderinghe ende ten coope ende tiensten pennync ten
vercoopen.
Bezit het leen sinds Pasen, bij de dood van zijn broer Jan
GHEERS
13-8-1495
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f' 265 v 0
Jan Lauwers doet rapport ende denombrement aan Matheeus
VAN STEENBEKE, onderbaljuw van Cassele
Een leen van 3 gemeten, gekocht aan Christiaen DE MAUWERE, inde prochie van Winnezeele,
west en oost: land van Jan HAZEBAERT
noord: leen van Jacop LOOTINS
15-12-1486
f' 266 r 0
Jooris LOOD doet rapport ende denombrement aan Jan VAN
BELLE, onderbaljuw van Cassele. Het leen komt van wijlen
Remy VANDEN BROUCKE (overleden in 1481)
Een leen van 2 gemeten ?, waarvan 1/2 in de prochie van
Winnezeele
zuid: de kinderen Jakobus FERAULTZ
oost: de hofstede van Jooris LOOT
1-12-1502
f' 266 v 0
Willem VANDE WALLE doet rapport ende denombrement aan
Mattheus VAN STEENBEKE, onderbaljuw van Cassele. Het
leen komt van zijn voogden, geconcquesteert jeghens Jan BOLLIN, 16 jaar.
Een leen van 3 gemeten in Winnezeele
noord: Hendric DE HEERE
oost: leen van Vigoreulx WAELS
west: Hendric DE HEERE
8-1-1494 (1495 n.s.)
f' 267 r 0 -v 0 blanco
f' 268 r 0
Pieter HEYBUUC doet rapport van 5 gemeten Iants, in 3 stukken, in de prochie van Winnezeele
- Een leen van 3 gemeten
zuid: Lammen BLOMMAERT
noord: een jockwech, Joos CORTWYLS, Jan HAZEBAERT,
leen Thomas DEN COCQ
- Een leen van 1 1/2 gemet
oost: de grote strate
west: Pieter DOOCHE
zuid: Stevijn RYSENS

noord: jocwech
- Een leen van een 1/2 gemet
west: Jaex BRAMELS
zuid: kerk van Watou
noord: jocwech
26-9-1502

ro 268 V

0

Abel DEN LANSHEERE doet verhef bij de dood van z'n oom
Jan MOENAERT
Een leen van 1 gemet. in de prochie van Winnezeele
oost: Thomas SCOCX leen
zuid: thof van Stasin DE BOUDT
13-4-1502 na Paessen
fO 269 r 0 -V 0 blanco
fO 270 r 0
Antheunes SNOUCKAERT als vadre ende tgouvernement hebbende van Pierkin SNOUCKAERT synne zone
Een leen van 2 gemeten 1/4 lants, inde prochie van Winnezeele
oost: van de kerk in twee delen. de beek
rondom: land ende erve van Clays LAUWERINS
dit leen gekocht aan Franchois WAELS
25-11-1502
fO 270 V 0
Willem DE BRIEVERE. bij de dood van Carels DE BRIEVERE, synne vadre. XXVI jaeren es leden
Een leen van 1 ghemet inden Oosthouc van Winnezeele
zuid: meersch van de weduwe ende kinderen van Marcx VRYLINC
oost: hofstede van Pieter BRAMELS
west: land van Pieter BRAMELS kinderen
6-12-1496 (charter geconfirmeerd met geleenden zeghele van
Mahieu VAN BAVINCKOVE).
fO 271 r 0
Meester Jan BRAEM, als kerclic man ende voogt van Jane
LOTINS fa Jacops, mijnen wive, bij de dood van Jacop
LOTYN. hueren vadre. Vier lenen in de Oosthoek in
Winnezeele.
- 1ste leen: 3 ghemeten, ligt tussen de andere lenen van dezelfde
oost en west: Jan DEN MUELNAERE. geseit Hoet
zuid: jocwech die strect van Winnezeele te Watuwe waert
- 2de leen: 5 ghemeten 1/4
west: mijn ander leen
zuid: jocwech ende de stede van wijlent Joncvrauwe VAN
BAMBECQUE
noord: den dammeersch
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- 3de leen: 1/4 ghemet 17 roeden, ghegheeten den dammeersch
zuid: jeghens m'n ander leen ter cause van mijnen wive
noord: land vande kercke van Steenvoorde
- 4de leen: 1 ghemet 8 roeden
west: leen van m'n wive
oost: leen van wijlent Gillis CORTEWILLE
10-12-1503
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f' 272 r 0
Franchoys LAMMIN fs Jacops
Een leen van 12 ghemeten in Winnezeele
west: jeghens de sRanstrate die loopt vanden Hessche te
Houtkercke waert
zuid: leen van Jan MONNAERT
9-12-1502
0

0

f 272 v blanco
f' 273 r0
Nicasis DEN COOPMAN fs Symoens, bij de doot van z'n broer
Hendryc, 2 maand geleden
Een leen van 1 ghemet in Winnezeele int hoosthoek
zuid: Willem DEN BRIEVERE
noord: Lammin BLOMMAERT
oost: Frans BRAMEL
west: Fermin BAERVOET
14 wedemaent 1499
f' 273 v 0 blanco
f' 274 r
Antheunes DAVERHOUT, heere van HELFAULT
Een leen inde tweedeele van een tiende inde zuudwesthouc
vande prochie van Winnezeele, heeft tderde gekregen bij overlijden van Joncvrauwe Franchois VAN WINNEZEELLE, mynre
moedre onlancx doot.
1-12-1502
0

f' 274 v 0 - 275 r 0
Antheunes DAVERHOUT, heere van HELFAULT, onlancx
gehad bij overlijden van z'n moeder: 't burchgraefscip vander
heerlichede van mijnen heere den Proost van Sente Donaes te
Brugghe (inde prochie van Winnezeele, Oudezeele en Steenvoorde).
De burggraaf maent de schepenen vande prochie en de heerlijkheid en krijgt hiervoor l/3de van alle boeten
1-12-1502
f' 275 V 276 r
Antheunes DAVERHOUT. heere van HELFAULT. doet verhef
van de heerlijkheid ghenaemt de heerlichede vanden Oost0

0

-

houck, met justicie viscontière, bij de dood van z'n moeder, en
een cleene pennincrente op 2 l l ghemeten 11 roeden inde oosthouck ( 13 miten per gemet). Er is 1 baljuw en 2 schepenen die
hij stellen en ontstellen mag, en hij heeft alle rechten op de heerlijkheid.
1-12-1502

f 276 \'
Antheunes VAN DAVERHOUT, heere van HELFAULT. een
klein leen van 1/2 ghemet 2 roeden, bij de dood van zijn moeder
west: den weeken tafele van Winnezeele
oost: kinderen Mathijs SNAKE
zuid: Jan HACKE
noord: Vigoureulx DE WILDE
1-12-1502
0

0

fO 277 r 0
Greyt DEN ASTERE van Eecke fs Clais
Een leen van 1 ghemet in Winnezeele
noord: Pieter GHIBBINS leen
zuid: straetkin van Winnezeele ten Leynebrugghe waert
west: Jan SBORGHERS
oost: Pieter GHIBBINS lant
19-1-1502 ( 1503 n.s.J
fO 277 V 0
Cornelis PEYS als man ende voogt van Joncvrauwe Marie
SCOOCX fa Thomas
Een leen van 4 ghemeten inde prochie van Winnezeele
noord: jocwech
west: leen van Abel DE LANSHEERE
oost: Pieter HEYBUUC
noord: thof van Stasin DIBBOUDT
28-11-1504
fO 278 r 0
Jacop KIEKEN fs Gillis
Een leen van 6 ghemeten inde Oosthoek van Winnezeele. bij het
overlijden van Maroye HAZEBAERTS. z'n moeder
oost: Jan HAZEBAERT
zuid: Jane HAZEBAERT ende Jan HAZEBAERT
west: Wouter HAZEBAERT ende de aeldinghen van Christiaen
ROELINS
noord: Jaecx PIERENS
12-8-1483
f 0 278 v 0
Mahieu BAERVOET
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Een leen van 2 ghemeten 3/4, onlangs gekocht aan Joos VAN
BAVINCHOVE, gelegen in de Oosthoek vande prochie van
Winnezeele, genaemt de Damwals
oost: meester Jan BRAEM
west: meester Gillis HAZEBAERT
zuid: Joos CORTEWILLE
noord: Pieter DOCKE
18-1-1512 (1513 n.s.)
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f'° 279 r 0
Pieter GIBBIN. als wettelic voogt van Joosyne GIBBINS, mijne
dochtre
Een leen, ghenaemt Tberberrende hof, groot 5 gemeten ?, in
Steenvoorde
5-10-1514
f'° 279 v
Jan LAUWERS fs Jacops
Een leen van 3 gemeten, bij de dood van Jan LAUWERS. z'n
vader
west: Gillis HAZEBAERT
oost: Jan VAN WAELSCAPPELLE
noord: meester Jan BRAEM
25 hoymaent 1507
0

f'° 280 r
Wiiiem VAN WINNEZEELE
Een leen van 3/4 ghemet, inde prochie van Winnezeele
noord: van de kercke ghenaemt den Muldewal
zuid: jocwech naar Oudezeele waert
noord: Vigorins DE WILDE
29-9-1513
0

f'° 280 V
Christiaen FAILGE, als voogt van Pieter DE BORGHERE fs
Jans
Een leen van 1 ghemet, inde Oosthouc van Winnezeele, bij de
dood van zijn grootheere.
zuid: een jocwech
noord: leen van Pieter GUWINS
oost: leen van Opeyt DE COOSTERE
15 sporcle 1512
0

f'° 281 r 0
Jehan WAELS
Een leen van 1 ghemet 12 roeden in Winnezeele
zuid: leen van Willem VANDEN WALE
noord: Margriete VAN HOVE, Willem VANDE WALE
west en oost: leen van Willem VANDE WALE
4-10-1514

fO 282 v 0

Hannkin KESTELOOT fs Clays, doet verhef van een leen bij
het overlijden van Willemine SEIZENS, z'n moeder
Een leen van 2 gemeten 1/4
noord: het straetken dat loopt vande Steentmuelne ter Bogaertstrate waert
oost: het leen van Clais DEN CLEERC
west: het leen Valentin VAN ZUUDPEENE
12 wedemaent 1508
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Illustratie 1

Pieter de V riese,
stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576),
drukker, boekhandelaar en boekbinder in Ieper
(1576-1582)
1
F.A. o· Hoop.
Currularium. Recueil des
churtes du prieun; de
Suilll-Bertin à
Poperi11ghe. nr. 168.
p. 238.
'J. Cailliau. Hondschore.
Serie 6/109: Winnock De
Vriese. 20.03.1540. Serie
8/197. Willem De Vriese
x Maeyken Bilgeit. 1560.
M. Backhouse.
De Vlaamse 1·l11chtelingenkerk in Sand11"ich in
1563. Tll"ee 111mwscripten
uit het British Museum.
in Handelingen van de
Koninklijke Commissie
voor Geschiedenis.
d. CXLYlL 198L p. 97
en p. 110. C/a\"S de
Yriese was lid van de
Londense vluchtelingenkerk in 1561. In 1563
bevond hij zich te
Sandwich. Hij kwam nog
steeds voor in een manuscript van 1573.
' Brussel. Algemeen
Rijksarchief. nr. 38729.
Stadsrekening leper.
1507. t-0 22.
·' Brussel. Algemeen
Rijksarchief. nr. 38729.
Stadsrekening leper.
1512. !"' 36.
' F. Bauwen. Poorters
1·w1 leper. 1 februari
1509-7 mei 1527. p. 60
en 174. Jan de Yriese
huwde op 2 mei 1520 de
Coene Joorine. wed. van
Gillis Costantinoble
ofwel Jaquemine Ostin.
fa. Gillis. weduwe van
Gillis vander Haeghe.
''F. Bauwen. o.c.. p. 289.
- J. Decavele, De dageraad van de reformatie in
Vluu11dere11. 1520-1565.
Brussel 1975. p. 455456. Met verwijzing naar
Brussel. Algemeen
Rijksarchief, AL 461.
rekening de Hondt. 1560.
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De oudste vermelding van de familienaam De Vriese vinden we
te Poperinge terug met Nicolas de Vriese, amman in 1457.'
Andere naamgenoten of verwanten, zoals Winnock (1540) en
Willem ( 1560) kunnen we situeren in Hondschote. Clays was
lid van de vluchtelingenkerk in Engeland vanaf 1561.' Tenslotte
vonden we nog de scholaster Joris de Vriese in Brugge. medewerker van bisschop Pieter de Corte in 1563.
In de eerste helft van de 16'"" eeuw kwam de naam de Vriese ook
in Ieper voor. Een Pierre de Vriese, schilderde in 1507 de figuere vanden vonnesse.' Zijn naamgenoot Pierre de Vriese fungeerde in 1512 als poortbaljuw. •
Een Jan de Vriese, fs. Geeraert, afkomstig van 's Hertogenbos
huwde op 2 mei 1520 met een Ieperse poorteres van de SintMaartensparochie.' Een Gillis de Vriese, fs. Lambrecht, afkomstig van Mechelen huwde op 23 juli 1523 met Marguerite van
Peenen, fa. Jan, poorteres van Ieper in de Sint-Niklaasparochie."
Vermelden we ook een Hans de Vrieze van Gent, een trouw volgeling van de anabaptisten. Hij stelde zijn woning ter beschikking van wederdopers om er vergaderingen te houden. In de
nacht van 21 op 22 maart 1560 werd er bij hem een inval gedaan
door Nicolaas de Hondt, promotor van inquisiteur Pieter Titelmans. Hans de Vrieze en de andere volgelingen van de religieuze beweging werden gearresteerd. Allen werden overgeleverd
aan de stedelijke rechtspraak in Gent, maar op 2 juni 1560 konden ze uit de gevangenis ontsnappen tot groot ongenoegen van
Titelmans. 7
De opsomming van enkele naamgenoten heeft weinig genealogische waarde, vermits we geen familierelaties met meester
Pieter de Vriese konden ontdekken. De verwijzing kan slechts
de aanzet worden voor intens onderzoek. Intussen proberen we
de loopbaan van Pieter de Vriese voor een stuk te reconstrueren.
Nadat de schoolrector meester Jan Mazeman tot griffier en pensionaris van de stad Poperinge werd gepromoveerd, werd Pieter
de Vriese op 26 wedemaand (juni) 1569. onder het beleid van
proost Artus Doresmieulx ( 1562-1577) aangesteld als school-

meester aan de stadsschool met een jaarwedde van 12 pond groten of 144 pond parisis en vrijstelling van huishuur.'
We merken dadelijk dat de wedde die aan de Vriese werd toegekend 72 pond parisis meer bedroeg dan het jaarloon dat aan
zijn voorganger mr. Jan Mazeman werd uitbetaald. Een dergelijke verdubbeling van de stadstoelage had zich in 1569 ook
voorgedaan te Menen. 9 Een verklaring daarvoor hebben we
niet.
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Welke studies Pieter de Vriese achter de rug had. konden we
niet achterhalen. Jan Gheesdale. een tijdgenoot van Pieter de
Vriese, die op 31 oktober 1568 aan de stadsschool in Menen
werd benoemd, had in 1544 te Leuven gestudeerd.'" We mogen
aannemen dat het programma in Poperinge min of meer gelijklopend was met het onderricht in Menen. In beide stadsscholen
werd er Latijn en Vlaams onderwezen. Meester Pieter de Vriese
zal bijgevolg ook een hogere opleiding genoten hebben.
Bij zijn indiensttreding nam hij zijn intrek op de Nieuwe Markt.
(standplaats huidig college) in de woning die de stad in 1561
had aangekocht als schoollokaal. Zijn voorganger, meester Jan
Mazeman. verhuisde en huurde in 1569 een geconfisqueerde
woning op de hoek van de Vlamingstraat en de Papestraat, die
door de banneling Augustin Cloribus was verlaten. ''
Vermits de stad in 1574 opnieuw een andere schoolwoning
kocht op de hoek van de Elsenbrugghestraat (nu Deken De
Bolaan) en de Overdam (nu Boeschepestraat), mogen we aannemen dat de Vriese zich vanaf dat jaar aldaar vestigde.
Vermoedelijk werd hij ook onderworpen aan de koninklijke verordening van 19 mei 1570. nopens de plichten van drukkers.
boekverkopers en schoolmeesters. In verband met het laatstgenoemde ambt, werd gesteld dat scha/meesters ende meesteressen moeten voor admissie eedt doen, dat sy geene suspecte
nogte schandaleuse boecken en ::,ullen leeren. Deze verordening
was het gevolg van de actie van 26 maart 1569, waarbij gelijktijdig een inval werd gedaan in alle boekhandels in de Lage
Landen. Ketterse boeken werden aangeslagen en publiek verbrand. iè Het verlies van waardevolle boeken was een financiële
catastrofe voor de boekhandelaars en de drukkers.
Reeds eerder had Filips IL op 4 maart 1570 een ordonnantie uitgevaardigd. waarbij het streng verboden werd aan vreemde universiteiten te studeren. De ouders waren voortaan gehouden hun
kinderen toe te vertrouwen aan de universiteiten van Leuven en
Dowaai. Welke impact deze ordonnanties hadden in onze regio
in verband met studiekeuze en oriëntering van studenten. weten
we niet. vermits de inschrijvingsrollen van Leuven slechts
bewaard bleven tot 1569. ''

' Poperinge. S1adsarchief:
nr. 46 7. Register van
Resoluties. 1~ 156 v'
(verdwenen J. Fragmenta
ll. p. 197. H.E. De
Sagher. Recueil de documenr.1· relatif.\· ti /' lristoire
de /'industrie drapière
en Flandre. /Ie purtie.
XXXVlll. Poperinge.
p. 321. note 2. Depuis Ie
dépouillement elfectué
par De Saghei: la dernière purtie du registre SAP
../67. Register rnn
Resoluties. est perdue.
11.finit uc//lellemenl au
!" 15-1.
·" C. Buylaert. De
geschiedenis 1·un het
middelbaar onde111·ijs
( 1532-1837) in Menen.
Menen 1982. Deel 1.
p. 34: 1561: mr. Charles
de Pours. 72 p. p. 1569:
mr. Jan Gheesdale.
144 p.p.
"' C. Buylaert. o.c.. p. 3435. Bij een scholentelling
in het Bisdom Doornik in
1568- 1569 werd genotuleerd dat mr. Jan
Gheesdale onderwees Le
Latin comme Ie Flaming.
" Rijsel. Archi1·es départementales du Nord. B
7027. Confiscations collectives à Poperinghe.
Compie de Pierre vander
Mersch. receveur des
confiscations '>Ur les
rebel les. 1janvier-31
décembre 1570.
,. G. Moreau. Cawlogue
des lirres lmîlés ti
Tournai par on/re du duc
d'A/he (/5juni 1569). in
Horae Tornacensi'>. 1971.
p. 194-213. Meer dan
500 ketterse boeken werden gevonden bij de
boekverkopers in
Doornik.
'· De inschrijvingsrollen
aan de Leuvense universiteit van 1569 tot 1619
zijn verdwenen.
Vermoedelijk vertrokken
er in deze periode som-

migè !'-.tudenten naar
Douai (dep. Nord). A.
Schillings. Matrirnle de
f'unh·ersité de Lourain.
T. IV (1528-15691.
p. 678. nr. 199. De laabte
Poperingse '1udent die
we noteerden. \\as
Mattheu-. de Pours in
1564.

Allicht had Pieter de Vriese nog andere verwanten in Poperinge,
want in 1576, werd de pacht van de caelchiederechten toevertrouwd aan de weduwe van Joost de Vriese. 1"
Meester Pieter de Vriese beëindigde zijn onderwijsloopbaan te
Poperinge in 1576, na ongeveer zes jaar actieve dienst. Hij werd
er opgevolgd door meester Maillard Triboul (Tribaldius).
School houden was in de 2' helft van de 16' eeuw meestal geen
ambt meer voor het leven. Vaak gingen geleerden op zoek naar
een meer winstgevend bedrijf.
Het Iepers stadsbestuur verleende Pieter de Vriese de toelating
om zich in de stad te vestigen als drukker en boekhandelaar in
opvolging van Anthoine van Volden. De officina bevond zich in
de Zuidstrate (nu Rijselstraat) In den Pellicaen.

" Poperinge,
Stadsarchief, nr. L
Stadsrekeningen. 1 oktober 1577-30 september
1578, f 0 5. ltem van wed.
Joost De Vriese over den
pacht vw1 caelchiederechten i·an rerleden
jaere""
"A. Diegherick. Essai de
Bibliographie Yproise.
p. 46-47. Het welcke men
is userende in allen
Scholen binnen den
Bisdom Ypre. De herdruk
bevatte nog steeds als
inleiding de brief van
bisschop Rythovius. Een
exemplaar berust in de
Rijksuniversiteit Gent.
Res. 614. ·
'" Belgica Typographia:
Titel: De.figueren rnnde
niemre goude ende ~efre
re munten . ... met con-

sent vande Generale
Staten i·an dese

Veel grafisch werk heeft hij blijkbaar niet nagelaten. Toch kunnen we een catechetische uitgave vermelden die in 1576 bij hem
van de pers rolde en in de zondagsscholen van het bisdom Ieper
veelvuldig werd gebruikt. Het gebedenboekje droeg als titel:
Dat fondament der Jonghers, gemaect by den geleerden ende
devoten heere M. Jaspar Kersavont, priester (illustratie 1). Het
catechetisch handboekje omvatte 128 bladzijden ( 14 cm x 9 cm).
Het was in feite een herdruk, die reeds in 1570 door bisschop
Martin Rythovius werd aangeprezen voor het gebruik in de zondagsscholen." Naast de gewone gebeden in het Latijn en in het
Vlaams, vergezeld van de nodige toelichting, bevatte het
schoolboekje ook een Cijffer-Tafel en het alfabet in alle gekende vormen. Enkele vignetten of gravures waren tussen de teksten ingelast als illustratie van de gewijde geschiedenis. (illustratie 2)
Op de laatste bladzijde van het catechetisch handboekje stond
het typografisch vignet dat zijn voorganger Antoine van Volden
gebruikte. Het was een gegraveerd ovaal prentje (6,5 x 5) met de
voorstelling van een pelikaan, die zich volgens een legende de
borst openrijt om de jongen met zijn eigen bloed te voeden, in
een desolaat en apocalyptisch landschap. De legende van de
pelikaan stond in de christelijke iconografie symbool voor
Christus die zichzelf offerde voor het heil van de mensheid. De
figuur was rondom omgeven door een rand met de Latijnse zinspreuk Sine sanguinis effusione non fit remissio. (Zonder bloedvergieten geen kwijtschelding).(illustratie 3)

1wem

Met de toelating van de Generale Staten van de Nederlanden
drukte de Vriese in 1577 een uitgave met de voorstelling van de
nieuwe gouden en zilveren munten. 16

m111tie rnnde ".11111/lfe.
Yperen P de Vriese (LP
1850 A. Ine A 2077 121

In 1577 betaalde de stad Poperinge aan Pieter de Vriese een
bedrag van 25 pond pari sis voor levering van diversche boecken,

Nederlanden. onder den
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47

~:T"::1"11\W~~-:~1:

ij. Endcinîtf1111t ·~

Ièlc ghèlooiiein

• God"dcn Vader .al~~~~:dll rnachtich, Schepper ;
des hemels ende duf
aerden.
1

Dat is.

\

Chrifiwn :iynrne~
nighen Sonc onfm
.Hee1e.

Dátit.
,CllOrlDO'UC (n JO·

'.Jcll nbcloout mrt r 11&\\~~~ti"A~Hrum olitnlltll brn ,"
tctbtttm1rii bdijbc. ~!!!~~~~~~i!Jnlgbtnfonr111n !JDll
"
Dtll'DODU 111001allc
(;odlchept den mellkhcnac mctttn monbefn H•
tijbm gljrgrnreut mllt llODJt!Jbtb1ocbt llBff '51HI
:zyn cyghcn"beclc.
mn warcacbtt~bm' .gobbtllcll
mr(rn14iob 11an1JOli 1.rcnlid)tllanoc
lrurnDtn1 cruw19en
onllratilPrllclltn t& .lftbt1 rm mnac!Jdrb goll 'Danlltn 111acrad1t11Jbm
almacbtiabm <óoll '6ob1 era mrrrn mn llm 11alln rnbrflm lltpllgljrn
·11brrlt.Jtlt gbrloaur Dat llefr Jlrfu11 te on(em1i9bc
~$~~~~W
Den 11abmmlrn oti 1 IJmr / fallcbmabn: rnllr11nl11Hm rli btemarrac!J~
Diinclt onmogljrlpt•
tlsbt mrmae / bit !t.btabam t·JCsac / nlc '41rob
· llfnocl)
Dltt al 11annlt1 rnî1
gbc• 1, 011rr1111oiiiuall.ne brtoofnuae. ·

-

~

l~iiil;~

~man

maat! ljrf(t t llattcr

gljrmarct lll1riibltC
•l ft9întnae5Pnl BOllDeloeltenwjllr'rii ooolfïtnit•
'1tpc. ofii Dat IJP mp ttn mrnfcb acTcbaptn bttfr lijf
.an 5ftlcljrllbmllr.Jnljê reD!lrll&llcmiln bt1taurur1
· rli trll 11nra1u rii garef brn uplit uäett bril~ 11111
1f9011mc1lnivenDl11r rli 1111111rnt1i11br1J1llr 1oucri11
11\&Sft gr!OGIU/llllfcbt letrln11i1rii.ît jJtlODUf ffJll?'
rtcll al tgmc llat mp aii '61)1100 in Dîrftbtirtlarmaft
Dan 5"1 b1111,t1Dtc ljcpligr llrttllr gbrl«ct 11:1011.
· Dat cvv~cde deel llce gbfloofe îe 11onbm tll:lrtbm ..
prcfoon Der bcillgbrr ~1iroulllltbr1t1'60D Dm pa.
nr 1'6011 mllr mcnfcb / )lrfue '4~1Uh18 onrc falie~·

mallntmQc hipt •111119,

Illustratie 2

" Poperinge. Stadsarchief. nr. 1.
Stadsrekeningen 1577.
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p.\il sch.
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' Brussel. Alge111een
Rijksarchief: nr. 38797.
Stadsrekening Ieper 1
april 1576-30 maart
1577. f 0 29. Jan
Grrn10pont bo11c/Jrnder
oi·er een groot register by
he111 ghele1·ert ter 1ree;,erie deser stede. XXII fJ.p.
Nr. 38800. Stadsrekening
leper. 1 apri 1 15 79-31
maart 1580. f' 31.Jan
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1april15/13-31 maart
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37 Jan
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deser stede. \/flip. X sch.
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" A. Diegerick. Essai de
Bibliogr;phie Yproise, IV.
lmprimerie de/' éi-êché.
Stattw Srnodi
Diocesanae Yprensis.
p. 210-211.
'" A. Diegerick. Essai de
Bibliographie Yproise,
p. 47. met verwijzing
naar de Stadsrekeningen
van leper 1578. Pieter de
Vriese. bouckbvnder 1·an
ghedruct ende ghe/e1•ert
thebben dil•ersche onlonnancien op tfaict 1'(111 der
wachte. ende van ghele1·ert thebbene br onlonnancie van myn heeren
diverse/ie placcaten by
drie distincte ordonnancien. Lil!'· \/Il/ sch.
1
'
Brussel. Algemeen
Rijksarchief:
Stadsrekening Ieper.

1577-1578. fO 25 v0.

Pieter de Vriese. boucbynder m·er den coop
1·a11 eenen pa111pieren
registre omme te registreren de 1•erkochte ofjicien.

bestemd voor de zondagsschool, alsook voor perkament, besteld
door de griffie van de stad. '"
Naast zijn activiteit als drukker oefende Pieter de Vriese ook het
beroep uit van boekhandelaar en boekbinder in Ieper. Hij stond
echter niet alleen voor dit vak. Tussen 1573 en 1583 duikt af en
toe in de stadsrekeningen ook de naam op van de boekbinder
Jan Gryrnopont voor levering van registers. "
Dat bisschop Martin Rythovius in 1577 een eigen drukkerij
installeerde, zal hij ongetwijfeld ook als concurrentie ervaren
hebben. De decreten van de laatste diocesane synode die in
Ieper plaatsvond, werden trouwens voor 7 mei 1577 op de persen van het bisdom gedrukt. 1'1
Toen de calvinisten in 1578 te Ieper de macht in handen namen,
bleef Pieter de Vriese het drukkersberoep uitoefenen. In 1578
kreeg hij van het stadsbestuur de opdracht de Ordonnallliën in
verband met de wacht, alsook verschillende plakkaten te leveren. ' 11 Meestal werd hij genoemd als bouckbynder. In deze functie leverde hij in 1578 aan de stad Ieper een register. alsook
papier. 21

In de kerkrekeningen 1577-1578. van Pittem en Egem, in de
rubriek bedragen geschonken bij m•erlijden of testamentaire beschikkingen, wordt de lnry.1Trouw \'an Pieter de Vriese vernoemd. Zij betaalde voor een begrafenis van den middelsten
pelder 18 schellingen." We weten niet wie overleed en of we
haar mogen identificeren als de echtgenote van de Ieperse drukker.
In elk geval werd Pieter de Vriese nog vernoemd in de Ieperse
stadsrekeningen van april 1579-maart 1580 in verband met de
levering van een register en papier. ~·'
Pieter de Vriese is gestorven tussen het eerste en vierde kwartaal van het jaar 1582. Hij werd nog tijdelijk door zijn echtgenote opgevolgd. In het vierde kwartaal van 1582 leverde zij een
register bij de administratieve diensten van de wee serie te Ieper.
Daarbij herstelde zij nog twee beschadigde registers.~· Dit is het
laatste gegeven waarover we beschikken.
lil p. XI s. ·Zelfde rekening t'O 27: Pieter de
Vriese vm1 1·ier riemen
pampier by he111 ghelevert Jan vanden berghe
ende Daniel de G11isy tot
schrn·en l'ande paspoorten. XVI p.p.
" A. Arickx. Ontvangsten
van teswmenten te Pittem
en Ege111, ! 53/i-157/i. in
Vlaamse Stam. 15' jg.
nr. 3-4. maart-april 1979.
p. 224.

'' Brussel. Alge111ee11
Rijksarchief: nr. 38800.
Stadsrekening leper,
1 april 1579-31 maart
1580. f 0 27. Pieter de
\iriese. /)()11cbrnder \'Oor
een nie1nren Registre \'WI
een Riem Pa111pier dienende ten upsc1~1·1•en
vcmde hes/apen 1•1111 de
poorterie deser stede. De
stadsrekening leper.
1 april 1581-31 maart
1582 ontbreekt.

"A. Diegherick. o.c ..
p. 44. met verwijzing
naar de Stadsrekening
leper 4e trim. 1582.
f 0 20 v 0 • De 1redull'e i·an
1111: Pieter de Vriese ter
cause 1·an een groot registre hr haer ghele\'ert ten
comptoire l'lmder wee:;;erie boven, 111itsgaders
van 1·ermaect thebbene
nree andere registers.
tsa111en XVI p.p.
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Naast Jan Grimopont (1583) fungeerden nog Franchois Buskin
(1582). Michiel Mariaval (1584)'\ Symon Caveel (1587) en
Claeis Parmentier ( l 590) als boekbinders in Ieper. ' 0
Het vervaardigen van perkament was een heel apart ambacht.
maar toch nauw verwant aan het drukkersbedrijf. In Ieper fungeerde Jan Moor als perkamentbereider. In 1582 leverde hij
voor de schepenkamer een groot aantal perkamenten kohieren
of registers. bestemd voor de administratieve diensten van het
stadsbestuur." De uitvinding van de boekdrukkunst had tegen
het einde van de 16' eeuw nog geen einde gemaakt aan het
gebruik van perkament voor het schrijven van akten of oorkonden. In l 592 fungeerde een Claeis Broucman als perkamentmaker.
Pieter de Vriese en zijn echtgenote waren in Ieper de laatste
typografen van de 16' eeuw. We moeten wachten tot 1609 vooraleer er een nieuwe generatie drukkers aantrad met François
Billet. afkomstig van Sint-Omaars."
We kunnen stellen dat Pieter de Vriese. zowel in Poperinge als
in Ieper barre tijden heeft beleefd in de griezelige en intolerante
sfeer van de reformatie en de repressie.

Illustratie 3

"F. Bauwen. Poorters
i·an lepet; 24 januari
J597-18 juni I6II. Ieper
2000, p. 77. Michiel
Mariaval. poorter van
Ieper. gehuwd met Anne
de Haene. was getuige
bij een huwelijk op
13.1.1607.
''' A. Diegerick. Essai de
Bibliographie Yproise.
p. 173.
,. Brussel. Algemeen
Rijksarchief. nr. 38801.
Stadsrekening leper.
1 april 1580-31 maart
1581.. f" 43 v'. Jan de
Mo01; parchementmakere
1·a11 XXII cohieren elc
1·an 1·ier 1·el/e11/ ol'er de
rnlle hetalrnghe \'l/11
XLII cohieren diendende
tot SCT)Ten \'llll eenen

nieu\\'en statuutbouck
deser stede. rnlgende
tlast hr mrn heeren
\'Ooght ende scepenen
ghege1·e11, XLIII! p.p.
" A. Vincent. La r.pographie en Belgique
lsauf Am·er.1) au XV/e
siècle: Histoire du lirre
et de lï111pri111erie en
Belgique des origines à
nos jours. 111. Brussel
1924-1925. p. 90-92.

Nieuwe uitgaven
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Claudine WALLART (coord.), Florilège des archives départementales du Nord. - Lille : Archives départementales du
Nord, [2000]. - 200 p. : ill. - ISBN 2-86059-032-3
Archieven hebben de reputatie saai te zijn. Met een gediversifieerde publiekswerking slagen archivarissen erin het grote
publiek van het tegendeel te overtuigen. In dit opzicht is dit
prachtige boek een schot in de roos. De schatten van het immens
rijke Departementaal Archief in Rijsel worden op een aantrekkelijke manier gepresenteerd : een selectie van een kleine honderd preciosa met een pagina tekst en een pagina kleurenillustratie. Ook voor de toelichting was geen moeite teveel. Meer
dan 30 specialisten met ondermeer Jean Bruggeman, Stéphane
Curveiller, Bernard Delmaire en Yves Le Maner zorgden voor
toegankelijke, deskundige beschrijvingen. Het archief bewaart
documenten vanaf 804 ; het oudste stuk in het boek dateert van
816 en is afkomstig uit de kanselarij van Lodewijk de Vrome.
De vroegste vermelding van Rijsel is in een oorkonde van de
graaf van Vlaanderen in 1066 met betrekking tot de stichting
van het Sint-Pieterskapittel. Er zijn iconografisch interessante
zegels van de havensteden Duinkerke en Grevelingen. Papier als
drager verschijnt voor het eerst in de Rijselse stadsrekening van
1301/2. Een prachtstuk is de ingekleurde kaart van de streek
tussen Kassei en Terwaan uit de late l frk eeuw met legenden in
het Nederlands. In zijn inleiding (p. 7-17) wijst directeur Claude
Lanette trouwens erop dat vele lokale archieven in het
Nederlands zijn gesteld. Meer dichtbij is de inlichtingenfiche uit
1943 die voorafging aan de arrestatie en overbrenging naar
Ravensbrück van Lili Rosenberg. Geschreven informatie op
papier en perkament vormt de hoofdmoot maar er wordt ook
gewezen op de collectie oude drukken (een plattegrond van
Sint-Winoksbergen in Sanderus· Gal/ia Flandrica illustruta).
op de beginnende fotografie en op zo veel meer.

Graham DARBY (ed.), The origins and development of the
Dutch Revolt. - Londen en New York : Routledge, 2001. 175 p. : ill. - ISBN 0-415-25379-9
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« Westhoek » besteedt graag aandacht aan de Opstand van de
Nederlanden tegen Spanje in de l 6J' eeuw en vooral aan de emigratiegolf die Zuid-Vlaanderen zo diep heeft getekend. Vanuit
de familiegeschiedenis krijgt de diaspora een menselijk gelaat.
Voor wie de behoefte voelt om die micro-benadering te plaatsen
tegen over de brede historische context kunnen we dit boekje
aanraden. Het bevat 8 bijdragen van internationale historici die
met hun jongste studies de voorbije jaren toonaangevend waren
voor het onderzoek over de 16'" eeuwse Nederlanden. Aan het
woord komen hier ondermeer Geoffrey Parker, Andrew
Pettegree. Guido Marnef en Henk van Nierop. De eerste bijdrage van Henk van Nierop is een intussen klassiek geworden
opstel (eerder in het Nederlands verschenen als "De troon van
Alva". in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 1995) waarin de auteur peilt naar de kern
van de Opstand (strijd voor religie en vrijheid) en vooral naar de
zeer gedifferentieerde manier waarop deze strijd door verschillende maatschappelijke groepen werd ingevuld. Guido Marnef
en Henk van Nierop (in een tweede bijdrage) gaan dieper in op
de betekenis van respectievelijk de steden en de adel voor de
Opstand en Andrew Pettegree doet hetzelfde voor wat de religie
betreft. De bundel opent met een zeer bevattelijke synthese van
de Opstand (met heldere kaartjes) door de samensteller van deze
bundel. Graham Darby. docent geschiedenis in Southampton.

Novi Monasterii : wetenschappelijk jaarboek van het Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138' te Koksijde ten bate van het historisch onderzoek over de cisterciënzers in Vlaanderen en
Nederland. - Vol. 1 (2001), 71 p. - Gent : Academia Press ;
Koksijde: Gemeentebestuur, 2001. - ISBN 90 382 0339 X
In Pasen 2003 opent het nieuwe en prestigieuze abdijmuseum
"Ten Duinen 1138' in Koksijde. De wetenschappelijke museumstaf koppelt aan deze nieuwe start meteen ook een jaarboek
dat wil berichten over en een forum bieden voor de cisterciënzergeschiedenis in Vlaanderen en Nederland. Dit veelbelovend
initiatief start met een boeiende eerste jaargang. Deze bevat de
referaten gehouden op de studiedag « De cultuurhistorische
input van Cisterciënzersites in West-Europa» gehouden op 2223 september 2000 te Koksijde. Daar is een lijst van literatuursignalementen (1999-2001) op het vlak van de cisterciënzersgeschiedenis aan toegevoegd. Info via Abdijmuseum Ten Duinen
1138. Koninklijke Prinslaan 8. B-8670 Koksijde (duinenabdij@koksijde.be).

Hans COOLS, Mannen met macht: edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (1475-1530).
- Zutphen : Walburg Pers, 2001. - 415 p. : ill. - ISBN 906011-625-9
De Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers
werkten hard aan het staatsvormingsproces binnen de Nederlanden in de 15'" en de 1fr" eeuw. Daartoe konden ze terugvallen op de medewerking van een loyale groep. overwegend uit
aristocratische middens. die in steden. gewesten en het leger
sleutelposities innamen en de vorstelijke belangen doordrukten.
In dit bijzonder vlot leesbare boek legt de auteur deze mechanismen bloot. en dist hij een diepgravend portret op van deze
groep. Vanzelfsprekend komt de aristocratie uit Zuid-Vlaanderen. het Rijselse. Artesië en het door Filips de Stoute opnieuw
verworven Picardië uitgebreid aan bod.
De licentieverhandeling ( 1992) van de auteur had precies de
macht van de adel in de kasselrij Rijsel in deze periode tot
onderwerp. Prominent waren de heren van de familie de Croy
die hun machtsbasis in deze regio hadden. maar ook meer
bescheiden figuren krijgen de aandacht zoals Jan van Hames.
heer van Sangatte, Joost van Belle. heer van Zoeterstede. Pieter
van Bergues en tientallen anderen. Een groot deel van het boek
(p. 149-308) bestaat overigens uit een prosopografie, alfabetisch
op naam geordend.

Revue historique de Dunkerque et du littoral : N° 35,
Décembre 2001. - Dunkerque : Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, 2001. - 454 p. : m.
Revue historique de Dunkerque et du littoral : tables 19722000 : N° 2, hors série . - Dunkerque : Société dunkerquoise
d'histoire et d'archéologie, [2001]. - 245 p.
Samen met de 35'" jaargang bracht de Société dunkerquoise
d'histoire et d'archéo!ogie meteen ook een extra-nummer uit
met de bibliografie van de voorbije jaargangen. vanaf 1972. In
dat jaar werd de Société opnieuw tot leven gewekt. tot 1983
onder de naam Société des Amis du Vieux Dunkerque. Deze
vereniging wierp zich op als erfgenaam van haar prestigieuze
voorgangers (Société Dunkerquoise pour l 'e11courageme11t des
Sciences, des Lettres et des Arts. en de Union Fau!connier).
opgericht diep in de 19"' eeuw. maar in de dertiger jaren van de
vorige eeuw van het toneel verdwenen. De nieuwe start zorgde
voor een volwaardig historisch tijdschrift. dat medewerking
vond in de academische wereld. en vandaag. in tegenstelling tot
vele andere lokale en regionale historische kringen en tijdschriften, een bijzonder bloeiend bestaan kent onder leiding van
Christian Pfister. De specifieke grenssituatie van Duinkerke verklaart ondermeer de internationale belangstelling voor het tijdschrift ; de redactie ondersteunt dit door alle artikelen te voor-
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zien van een samenvatting in het Spaans. het Engels en het
Nederlands. In de bibliografie worden de 342 tot op heden verschenen artikelen meestal ook met deze samenvattingen opgenomen en verder ontsloten via twee registers.
De lijvige jaargang 2001 biedt een getrouwe staalkaart van de
domeinen waarop deze historische vereniging actief is met
ondermeer maritieme geschiedenis (o.a. over archieven over
Duinkerke en Calais in Bilbao, smokkel in Ierland in de 16"'
eeuw), kaapvaart, en de weredloorlogen (Patrick Odonne over
de Duinkerkse epuratiedossiers (1944-1949)).
In het bijzonder willen we verwijzen naar het overzicht dat
Christian Pfister biedt van het familiekundig onderzoek in de
Noord-Franse kuststreek (van Ghyvelde tot Grevelingen. de
noordelijke gemeenten van het arrondisement Duinkerke) gedurende de voorbije kwarteeuw : Un quart de siècle de recherche
généalogique en Flandre maritime. p. 415 tot 418. Daarin geeft
hij voor elke gemeente de tafels en de analyses van akten die
vrijwilligers van de Cercle Généalogique Flandre-Artois (Belle
en Roosendael ) hebben aangelegd.

Annales du Comité Flamand de France, 58 (2000). Hazebrouck : Comité Flamand de France, 2001. - 148 p. :
ill. - ISBN 2-908062-06-2
11 bijdragen over Frans-Vlaanderen bevat dit nieuwe jaarboek
van het bloeiende Comité Flamand de France. Roger Berger
opent met een inkijk op de eigen archiefschatten van de vereniging. Het betreft documenten die verband houden met het wilhelmietenklooster van Peene. van 1243 tot 1712. Vervolgens (p.
15-45) wordt diepgravend ingegaan op de laatmiddeleeuwse
graanhandel langs kanalen en rivieren tussen Vlaanderen en
Artesië, één van de graanschuren van Vlaanderen. Transport
over water was veruit het goedkoopst. Vooral de Leie liet toe de
voornaamste Vlaamse klanten, zijnde de grote steden, te bedienen. Sint-Omaars als poort van Artesië en Gent in Vlaanderen
bekleedden in deze economische uitwisseling de sleutelposities.
Archeologen met ondermeer Nathalie Vanbrugghe maken aan
de hand van overwegend iconografische en cartografische bronnen een reconstructie van het poortgebouw en het binnenhof
van de abdij Beaupré-sur-la Lys van de 16"' tot de 20st eeuw.
Vandaag rest er niets meer; de hoeve verdween als laatste getuige van deze monastieke site in 1988. Christiane Lesage zorgt
zoals steeds voor nieuwe gegevens over Frans-Vlaamse monumenten. De ontdekking van correspondentie van de BenjaminJoseph Dewarlez-Lepers (1767-1819) maakt duidelijk dat deze
architect verantwoordelijk was voor de grondige verbouwing
van het zogenaamde kasteel Vandamme in Kassei. Verschillende
brieven tussen generaal Dominique Vandamme (1770-1830) en
de architect hebben betrekking op het kasteel. Kleinere notities
en boekbesprekingen vinden hun weg via het Bulletin (nrs 58-

60, telkens 24 pagina's), met nieuws over de molens in Belle in
1780, de kunstenaarsfamilie Bafcop, de Sint-Maartenskerk in
Arneke, de 16"'-eeuwse astroloog Pieter Haschaert uit Armentiers, enz.

Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et
de la région. - Tome 31 (2001), 384 p.
De Historische Kring voor het Leiegebied rond Komen en
Waasten, de uithoek van de Westhoek, doet met dit goed gestoffeerde en prestigieus uitgegeven nieuwe jaarboek haar reputatie
alle eer aan. Minder goed nieuws in 2001 was het overlijden van
Henri Bourgeois ( 0 1927), voorzitter van de vereniging van
1966 tot 2001. De 19 bijdragen en een reeks mededelingen kunnen hier niet allemaal worden behandeld. Fabrice de Meulenaere beschrijft de heerlijkheid Doulieu (Zoeterstede) die zich
uitstrekte in Stegers (Estaires) en Steenwerck en aldus een
enclave vormde van de kasselrij Waasten in de kasselrij Belle.
Er zijn schepenakten bewaard voor de jaren 1740-1749 en
1760-1769 (Rijsel, ADN, E 2710-2711). Dezelfde auteur
beschrijft Nieuwkerke in de 18"' eeuw, in 1769 losgeweekt uit
de kasselrij Belle en ondanks lokaal verzet toegevoegd aan de
kasselrij Waasten. Jean-Philippe Lahouste put breedvoerig uit
het familiearchief Stragier en schets aan de hand van de correspondentie van Fernand Stragier ( 0 Waasten, 1892 ; gesneuveld
in Staden in 1918) een persoonlijk oorlogsverhaal, 1914-1918.
Het artikel wordt ondersteund door een vereenvoudigde genealogie Stragier-Vereecke-Bavay (p. 282). Boeiend is het onderzoek van Francis De Simpel over het visrecht in de Leie
(Komen, Nederwaasten, Waasten, Deulemont, Frelinghien en
Houplines) van de late Middeleeuwen tot het einde van het
Ancien Régime.
Onderzoekers voor deze regio kunnen terecht in het « Centre de
Documentation de la Société d'Histoire de Comines-Warneton
et de la Région, Hótel de Ville, place de l' Abbaye, B-7784
Warneton (telefoon 056 557966). Bibliothecaris is Michel Van
Pottelberghe.
Ludo Vandamme
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Kopij

De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word, samen met een uitprint ) op prijs. De publicaties van lange artikels kan, in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur; aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160 pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 ( 1995),
jg. 12 (1996), jg. 13 (1997), jg. 14 (1998), jg. 15 (1999), jg. 16 (2000) en jg. 17 (2001)
beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden. Nieuwe leden kunnen de vorige
beschikbare jaargangen bekomen met een éénmalige korting van 20 %.
De abonnementsprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden voor 2002
zijn:
België:
Nederland:
France:
Andere landen:

13,00 EURO overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.
Westhoek v.z.w., Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper.
14.50 EURO overschrijven op Rabobank-rek. 11.33.39.143, t.n.v.
Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge.
14.50 EURO par virement au compte LA POSTE nr. 12 258 06 T Lille,
au nom de Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950 Heuvelland-Nieuwkerke
16.50 EURO op rek. 000-1692845-01, t.n.v.
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Beselare
Voor de parochie Beselare werden 264 ' rubrieken genoteerd,
die samen 597-2-0 f parisis opbrachten.
Van de circa 1.433 ha grootte parochie was bijna 86 % onderhevig aan de tiendepenning. daarvan was ongeveer 32 % bos en
68 9c land en weide. Opmerkelijk is dat in 48 rubrieken de
grootte in honderd/and\· werden uitgedrukt, een oppervlakte
maat die in de kasselrij Ieper niet gebruikelijk was, maar wel in
de kasselrij Kortrijk ....
De parochie telde 135 huizen (en huizekens). inclusief de hofsteden en de 11 herbergen. Van deze talrijke herbergen werden
er 5 uitgebaat door de eigenaar, het zijn De Drie Conynghen
(Cornelis Waermoes). de Ruetele (Jacob Danchot), De Zwane
(Rouge de Drivere), tWielke (Luucx de Grave) en één zonder
specifieke benaming (Rouge Braem). De zes andere herbergen
waren De Croone (het wethuys ', eigendom van de wezen van
Anceel Snick en uitgebaat door Jan van Provyn), Den Visch
(eigendom van Maye Billet en uitgebaat door Danneel vander
Steene). St Joris (eigendom van Danneel vander Steene en uitgebaat door Jan Billet), 'tGouden Hooft' (eigendom van Loys
vander Woestine en uitgebaat door Luucx de Capmakere), Ste
Pieters (eigendom van Joris Baers en uitgebaat door Jan vander
Haeghe) en het Scaeck (eigendom van Pieter Crop en uitgebaat
door Joos Baers).
Exclusief twee doorgehaalde rubrieken.
: J. Maes. De 11"i11d1110/ens. hrm11renje11, her/lergen en de To,·eresse
Parochie. Langemark.
1958. p. 61.
'J. Maes. o.c .. p. 59:
gelegen langs de Oude
Kortrijkstraat.
'J. Maes. o.c.. p. 7. Over
de heren van Beselare
zie: J. H. Maes. Het markie1.aat van Beselare.
Langemark. 1965.
1

De enige molen van het dorp werd gepacht door Naerdt de
Parmentier. Deze was. alhoewel niet in het kohier vermeld, met
zekerheid de eigendom van de heer van Beselare".
Tot de belangrijkste eigenaars behoorden de heer van Beselare
die eigenaar was van 105 gemeten en de molen. Een zekere
Meester Jan van den Poele bezat eveneens 105 gemeten en een
tiende. Belangrijke grondbezitters waren nog de families de
Drivere (Boudin de Drivere bezat 86 gemeten). vander Vist
(Karel vander Vist bezat 74 gemeten) en Baers. Ook Jan
Kesteloot (83 gemeten). Sanders vander Strate als voogd van de
wezen van Maertin Pauwels (81 gemeten), Cornelis van Eecke

(78 gemeten), en Boey de Snick (77 gemeten) behoorden tot de
top tien.
Als kerkelijke instellingen waren vooral de abdij van
Nonnebossche. eigenaar van 46 gemeten, en de abdij van
Zonnebeke, met een paar tienden, de belangrijkste verpachters.
Transcriptie'
(F XVIJ v
Becelaere
Pieter van Roosebeicke hout IIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert VJ f parisis siaers. comt den Xen penninck XIJ s.
0

)
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De zelve hout VJC lands. van Jan van Eecke. om IIIJ f parisis
siaers. comt den Xen penninck VIIJ s.
De zelve hout onderhalf ghemet lands. van Malen de Vacht. om

111 f parisis siaers. comt VJ s. parisis
De zelve hout een half ghemet lands, van Jan van Ypre. om XV
s. parisis siaers. comt J s. VJ d. parisis
Franchoijs de Drivere hout een huusekin, van Cornelis van
Eecke. om VJ f parisis siaers. comt den Xen penninck XIJ s.
parisis
Maryn de Vacht hout een half huusekin met IXC lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XL s. parisis siaers, comt de Xen
penninck IIIJ s. parisis
Augustyn de Poortere hout een hofstede. groot XXVIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XLVIIJ f parisis
siaers. comt den Xen penninck IIIJ f XVJ s. parisis
Jan Plouvijer hout een huusekin met IXC lands, hem toebehorende. gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt den Xen pen11i11ck
VJ s. parisis
Willem Cappelle hout een hofstede. groot XXX ghemeten
lands, vander weduwe van Mathys vander Mersch. om IX f
grooten siaers, comt IX f XV J s. pa ris is (sic)
0

(F XVIIJ r
De zelve hout IXC lands van Willem van Oost. om IIJ f XIJ s.
parisis siaers. comt den Xen pennick VU s. parisis
)

Malen Pauwels hout een huus met IIJ ghemeten lands. twelcke
land hy hout in cheinse vanden Heleghen Gheest van Becelare,
om VJ f parisis siaers, comt XIJ s. parisis

' Zonder de subtotalen
onderaan ieder folio.

Jan de Bottelgier hout VIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeert XIIIJ f parisis siaers, comt den Xen
penninck XIIIJ s. parisis (sic)
Michiel de Snick hout een hofstede, groot XV ghemeten lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XXX f parisis siaers, comt
den Xen penninck IIJ f parisis
Sanders vander Vist hout een huusekin met llIJ ghemeten lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XIIIJ f parisis siaers, comt
den Xen penninck XXVIIJ s. parisis (alles doorgehaald, zie
twee volgende rubrieken)
Sanders vander Vist hout IIIJ ghemeten lands, van mynen heere
van Becelaere, om XIllJ f parisis siaers, comt XXVllJ s. parisis
De zelve hout noch een huusekin, hem toebehoort, gheëstimeert
V f parisis siaers, comt den Xen penninck X s. parisis
Cornelis Waermoes hout een herreberghe, ghenaempt ghenaemt
(sic) De Drie Conynghen, hem toebehoorende met zyne complyssen, gheëstimeert (XXXVJ f parisis siaers, comt den Xen
penninck) IIJ f XIJ s. parisis
De zelve hout IJ ghemeten lands, van de weduwe van Jan Pres,
om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s. parisis
(f° XVIIJ v 0 )
de zelve hout IIIJ ghemeten en half lands, hem toebehoorende,
gheëstimeert VIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck XVJ
s. parisis

Maryn Mathijs hout een hofstede. groot V ghemeten lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert X f parisis siaers, comt den Xen
penninck XX s. parisis
De zelve hout noch IJ ghemeten lands vander weesen van
Maertin Mathijs, om IIJ f X s. parisis siaers, comt den Xen penninck VIJ s. parisis
Andries Baeuraetse hout een hofstede, groot VIJC en half lands,
van Joossyne Baeuraetse zynen moedere, om X f parisis siaers,
comt den Xen penninck XX s. parisis
De zelve hout IIJC lands. hem toebehoorende, gheëstimeert XL
s. parisis siaers, comt den Xen penninck llIJ s. parisis
Joos de Capmakere hout een huusekin met llIJC lands, hem toebehoorende, gheëstimeert VJ f parisis siaers, comt den Xen
penninck XIJ s. parisis
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Maryn Patyn hout een hofstede, groot XXIIIJ ghemeten lands,
van Malen Patyn, om VJ f grooten siaers, comt den Xen penninck VU f IIU s. parisis
Boey de Snick hout een hofstede, groot LX ghemeten lands,
hem toebehoorende met zyn complyssen, gheëstimeert C f
parisis siaers. comt den Xen penninck X f parisis
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De zelve hout VU ghemeten lands vanden Abt van Zunnebeke,
om X f parisis siaers, comt XX s. parisis (in margine:)
Zunnebeke
De zelve hout VU ghemeten lands, vander weduwe van Jan Pil,
om X f parisis siaers, comt XX s. parisis
(f° XIX r 0 )
de zelve hout IU ghemeten lands vanden disch van Becelaere,
om VJ f VJ s. pa ris is siaers, comt XIIJ s. parisis (in margine:)
disch

Kallekin, de weduwe van Mathys vander Mersch, hout een hofstede, groot XC ghemeten lands, van Meestere Jan vanden
Poele, om VIIJ f grooten siaers, comt den Xen penninck IX f
XU s. parisis
De zelve hout XXV ghemeten lands, vanden cloostere van
Nunnebussche, om XXIIU f parisis siaers, comt den Xen penninck XLVIIJ s. parisis (in margine:) Nunnebussche
De zelve hout een thiende, van myn heere den Abt van
Zunnebeicke, om VIIJ f grooten siaers, comt den Xen penninck
IX f XIJ s. parisis (in margine:) Zunnebeke
De weduwe van Kaerle Temmerman hout een hofstede, groot
VU ghemeten lands, huer toebehoorende, gheëstimeert XV f
parisis siaers, comt den Xen penninck XXX s. parisis
De zelve hout noch VJ ghemeten lands, van Ector Pauwels, om
XXIIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout IIJC lands, vanden disch van Gheilvelt, om XXIIIJ s. parisis siaers, comt den Xen penninck IJs. parisis (in margine:) disch
Joos van IJ pre hout een hofstede, groot IX ghemeten lands, hem
toebehoorende met zyne kynderen, gheëstimeert XXX f parisis
siaers, comt den Xen penninck IIJ f parisis

De zelve hout een huusekin met LIIJ vichtich (doorgehaald)
roeden lands. hem toebehoorende. gheëstimeert VJ f parisis
siaers. comt XIJ s. pari.sis
Christiaen de Vacht hout een hofstede, groot IIJ ghemeten
lands, van der weduwe van Vincent van Loege. om IX f parisis
siaers, comt den Xen penninck XVIIJ s. parisis
(f° XIX v 0 )

de zelve hout VJC lands, hem toebehoorende, gheëstimeert IIJ
f parisis siaers, comt den Xen penninck VJ s. parisis
Malen Patijn hout een hofstede van XVIIJ ghemeten lands, toebehoorende Jan Kesteloot, om VJ f grooten siaers, comt den
Xen penninck VIJ f IIIJ s. parisis
Jan van Hulle filius Joos hout een hofstede. groot XIIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert VIIJ f VIIJ s. parisis siaers. comt den Xen penninck XVIJ s. parisis
De zelve hout een thiende vanden Abt van Zunnebeicke, huer
bestreckende in Becelaere, om VIJ f grocJten siaers, comt den
Xen penninck VIIJ f VIIJ s. (parisis) (in margine:) Zunnebeke
Maerten Tack hout een hofstede, groot XVIIJ ghemeten lands,
hem toebehoorende met zyne kynderen. gheëstimeert XXIIIJ f
parisis siaers, comt den Xen penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout een huusekin van Langhe Malen, met VJC lands,
om XVIIJ f parisis siaers, comt den Xen penninck XXXVJ s.
parisis
Meestere Joos Thielin hout een huus, toebehoorende de kercke
van Becelaere, om X f parisis siaers, comt den Xen penninck
XX s. parisis (in margine:) kerke

Maeykin, de weduwe van Joos de Capmakere, hout een hofstede, groot LVIJ ghemeten lands, huer toebehoorende, gheëstimeert VJ f grooten siaers, comt den Xen penninck VU f IIIJ s.
pari sis
Jan van Provyn hout een herreberghe, ghenaempt de Croone,
met XIJ ghemeten lands, vande de weesen van Anceel Snick,
om XIJ f grooten siaers, comt den Xen penninck XIllJ f VIIJ s.
pa ris is
(f° XX r 0 )

(In margine:) Den XXVIIJen in maerte XVC XLIIJ naer
Paesschen, (present) bailliu, Bossaert, Langhemersch, Haze,
Tasseel ende Provengier
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Peryne, de weduwe van Jans de Bottelgier, houd met hueren
kinderen, XVJ ghemeten lands ende IJ hofsteden, gheëstimeert
IIIJ f grooten siaers, comt IIIJ f XVJ s.
Daneel Bottelgier houd X ghemeten lands, hem toebehoorende,
gheëstimeirt XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Boudin de Drivere houdt LXXXVJ ghemeten, behuust, hem
toebehoorende, gheëstimeirt LIJ f parisis siaers, comt V f IIIJ
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s.
Joos vander Haghe houd XV ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ
s.
De zelve houd XJC lands, toebehoorende Boudin de Drivere,
om L s. parisis siaers, comt V s.
De voorseyde houd anderhalf ghemet, vander weduwe Jan de
Bottelgier, om XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Willem de Valckenaere houdt IIIJ bunderen lands, toebehoorende de weduwe van Rougier Baeuraetse. om VJ f parisis siaers,
comt XIJ s.
De zelve houd J bunder, van Boudin de Drivere, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houd noch IJC (lands) vanden disch, om XXIJ s.
(parisis) siaers, comt IJ s.
(De zelve) houd vander weduwe (van) Jan de Bottelgier IIJC
lands. om XXXIJ s. parisis siaers, comt IIJ s.
(De zei ve) houd noch van Andries Baeuraetse, XIIIJC lands, om
V f parisis siaers, comt X s.
Willem van Oost houdt XVIIJ ghemeten, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ
s.
(In margine:) De zelve Willem houd noch Vil ghemeten, van
Jan van Ackere cum suis, voor XXIJ f parisis siaers, comt XLIIIJ s.
Joos Crabbe houdt XXXIX ghemeten lands. behuust, toebehoorende Staessaert ende Passchier vander Haghe cum suis. om
VIIJ f grooten siaers, comt IX f XVJ s. (sic)

Kathelyne (doorgehaald) Olivier Dael houdt IIIJ ghemeten
lands, huer (sic) toebehoorende, gheëstimert VU f parisis siaers, comt XllIJ s.
(f° XX v 0 )
Willem Kerdenael houd XX ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt metgaders 1111 ghemeten m
Passchendale, XXVllJ f parisis siaers, comt LVJ s.

De zelve houd VU ghemeten lands, toebehoorende de weduwe
Pieter de Kerdenael, om XIIIJ f parisis siaers, comt XXVllJ s.
Willem Crop houd XIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende Maertin Pauwels, om XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ
s.
Jan Kesteloot houd XXIIIJ bunderen lands, behuust, toebehoorende mynen heere van Beselaere, om XIJ f grooten siaers, comt
XIIIJ f \!IIJ s.
De zelven houd vanden voornomden heere neghen ghemeten
lands onder vivers, mersch ende mudsaers, om XL f parisis
siaers, comt 1111 f
(De zelve) houd noch IJ ghemeten lands, van Rougier de
Drivere cum suis, om \!IJ f X s. parisis siaers, comt X\1 s.
Pieter vander Strate houd IX ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch \!JC lands, van Pierre Stoorm, om L s.
parisis siaers, comt \! s.
Mael Ruebrecht houd X\!IJC lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimert \! f X s. parisis siaers, comt XJ s.
(De zelve) houd noch IIJC lands, toebehoorende Joos vander
Haghe cum suis, om X s. parisis siaers, comt J s.
Severin Fierin houd \IJ ghemeten lands, toebehoorende de
weduwe Martin de Muelenaere, om XIX f parisis siaers, comt
XXX\!IIJ s.
De zelve houd van Pieter vander Doolighe, IJ ghemeten, om\!]
f X s. parisis siaers, comt XlIJ s.
(De zelve) houd noch IJ ghemeten lands, hem toebehoorende,
gheëstimeert llJ f pari sis siaers. comt \! J s.
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(f° XXJ r 0 )

Jacob Tack hout een hofstede, groot XIIIJ ghemeten ende een
half, hem toebehoorende, gheëstimeert XXVIIJ f parisis siaers.
comt den Xen penninck LVJ s. parisis
Jacob Minne hout een hofstede, groot XXIIJ ghemeten lands,
vander weesen van Loey Navegheer. om XX f XIIIJ s. parisis
siaers, comt den Xen penninck XLJ s. parisis
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De zelve hout VU ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert VU f parisis siaers. comt den Xen penninck XIIIJ s.
parisis
Gillis Craeye hout IIIJC lands met een huusekin dervp staende,
hem toebehoorende. gheëstimeert IX f XIJ s. parisis (siaers).
comt den Xen penninck XIX s. parisis
Luucx vander Beicke hout een half huusekin, met LIIJ vichtich
lands. gheëstimeert X s. parisis siaers. comt J s. parisis
Pieter de Vacht hout een huusekin, met IJ ghemeten lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert IIIJ f parisis siaers, comt den Xen
penninck VIIJ s. parisis
Jacob Zanneke tYpre houd VIIJ ghemeten busch. hem toebehorende, estimé XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
De weduwe van Joris de Boerleke tYpre houd IIIJ ghemeten
busch. (hem toebehorende), estimé VIIJ f parisis siaers, comt
XVJ s.
Jan vander Steichele houd IIJ ghemeten busch. (hem toebehorende). estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
(F XXJ v 0 )

Perine, de weduwe van Jan Bottelgier, houdt een ghemet IJC
roeden busch, huer toebehorende, estimé XL s. parisis siaers,
comt IIIJ s.
Ector Pauwels houd IJ ghemeten busch, hem toebehorende,
estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Antheunes vanden Driessche houdt van Meestere Boudin de
Ruielles een hofstede, groot ... (sic) lands, om XXIIIJ f siaers,
comt XLVIIJ s. (alles doorgehaald) (in margine:) X s.
(f° XXIJ r 0 )

Dher Cornelis vander Beke 6 , prochiepape, houd de priestraige
ende een thiende, gheëstimert VJ f grooten siaers, comt VU f
IIIJ s.

'Zie ook: J. H. Maes. Uit
kerkelijk Beselare,
Langemark. 1960. p. 40.

De zelve houd vanden Abt van Zunnebeke IJ ghemeten, om VIIJ
f parisis siaers, comt XVJ s. (in margine:) Zunnebeke
De voorseyde heift noch IIIJC lands, hem toebehoorende, gheëstimeirt L s. parisis siaers, comt V s.
Sanders vander Strate. als vooght vander weesen (van) Maertin
Pauwels, gheift over een hofstede, groot XVJ bunderen, om VIJ
f grooten siaers, comt VIIJ f VIIJ s.
De zelven, in zynen name, houd XIJ ghemeten lands. behuust,
toebehorende dher Cornelis vander Beke. om XXIIIJ f pari.sis
siaers, comt XLVIIJ s.
(De zelve) houd noch van Mervrauwe van Nonnebussche, VJ
ghemeten mersch, om XX f parisis siaers. comt XL s.
(in margine:) De zelven houd VJ ghemeten lands, met zeker
partien van huuzinghen dervp staende, toebehoorende Pietere
de Bottelgier. om XVJ f pari.1is siaers. comt XXXIJ s.
(De zelve) houd noch vanden disch IJ ghemeten, om IIJ f XIJ s.
pari.sis siaers, comt VIJ s.
(De zelve) houd VIJ ghemeten, hem toebehoorende. behuust,
gheëstimeirt XV f parisis siaers. comt XXX s.
Kaerle Pauwels houd XV ghemeten lands. behuust, hem toebehoorende, gheëstimeirt XVIIJ f pari.sis siaers, comt XXXVJ s.
Clays Therrin houd XXXIIJ ghemeten lands, behuust. toebehorende Boudin de Drivere cum suis, om VIIJ f grooten siaers,
comt IX f XIJ s.
Jacquet de Febure houd IX ghemeten lands, behuust, toebehoorende Jan Wielant, om XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ
s.
Mynckin, de weduwe van Pietere Cardoen, houd thien ghemeten lands, behuust, toebehoorende de kinderen (van) Jan vander
Cruce, om XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Dher Augustin vander Oestene houd een huzekin, om Meester
Joos Thierin, om V f parisis siaers, comt X s.
(f° XXIJ v 0 : blanco)
(f° XXIIJ r 0 )
XXVIIJen in maerte XVC XLIJ (sic) naer Paesschen, present
den bailliu, Bossaert, Langhemersch, Haze, Tasseel ende
Provengier.
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(In margine:) Denys, Soenin ende Jacob Struve kennen hemlieden borghe ende principael over Michiel vander Strate, omme
vp hemlieden te recouvrene van zulcke scaden ende intresten als
de Keysere zoude moghen hebben vanden ontfangst vanden
Xen penninck vander prochie van Becelare vp heerlicke executie elc voor ander ende een voor al.
Pieter Dael houdt een huuzeke met een hondert lands, hem toebehorende, estimé te IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Danneel vander Steene houdt de herberghe ghenaemt den Visch,
met XXIJC lands, toebehoorende Maye Billet, voor LVIJ f
parisis siaers, comt V f XIIIJ s.
(De zelve) houd noch drie ghemeten lands, van Ancheel de
Snick, drie ghemeten lands (sic), voor XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
(De zelve) houd een bunder lands, van myn heere van Becelare,
voor XV f parisis siaers, comt XXX s.
Jan Coolzaet houdt X ghemeten lands, van Pieter Crop, voor X
f X s. parisis siaers, comt XXJ s.
De selve houdt een stede, behuust, groot XLVIJ ghemeten
lands, hem toebehorende, estimé LIX f XVIJ s. parisis siaers,
comt V f XIX s.
derbinnen begrepen IX ghemeten, toebehorende den Ghemene
Aermen tYpre (in margine:) aermen
de selve houdt noch VJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Andries Nollet houdt van Rougier de Drivere een hofstede,
groot XVJ bunderen preter een ghemet, voor XIJ f XIIIJ s. XIJ
d. groten siaers, comt XV f V s.
Joris van Becelare houdt IIJ bunderen lands, behuust, van Pieter
de Capmakere, voor XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(f° XXIIJ v 0 )

Pietre de Capmakere houdt XIIIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende, estimé XXXVIJ f parisis siaers, comt IIJ f XIIIJ
s.
(De zelve) houd vier bunderen lands, van zynen broedere, voor
XXX f parisis siaers, comt IIJ f
Jacob Danchot houdt een herberghe ghenaemt Ruetele, met
XXVJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé XV f XIJ s.
pa ris is siaers, comt XXXJ s. (sic)
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Jan Sabbe houdt een huuzeke met een hondert lands. hem toebehorende. estimé IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.
Franche Bossier houdt een hofstede. groot VIJ ghemeten lands.
hem toebehoorende. estimé VIIJ f parisis siaers. comt XVJ s.
Cornelis van Robays houdt van Joos Baes ende Modaert Casier
een huus met IJ ghemeten lands. voor XXIJ f parisis siaers.
comt XLIIIJ s.
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(De zelve) houdt noch XXVIIJ ghemeten lands. hem toebehorende. estimé XXIIJ f parisis siaers. comt XLVJ s.
(De zelve) houdt noch van Joos vander Haeghe IX ghemeten
lands. voor XXVIJ f parisis siaers. comt LIIIJ s.
Denys Terdelant houdt een steide van Martin Pauwels. met VJ
bunderen lands. voor XLV f parisis siaers. comt IIIJ f X s.
(De zelve) houdt noch VJ bunderen lands, hem toebehorende.
estimé XXJ f XIJ s. pari.1is siaers. comt XLIIJ s.
(De zelve) houd noch vanden disch van Becelare, een half bunder lands. voor IIJ f IJs. parisis siaers, comt VJ s. (in margine:)
disch
(f 0 XXIIIJ r 0 )
Joos de Vos houd een hofstede. hem toebehorende met zyne
complissen. groot XV ghemeten lands. estimé XV f pari.sis
siaers. comt XXX s.
Gillis van Hee houdt IIJ ghemeten en half lands. behuust. van
Beelken Cardinaels. voor VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
(De zelve) houdt noch IJ ghemeten lands. hem toebehorende.
estimé estimé (sic) IIJ f parisis siaers. comt VJ s.
Cornelis van Eecke houdt een hofstede. groot LXXVIIJ ghemeten lands. hem ende zyne kinderen toebehorende. estimé IIIJXX
XIIJ f XIJ s. parisis siaers. comt IX f VIJ s.
Jan Gheldolf houd een hofstede. hem toebehorende. groot IJ
bunderen lands. estimé XIJ f pari.sis siaers. comt XXIIIJ s.
Maercx Vulsteke houdt een huus met een hondert lands. hem
toebehorende. estimé XL s. parisis siaers. comt IIIJ s.
Augustin de Dobbelaere houdt een hofstede van Joos Calmein.
groot V bunderen. voor XXXVIIJ f parisis siaers. comt IIJ f
XVJ s.

Joos Pil houdt een bunder lands, behuust, van Grytkin vander
Haghe, voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Rouge Boutten houdt van Meeux Casin VIJC lands, behuust,
voor VIJ f parisis siaers. comt XIIIJ s.
Joos Braem houdt een hofstedeke van Boey de Drivere, met
XVIIJC lands, voor XIJ f parisis siaers, cmnt XXIIIJ s.
0

(f° XXIIIJ v
(De zelve) houdt noch vander prochiepape van Becelare IIIJC
lands, voor XXX s. parisis siaers, comt llJ s.
)

Pieter van Dichele houdt XJ ghemeten lands, behuust. van
Perine Luucx. voor XL f parisis siaers, comt IIIJ f
Michiel vander Straete houdt XIJ ghemeten. behuust. hem cum
suis toebehorende. voor XL f parisis siaers, comt IIIJ f
Rougier Onghereet houdt IJ bunderen lands, behuust. hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s.
(De zelve) houdt noch van Passchine Daels IIIJ bunderen lands,
voor XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
Jan van Dichele houdt IX ghemeten lands, hem toebehorende,
behuust, estimé XV f parisis siaers, comt XXX s.
(De zelve) houdt noch, van Mathys Ratoen. een bunderen lands,
voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Michiel vander Haeghe houdt een hofstede. groot XV ghemeten, hem toebehoorende, estimé XV f parisis siaers, comt XXX
s.
Maertin vander Haeghe houdt V ghemeten lands. van Cornelis
vander Haeghe cum suis, voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ
s.
(De zelve) houd noch IIIJ ghemeten, hem toebehorende, estimé
voor VJ f pa ris is siaers, comt XIJ s.
(f° XXV r 0 )
Jan van Coelgen houdt een huuseke met IJ ghemeten lands, hem
toebehorende, estimé IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.

De selve houd noch JIJ ghemeten lands, van Lyoen Mottoere
cum suis. voor IIIJ f X s. parisis siaers. cmnt IX s.
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Rouge de Drivere houdt een herberghe ghenaemt de Zwane,
groot X bunderen lands, hem toebehorende, estimé VJ f X s.
grooten siaers. comt VIJ f XVJ s.
Maye, de weduwe van Roege de Man. houdt een huusekin, met
een hondert vichtich roeden lands, extimé voor IIJ f parisis
siaers. comt VJ s.
Maercx de Muenick houd VIJ ghemeten lands, behuust, vander
weesen Mael van Roo, voor XX f parisis siaers, comt XL s.
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Boudin van Nieukercke houdt XX ghemeten lands, behuust,
hem toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(De selve) houdt noch, van Tannekin van Nieukercke, weduwe
van Pieter van Daele, X ghemeten cum suis, voor XV f parisis
siaers, comt XXX s.
(De selve) heift ontvroomt V ghemeten en half mersschen, van
den weesen Jans van Nieukercke, voor XIJ f parisis siaers.
comt XXIIIJ s.
Mael vander Doest houdt XVJ bunderen lands, behuust hem
ende zyne kinderen toebehorende, estimé voor XL f parisis
siaers, comt IIIJ f parisis
(f° XXV v 0 )
De weduwe van Joris vander Woestine houd X bunderen lands,
behuust, huer ende huere kinderen toebehoorende, estimé XXV
f parisis siaers. comt L s.

Pieter vander Cappelle houd IJ bunderen busch, van meestere
Gillis Scoolmeestere te Waestene. voor XXIIIJ f pari.sis siaers,
(comt) XLVIIJ s. (In margine:) solvit XXIIIJ s.
Maertin Pauwelin houdt een hofstede, groot XX bunderen
lands, hem toebehorende. ghereserveert VIJ bunderen vander
weesen Jans de Smet, estimé de VIJ bunderen voor XLIIJ f
parisis siaers. comt IIIJ f VJ s. ende XIIJ bunderen te LXXVIIJ f parisis siaers. comt VIJ f XVJ s. pari.sis, tsamen XIJ f IJ s.
(in margine:) nota
De weduwe van Danneel Waermoes houdt van Denijs Moenin
VIJ bunderen en half lands, voor LIIIJ f IIIJ s. parisis siaers,
comt V f VIIJ s.
Danneel Waermoes houdt een huus van Willem van Oost, voor
XV f parisis siaers. comt XXX s. (in margine:) nota
Anthuenis de Drivere houdt XJ bunderen lands, hem toebehorende de heilft ende dander heilft Joos vanden Winckele. estimé

HIJ f X s. parisis siaers tbundere, comt L f (sic) parisis siaers,
(comt) V f parisis (in margine:) nota
Kaerle de Vacht houdt VIIJC lands, behuust, hem toebehoorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Jan van Eecke houdt L ghemeten lands, hem toebehoorende,
behuust, estimé LX f parisis siaers, comt VJ f parisis
(f0 XXVJ r 0 )
De selve Jan van Eeke houdt vander weduwe van Jan Cardinael,
IllJ ghemeten en half lands, voor IX f parisis siaers, comt
XVIIJ s.
Joos Gheldolf houdt VU ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Pieter Gomare houdt XVIIJC lands, behuust, vander weduwe
Willem Robbe, voor IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
Jossine, de weduwe van Luucx vander Strate, houdt IX bunderen een ghemet lands, huer ende huer kinderen toebehoorende,
behuust, estimé XXVIIJ f parisis siaers, comt LVJ s.
Maijke, de weduwe van Pieter Plouvier, houdt een huuzeke,
huer toebehorende, met IJC hondert lands, toebehoorende
Luucx de Grave, estimé IIJ f IIIJ s. parisis siaers, comt VJ s.
De weduwe van Lauwers vander Lende houdt IIJ ghemeten
lands, behuust, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
De weduwe van Luucx van Dorpe houdt vander weduwe van
Jacob de Bul, een huus, voor XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ
s.
Joriz Baerz woonende te Meenene houdt IIIJ ghemeten en half
busch, hem toebehorende, estimé XIIJ f X s. parisis siaers,
comt XXVIJ s.
Pieter Denys houdt IIIJ bunderen lands, behuust, danof tdeen
bundere hem toebehoort ende de reste den disch van Becelare,
voor XV f parisis siaers, comt XXX s. (In margine:) disch
(f° XXVJ v 0 )

De selve houdt noch van Laukin Snicx XXC lands, voor XIJ f
parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Pieter Bottelgier filius Jans houdt IJ bunderen lands, behuust,
hem toebehorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
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Pauwelz Cardinael houdt VJ bunderen en half lands, hem toebehoorende, behuust, estimé XXXIIJ f parisis siaers, comt IIJ
f VJ s.
Denys Cardinael in Zunnebeke houdt IIJ ghemeten busch, hem
toebehorende cum suis, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Pieter Crop houdt XIIJ bunderen, behuust, hem ende zyne kinderen toebehorende, estimé LIJ f parisis siaers, comt V f IIIJ s.
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(De selve) houdt noch, van Mervrauwe van Nonnebussche XIJ
ghemeten, voor XX f parisis siaers, comt XL s. (In margine:)
Nonnebussche
Jan de Struve in Ghelevelt houdt IXC lands, hem toebehorende,
estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Joos vander Vist fi/ius Michiels in Morslede houdt VIJ ghemeten lands, van Joos (vander) Vist filius Willems, voor XX f parisis siaers, comt XL s.
Loy de Deckere houdt vyf bunderen lands, behuust, hem toebehorende, estimé XXVJ f parisis siaers, comt LIJ s.
(f° XXV IJ r 0 )
Jan Spillebeen houdt een hofstede, groot IX bunderen lands,
hem toebehoorende, estimé LXVIIJ f parisis siaers, comt VJ f
XVJ s.

Denys van Eecke houdt XXVIJ ghemeten lands, behuust, vander weduwe Pieter van Eecke ende Rougier de Drivere, voor
XXVJ f parisis siaers, comt LIJ s.
Jan vanden Leene houdt van de weduwe van Pauwels de Vacht
IJ bunderen en half lands, voor XXIJ f X s. parisis siaers, comt
XLV s.
(De selve) houd noch onderhalf bundere lands, hem toebehorende, estimé IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
Maercx Dael houdt IJ bunderen lands, behuust, hem toebehorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Noë! van Damme houdt een huusekin, hem toebehorende. met
IJ honde11 lands. van Cornelis van Eeke. tsame11 voor IIJ f IIIJ
s. parisis siaers, comt VJ s.
Michiel vander Haeghe houdt IJ bunderen lands. behuust. hem
toebehoorende. estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.

Denys vander Haeghe houdt V ghemeten lands, hem toebehorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jan Billet houdt de herberghe ghenaemt St Joris, van Daneel
vander Steene, voor XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(f0 XXVIJ v 0 )
De selve houd noch van meestere Jacob Gheijsen eenen bilck,
groot XVIIJC lands, voor XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ
s.
(De selve) houdt noch XIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Jan vander Beke in Dayseele houdt XJC lands, hem toebehorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Heindric van Robais houdt van Roelandt van Robays cum suis,
VIIJ bunderen lands, voor XLVIIJ f parisis siaers, comt IIIJ f
XVJ s.
Jan vander Haeghe houdt een herberghe ghenaemt Ste Pieters,
danof de heilft toebehoort Joos Baers ende dander heilft hem
toebehorende, voor XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(De selve) houdt noch vanden Abt van Zunnebeke IJC lands,
voor IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s. (in margine:)
Zunnebeke
(De selve) houd noch VIJ ghemeten lands, hem toebehorende,
estimé VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s.
(De selve) houd noch van Joos Muus een bunder lands, voor X
f parisis siaers, comt XX s.
Pieter vander Dolaeghe houdt LVJ ghemeten lands, behuust,
hem ende zyne kinderen toebehorende, estimé XLIX f parisis
siaers, comt IIIJ f XVIIJ s.
(f° XXVIIJ r 0 )

De weduwe van Pieter Cockuut houdt VIJ bunderen lands,
behuust, huer ende huer kinderen toebehorende, estimé XLIJ f
parisis siaers, comt IIIJ f IIIJ s.
(De selve) houd noch IIJ bunderen vanden disch voor XVIIJ f
parisis siaers, comt XXXVJ s. (In margine:) disch
Gheeraert van Steenkiste houdt van mynen heere van Larene
XVJ bunderen lands, behuust, met een thiendekin dermede
gaende, voor XIJ f grooten siaers, comt XIIIJ f VIIJ s.
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Pieter Bottelgier houdt IX ghemeten lands. behuust. hem toebehoorende. estimé XVIIJ f parisis siaers. comt XXXVJ s.
(De selve) houdt noch van Dieon vander Vist IIJC mersch. voor
XVIIJ s. parisis siaers. co111t J s. VJ d.
Roelandt van Roubays houdt IX bunderen lands. behuust, hem
toebehoorende. estimé XL f parisis siaers, comt IIIJ f
Meeux van Elstlande houdt vier bunderen en half lands. hem

76 toebehoorende met zyne kinderen. estimé XXVIJ f parisis
siaers. comt LIIIJ s.
Luucx de Capmakere houdt eene herberghe ghenaemt tGouden
Hooft. van Loys vander Woestine. voor XX f parisis siaers
ende IIJ f parisis voor den grondt dennede gaende. comt XLVJ
s.
{f° XXVIIJ v 0 J

(De selve) houd noch van Joos vander Haeghe VJ ghemeten
lands. voor XIIIJ f parisis siaers. comt XXVIIJ s.
(De selve) houd noch van Willem de Vacht IIJ ghemeten lands.
voor VIIJ f parisis siaers. comt XVJ s.
Vincent de Capmakere houdt een hofstede. groot VIIJ ghemeten
lands. van Jan vander Haeghe. voor XIJ f parisis siaers. co111t
XXIIIJ s.
Leenkin. de weduwe van Pieter Achats. houdt XC en half lands.
behuust. huer ende huere complissen toebehorende. estimé V f
parisis siaers. comt X s.
Passchier vander Smesse houdt V bunderen en half lands. toe-

behorende Mayken vander Smesse. voor XV f parisis siaers.
comt XXX s.
Naerdt de Parmentier houd XJ ghemeten lands. behuust. hem

ende zyne kinderen toebehorende. estimé XIIIJ f parisis siaers.
comt XXVIIJ s.
(De selve) houd noch XXC lands. van Hanskin Bottelgier, voor
XIJ f parisis siaers. co111t XXIIIJ s.
(De selve) houd noch de muelene van Becelare. voor LXXVJ f
XVJ s. parisis siaers, comt VU f XIIJ s. VJ d.
Mael Rydoen houdt. vander weesen (van) Boudin de Deckere
met hueren complissen. VIIJ ghemeten lands. behuust. voor
XXIJ f parisis siaers. comt XLIIIJ s.

(De selve) houdt noch, van Joos vander Vist fi/ius Willems, IJ
ghemeten lands, voor VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s.
(f° XXIX r 0 )

De selve houd noch vander weesen van Christriaen de Deckere,
een huusekin met IIJ vichtich lands, voor IIIJ f XVJ s. parisis
siaers, comt IX s. VJ d.
Mathys van Nieukercke houdt een hofstede. hem ende zyn broeders ende susters toebehorende. groot XXXIIIJ ghemeten lands,
voor LVJ f parisis siaers, comt V f XIJ s.
Luucx de Grave houdt eene herberghe ghenaempt tWielke, hem
toebehorende, met IX bunderen lands. estimé XXX f parisis
siaers. comt IIJ f
(De selve) houd IIIJ ghemeten mersch van myne11 heere van
Becelare, voor XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
(De selve) houd noch vanden disch van Becelare, XVIIJC
mersch ende winnende lands, voor IX f parisis siaers, comt
XVIIJ s. (In margine:) disch
De weduwe van Willem Pauwelin houd XJ ghemeten lands.
huer ende huer kinderen toebehorende, estimé XIJ f pari sis siaers, comt XXIIIJ s.
Danneel van Nieukercke houdt XVIJ ghemeten lands, hem ende
zyne complissen toebehorende, voor XXXIJ f parisis siaers,
comt IIJ f IIIJ s.
De weduwe van Jan Pil houdt VJ ghemeten lands, huer toebehorende, behuust, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(f° XXIX v 0 )

(De selve) houd noch van Joris van Becelare V ghemeten lands,
om XVIIJ f parisis siaers. comt XXXVJ s.
Hendryc van Olme houdt XXIIIJ ghemeten lands, van Meelke
Storm cum suis. voor XXXVJ f parisis siaers. comt IIJ f XIJ s.
Denys van Elstlande houdt IJ bunderen lands, behuust, hem
ende zyn kinderen toebehorende, estimé XIIIJ f parisis siaers,
comt XXVIIJ s.
(De selve) houdt noch vande11 disch van Becelare, XIIIJC lands.
voor VIJ f pari sis siaers. comt XIIIJ s. (In margine:) disch
Willem de Vacht houdt IX ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
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De weduwe van Franche Bottelgier houdt XllJ ghemeten lands,
behuust, huer toebehorende met huere kinderen, estimé XVIIJ f
parisis siaers, comt XXXVJ s.
Lenaert Clais houdt een huuseke, van Mincken Cardoens, voor
VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Luucx de Vacht houdt XXV ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XXX f parisis siaers, comt 111 f parisis
78

Joos van Brabandt houdt IIIJ bunderen lands, van Christoffels
Nauwinck. voor XL f parisis siaers, comt IIIJ f
(f° XXX r 0 )

Kaerls vander Vist houdt XXIIJ bunderen lands, behuust toebehorende Dierik vander Vist, voor XV f grooten siaers, comt
XVIIJ f
(De selve) houd noch 1111 ghemeten mersch, vanden heere van
Becelare. voor XX f parisis siaers, comt XL s.
(De selve) houdt noch VJC lands, hem toebehorende, estimé XL
s. parisis siaers, comt 1111 s.
Diericq vander Vist in Morslede houd een bunder lands, hem
toebehorende. estimé IIl1 f parisis siaers, comt VllJ s.
Jan Wielandt houdt V bunderen lands, behuust, hem toebehorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
Andries de Drivere houdt Xl1 ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende. estimé Xl1 f parisis siaers. comt XXIllJ s.
Lyon Mottoen houdt IIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende. estimé VJ f parisis siaers, comt Xl1 s.
Pieter Everaert houdt Xl1 ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(De selve) houd noch V ghemeten lands, van Jorke Baers, voor
X f parisis siaers, comt XX s.
(De selve) houdt noch VIJ ghemeten mersch, van myn heere
van Becelare. om XVllJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
(f° XXX v 0 )

Rydsier Everaert houdt VIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende. estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Vincent de Wale houdt XJ ghemeten lands, behuust hem toebehorende, estimé VllJ f parisis siaers, comt XVJ s.

Mael Storm houdt een huusekin, hem toebehorende, estimé IIJ
f parisis siaers, comt VJ s.
Joos Baers houdt van Pieter Crop de herberghe ghenaemt
· Scaeck, met een bundere lands, voor VIJ f grooten siaers, comt
VIIJ f VIIJ s. (in margine:) nota
(De selve) houd noch vanden disch van Becelare V ghemeten
lands, behuust, voor XXXVJ f parisis siaers, conzt JIJ f XIJ s.
(inmargine:) disch
(De selve) houd noch V ghemeten lands, vander weduwe van
Danneel Waermoes, voor XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f
XIJ s.
(De selve) houd noch een bunder lands, hem cum suis toebehorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De selve) houd noch vanden heere van Becelare IJ ghemeten
mersch, voor X f parisis siaers, comt XX s.
(De selve) houd noch een ghemet lands, van Jorke Baers, voor
XXX s. parisis siaers, comt JIJ s.
Cornelis van Wackene houdt een huusekin van Danneel
Waermoes, voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(f0 XXXJ r 0 )
Joos vander Vist fi/ius Willems houdt VIIJC lands, hem toebehoorende, estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
(In margine:) De selve houd noch IIJ vichtich busch, hem toebehorende, estimé X s. parisis siaers, comt J s.
Rouge Braem houdt XIIIJC lands, toebeborende Willem van
Oost, voor VJ f X s. pari sis siaers, comt XIIJ s.
De selve houd noch eene herberghe, hem toebehoorende, met
IJC lands, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Maertin Pauwels over Mayken, de weduwe van Pieter vanden
Boogaerde, houd JIJ ghemeten lands. huer toebehorende, estimé
JIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Jan van Ackere houd JIJ ghemeten mersch. van mervrauwe van
Nunnebussche. om XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s. (In margine:) Nunnebussche
De selve houd XVC lands, hem toebehorende. estimé VJ f parisis siaers. comt XIJ s.
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Rougier Struve wonende te Ghelewe gheift over drie ghemeten
busch, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Luucx Pierin houd IJ ghemeten lands voor IIIJ f parisis siaers,
comt VIIJ s.
Somme vornomde Becelare tsamen VJC IIIJ f XJ s. VJ d. (doorgehaald)
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Adolf de Gruutere tYpre houd XJ ghemeten busch, hem toebehorende, estmé XXIJ f parisis siaers, comt XLIIIJ s.
(f° XXXJ v 0 )

Pieter de Capmakere houd VIIJC busch, hem toebehorende,
estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
De selve houd noch vander priestraige van Becelare VJC lands,
voor XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
(De selve) houd noch van Rouger de Capmakere V ghemeten
onder busch ende zaylands, voor XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
Joos vander Haeghe houd IJC en half lands, busch wesende,
hem toebehorende, estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Somme VJC VIIJ f XVJ s. parisis
De weduwe van Jan Cardinael houd IJ ghemeten landt ende velt,
extimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Somme totale van dese prochie bedraegt volghende tontfongers
rolle VC IIIJXX XVIJ f IJ s. parisis
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Een familie de Gay was sinds aloude tijden van Poperingse origine. Roene de Gay van Poperinge was een van de 35 bannelingen die naar Engeland emigreerden als gewezen bondgenoten
van Jacob van Artevelde. Op verzoek van de koning van Engeland werd hen in 1359 genade verleend door graaf Lodewijk van
Male. Dit is allicht de oudst gekende vermelding van de familienaam voor Poperinge 1•
Wij noteerden ook Gadiferus de Gay als beheerder van de broederschap van Onze-Vrouw in 1457~.
De familienaam vinden we ook vermeld in het oudste register
van de Weez.erie met Jacob de Gay in 1512 '. Jan de Gaey fungeerde als keurheer in Poperinge in 1550 en schepen van de stad
in 1563-1564 ". Latere vermeldingen komen in de Weez.erieboeken voor met als spellingvariant De Ghaey. Wij treffen er
een Jan de Ghaey aan wiens echtgenote Mayke in 1566 overleed. Zij liet vier minderjarige kinderen na: Hanske,
Christiaenke, Mayken en Tanneken.
In 1581 vinden we aantekeningen in verband met Christiaen de
Ghaey en zijn kinderen Copke, Maeyken, alsook Pierke die
reeds overleden was'. Christaen de Ghaey van Poperinge vestigde zich in Leiden, waar hij in 1588 opnieuw huwde met een
Janneken Meulewycx van Hondschote ''.
Een familie de Gay vinden we terug in de rangen van de gegoede burgerij en de ambtenarenwereld van de 16' en 17' eeuw. Een
Boudewijn de Gay staat in 1598 vermeld als baljuw van
Ruischeure (Renescure bij Sint-Omaars) 7 • Wij vermelden Ivo
Cornelis de Gay, die op 4 februari 1648 huwde met Marie
Ghyselbrecht. Ivo die raadsheer werd te Veurne, was de zoon
van meester Jacques de Gay, raad-pensionaris van de stad en
kasselrij Veurne'. Vermoedelijk was deze Jacques de Gay identiek aan de gelijknamige persoon, afkomstig van Hondschote,
die in 1611 fungeerde als regent aan de Latijnse school in
Veurne en die op 16 maart 1639 het ambt van raad-pensionaris
van de stad en kasselrij Veurne waarnam. Hij bleef bekend als
dichter. In 1611 liet hij een werk verschijnen dat hij opdroeg aan
het stadsbestuur van Veurne. Het betrof een welsprekend dis-
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cours in het Latijn. gericht tegen de weelde en de excessen van
de tafelgeneugten ".
In deze bijdrage gaat onze speciale aandacht naar meester
Mattheus de Gay. We proberen hem ook in zijn tijdskader te
situeren. J. Opdedrinck vermeldde hem in de pastoorslijst van
de Sint-Janskerk als Mattheus de Gan. Dit was een verkeerde
schrijfwijze te wijten aan een foutieve lezing. De correcte naam
van de pastoor was wel degelijk de Gm'. Hij situeerde hem in
1562 1".
Meester Mattheus de Gay vinden we echter reeds twintig jaar
eerder vermeld als 'pre.1bwer '. Was hij pastoor aan de SintJanskerk in 1542. als opvolger van meester Paschase de Zoutere
of had hij een andere functie? 11
Hij behoorde ongetwijfeld tot de vermogende klasse. vermits de
genaamde Victor van Ackere op 3 december 1542 bij hem een
bedrag ontleende van zestien pond groten tegen een jaarlijkse
rente van twaalf pond pari sis. Bovendien stond van Ackere borg
tegenover de geldschieter met zijn woning die in de Ieperstraat
gelegen was.
De woning van van Ackere was omgeven aan de oostzijde door
de presbwerie van Sint-Jans en aan de westzijde door het e1f
van de kerk. Uit deze en andere bronnen kunnen wij afleiden dat
de pastorij in de 1fr eeuw in de Ieperstraat gelegen was.
Andere aanpalende bewoners waren de kinderen van Lampsin
de Puudt. een eigendom van Mayken Serjanssone. de weduwe
van Symoen Sluseman en haar zoon Jan Sluseman sr."
In 1550 vinden we hem vernoemd als Meester Mattheus de Gay
en andere presbyteren van St. Jans. Hieruit zouden we allicht
kunnen afleiden dat hij het hoofd was van de parochiale clerus''.
In een rekening van het bisdom Terwaan werd meester Mattheus
de Gay opgegeven als afwezig gedurende een periode van één
jaar vanaf 9 november 1554. We vinden hem voor het eerst
effectief vernoemd als magister Mattheus de Gay, pastor
parochialis ecclesie sancti Johannis. De Gay liet zich tijdelijk
vervangen door Guillelmus (Willem) Barnen. kapelaan aan de
Sint-Bertinuskerk en kapelaan van de wet. die dan ook de
inkomsten opstreek van het ambt Het gebeurde vaak dat pastoors absent bleven en zich tijdelijk lieten vervangen door een
vice-regent. Hoe lang hij effectief afwezig bleef. weten we niet,
vermits de volgende rekeningen van het bisdom Terwaan vermoedelijk niet bewaard bleven.
1
".

Mattheus de Gay was in 1554 een tijdgenoot van meester Pieter
Louwyck. pastoor aan de Onze-Y rouwekerk. De rekening van
het Bisdom Terwaan leert ons dat hij ook een collega was van
magister Christiaen Rennier. pastoor van Sint-Bertinus. die ont-
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slag nam en op 8 februari 1554 tijdelijk werd vervangen door
heer Judocus de Bischop. Op 7 juni 1555 werd het ambt door
heer Ludovicus Willems waargenomen''.

1556) en F 337 v 0 n. (2
april 1564 ).
· G. Schoonaert.

Ook in het register van de Halmen met de registratie van de verkoping van onroerende goederen vinden wij meester Mattheus
de Gay vermeld. Op 8 maart 1556 en op 2 april 1564 staat hij
aangetekend als aanpalend eigenaar van landerijen in de
Haeghebaerthoek '".
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Over het pastoraal beleid van Mattheus de Gay zijn ons verder
geen feiten bekend. Wel beleefde hij een aantal cruciale gebeurtenissen. Hij maakte de overgang mee van het bisdom Terwaan
naar het bisdom Ieper. In 1560-1561 beleefde hij de razzia van
de geloofsonderzoeker Pieter Titelmans tegen anabaptisten en
sacramentariërs. Zoals zoveel andere priesters werd kapelaan
Ghelein de Zoutere van de Sint-Janskerk verontrust ,-. Zijn
woning De Gulden Valcke in de Ieperstraat werd na een veroordeling onder sekwester geplaatst en met toestemming van de
geloofsonderzoeker en inquisiteur Pieter Titelmans en bisschop
Martin Rythovius op 10 maart 1561 openbaar verkocht om de
schulden tegenover zijn huisknecht te betalen ". Over het verdere lot van kapelaan Ghelein de Zoutere zijn ons geen feiten
bekend. Vermoedelijk werd hij uit zijn ambt ontzet. De strafmaatregel is echter niet gekend.
Door het optreden van de geloofsonderzoeker Titelmans was de
rust voorlopig teruggekeerd in Poperinge. Op 16 juli 1562
kwam bisschop Martin Rythovius op pastorale visitatie. Hoogst
waarschijnlijk diende hij het vormsel toe. De bisschop verbleef
twee dagen in de stad en overnachtte in de proosdij. Dit zal wel
een bijzondere gebeurtenis geweest zijn in het parochiale
leven'".
Vermoedelijk op aandringen van de bisschop werd er op 18
oktober 1562 een overeenkomst bedongen tussen het stadsbestuur en de drie pastoors van Poperinge nopens de begrafeniskosten. De collega's van Mattheus de Gay waren in 1562: meester Pieter de Buckere, pastoor van de Onze Vrouweparochie en
heer Jacob Meerschaert van Sint-Bertinus "'.
Op 2 wedemaand (juni) 1563 woedde er een hevige stadsbrand
op de Sint-Jansparochie, waardoor achthonderd woningen in de
as werden gelegd. Drie woningen van de kerk in de SintJanskruisstraat werden totaal vernield. In 1564 verleende het
stadsbestuur de toelating aan de kerkmeesters om de afgebrande woningen te herbouwen ! 1• Dit gebeurde effectief voor juli
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Intussen zetten de calvinisten hun opmars verder. Het zag er niet
goed uit voor de katholieke religie. In juli 1566 was er blijkbaar
nog één kerkmeester van de Sint-Janskerk in functie gebleven.
Hadden de drie anderen afgehaakt wegens de religietwisten?
Raes (Erasmus) de Buckere was in elk geval hervormingsgezind. Op 4 juli 1566 kreeg Andries Gilles 1•ervan[?hende ::._me
medeghe::.ellen de toelating van het stadsbestuur om twee lynen
en 42 roeden land in de Oosthoek te verkopen aan Gheleyn
Makeblyde voor de som van vijf pond tien schellingen pari sis 23 •
In een tijd dat de verering van Maria op een laag pitje brandde
en door anabaptisten en calvinisten fel werd gecontesteerd,
bracht Christine Scrolinck, echtgenote van Nicolas Langhemeersch. (gewezen baljuw en burgemeester van commune) op
18 juli 1566 een waardevolle zilveren paternoster naar de kerk
ter ere van Onze Vrouw. Het was een testamentaire schenking
van haar zuster Jennycken Scrolynck, weduwe van Mahieu
Campuerf uit Sint-Winoksbergen '".
Op 15 augustus 1566 vond de beeldenstorm plaats. Tot dan was
de machtspositie van de officiële Kerk nooit in het gedrang
gebracht of in discussie gesteld. Volgens het getuigenis van de
griffier van Poperinge wilden of'dwfden de priesters de diensten
niet meer verzorgen. De kerken werden door de hervormingsgezinden bezet en er werd gepredikt. De calvinisten met hun
afwijkende leerstellingen hadden steeds tot de verdrukte minderheid behoord. Op hun beurt ontpopten ze zich tot een groep
die agressief en onverdraagzaam werd.
Op 24 augustus 1566 zag de magistraat zich verplicht op te treden tegenover kinderen die in de kerken rondliepen om er te
spelen, doppen, bommelen of insolenties (brutaliteiten) te
bedrijven. Ook het toezicht op volwassenen die in dronkenschap
allerhande boosaardigheden in de kerken uithaalden, werd verscherpt. Overtredingen werden beboet met vijf schellingen parisis ''.
Het is pas op 22 september 1566 dat predikaties van calvinistische predikanten in de kerken uitdrukkelijk door het stadsbestuur werden verboden en dat ze een eigen tempel toegewezen
kregen buiten de stadskern'". Wanneer pastoor de Gay weerom
in functie kon treden, weten we niet. Veel priesters hebben zich
tijdens de onlusten schuil gehouden. Anderen durfden zich nauwelijks op straat begeven. Zelfs Rythovius, de bisschop van
Ieper, liet zich door het stadsbestuur overtuigen om in augustus
een schuilplaats te zoeken en even onder te duiken.
Begin 1567 werd het college van de kerkmeesters vernieuwd.
De vier kerkmeesters van Sint-Jans in functie waren: Andries
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Gilles. Pieter van Bambeke ,-. Jan Adaems en Mathys van Hede.
Op 23 lauwe (januari) 1566 (n.s. 1567) namen zij het initiatief
voor een omwisseling van landerijen tussen de kerk en bezittingen van Gheleyn Makeblyde ''.
Intussen werd er door de hogere overheid aangedrongen op het
herstel van vernielingen in de kerken. We kunnen gerust stellen
dat er ook een inspanning werd geleverd om de kerken nog
mooier te versieren als voorheen. zoals dit door de landvoogd
Ah·a op 4 februari 1568 (n.s.) werd bevolen. Een jarenlange verwaarlozing van het kerkinterieur en de liturgische benodigdheden waren niet zeldzaam in deze tijd.
De Sint-Janskerk werd grondig gekuist en de muren werden
gewit. De zittingen in het hoogkoor. de koffers. de kandelaren
en vier altaren werden hersteld. De doopvont die omver werd
getrokken. werd opnieuw opgericht. Beschadigde registers werden opnieuw geschreven of ingebonden. Gebroken ruiten werden ,·ervangen.
Het tabernakel van het Onze-Vrouwealtaar werd gerepareerd.
alsook het beeld van Maria. Het is meteen duidelijk dat dit beeld
niet werd vernield. maar alleen beschadigd. Er werden lwlnNn
ven aardigd voor het beeld'".
Er \verd een nieuw altaar van Sint-Anna gemaakt \oor de rederijkerskamer de Crwzckbestiers. Er werd een nieuw beeld van
de H. Anna aangebracht alsook andere kostelijke \ersieringen.
Het altaar van Sint-Obrecht werd hersteld en voorzien van twee
beelden: Sint-Obrecht en Sint-Nicolas. Er kwam een kruis op
het doksaal. Er werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van
drie nieuwe beelden: Sint-Jan de Doper. Sint-Eloy en SintPieter. De versiering van het hoogaltaar werd in aanbesteding
gegeven"'.
Tegen 3 november 1569 waren de kosten mor herstellings- en
wrfraaiïngswerken opgelopen tot 762 ponden parisis en 32
schellingen. Het bilan werd opgemaakt door de vier kerkmeesters en voor akkoord getekend door de nieuwe stadsgriffier
meester Jan Maseman ''.
Terwijl de laatste sporen van de beeldenstorm werden uitgewist
en de verfraaiïngswerken werden voltooid. duidde het stadst; stuur op 23 april 1570 de vestigingsplaatsen aan. waar het
onderricht van de drie parochiale zondagsscholen voor jongens
moest plaatsvinden. De kinderen van de Sint-Jansparochie konden de catechismus. het aanvankelijk lezen en het schrijven aanleren in de woning van Clays van Eenoode. Het onderricht werd
er verstrekt door Franchoys Outersone en Jan de Snepere. onder
het toezicht van de kapelaan 1·a11 \\'et. heer Willem Barnen''.
Heer Jan de Slapere oefende de functie uit van kapelaan van de
Sint-Obrechtsgilde. De gouverneurs van de Sint-Obrechtsgilde
waren: Job de Nuwelaere. Pieter Dutlouch. Jan Adam en Job
Decupere ''.
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Dat de clerus veel gezag verloren had. werd als een bedreiging
van het sociaal leven ervaren. Conform aan een koninklijk edict
werd op 10 oktober 1570 een stedelijke resolutie goedgekeurd
die tot doel had de bevolking aan te sporen tot het bijwonen van
de goddelijke dienst op zon- en feestdagen. Veel flagrante misbruiken werden de kop ingedrukt. Voortaan was het streng verboden begrafenis- of huwelijksmaaltijden te houden of handel te
drijven in de kerken. Kaatsen. bollen en andere gemeenschapsspelen op straat of op openbare plaatsen waren voortaan strafbaar tijdens de eredienst. De herbergiers werden verplicht hun
tavernen of' cabaretten te sluiten tijdens de officies '".
Of de zondagsscholen veel succes kenden. valt sterk te betwijfelen. Op 14 mei 1573 vaardigde de magistraat een ordonnantie
uit, waarbij de ouders en de voogden van behoeftige kinderen
gedwongen werden om hun kinderen vanaf de leeftijd van vijf
jaar naar de zondagsschool te sturen. Wie geen gehoor gaf aan
de stedelijke resolutie stelde zich bloot aan gerechtelijke vervolging. Bovendien zou hen alle financiële steun van de armentafel ontzegd worden ''.
Voor de priesters bleef het een moeilijke tijd. Bovendien was het
ambt zeker niet van gevaar ontbloot. Konden de priesters nog
behoorlijk hun parochiedienst verzorgen? Blijkbaar waren ze
nog niet veilig om zich ·s nachts op straat te begeven. Priesters
die verzocht werden de zieken te bedienen. moesten door een
stads verordening van 19 augustus 1573 op de weg heen en terug
vergezeld en beschermd worden door -::.es mannen 1·ande naerste ghebuers "'.
Op 15 november 1574 kocht het stadsbestuur aan Jacob
Loodyck een eigendom op de hoek van de Overdam
(Boeschepestraat) en de Elsenbrigghestraat (Deken De Bolaan)
om er de 'scoollaestn·' (stadsschool) te vestigen. In de verkoopakte werd bepaald dat de stad jaarlijks een erfelijke rente
van 32 schellingen parisis moest betalen aan de gouverneurs van
de Sint-Jansgilde Dit was nog steeds het geval in 1577 ".
Wanneer Mattheus de Gay ontslag nam als pastoor weten we
niet precies. Vermoedelijk werd hij omstreeks 1575 opgevolgd
door heer Willem Dol. afkomstig van Sint-Winoksbergen. die
we voor het eerst vermeld vinden als pastoor op 17 september
1576 '''. In dit geval kan pastoor de Gay ongeveer drieëndertig
jaar het pastoorsambt uitgeoefend hebben. De familie Dol was
nauw verwant aan de familie de Gay"".
p.

de minderjarige kinderen
van Jan de Ghaey
bij de dood van hun moeder. ( 28 april 1566 ). re
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Chri,tiaen de Ghaey. k
Jan bij de dood Yan

Maeyke. zijn moeder en
bij de dood van zijn
broer. ( 15 81 )
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Vermits Mattheus de Gay betiteld werd als meester, kunnen we
stellen dat hij een hogere vorming genoten had. In het repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur vinden we een
Mattheus de Gaey vernoemd als auteur van volkskalenders. Het
is niet denkbeeldig dat wij hem kunnen identificeren als de
gelijknamige persoon die pastoor was aan de Sint-Jansparochie,
hoewel hij zich betitelde als medicijn. Bij het tot stand komen
van de christelijke kalenders hadden priesters sinds aloude tijden een belangrijke rol gespeeld. Zij waren het best geplaatst
om een lijst op te stellen van de kerkelijke feestdagen en de viering van de heiligen. Enige kennis van de astrologie was onmis- 89
baar om prognostica op te stellen nopens het verloop van de seizoenen.
Kalenders opstellen was niet alleen een creatieve, maar ook een
lucratieve bezigheid. Het was zeker niet ongebruikelijk dat
priesters een nevenactiviteit uitoefenden als de dotaties ontoereikend waren om de status hoog te houden. Dat hij vóór het
concilie van Trente zijn pastoorsambt cumuleerde met de functie van medicus en astroloog behoort tot de mogelijkheden.
Van Mattheus de Gaey bleven er slechts een drietal almanakken
bekend. De oudst gekende werkstukken waren kalenders van
1557 en 1559. Een wandkalender van 1563 was vermoedelijk
zijn laatste uitgave. Alle gekende almanakken van Mattheus de
Gaey werden gedrukt bij Hendrick vanden Keere, die sinds
1553 het beroep van typograaf uitoefende in Gent, rechtover het
schepenhuis, op den hoec van de Saeystege "'.

•

0

0
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Heer Willem Dol, pastoor van Sint-Jans in
Poperinge (ca 1575-1580)
Heer Willem Dol was de zoon van Hendricx Dol, de oude van
Poperinge "' 2 • In 1555 was hij vermoedelijk priester in SintWinoksbergen. Deze stad was hem een jaarlijkse lijfrente schuldig van zesendertig pond parisis voor een lening van drie pond
groten"''. In 1558 werd Sint-Winoksbergen door de Franse troepen ingenomen, geplunderd en uitgebrand. Door het verdrag
van Cateau-Cambrésis op 3 april 1559 werd de stad teruggegeven aan Spanje. Uit medelijden na de destructie van de stad
deed heer Willem Dol vrijwillig afstand van zijn jaarlijkse lijfWe vonden hem voor het laatst vernoemd in Sintrente
Winoksbergen tussen 15 maart 1573 (n.s. 1574) en 15 maart
1574 (n.s. 1575)"''. Hieruit kunnen we allicht afleiden dat hij
zich ca. 1575 in Poperinge bevond als opvolger van meester
Mattheus de Gaey.
.j.j.

Mayken, de zuster van heer Willem Dol, huwde Jan Lambrecht,
fs. Jan van Sint Pietersbrouck. Met toelating van zijn echtgeno-

te liet hij zich op 4 mei 1573 inschrijven als poorter van de Stad
Sint-Winoksbergen "".
Heer Willem Dol vinden we voor het eerst in de oorkonden vernoemd als pastoor van de Sint-Janskerk te Poperinge in 1576.
Hij kan reeds in functie geweest zijn vanaf 1575 als opvolger
van meester Mattheus de Gay. Op 17 september 1576 kocht hij
met toestemming van de schepenen 1.5 gemet taille in de
Oosthoek aan de brouwer Willem de Rycke en verwanten"-.
90

Uit de stadsrekeningen van 1577-1578 blijkt dat de deken van
de christenheid (niet gekend). alsook de drie pastoors (heer
Jacob Meerschaert. pastoor Sint-Bertinus. meester Pieter de
Buckere. pastoor Onze-Vrouwekerk en heer Willem Dol. pastoor Sint-Jan) mor het laatst de officiële sacramentsprocessie en
de ommegang hadden bijgewoond. Bij deze gelegenheid had de
magistraat eraan gehouden aan elk van hen een traktaat in specie aan te bieden"'.
In hetzelfde jaar waren de pastoors vermoedelijk nog aanwezig
op de laatste diocesane synode die bisschop Martin Rythovius
op 24 mei 1577 in Ieper had bijeengeroepen.
De abt van Sint-Omaars en heer \an de heerlijkheid Poperinge.
Gerard d · Haméricourt. stierf op 17 maart 1577. Er ontstond een
gezagscrisis in de abdij. Het ambt werd vacant. Dom Frédéric
d'Ire. abt van Maroilles. kon het vertrouwen van de StatenGeneraal bekomen. Hij verkreeg ook de steun van aartshertog
Mathias van Oostenrijk en werd benoemd als abt van SintOmaars "". Tot groot ongenoegen van de communauteit en van
Filips II nam hij het op voor de prins van Oranje. Ook andere
abten en bisschoppen kozen de partij van Oranje.
Er kwam nog meer verwarring in het kerkbeleid. In de nacht rnn
28 op 29 oktober 1577 werden bisschop Rythovius van Ieper.
bisschop Drieux van Brugge en enkele adellijke dignitarissen in
Gent gevangen genomen omdat zij zich verzet hadden tegen de
invloed van de prins ' 11 •
Niemand had toen gedacht dat de politieke toestand een plotse
wending kon nemen. Toen de calvinisten in 1578 de macht in
handen namen. werden de parochiepriesters en de kloosterlingen \Oor een ernstig dilemma gesteld: blijven of vertrekken.
Pastoor Meerschaert van de Sint-Bertinusparochie en de proost
François de Persenville verkozen veiliger oorden op te zoeken.
Zij trokken in vrijwillige ballingschap naar Sint-Omaars.
Andere priesters van het bisdom gingen ondergronds werken.
maar overgang van pastoors tot het calvinisme. op de plaats zelf
waar ze als Rooms-katholiek priester dienst gedaan hadden. was
niet uitzonderlijk. Andere pastoors. meestal oudere personen.
legden zich zwijgend bij de opgelegde hervorming neer. namen
vrijwillig ontslag en konden een alimentatiegeld verkrijgen uit
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de kas van de gheestelicke goedinghen. waarover de nieuwgezinde commissarissen toezicht hielden". Over de status van
meester Pieter de Buckere en van heer Willem Dol. tijdens de
calvinistische bezetting van Poperinge zijn ons geen feiten
bekend. We weten enkel dat heer Willem Dol in Poperinge verbleef.

· J. Geldhof: De 1)(}/itieke rn religieu.1e .1i11wtie
in hel Brugse \lri;e 1578158.f. p. 61-62: in
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Op 11 januari 1579 kocht hij aan Willem de Rycke (stadsschepen) en zijn echtgenote Jacquemijne de Buckere een gemet en
twaalf roeden land in de Wipperhoek op de Coutere. alsook een
half gemet en twaalf roeden land. voor de som van zestig pond
groten Vlaams, ..
In april 1579 vinden we hem vernoemd in een proces voor de
schepenbank. waarbij Jan Lauwyck hem een bedrag van 31
pond 5 schellingen schuldig was".
In welke omstandigheden heer Willem Dol de calvinistische
bezetting (1579-1582) heeft beleefd. weten we niet. Tijdens het
calvinistisch bewind fungeerden Jan Adam. Pieter Moenaert en
Jacob van Eno (Eenode) als kerkmeesters van Sint-Jan'".
De bezittingen van de proosdij (proost Franchois de Persenville)
en van de gevluchte pastoor Jacob Meerschaert van de SintBertinuskerk werden geconfisqueerd. Ook de schulden die de
Sint-Janskerk had tegenover de proosdij in verband met cijnsgronden werden door de aangestelde ontvanger Pieter
Mariavale opgeëist. In 1579-1580 betaalden de kerkmeesters
van Sint-Jan zeven schellingen en twee penningen parisis op
achttien roeden en half land die toebehoorden aan de rederijkersgilde van het H. Kruis. Hieruit blijkt dat de H. Kruisgilde
van de Sint-Bertinuskerk naar de Sint-Janskerk werd overgebracht.
De kerkmeesters betaalden ook acht schellingen en elf penningen op 24 roeden land. gelegen aan het zustershuis (Grauwe
Zusters).
Tenslotte betaalde de kerkmeester Jan Adam. bewaarder van de
Sint-Obrechtsgilde. een cijns van zeven schellingen twee penningen parisis op achttien roeden en half land. gelegen rechtover de Sint-Janskerk ".
De crisis was uitzichtloos. want in maart 1580 werd Poperinge
nog bezet door de Waalse Malcontenten die Spanje steunden.
Ook dit regime duurde niet lang. vermits de calvinisten opnieuw
de stad heroverden. Vermoedelijk heeft pastoor Dol de psychische druk niet overleefd en is hij begin 1580 gestorven. Op 20
april 1580 werd er een regeling getroffen voor Hanske. het kind
van heer Willem Dol. Jan Dol en Hendryck Annoot werden aangesteld als vraamvoogden over het weeskind"'.
Heer Willem Dol had dus een natuurlijke zoon. Het is een feit
dat de wet op het celibaat in de 1fr eeuw niet strikt werd onderhouden. Het concilie van Trente had wel de kerkelijke bepalingen van het celibaat bevestigd. maar de praktijk stemde niet
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steeds overeen met de richtlijnen. De kerkelijke overheid nam in
veel gevallen een tolerante houding aan en ook de burgerij nam
aan dergelijke toestanden weinig aanstoot.
Uit de notulen van de Wee;erie blijkt dat de familie Dol verwant
was aan de familie de Gay. (gewezen pastoor Mattheus de
Gay)''.
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Tijdens de Calvinistische bezetting werd de stedelijke overheid
verplicht al het zilverwerk van de kerken over te dragen aan de
commissarissen in Ieper;'. Pastoor Willem Dol had tijdens het
calvinistisch bewind de gewijde vaten van het Sint-Jorisaltaar in
bewaring gehouden. Na zijn overlijden hadden de erfgenamen
zich ten onrechte de zilveren kelken toegeëigend. Loys vande
Ghoorsteene. burgemeester van commune en deken van de
schutterij De Sint-Jorisgilde. spande dan ook een camerghedyngh in. Willem de Rycke. brouwer in de Ieperstraat. en zijn
echtgenote Jacquemijne. dochter van Jan de Buckere. erfgenamen van de pastoor. werden op 4 maart 1580 veroordeeld tot het
betalen van de waarde van ee11e11 ;ilveren 1•erghu!de kelck. p!athee! ende lepe!e. iregende XV oncen. "'.
Na het calvinistisch bewind werd de stad omstreeks 1582 ingenomen door de Waalse Malcontenten die eveneens terreur zaaiden. Bovendien bleef de bevolking onder zware druk van de calvinisten uit Ieper die het economisch leven poogden te ontwrichten door brandstichting.
Pastoor Jacob Meerschaert van de St. Bertinusparochie. die zich
sinds 1579 schuil had gehouden in Sint-Omaars. kon in mei
1584 na de veroveringen van Farnese naar Poperinge terugkeren. Gezien de Sint-Bertinuskerk veel schade had geleden. werd
ze gesloten voor het publiek. Pastoor Meerschaert cumuleerde
voortaan de pastoorsambten van beide parochies. De SintJanskerk werd het centrum van alle religieuze activiteiten. Het
Rooms-katholieke leven kon zich vrij vlug herstellen.
Verschillende naamgenoten van de familie Dol hebben zich tot
de reformatie bekend. Een Jacquemijne Dols werd in 1568 in
Sint-Winoksbergen beschuldigd van volgende feiten: aan de
beeldenstormers had ze wijn aangeboden en bij de doortocht in
stad had ze samen met haar twee dochters en haar zoon psalmen
gezongen. Ze had eveneens een prediking bijgewoond en
beluisterd"".
Op 22 december 1580 werd een Bette Dols door de calvinistische kerkraad van Sluis ter verantwoording geroepen omdat
zij haar eed had verloochend en niet alle reglementen had nageleefd 61 •
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Omstreeks 1590 woonde er in Veurne een Christiaen Dol,
schoenmaker van beroep"'. Eventuele familierelaties van bovenvermelde personen met pastoor Willem Dol zijn niet gekend.
Verwanten van pastoor Willem Dol emigreerden tegen het einde
van de 16 eeuw naar de noordelijke provincies. Allicht had dit
ook te maken met de slechte economische toestand.
In december 1591 werd Jan Dol, lakendrapier van Poperinge in
de poorterboeken van Leiden ingeschreven ''1 • Verder werd een
Jan Dol op 14 april 1590 ingeschreven in de ondertrouwregisters in Leiden. Hij verloofde zich met Jelyntgen Fees. afkomstig
van Merris. Hij was vergezeld van zijn oom Jan Dol die optrad
als getuige"".
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Berichten en Aankondigingen
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De conscriptielijsten tijdens de Franse bezetting 'an 13' canton Elverdinge, Ieper en Mesen. bewerkt door ons
bestuurslid Stefaan Lazoore. Tijdens de loting werden registers
aangelegd op nummer van het lot van de ingeschrevenen.
Nadien gingen de lotingsregisters naar de militieraad. die de
verzoeken tot vrijstelling m.b.t. lichamelijke gebreken of broederdienst beoordeelde. Van elk register werd een dubbelexemplaar naar de gemeenten gestuurd. Nadat bekend was hoeveel
dienstplichtigen nodig waren. zorgde de commissaris via de
burgemeesters voor het oproepen van de lotelingen.
Deze uitgave is verkrijgbaar door storting van 8 € (+ 2.5 € verzendingskosten) op rekeningnr. 738-3293440-21 rnn VYFWesthoek. Oude Yeurnestraat 37. 8900 Ieper.
Uitgaven van het Stadsarchief leper:
(verkrijgbaar door overschrijving op rekeningnr. 000-167382287 van het stadsarchief. waar ze uiteraard ook tegen contante
betaling kunnen worden afgehaald)
In de reeks "Poorters en Bevolking":
deel 28: Buitenpoorters van Ieper in Passendale 1631-1796.
bewerkt door archiefmedewerker Freddy Bauwen. Dit deel
bevat 1542 verschillende personen die poorter werden door het
huwelijk. Kostprijs: 6 € (+ 2.5 €verzendingskosten).
deel 29: Volkstelling van Wervik 1815. bewerkt door Luc
Petillon. Het bevat 4902 verschillendee personen met opgave
van hun leeftijd. geboorteplaats. beroep en woonplaats.
Kostprijs: 15 € (+ 2.5 € verzendingskosten).

Toegang 13 van het kasselrijarchief Ieper. Het betreft een
door archiefmedewerker John Desreumaux verbeterde, aangepaste en aangevulde versie van de oude inventaris. die nu 2899
staten van goed ontsluit. Kostprijs: 16 € ( + 2.5 € verzendingskosten).

Toegang 21 van het kasselrijarchief Ieper. Deze toegang
bevat de 3"' reeks uit de oude inventaris van het kasselrijarchief

en is samengesteld door archiefmedewerker John Desreumaux.
Kostprijs: 5 € (+ 2.5 € verzendingskosten).

Staten van goed kasselrij Veurne (deel 6) bewerkt door Jef
Cailliau.
In het Rijksarchief te Brugge worden de staten van goed van de
voormalige kasselrij Veurne bewaard. Zij dateren uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw en maken als afzondelijk fonds
deel uit van het belangrijke archief van de stad en kasselrij
Veurne en de acht Parochies. De ontsluiting gebeurt tot vandaag
door middel van de alfabetische index op de staten van goederen van de kasselrij Veurne.
Te bestellen op rek 979-2656699-68 op naam van M. Derudder
Veurne-Westkust. Prossdij kstraat 1. 8630 Veurne per deel 20 €.
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Voor inlichtingen 058/31 16 57

95

Kopij
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Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten, samen met het aangrenzende Leiegebied.
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Liber Amicorum Jaak Decaestecker
Westhoek: tijdschrift voor geschiedenis &familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek
Jaargang 19 (2003), 200 blz., il!

Westhol!k; zowzl vereniging als tijdschrift, werd in 1983 gesticht dqor Jaak Decaestecker.
.
Lange jaren was hij de bezieler én de werker die Westhoek in brede. kringen ingang liet . .
vinden. In 1995 gaf hij qmwille ván gezondsheidsredenen de, fäklçe(door. Her nieuwe· bestuur
wil graag zijn erlçentelijkheid uitdrclcken voor de giote .betekenis v"an.Jàak voor "zijn"
Westhoek. Dit gebeurt via een huldeviering en een liber àmicorum. De huldeviering vond
plaats in april vorig jaar. Het huldeboek werd aangekondigd voor dit jaar. We betreuren het
sterk dat Jaak de overhandiging niet meer kan meemaken. Hij overleed na een slepende ziekte
op 22 augustus 2003 en werd in intieme kring ten grave gedragen. Tot enkele dagen voor zijn
overlijden liet hij zich nog met dit boek in. Het huldeboek wordt een liber memo~ialis, een
postume hulde aan onze stichter en ere-hoofdredacteur-secretaris.

Het boek omvat drie delen en wordt ingeleid door de heer Paul Breyne, gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen.
In een eerste deel wordt het leven en werk van Jaak belicht. Dit gebeurt in een tweeluik: het
levensverhaal van Jaak, met de publicatie van zijn kwartierstaat, en een ruim geïllustreerd
·
stuk waarin Jaaks genealogisch en historisch werk wordt toegelicht;
In een tweede deel geven vrienden van Jaak een persoonlijke getuigenis. Aan het woord
komen Zr. Agnes Boudry, Luc Hermans, Herman Houwen, Revd. Kenneth Frances, Jan
Luyssaert, Daniël Merlevede, Cyriel Moeyaert, Sonja Syryn, Luc Vanhauwaert en Johan Van
Twembeke
Het derde en omvangrijkste deel omvat historische en familiekundige bijdragen van André
Bauwens, Wilfried Beele, Noë! Boussemaere, Jozef Cailliau, John Desreurnaux, Pieter
Donche, Stefaan Lazoore, Mattias Pattyn, Arnold Preneel, Germain Schoonaert en"Ludo
Vandamme.
.
De artikelen richten zich naar historische en familiekundige thema's in verband met de l6de eeuwse geschiedenis van de Vlaamse en Franse Westhoek. Deze onderwerpen lagen laak
bijzonder na aan het hart. De bijdragen handelen onder meer over: een religietelling in
Zillebeke in 1568, het feodaal bezit van Karel van Sint-Omaars in het Westkwartier (+ 1569),
de familienamen Decaestecker en Houwen, het Calvinistisch Bewind in het Veurnse, een
"Spaanse" telling van Ieper ca 1568, een feodale zaak omheen Charles V asquez (lçasselrij
Veurne), de merkwaardige uitvaart van Gillise Temynghes (Veurne), en doodhalmen in de
·
kasselrij leper op het einde van de lë0 eeuw.
Het Liber Amicorum laak Decaestecker verschijnt als jaargang 19 (2003) van het tijdschrift Westhoek. Wie.
reeds voor 2003 zijn/haar lidgeld betaalde, krijgt het boek automatisch toegestuurd. Voor wie dit nog niet deed:
- Belgil!:

KBC-rek. nr. 464-8289111-29 van Westhoek vzw, Oude Veurnestraat 37, 8900 leper met
vermelding 'Westhoek, 2003'. 13 €
!3€T/JA~,.J!:.
-Nederland: Rabobank-rek 11. 33.39.143, t.n.v. Ludo Vandamme, Doomhut 28, 8310 Brugge,
met vermelding 'Westhoek, 2003', 14 € 50
-France :
LA POSTE nr. 12 258 06 T Lille de Mattias Pattyn, Zavelstraat 3, 8954 Heuvelland, 14·€ 50
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' De huidige bewaarplaats van deze rentelegger is onbekend en deze
editie diende bijgevolg te
gebeuren op basis van
een fotokopie. Niet zo
lang geleden maakte dit
renteregister nog deel uit
van "les archives de
Winnezeele ". Charles de
Croocq ( 1873- 1950).
geboren Winnezelenaar
en vanaf 1930 bibliothecaris-archivaris van SintWinoksbergen. heeft het
aldaar geraadpleegd: Ch.
de Croocq. Un registre
de la Table des Pauvres
de Winnezeele de 1523.
in : Bulletin du Comité
Flamand de France. s.d.
( = sine dato. zonder
datum. ongedateerd),
577-581. De Croocq
zorgde daarenboven op
basis van lokaal bronnenonderzoek voor een
impressie van het laat
! 8ae -eeuwse
Winnezeele: Notes et
documents sur
Winnezeele au dix-huitième siècle, in : Bulletin
du Comité Flamand de

France. 1909. 474-484.
: Archieven (rekeningen.
leggers van onroerend
patrimonium) van armendissen op het platteland
1ijn voor de
Middeleeuwen en de
vroege l 6de eeuw sporadisch bewaard. Zie onder
meer J. Roeland!. Een
disrekening van Wervik
1505-1506. in :
Handelingen van de
Koninklijke Geschied- en
Oudheidkundige Kring
van Kortrijk. 75 ( 1978).
111-134 (eigenlijk een
rekening van het H.
Geesthuis in Wervik). en
V. Arickx. De armendis
te Pittem tussen 1486 en
1498. in : Biekorf. 51
(] 950). 169-179. Voor de
stedelijke armendissen is
de toestand aanzienlijk
gunstiger: vgl. P. Van
Zeir. De inrichting van
de armendissen van de
oude Brugse stadsparochies vóór 1526. in :
Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis.
(] 960).104-153.
' M. Le Glay. Tableaux
de la population des chatellenies de Cassel.
Bergues et Bailleul. en
1469. in : Bulletin du
Comité Flamand de
France. 1 (1857-1859).
345. Zie A. Derville, La
population du Nord au
moyen äge, II : de 1384 à
1549, in: Revue du
Nord, 81 (1999). p. 6582.
' Over de geografische
verspreiding van beide

Het platteland
in de kasselrij Kassei
in het begin van de 16de eeuw :
een renteregister van de armendis
van Winnezeele, 1523
STEFAAN RIEM
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begrippen: M.-J. TitsDieuaide. Les tables des
pauvres dans les anciennes principautés belges
au moyen iige. in:
Tijdschrift voor
Geschiedenis. 88 ( 1975).
563. De benaming
'disch' lijkt het meest
ingeburgerd in ZuidwestVlaanderen. Dat is in elk
geval zo voor de gegevens die de armendissen
van een aantal plattelandsparochies in de kasselrij Ieper in 1529 aan
het kasselrijbestuur doorspeelden: S. Coussé en
K. Papin. Een enquête
naar de toestand van de
dis in de kasselrij Ieper
in 1529: casus Boezinge.
Langemark en
Passendale. in :
Westhoek. 13 ( 1997). 5064. en A. Perneel. Nog
over de enquête naar de
toestand van de dis in de
kasselrij Ieper in 1529.
in: Westhoek. 14 ( 1998 ).
71-81. Enkel in
Moorslede werden ook
beide termen gebruikt
(''disch" en "tafele vanden aermen": A. Perneel.
Nog over de enquëte.
76).
' S. Coussé en K. Papin.
Een enquête naar de toestand van de dis, 50-64:
A. Perneel, Nog over de
enquête. 71-81: opgave
van de ondersteunden in
enkele parochies in de
kasselrij leper in 1529
die een "kleurrijk" beeld
geeft van de onderste
strata van de plattelandssamenleving.

In 1523 legde Frans de Langhe uit Kaaster een nieuw register
aan van alle renten en cijnzen die toebehoorden aan de armendis van Winnezeele. 1 Dit gebeurde omdat het oude register
( « den ouden regijster of leigher ») niet meer beantwoordde aan
de gewijzigde situatie. Ook deze nieuwe legger was bestemd om
enkele generaties lang te worden gebruikt. De talrijke schrappingen en aanvullingen tot diep in de l 6de eeuw zijn daar het
materiële bewijs van.
Het is dat register dat hier integraal wordt uitgegeven.' Het was
aangelegd met een specifiek doel, met name een efficiënt beheer
van
het
patrimonium
van
de
parochiale
armendis.Vanzelfsprekend kan het register vanuit die optiek
worden benaderd. Maar het is duidelijk dat het belang verder
reikt. Deze bijzonder uitvoerige legger werpt een licht op een
dorpsgemeenschap in Zuidwest-Vlaanderen in de vroege l 6de
eeuw, een landelijk dorp op de vooravond van de religieuze
troebelen die de streek diep beroerden.
Vandaag is Winnezeele een dorp in Frans-Vlaanderen, omgeven
door de West-Vlaamse bergen/Monts des Flandres, en doorsneden door de A25 autoweg Rijsel-Duinkerke. Het telt ruim duizend inwoners. Tijdens het Ancien Régime maakte het deel uit
van de kasselrij Kassei. Een telling uit 1463 kwam op 176 haarden uit, nauwelijks duizend inwoners.'

Een armendis of Tafel van de H.-Geest
Een armendis was de instelling die instond voor de ondersteuning van behoeftigen van de parochie. De dis staat ook bekend
onder de naam Tafel van de Heilige Geest. In deze legger worden beide benamingen gebruikt. In de aanhef is er sprake van
« de tafele van Wynnesele » ; de slotformule daarentegen luidt
«renten ende assigmenten vanden dijchs toe behorende de
weeken van Wijnneseele ».,Armen, zieken, bejaarden en weduwen die in de armoede verzeilden kregen voedsel, kledij en
eventueel huisvesting aangeboden. De armendis zelf maakte in
zijn administratie onderscheid tussen enerzijds zieken ( « thuiszitters ») en anderzijds armen en bedelaars.5 In tegenstelling tot

de steden. waar een wildgroei aan charitatieve instellingen zich
richtte naar de behoeftigen, vormde de armendis in een plattelandsdorp de belangrijkste zoniet de enige instelling die voor de
ondersteuning van zieken en armen instond. De oprichting van
armendissen klimt op tot de 13de eeuw en de bedeling gebeurde vooral op het ritme van het kerkelijk jaar.
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Het bestuur van de armendis was een zaak van de kerkelijke en
de wereldlijke overheid. Bij het afsluiten van deze legger worden de personen die op dat ogenblik een rol speelden met naam
vermeld : Pieter van Belle was pastoor van Winnezeele en
Antoon d' Averoult de heer van de (dorps)heerlijkheid. Dan volgen drie dismeesters. leken die voor het dagelijks beheer instonden : Joos Dochke. Mahieu Elleboot en Claeis de Neve."
Tenslotte wordt Willem van Winnezele vermeld als lokale baljuw. Misschien was in het bestuur van de armendis elke
« houck » van de parochie door een dismeester vertegenwoordigd.- Dochke woonde in de Oosthoek, in het rechtsgebied van
de « dorpsheerlijkheid ».' De familie Elleboot was sterk vertegenwoordigd in Kassei en omgeving : Mahieu woonde in de
Westhoek van het dorp. 9 Claeis de Neve mag misschien worden
geïdentificeerd met Caleis Neiven die land bezat in de
Middelhoek. '" Het aantal dismeesters is mogelijks een indicator
voor de grootte van deze lokale instelling. De meeste armendissen in de kasselrij Ieper telden twee dismeesters : de uitgesrekte en dicht bewoonde parochie Langemark ten noorden van
Ieper telde er uitzonderlijk vier."
De pastoor. Pieter van Belle, wordt verder in de legger niet meer
vermeld: de familie Van Belle komt verspreid voor in het
Westkwartier. ook in Winnezeele. Wellicht is hij te identificeren
met Petrus van Belle uit (de stad of kasselrij) Kassei in het bisdom Terwaan die zich in 1513 inschreef aan de Leuvense universiteit." Over zijn rol in het bestuur en de kontrole op de rekeningen van de armendis zijn we niet ingelicht. In vele plaatsen
gaf de inmenging van de parochiegeestelijkheid tot spanningen
met het wereldlijk bestuur en in het bijzonder met de dismeesters. ''
In de legger is er wel sprake van « meester Gillis Hazebaert
priester ». 1" Deze Gillis bezat verspreid talrijke percelen in het
dorp maar was dus geen pastoor van de parochie Winnezeele.
Een Jan Hazebaert wordt in deze legger éénmaal vermeld maar
in de aanpalende Hoflanden van Steenvoorde komt hij omstreeks dezelfde tijd, 1533, naar voor als een grootgrondbezitter.';
Dat het hier een vooraanstaande familie uit de regio
Winnezeele-Steenvoorde betreft blijkt ook al uit de royale fundatie voor Kerstiaen Hazebaert, zijn ouders en zijn kinderen.
Deze stichting bestond uit onder meer een jaargetijde met
requiemmis gevolgd door een brooduitdeling aan de armen, en
een gezongen mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. De armendis
van Winnezeele was gehouden dit jaargetijde en de Onze-Lieve-

' Ook in de dorpen in de
kasselrij Ieper werden de
beheerders als dismeester
aangeduid. Enkel in
Moorslede was er sprake
van ··proviseurs··: A.
Pernee 1. Nog owr de
enquête. 76.
- Vergelijk J. Roeland!.
Een disrekening van
Wervik. 131
' Legger. f. 3r. l 3r (··oost
rnnden steide daer Joos
Docke wonachtich is"").
" Legger. f. 32Y. Bekend
is Nicasiu<, Ellebood (
Kassei (of omgeYing).
1535. 10on van Hector)
die zich in 1549 als ··pauper·· inschreef in de
pedagogie ·De Burcht"
rnn de LeuYense universteit. geneeskunde studeerde in Pavia en vervolgens als humanistisch
geleerde verbleef in
Hongarije (A.L.I.
Sivirsky. Nicasius
Ellebodius van Kassei.
kanunnik van faLtergom.
in : Jaarboek De Franse
Nederlanden. 1 ( 1976).
40-51 ).
Legger. f. 27r.
" S. Coussé en K. Papin.
Een enquête naar de toestand van de dis. passim:
A. Perneel. Nog over de
enquête. passim. In de
stedelijke armendissen
varieerde het aantal dismeesters in de late
Middeleeuwen van drie
tot zes: P. Van Zeir. De
inrichting van de armendissen. 109.
'' A. Schillings. Matricule
de l"université de
Louvain. III : 3 1 août
1485-31 août 1527.
Brussel. 1958. 468.
" G. Sivéry. Terroirs et
communautés rurales
dans l"Europe occidentale au moyen àge. Rijsel.
1990. 218. Sivéry
beschrijft op een indringende manier de laatmiddeleeuwse dorpsgemeenschap en put daarbij rijkelijk uit zijn onderzoek
met betrekking tot
Noord-Frankrijk.
" Legger. f: l 3v en passim. Ook in de situering
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van lenen. afhangende
van het leenhof van
Kassei. wordt meester
Gillis Hazebaert (l 5071513) vermeld: C. Papin.
Lenen te Winnezeele
anno 1514: een bijdrage
tot de leenroerige situatie
van het burggraafschap
Winnezeele. in :
Westhoek. 18 (2002). 38.
41-42.
1
' A. Ghyselbrecht. De
heerlijkheid van de
Hoflanden te
Steenvoorde: het kohier
van 1533. in : J.
Decaestecker (ed.).
Westhoek: Genealogisch
Jaarboek. 2 (1985). 2 l36. Jan Hazebaert
(1483-1486) ook bij K.
Papin. Lenen te
Winnezeele. 38. 41-42.
Een ·frater Joannes
Hazebaert' van het
Karmelietenklooster in
Ieper schreef zich in
1504 in aan de Leuven se
universiteit: A.
Schillings. Matricule. III.
277.

"Legger. f. 9v. Zie verder in deze inleiding.
,- Voor de taakomschrijving van de ontvanger :
P. Van Zeir. De armendissen. 113-114 ( 1474).
" Frans de Langhe wordt
niet als dusdanig als ontvanger vermeld: er wordt
enkel gezegd dat hij deze
legger heeft ·gehescreiven'. Dit was een van de
taken van het ontvangerschap. F. Bauwen.
Poorters van leper ( 1
februair 1509-7 mei
1527). Ieper, 1999. 313,
vermeldt de wollewever
Joos de Langhe. zoon
van Frans uit Kaaster. die
door zijn huwelijk in
1520 poorter werd van
Ieper.
"Zie de beschrijving van
Ch. de Croocq. Un registre. 577-581 die deze
legger in origineel raadpleegde.
'"Over de wat pijnlijke
stand van zaken in verband met het lokale
archief van Winnezeele:
C. Papin, Lenen te

Vrouwemis te financieren vanuit een rente van 20 schellingen
die in 1526 werd betaald door Jan Waels. 16
Voor het beheer van inkomsten en uitgaven deed het bestuur van
de armendis een beroep op een ontvanger, een man die over de
nodige professionle expertise beschikte. Hij was persoonlijk
verantwoordelijk voor de rekeningen. 17 Ontvanger Frans de
Langhe was afkomstig uit Kaaster, een dorp ten zuiden van
Winnezeele, eveneens in de kasselrij Kassei. Wellicht combineerde hij hel ontvangerschap van verschillende bescheiden
instellingen in de omliggende dorpen tot een volwaardige
opdracht. 18 De hoge zorg die aan deze legger werd besteed wijst
erop dat hier een beroepsschrijver aan het werk was. De Langhe
schreef in een grote, verzorgde gotische bastarda-letter, werkte
initialen figuratief uit met penwerk, en hanteerde sporadisch een
tweede kleur (rood).1 9
Het dagelijks beheer van de armendis genereerde een aantal
specifieke archivalische bronnen. Voor wat betreft het patrimonum gaat het om oorkonden van aankoop en schenking, al dan
niet in een cartularium bijgehouden, jaarlijkse rekeningen met
de bewijsstukken, en registers (terriers, cijnsboeken) die een
statische beschrijving geven van het onroerend patrimonium op
een welbepaald ogenblik. Tot de laatste categorie behoort het
register dat hier aan de orde is.We spreken gemakkelijkshalve
verder over de « legger».'"

Armoede op het platteland
Het is bijzonder moeilijk de vinger te leggen op armoede op het
Vlaamse platteland tijdens de 16de eeuw. In een plattelandsparochie leefden de meeste dorpelingen van het werk op het land.
In de steden overheerste de loonarbeid. Dit laat toe, op basis van
prijsgegevens van lonen en de basisbehoeften, te berekenen
wanneer arbeiders onder de armoedegrens terecht kwamen. Op
het platteland was de situatie meer complex. Hier leefden grote
en kleine boeren van de opbrengst van het land en hierbij spelen onder meer de vermogensstructuur, opbrengsten en prijzen,
en de lasten op het land een grote rol in de vorming van het
inkomen.' 1 Ook het inkomen van landarbeiders en lokale
ambachtsmensen is moeilijk na te trekken, zeker toen in deze
periode hoe langer hoe meer mensen aanvullende werkgelegenheid vonden in de plattelandsindustrie. In de 15de en 16Cle eeuw
ontwikkelde de rurale textielnijverheid zich sterk in grote
regio's van het Westkwartier. In elk geval gaf de verspreide
bewoning armoede een minder accuut voorkomen dan in de
stad." Wanneer in crisisperiodes de steun vanuit de armendis
ontoereikend was, gingen behoeftigen uit bedelen, zworven
rond op het platteland of zochten de anonimiteit van een grote
stad op."
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Dat de beheerders van de H.-Geesttafel in 1523 besloten om hun
administratie te optimaliseren, is misschien niet toevallig. In de
late 15de eeuw namen de sociale tegenstellingen, ook op het
platteland. sterk toe en werkten ze verpauperingsprocessen in de
hand. In crisisperioden, zoals in de jaren twintig van de 16de
eeuw, zorgde dat voor een grote armenlast die een bedreiging
vormde voor de sociale rust en orde. Precies in de jaren twintig
gingen de stadsbestuurders over tot hervormingsplannen gericht
op het samenbundelen van verschillende charitatieve initiatieven in een gemeenschappelijke armenbeurs die een meer rationele armenpolitiek mogelijk maakte.'" Dit werd gekoppeld aan
een bedelverbod en aan tewerkstellings- en onderwijsprojecten.
Deze nieuwe armoedepolitiek was een Europees verschijnsel
maar in de Nederlanden beet leper in 1525 de spits af met de
oprichting van een « ghemeender buerze ». In deze nieuwe stedelijke instelling werden onder meer de inkomsten van de
armendissen ondergebracht." Op het platteland liep het niet
zo'n vaart maar in elk geval kwamen ook daar de instellingen
die instonden voor de armenzorg onder druk te staan van de toenemende armenlast en van de dreiging die daarvan uitging.' 6
Het efficiënt inzetten van alle beschikbare middelen was dan al
een hele stap en het aanleggen van een legger met een geactualiseerde staat van de bezittingen paste daarin. De enquête die
het kasselrijbestuur van leper in 1529 opzette bij de armendissen in de parochies onder zijn jurisdictie lijkt in elk geval te zijn
geïnspireerd door het voorbeeld van de stad Ieper. ' 7

Renten
Een armendis haalde haar jaarlijkse inkomsten uit giften van
begoede parochianen (collectes, armenbus), uit fundaties, en uit
het beheer van een onroerend patrimonium. Dit laatste werd
verworven vanuit schenkingen of door aankoop. In de legger die
hier aan de orde is wordt een onderdeel van dit onroerend patrimonium, met name de renten en cijnzen, gedetailleerd beschreven. In de hoofding spreekt de ontvanger over « renten » en
« ansingmenten ».
Renten en cijnzen - voorlopig spreken we enkel over renten zijn vaste bedragen verbonden aan een onroerend goed en die
jaarlijks door de eigenaar van dit onroerend goed aan de dis
worden uitbetaald. Dit vraagt om een toelichting.
Op onroerende goederen zaten lasten vast. De meeste van deze
lasten kunnnen in een meer algemene zin worden omschreven
als renten. In de praktijk betreft het eeuwigdurende, jaarlijks te
betalen bedragen die de eigenaar van het berente goed aan de
bezitter van de rente diende over te maken. Deze betaling
gebeurde in contanten (specieën), in natura of in een combinatie van beide. De jaarlijkse betaling kon ook over meerdere,
meestal twee, betaaldagen worden uitgesplitst.
Op eenzelfde onroerend goed - een stuk grond, een huis, een
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bos, ".- zaten vaak meerdere renten vast die toekwamen aan
eenzelfde of aan verschillende rentebezitters. Hoe meer lasten
aan een goed vastzaten, hoe minder de intrinsieke waarde was
van het goed. Bij een eventuele verkoop voelden potentiële
kopers er weinig voor om een goed te verwerven met zware,
jaarlijkse lasten. Bovendien kon door het opeenstapelen van
renten de jaarlijkse last (renten maar ook tienden, pointingen en
andere lasten) van een perceel hoger liggen dan de jaarlijkse
opbrengst van dit goed (pachtprijs als de eigenaar zijn goed niet
zelf uitbaatte ; opbrengst van de geteelde gewassen bij eigen uitbating).
Renten zaten vast aan het goed, niet aan de persoon van de eigenaar. Werd het perceel van de hand gedaan, dan diende de nieuwe eigenaar voor de jaarlijkse betaling( en) in te staan. We spreken van erfrenten omdat eens gevestigd, de rente eeuwigdurend
liep. Dit geldt niet voor lijfrenten die - de naam zegt het zelf liepen zolang de rentekoper (of de persoon of personen op
wiens/wier leven de koper de rente liet bezetten) leefde. Vanaf
de late 15de eeuw werd het bij de rentebezetting gebruikelijk
om de mogelijkheid open te laten om na verloop van tijd de
rente af te lossen. Dit gebeurde op initiatief van de rentebetaler
die dan het kapitaal terugstortte ten behoeve van de rentebezitter.
De legger die hier aan de orde is werd aangelegd uit hoofde van
de rentebezitter, met name de armendis van de parochie
Winnezeele. Het doel was het vastleggen van alle renten bezet
op onroerende goederen binnen de parochie Winnezeele. Dit
verklaart de nauwgezette omschrijvingen van de percelen waarop deze renten bezet zijn, van de rente zelf (in schellingen en
denieren parisis) en van de eigenaars van de percelen, de personen die de jaarlijkse rentelast aan de ontvanger van de armendis
overmaakte. Wellicht werden parallel registers aangelegd waarin de andere delen van patrimonium werden opgetekend. In de
eerste plaats denken we aan de renten die de dis hief op goederen buiten de eigen parochie. De ontvanger van de armendis van
Bierne (kasselrij Sint-Winoksbergen) nam in 1567 deze renten
in eenzelfde legger op (parochies Steene, Spyckere, enz.). 28
Verder waren er de registers waarin het bezit van huizen en
gronden werd vastgelegd. 29 Huizen werden verhuurd of ter
beschikking gesteld van behoeftigen die op deze manier door de
dis werden ondersteund ; de gronden werden verpacht. Meestal
leverde deze laatste groep de hoofdbrok van de disinkomsten
Op.JO

Aan de oorsprong van deze renten ligt een « contract », doorgaans in de vorm van een charter, die het tot stand komen van
de rente met alle verdere modaliteiten uitvoerig stipuleert. De
armendis zelf schreef de inkomsten van haar rentebezittingen in
jaarlijkse rekeningen in. Oorkonden en rekeningen blijven hier
buiten beeld. Vanuit de legger komt nu enkel een momentopna-
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me naar voor; deze bron laat niets los over de herkomst van deze
belangrijke inkomsten van de armendis. In de boekhoudige
praktijk had de ontvanger ook weing boodschap aan de oorsprong en de precieze vorm van een bepaalde rente. Hem interesseerde slechts de informatie (bedrag, het belaste goed, en de
eigenaar van dit goed) die een stipte jaarlijkse betaling waarborgde en deze legger voldoet op een adequate manier aan deze
vereisten.
104

Wat we hier generaliserend als 'renten' hebben aangeduid, vormen inkomsten die wellicht een onderscheiden « juridisch statuut » hebben en die op een gevarieerde manier door de dis zijn
verworven. Laten we toch - kort - even halt houden bij beide
aspecten.

Cijns- en rentegronden
In de hoofding van de legger verwijst de benaming 'renten en
ansingmenten' reeds naar de complexiteit van de herkomst.
Deze dubbele benaming kan een verwijzing zijn naar een onderscheid tussen renten stricto senso en cijnzen. Aan beid begrippen beantwoordt een in oorsprong verschillende inhoud, maar
het is zeer de vraag of de ontvanger in het 16de_eeuwse
Winnezeele dit hier zo bedoelde." Veeleer formuleert hij hier
beide begrippen als dichte synoniemen waarmee hij de lading
van jaarlijkse rentebetalingen wil vatten. In principe kunnen de
jaarlijkse bedragen die ten voordele van de dis vastzitten aan
onroerend goederen in Winnezele de vorm hebben van een
cijns, een rente voortkomend uit een renteverkoop, of een rente
voorkomend uit erfgeving. Deze renten kunnen - zoals hoger
aangehaald - een eeuwigdurend karakter hebben (erfrenten). een
eeuwigdurend karakter hebben maar met de ingebouwde mogelijkheid ze af te lossen (losrenten) of een bij voorbaat tijdelijk
karakter hebben (lijfrenten)."
Renten stricto senso kunnen voortkomen uit twee verschillende
transacties, die in het Nederlands nog het best worden omschreven als « erfgeving » en « renteverkoop ». Bij een renteverkoop" wordt het onroerend goed niet verhandeld maar enkel als
onderpand of hypotheek aangewend. De renteverkoper, tevens
de bezitter van het goed, ontvangt van de rentekoper een kapitale som (de koopsom van de rente). In ruil verbindt de verkoper er zich toe om de koper jaarlijks een vast bedrag (de rente)
over te maken. Deze rente staat in verhouding tot de koopsom
of het kapitaal'•. Het onroerend goed geldt hier als onderpand
dat de koper de zekerheid biedt dat zijn rente jaarlijks wordt uitgekeerd. Deze transactie werd vastgelegd in een rentebrief, in
handen van de rentekoper. Hij kon deze rentebrief verder verhandelen. De renteverkoop bood aan een eigenaar in geldnood
of aan een eigenaar-gebruiker die wenste te investeren de mogelijkheid om op korte termijn en door de uitgifte van verschillende rentebrieven een groot kapitaal binnen te halen. Zolang hij
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. vervolgens jaarlijks stipt de annuïteiten bezet op zijn goed uitbetaalde, bleef hij onvervreemdbaar eigenaar van dat goed.
Zoals hoger aangehaald betekenden die lasten wel een waardevemindering van zijn goed.
Bij erfgeving is wel degelijk een transcatie van het goed in het
geding. De rente komt voort uit een erfgeving van het onroerend
goed. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke bezitter (de « erfgever ») zijn onroerend goed heeft verkocht ( « in erf gegeven »)
aan een koper of nieuwe eigenaar (de « erfnemer »). De
« koper » voldoet de koopsom niet via een contante betaling
maar wel via het betalen van een jaarlijks vast bedrag, dat in
verhouding staat tot de waarde van het pas verworven goed en
op dat goed is bezet. Erfgeving is een transactie die vooral met
betrekking tot de stedelijke immobiliënmarkt werd bestudeerd.
In een groeimetropool als Antwerpen verliepen in het midden
van de l 6de eeuw bijna de helft van de,,« verkoop »transacties
van onroerende goederen via erfgeving. Het was een procedure waarbij vlot onroerende goederen konden worden verhandeld
zonder dat er grote kapitalen werden geïmmobiliseerd.
Ofschoon naar origine en doelstelling totaal verschillend stond
erfgeving in de praktijk niet ver af van de vercijnzing van een
goed.
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Cijnsgronden zijn percelen die werden vercijnsd. Het gaat om
goederen waarvan de bezitter jaarlijks een vast bedrag - de cijns
- aan de cijnsheffer betaalt. De cijnsheffer is de vroegere eigenaar ; hij heeft het goed overgemaakt (in « tenure » gegeven)
aan een gebruiker of « pachter » die deze gronden voor eigen
rekening bewerkt of - in het geval van woeste of nieuw op de
zee gewonnen gronden - in cultuur brengt. Jaarlijks betaalt hij
een bedrag aan de eigenaar : de cijns. Aanvankelijk kan de cijnsheffer zich nog de status van eigenaar aanmeten maar naarmate
de eeuwen verstrijken verglijdt het eigendomsrecht hoe langer
hoe meer naar de gebruiker. Deze laatste kan onder meer vrij
beslissen om het goed te verpachten, te verkopen, te schenken
mits goedkeuring van de cijnsheffer. De jaarlijkse cijns die de
gebruiker (de « nieuwe » eigenaar) betaalt - door de muntontwaardingen veelal herleid tot een laag bedrag - is dan nog de
enige reminiscentie naar de oorspronkelijke eigenaar. Oude
cijnzen die aanvankelijk in natura waren bepaald werden na
verloop van tijd vaak omgezet in speciën, volgens de marktprijs
van dat ogenblik. Zo treffen we bijvoorbeeld in deze legger 'een
achtendeel [ruim 20 liter] corns' op een gemet natte weide aan.
Deze «eigendomsverschuiving », van een soort eeuwigdurende
pacht naar bijna volle eigendom, voltrok zich in de steden in een
meer absolute vorm dan op het platteland. Op het platteland kon
de voormalige eigenaar zich nog langer laten erkennen via een
aantal procedures. Op het einde van de Middeleeuwen en in de
l 6de eeuw had meer dan de helft van de oppervlakte van een
parochie doorgaans de status van cijnsgrond. Cijnsgronden konden zowel een allodiaal als een feodaal statuut hebben.
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In de 16de eeuw zijn cijnsgronden nauwelijks te onderscheiden
van rentegronden. Ook hier betaalt de bezitter van het onroerend
goed jaarlijks een vast bedrag aan een rentebezitter.
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Een onduidelijke herkomst
Wanneer en op welke manier had een parochiale dis uit het
begin van de 16de eeuw nu haar bezit aan cijnzen en renten verworven? Op deze beide vragen kan deze legger geen antwoord
bieden. Sommige bezittingen kunnen tot de volle
Middeleeuwen teruggaan en een parochiale oorsprong hebben.
Als gevolg van de Gregoriaanse hervorming slaagden parochies
er in de 12de eeuw in hun patrimonium te "heroveren": een aanzienlijk deel daarvan (één derde tot één vierde) was voorbestemd voor het ondersteunen van de armen."' De vermelding van
renten in natura, de relatief kleine bedragen en de verwijzing in
de legger naar renten bezet op twee percelen die aanvankelijk
samen hoorden zijn elementen die verwijzen naar de "ouderdom" van deze inkomsten.
Evenmin is de herkomst duidelijk. Deze kan tweeërlei ZIJn:
schenking of aankoop.' 7
Enerzijds kunnen ze voorkomen uit een schenking waarbij een
begunstiger van de dis zijn cijns- en/of rentebrieven (voortkomend uit zowel erfgeving als renteverkoop) aan de dis overmaakt. Dit houdt in dat vanaf deze overdracht de dis de jaarlijkse inkomsten opstrijkt die vastzitten aan de in de brieven
omschreven onroerende goederen. Wat de schenking van cijnsbrieven betreft is er op de keper beschouwd meer in het geding
dan het recht op een cijns. In principe werd de dis nu « eigenaar » van deze cijnsgronden, maar we stelden reeds hoger dat
dit eigendomsrecht - in de periode die ons hier bezig houdt eigenlijk een lege doos was en zich beperkte tot het recht op de
jaarlijks cijns. Een ander mogelijkheid bestond hierin dat een
begunstiger een rente bezette op zijn onroerend goed en deze
rente meteen schonk aan de dis. 38
Maar wellicht bekijken we het vermogen van de armendissen
teveel als een passief gebeuren, de dis als ontvanger van schenkingen van parochianen op zoek om hun zieleheil te vrijwaren.
Met evenveel recht kunnen renten immers hun oorpsrong vinden in een actieve beleggingstrategie van de dismeesters. De
dismeesters traden dan op als actieve spelers op de financiële
markt en de immobiliënmarkt. Dismeesters waren doorgaans
kapitaalkrachtige dorpelingen ; in de steden waren het kooplui
en hogere ambtenaren. Zij kenden het reilen en zeilen van de
ecomomische wereld en zullen deze deskundigheid beslist hebben aangewend om diskapitalen op een veilige manier te beleggen. Met het strategisch aankopen van renten verzekerden ze de
dis van een jaarlijks, vast en veilig inkomen. Cijns- en rentebrieven waren verhandelbaar en konden dus worden aangekocht. Maar evenzeer konden de dismeesters, wanneer ze over
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veel kapitaal beschikten, zelf nieuwe renten bezetten. Ze dienden dan wel een rentekoper te vinden, iemand die beschikte
over onroerend goed waarop de rente kon worden bezet én op
zoek was naar kapitaal. Tenslotte lag de mogelijkheid open om
eigen disgronden van de hand te doen via erfgeving of uit te
geven in cijns (dit voert ons wellicht terug tot de vroegste periode).1" De laatste mogelijkheid betekent dat een aantal van de
berente gronden die in de legger vermeld staan oorspronkelijk
ten volle de dis hebben toebehoord.
Maar nog eens, het register geeft geen uitsluitsel over de herkomst, en andere documentatie daaromtrent ontbreekt.
Evenzeer blijven we in het ongewisse over de begunstigers.
Enkel de fundaties lichten hier een tipje van de sluier op.

W. Blockmans en W.
Prevenier, Armoede in de
Nederlanden. 530.
"' P. Trio. De stichting
Lansaem in het O.L.Y.gasthuis te Ieper: bijdrage tot de studie van de
jaargetijdestichtingen
inde Middeleeuwen. in :
0. Mus (red.). Pieter
Lansaem: bijdrage tot de
studie van de jaargetijdestichtingen te leper in de
late Middeleeuwen,
leper, 1993, l 1-117, is
een uitvoerig en diepgravend overzicht van de
jaargetijdenstichtingen in
leper waarin ook de
internationale literatuur is
verwerkt. De documentatie over Winnezeele sluit
daar op aan. In elk geval
is het van belang - maar
hier niet de plaats - om
deze gegevens over fundaties in een plattelandsparochie verder uit te
diepen en in vergelijkend
perspectief te plaatsen.
Over het "octaaf van het
H. Sacrament" : V.
Arickx, Geschiedenis van
Egem. Pittem. 1982.
1, 29!.

Jaargetijden
Aan een aantal disschenkingen van onroerend patrimonium
-ook renten werden als onroerende goederen beschouwd zaten voorwaarden vast. In deze legger zijn er enkele gedocumenteerd. Het betreft rente-inkomsten bestemd voor het verzorgen van een jaargetijde. Met de stichting van een jaargetijde
bepaalde de schenker dat er jaarlijks en meestal eeuwigdurend
een requiemmis ter zijner gedachtenis werd opgedragen, met
daarop aansluitend een uitdeling aan de armen. Dit laatste luik,
de bedeling aan behoeftigen, verklaart waarom jaargetijden
werden geplaatst bij charitatieve instellingen. De jaarlijkse kerkelijke dienst bestond uit een gezongen of gelezen requiemmis,
waarbij de kaarsen geplaatst werden bij de grafzerk. Deze dienst
kon op de vooravond worden voorafgegaan door een vigilie, een
avondwake die bestond uit een aantal lessen. In twee fundaties
wordt de jaargetijde gekoppeld aan een octaaf van het Heilig
Sacrament (pastoor en koster zingen acht opeenvolgende dagen
de getijden) of een H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. De
plaats waar de kerkdienst plaats vond werd bepaald door de
schenker ; in het geval van Winnezeele dient de parochiekerk
zich als enige mogelijkheid aan. Deze fundatie kon bij leven
gebeuren of worden uitgevoerd door de erfgenamen op basis
van het nagelaten testament van de overledene.
Vanzelfsprekend beschikken we hier niet over de stichtingsoorkonden; jaargetijdenstichingen klimmen op tot de 13de eeuw en
kwamen in de 14de en vooral 15de eeuw vaak voor bij de aanzienlijken van het dorp. In de eerste plaatst waren deze fundaties gericht op het zieleheil van de schenker. 40
3v
9v
lür

Octaaf van Heilig Sacrament +jaargetijde van Michiel
Pennijnc, Stasen de Rondt en zijn vrouw, en anderen
Jaargetijde van Kerstiaen Hazebaert, kinderen, vader
en moeder
Jaargetijde Sanders Cauwersijn, zijn vrouw en
kinderen
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14 v

17v
25 r
26v
27v

52r
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Jaargetijde Pieter Pennijnc en zijn vrouw Magdaleene,
en kinderen
Jaargetijde Bodijn Wilaeys
Jaargetijde Willem vander Heide
Jaargetijde Willem Rijsse en zijn vrouw, de vier
ouders
Jaargetijde van Jan Loy (Ley ?), gezegd Venandt, zijn
vrouw, kinderen en ouders ; en van Ghijs Radt en zijn
vrouw Maroye
octaaf van Heilig Sacrament +jaargetijde Jan Penninc,
de landmeter, zijn vrouw Micheline en zijn kinderen

Dit overzichtje van stichters/begunstigers van deze jaargetijden
verwijst naar prominente families uit de l 5de eeuw of vroeger.
Enkel van Jan Penninc wordt zijn beroep vermeld ; hij was landmeter. Over de familie Hazebaert hadden we het reeds naar aanleiding van priester Gillis Hazebaert. Van andere stichters zoals
opnieuw Jan. Michiel en Pieter Penninck, Bodijn Wilaeys, Jan
Loy (Ley ?), in mindere mate Stasen de Hondt, Willem vander
Heide, Willem Rijse en Ghijs Radt, zijn er in 1523 nog steeds
meerdere naamgenoten als eigenaars aanwezig. De familie
Cauwersijn (Sander Cauwersijn) blijkt daarentegen niet meer
aanwezig te zijn in het vroeg- l 6de_eeuwse Winnezeele.

Een embryonaal kadaster
In deze legger worden alle renten en cijnzen van de dis omstandig omschreven : elk van de 206 lemma's bevat het bedrag van
de rente (de jaarlijks uit te betalen annuïteit) en een nauwkeurige omschrijving van het onroerend goed waarop de rente bezet
was. Dit laatste hield in de opgave van de eigenaar en de oppervlakte, een situering door het aangeven van de aangrenzende
percelen waarbij uitvoerig toen geldende toponiemen worden
gehanteerd, en het aangeven van het rechtsgebied waaronder het
perceel viel.
Het opgeven van de eigenaars van het berente perceel was vanzelfsprekend van kapitaal belang voor de ontvanger. Het is
immers deze eigenaar die de jaarlijks rente diende te betalen.
Meteen geeft dit een - weliswaar zeer onvolledig - beeld van de
eigendomstructuur in Winnezeele. Maar percelen gingen vlug in
andere handen over. Het was zaak voor de ontvanger om deze
eigendomstransacties op de voet te volgen en in zijn legger bij
te houden. Dit is hier gebeurd ; de aanpassingen die doorlopen
tot het einde van del 6de eeuw worden in de editie in voetnoot
weergegeven. De wisseling van eigenaars niet accuraat opvolgen leidde onvermijdelijk tot het mislopen van zekere inkomsten. Dit overkwam de armendis van Passendale (kasselrij
Ieper) ; de dismeesters bekenden in 1529 dat« vele hoofden ...
niet vyndelick en zyn dat by de oudtheet vanden boucke, mits
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349: ··quoique la vierscare jurisdiction du roi
aborde de trois cotés au
même cimétière et qu'elle soit plus considérable
que la seigneurie de
Winnezeele". In het
begin van de I 6de eeuw
maakte de kerk van
Winnezeele geen deel uit
van de "dorpsheerlijkheid": in de 1gde eeuw
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de.sen so gaet vele van de.se renten verloren ». 41 Ook de opgave
van de eigenaars van de belendende percelen laat toe het kadasterplaatje in te vullen.
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De ontvanger splitste de legger in drie grote delen op: de
Oosthoek (f. l - l 3v), de Middelhoek (f. l 4r-3 l r), en de
Westhoek (f. 32-53v). Deze indeling van de parochie kan mogelijk verwijzen naar de afbakening van tiendhoeken tijdens de
Middeleeuwen. De armendis hief vooral renten in de Westhoek
van de parochie : dit was de hoek waarin centraal de parochiekerk en het herenkasteel stonden. Verder werd elk perceel gesitueerd in een rechtsgebied. Dit levert een panorama op van de
rechterlijk-bestuurlijke versnippering op lokaal niveau.
Vooreerst waren dit gebieden die rechtstreeks onder de vorst
vielen. In de praktijk werd het bestuur waargenomen door een
lokale vierschaar die afhankelijk was van het kasselrijbestuur
van Kassei. De installatie van deze vierscharen in de kasselrij
Kassei was recent doorgevoerd door de vorst!' We vermoeden
dat dit het gebied is dat telkens wordt aangeduid als liggend
«onder den breeden heere ». In oppervlakte was dit het grootste gebied van de parochie,41 en deze legger bevestigt dit. Het
rechtsgebied van de Vierschaar van Steenvoorde strekte zich uit
tot binnen de Oosthoek van Winnezeele!4
Naast het gebied van de Vierschaar waren er de talrijke heerlijkheden, een feodale erfenis die toeliet dat lokale heren rechten uitoefenden in hun gebied."' Hier komt de « dorpsheerlijkheid » Winnezeele op de eerste plaats. De kern van dit gebied
situeerde zich in de dorpskern met vanzelfsprekend het kasteel
maar strekte zich verder uit tot in alle uithoeken van de
parochie. De kerk behoorde daar niet toe zodat van een echte
dorpsheerlijkheid geen sprake kan zijn. Zoals hoger gesteld was
Antoon II d'Averoult in 1523 heer van Winnezeele ('t Hof te
Winnezeele) 4 ", en van enkele andere lokale heerlijkheden zoals
de Middelhoek, de Oosthoek en 'Ten Hille'. 4 Î Hij was gehuwd
met Jeanne du Biez. Eeuwenlang was de heerlijkheid in bezit
geweest van de familie die haar naam aan de plaatsnaam had
ontleend : in de l 6de eeuw bleef de familie Van Winnezeele prominent aanwezig en leverde onder meer de baljuw.
Antoons d' Averoults gelijknamige vader was de eerste van deze
familie die door huwelijk kort voor 1500 deze heerlijkheid in
bezit kreeg. 4 ' Toen zijn moeder in 1502 overleed verwierf
Antoon II niet alleen de heerlijkheid Winnezeele maar kwamen
ook de straks te noemen heerlijkheden Oosthoek en de Proosdij
van Sint-Donaas in Winnezeele (deels ook in Oudezeele en
Steenvoorde) en andere feodale bezittingen hem toe!" De
Averoults bleven heer van Winnezeele tot in de J7de eeuw. In de
bronnen werd Antoon d' Averoult vaak aangeduid als Antoine
d'Helfaut, naar een andere heerlijkheid in zijn bezit. Antoon II,
heer van Winnezeele van 1502 tot 1539, of zijn gelijknamige
zoon Antoon III die hem opvolgde waren wellicht de bouwheer
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van het mooie renaissancekasteel met lusttuinen, in de l 7de
eeuw fraai afgebeeld in Flandria Jllustrata van Antoon
Sanderus. Het kasteel werd gesloopt in 1762. Reeds in januari
1568 trokken bosgeuzen plunderend door het huis van 'monsieur de Helfault' in Winnezeele. 50 Het is zeer de vraag of deze
heren veel ter plaatse verbleven. Ze beschikten immers over talrijke andere heerlijkheden en, vooral, waren ze betrokken op het
politieke bedrijf van hun tijd. M. Prevost stelt dat Antoine II burgemeester was van Sint-Omaars. Zijn zoon Antoine III (15041582) vertoefde reeds op jonge leeftijd in het gevolg van Karel
V, en werd achtereenvolgens benoemd tot kapitein van
Quesnoy. hotelmeester aan het hof van landvoogdes Maria van
Hongarije, en gouverneur van Hesdin." Hij werd begraven in
Sint-Omaars." Franchois. de jongere broer van Antoon III en
dus feodaal op een zijspoor, poogde een huwelijk te forceren
met Claude de Saillant. Onderhandelingen voor de kerkelijke
rechtbanken van de bisdommen Doornik en Terwaan waren
mislukt en teneinde raad liet hij haar met hulp van garnizoensoldaten uit Boulogne schaken. Voor dit misdrijf veroordeelde
de Grote Raad van Mechelen hem in 1527 tot verbanning en
confiscatie van zijn bezittingen.'' De loyale dienst van zijn broer
Antoine III, heer van Winnezeele, bij landvoogdes Maria van
Hongarije betekenden de redding. Op haar aangeven kon
Franchois in 1529 een kerkelijke carrière starten (kanunnik in
Sint-Omaars en abt van Licques in het graafschap Guines) die
via benoemingen als abt in de benedictijnenabdijen SintJansberg (leper) en Sint-Pietersabdij (Sint-Winoksbergen) in
1555 werd bekroond met een aanstelling als abt van de prestigieuze Sint-Pietersabdij in Gent. Koning Filips droeg hem in 1562
nog voor als bisschop van het pas opgerichte bisdom Gent maar
Franchois' gebrekkige theologische scholing stond deze benoeming in de weg. Ook uit dit verhaal blijkt dat de familie
D'Helfaut het vertrouwen genoot van de Spaans-Habsburgse
vorsten Karel V en Filips II en dat daar een een loyale dienstbaarheid tegenover stond. Voor het herenverblijf in Winnezeele
en de overheidsrechten die ze er uitoefenden was wellicht maar
een bescheiden plaats weggelegd in hun patrimoniale en mentale leefwereld ...
De dorpsheerlijkheid Winnezeele strekte zich uit in alle hoeken
van de parochie. Dit geldt ook voor de proosdij van Sint-Donaas
in Brugge. Deze buitengewone complexe en uitgestrekte kerkelijke heerlijkheid was in de vorm van Hoflanden, deel geënclaveerd in Winnezeele, slechts bescheiden vertegenwoordigd in
de kasselrij Kassel. 54 Een andere belangrijke heerlijkheid was
Coornhuse. Percelen in de midddel- en Westhoek worden gesitueerd als «onder Saerls vanden Cornhuse ».Deze heerlijkheid
behoorde in deze tijd toe aan Karel vanden Coornhuse ; zijn
herenverblijf lag in Oudezeele, een naburige parochie. Karel
oefende enkele overheidsambten uit (baljuw van Sint-
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Winoksbergen, kapitein van Broekburg), en werd in 1559
begraven in de parochiekerk van Oudezeele 55 . Vooral de
Westhoek van Winnezeele was een feodaal lappendeken. Naast
de genoemde heerlijkheden (met hun achterlenen) vielen percelen onder het « heerscap van Boudewijn Wyts », in het
Zwijnland, onder« den Hil », en onder de « broeders van Peene
in Oudezeele ». Het « heerscap van Boudewijn Wyts » bestond
louter uit renten in geld en in natura (haver en kapoenen) op een
aantal vrije gronden. Eén van deze percelen was in 1526 in bezit
van Boudewijn Wyts, naar wie mogelijks dit leen is genoemd.
De legger vermeldt het omdat er een rente ten voordele van de
dis op rustte; het is één van de zeldzame disrenten die in natura
(haver) werden betaald. 56 Het foncier van de heerlijkheid Ten
Hille met opperhof, neerhof en molen lag in Steenvoorde;
slechts 7 gemeten strekten zich in Winnezeele uit. Het was een
achterleen van de dorpsheerlijkheid Winnezeele. 57
De legger biedt ook een zicht op de eigendomsstructuur op dit
stuk platteland in het begin van de J6de eeuw. Eigenaars die in
Winnezeele verblijven worden enkel bij naam genoemd ; bij
anderen wordt daar hun woonplaats aan toegevoegd. Een intenser onderzoek is hier aangewezen maar uit deze legger blijkt dat
veruit de meeste percelen in handen zijn van lokale grondbezitters. Het leeuwendeel van deze plaatselijke eigenaars waren
doorgaans ook gebruikers van hun gronden, zeg maar grote en
kleine boeren.
Ongeveer 10 procent van de percelen in de legger vermeld
behoorde burgers toe van buiten het dorp. Eigenaars waren
vooral afkomstig uit de naburige dorpen : Boeschepe, Eecke,
Ekelsbeke, Herzele, Houtkerke, Ledrighem, Oudezeele,
Steenvoorde, Terdeghem, Watou, Wormhoudt. De usurpatie van
onroerend goederen op het platteland - van losse percelen en
renten tot uitgestrekte hoeveuitbatingen met feodaal herenverblijf - vanuit de steden speelde hier nauwelijks mee. Dit was in
andere regio's duidelijk anders." Het nuanceert ook de visie dat
Ieperse industriëlen en commerciële en ambachtelijke middengroepen, én bezitters van renten bezet op het platteland gebruik
maakten van de crisis die landeigenaars in de kasselrijen leper,
Belle en Kassei trof om deze goederen op het einde van de 15de
en het begin van de 16de eeuw te usurperen. 59 Omstreeks 152122 werd 75 % van de bestuurlijke elite van Ieper omschreven
als renteniers, die leefden van inkomsten uit grondbezit en renten.60 Deze hypothese doorstaat de toetsing niet met betrekking
tot het het Winnezeelse platteland, waar geen enkele Ieperse
bezitter kan worden getraceerd. Als bezitter uit het stedelijk
milieu traceerden we enkel Jan van Calmont en Anthonis
Mormantijn uit Sint-Winoksbergen, Jan Morant, Jan Malegheer
en de erfgenamen Clais Malegheer uit Kassei en Alaert de Smijs
uit Poperinge. 61
De legger biedt ook informatie over de perceelsstructuur op het
Winnezeelse platteland. Weliswaar geeft de ontvanger de opper-
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vlaktes benaderend weergegeven maar het is duidelijk dat hier
een sterke versnippering speelde. De meeste percelen zijn niet
groter dan 2 gemeten. dus ruim onder één hectare.
Perceelsversnippering hangt samen met de opkomst van de perceelspacht en demografische druk. Dat enkele renten en cijnzen
bij hun bezetting respectievelijk vercijnzing betrekking hadden
op grotere percelen die naderhand verder werden opgesplist
blijkt overduidelijk uit deze legger. Dit is een aanduiding voor
een toenemende versnippering van het landbouwareaal. De vermeldingen over het bodemgebruik zijn karig. Er is sprake over
weiland ; over akkerbouw zijn geen details. De opgave van cijnzen en renten in natura kunnen in dit opzicht nauwelijks als een
indicator worden gezien.

Een veelzijdige bron
Op heel wat andere aspecten gaan we hier evenmin dieper in.
Het uitgebreide namenmateriaal geeft een benaderend beeld van
de lokale bevolking. inwoners en eigenaars. Deze informatie
heeft betrekking op de vroege l 6de eeuw, op de vooravond van
een halve eeuw religieuze en politieke troebelen die de bewoning grondig door elkaar haalden. Genealogen weten deze
informatie naar waarde te schatten. De accuraatheid van de dismeesters zorgde voor het vastleggen van talrijke toponiemen.
Een aantal zijn vandaag nog levendig ; dit geldt bij wijze van
voorbeeld voor tempel-toponiemen die verwijzen naar de kleine
hoeve, het bos en de landerijen in het uiterste westen van het
dorp. Ze verwijzen naar het bezit van de tempelorde
(Commanderij van Kaaster), vervolgens van de johannieterorde
(ook genoemd Maltezer orde of hospitaalridders). 6è Ook de historicus van maten en gewichten komt hier aan zijn trekken.
Maar vooral helpen bronnen als deze legger van de armendis uit
Winnezeele om de I 6de eeuwse bewoning van het Westkwartier
in kaart brengen. Een werk van lange adem, waar alle puzzelstukjes hun betekenis hebben en met de nodige égards dienen
behandeld te worden. We houden ons aanbevolen voor al wie dit
beeld verder wil helpen invullen.
Met betrekking tot de hierop aansluitende uitgave van het renteregister werd geopteerd om de tekst zonder moderne aanpassingen te publiceren. De I 6de_eeuwse ontvanger was weinig consequent in het gebruik van eigennamen. Het samenbrengen van
de verschillende schrijfwijzen in vooreen zelfde persoon in een
namenregister is bijgevolg aangewezen. In de praktijk bleek dit
een bijzonder hachelijke onderneming waarbij de subjectieve
interpretatie een grote rol speelt. Uiteindelijk werd geopteerd
om ook in het namenregister de namen enkel in hun oorspronkelijke schrijfwijze te repertoriëren.

"'Legger. f. 39r-v (oost
rnnden Tempel: den jocwech die gaet van
Wijnnesele ter Temple).
f. 40v (der Tempel vorseit lant. enz.) In 1790
beliep het bezit van de
Ridderorde Yan Malta in
Winnezeele 144 gemeten
(hoeve. bossen. landerijen): Ch. de Croocq.
Notes et documents. 482.
Zie L. Cumps. De tempeliers in Vlaanderen. Tielt.
1976. p. 639-640. en E.
Mannier. Commanderie
de Caestre. ordre de
Malle. in : Mémoires de
Ja Société Dunkerquoise.
16 (1872). 211.

Dit zijn de renten ende ansingmenten
die de tafele van Wynnesele toe behoren
vanden Oosthoucke.

1
Boven deze naam staat
bijgeschreven : "nu
Jaspar ....
2
Hierna staat bijgeschreven : "Dit es ghelost by
Pieter DAMAN
gemynckt ... voorseiden
DAMAN van tgonne dat
hij goet hadde ter cause
hij betaelt heeft an
Anthuenis CLAIS ut de
houdenesse tkijnt wijlen
Clays SCHUTTELAERE
int jaer 94 was dit.
' Wat eerst boven deze
regel werd bijgeschreven
is naderhand doorgehaald. Ernaast staat : ··
...... (de wedewe (''))
Pieter LAUWEREINS
by coope jeghen
Franchois BYBE."
' Boven Wouter staat bijgeschreven : "Jan
LOOT EN stede.
' Boven deze regel staat
bijgeschreven : "Nota ...
wesende ende ghebleven
een ...
" Onder deze regel staat
bijgeschreven : ·· ... twee
assignementen zijn als
beede ghebrocht nuer een
ende behooren de ... Jan
LOTYN"
· Hierboven staat bijgeschreven : "Jan LOTTYN"
' Hierboven staat bijgeschreven : "nu Jan LOTTYN"
9 Hiernaast staat bijgeschreven : "nu Pieter DE
RAM wonende te
Cassel"
111
Hierboven staat bijgeschreven : ·· ... ende \·oorseiden RAM"
11
Hierboven staat bijgeschreven : ·· ... ende voorseiden RAM"
" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan LOTTJJN
nu Pieter DE RAM"

Item Jan SERRISONE 1 m s. tsiaers up een vierendeel
Iandts zudt west van Jans vorseit van zuden ghelant
Jan vorseil ende van noorden strechkende oost ende west
melden westende hovende up de strate melden oostende
up Jans vorseit landt ende tes gheleighen onder den
breden heere.

113
II

De kijndren van Pieter DE NIJS III s. tsiaers
up onderhalf ghemet lans strechkende zudt
ende noordt metten nordt ende houven up de Houkerke Beike metten zudtende houvende up de weidewe
van Claeys MERRISOENS hoof van osten ghelandt tkijnt
van Claey DE NIJS van westen ghelant de kijndren
van Pieter DE NIJS ende tes gheleighen onder den
breeden heere. 2

III

[fo] vol
Adriaen ELLEBO 1111 s. 1111 d. tsiaers up een'
vlaems half ghemet lants bosten Wouter'
DENEYVEN hooftsteide was strechkende ost ende west metten
ostende hoven up de ost mersch van suden ghelant
Willem VAN WIJNNESELE van norden Willem vorseit ende tes
gheleighen onder den breen heere .

IV

Pauwels WIJLAEY v s. tsiaers up XLIII! roeden'
lants busten Pieter GUBBENS steide strechkende
ost ende west metten ostende hoven up Pieter GUBBENS
bougaert metten westende up Coddaers Stick van
norden ghelant Pieter GUBBENS van suden ghelant
meester Gillis HAZEBAERT ende es ghewijst inde tafel
handen ende es gheleighen onder den breeden heere."

v

Daeldijnghen van Christyne MELYS v s. tsiaers
up XLIIll roeden lants strechkende ost ende west
metten ostende houven up Pieter GUBBENS bogaert
metten westende houven up Coddaerts Stick van norden
ghelant Pieter GUBBEN. van suden meester Gillis
HAZEBAERT ende es gheleighen onder de breeden heere
ende tes ghewyst inde Tafel handen.

VI

Adryaen ELLEBO' x s. tsiaers up drie vierendeel
ende een half lants ligghende benoorden Pieter"
GUBBENS bogaert strechkende zuut ende nordt van
westen ghelant Willem VAN WIJNNESELE" 1 van osten
ghelant Pieter GUBBEN" ende tes gheleighen onder
den breden heere.

VII

Joos DE HONT VIII s. Illl d. tsiaers up een
belck bosten sijnder steide strechkende ost ende west
metten westende houvende up de grackt metten
ostende hou ven up eenen jocwech metten sudt
zijde jeghen den Kerchkewech van noorden ghelandt Pieter GUBBEN 1 ' ende es gheleighen onder
den breden heere.

[F2r 0 ]
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1
' Hierboven staat bijgeschreven : "Anthone DE
LYGNIJ mode Maillaert
DE .. EM
1
' In de bovenmargine
staat bijgeschreven :
"toebehoort nu den bailliu vanden welcke daer
nu woont Michael
MARISSAEL"
1
' Hierboven staat bijgeschreven : "de stede vanden voorseiden LYGNIJ"
ló Hierboven staat bijgeschreven : "Nu
Guilliamus LOOT filius
Jans"
17
Hierboven staat bijgeschreven : "Nu Jan
LOOT'
1
' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan LOOTS
steide"
19
Hierboven staat bijgeschreven : "Jan LOOT"
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Winnock
CORTEMET''
1
'
Hierboven staat bijgeschreven: "Winnoc
CORTEMET nu "."
" Hierboven staat bijgeschreven : "Ruebert DE
GRAEVE (?) """" Joos
CAPPOEN"
., Hierboven staat bijgeschreven : "Marx DE
MOL cum suis"
"In de linkermargine
staat bijgeschreven
:"Dese rente van veertich
scheele parisis siaers es
ghelost bijder handt van
den voorseiden Marcx
DE MOL ende tgelt
gedelivreert inde handen
van Pieter WULLEMSUENE op den XVII februari
xvcmXX ". inde presentie
van bailliu ende notable
daerof dat hy Pieter
WULLEMSUENE quitancie gegeven heeft
., Woordenboek der
Nederlandse/ze Taal
(AND Complex 4 wnt.abs, een cd-rom uitgave van AND). Leiden.
1999. Octaaf: a) De
achtste of laatste dag van
een kerkelijk feest, dat
acht dagen duurt. b) De
achtdaagse duur van een
kerkelijk feest. de tijd
van acht dagen. voor de

VIII

Kerstiaen LAUWERS 1' ende kijndren van Jan VAN 1'
[f"2v 0 ]
HOUVE een half achtendeel taerwen ende
IlII d. tsiaers up een ghemet lants ligghende bosten
Kerstiaen vorseyts steide 1' strechkende oost ende west metten
oostende houven up de wedewe van Jan DENIJS lant van
suden ghelant Kerstiaen vorseyt ende zutsijdende de kijndren
vorseyt ende hier af moet ghelden de kijndren twedeel
ende Kerstiaen !vierendeel ende tes gheleighen onder
den breeden heere.

IX

Jan LAUWERS 1ó een half quartier corns tsiaers up 1'
onder half ghemet lans ligghende bosten Vinsent 1'
ACHTERNOENS hoftsteide was strechkende ost ende west
metten ostende havende up de ostmerch metten westende
houvende up den jocwech van norden ghelant Naese11 1'
LOOR van suden ghelant Lammen VANDENMERCH'0 ende
tes gheleighen onder den breeden heere.
Item Jan vorseyt gheift daer af VI d. tsiaers te
baten Lammen VANDEN MERCH vanden asselmente besuden
daer an twelke hier naer volghet.

x

Lammen VANDEN MERCH' 1 ende sijn kijndren een half
quartier corns tsiaers up onder half ghemet lants
ligghen bezuden an tassigment aldaer laest vorsevt
strechkende ost ende west metten ostende houvende
up de ost merch metten westende up den jocwech
van zuden ghelant Lammen vorsevt.
Item van deisen vorgaende assinment zo moet
Lammen vorseyt VI d. hebben te baten, ende tes
gheleighen onder den breeden heere.

XI

Joos DOCKE" m s. tsiaers up drie ghemeite
lants bosten sinder steide strechkende ost ende west
metten ostende houvende jeghen sijn selves
lant metten westende hovende jeghen Jan TRUS
lant metter nordtsijde jeghen den jocwech van
suden ghelant Jan GOVARE ende Mallen BLOMMART
ende meer andere ende es gheleighen onder
mijn heere van Wijnnesele ten Osthoucke.

XII

Jan DE QUEKER" XL s. tsiaers up Illl ghemeite''
[f0 3v 0 J
lants lette! mijn oft meer ligghende in een stijck streeckende
ost ende west metten ostende houvende up Willem VAN
WIJNNESEELE lant ende de weidewe van Jan BOONS Iant
metten westende havende up meester Gillis HASEBAERTS
lant ende Kaerls MARKEREELS lant van suuden ghelant
Kaerl MAKEREEL vorseYI van noorden ghelant de Ghilde
vanden Osthoucke ende es gheleighen onder de heere van
Wij11neseele ten Osthoucke.
Ende deise vorseyde XL s. staet ghescreiven metter
erve vanden Osthoucke ende es ghegheiven totten
octave" vanden werdighen heilighen sacramente
ende omme tiaerghetide te <loene van der Michiel PENNIJNC
ende Stasen DE HONT ende zijn wiven ende meer andere.
De weidewe van Andries FRANT gheseit PIEREET
IIII s. tsiaers up een half ghement lants
ligghende benoorden heur steide daer heuren vader
willen eer wonende was strechkende ost ende west
metten ostende houvende up de groote strate die
gaet ten Essche waert metten westende houvende up
[f0 4r 0 ]
den Thye11pont van noorden ghelant Adriaen ELLEBO

XIII
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van suden ghelant Adriaen vorseit ende tes gheleighe11
onder den breeden heere.
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XIV

Pieter GUBBEN een quwtier cooms ende III''·
achtendeel tsiaers up een Vlaemsch ghemet
lants nordt west van Pieter GUBBENS vorsnt strechke11de
oost ende west metten ostende jeghen tlant van Adriae11
ELLEBO metten westende jeghen de Houkerke Beike daer
Wijnnesele ende Houkerke scheet van narden ghelant
Willem VAN WIJNNESELE ende Pieter GUBBEN ende tes
gheleighen onder den breeden heere.

XV

Jan SERRISONE ende Da11eel GOOSEN een achtendeel corns
tsiaers up een ghemet merchsen bosten Willems
VAN WIJNNESELE strechkende oost ende west metten ostende
houvende up de beike van narden ghelant Jane
DENIJS van suden Willem VAN WIJNNESELE ende tes gheleighe11
onder den breeden heere.
[f0 .+v 0 ]

XVI

Willem VAN WIJNNESELE ende de wede1re van Malen DE'.
NIJS ende Symoen DE MOL een achtendeel corns tsiaers
up een ghemet merchen bosten Willem VAN WIJNNESELE
strechkende oost ende west metten ostende houvende up de
beike van suden ghelant Jan SERRISONE de nortsijde
jeghen de Diepemerschs ende es gheleighen onder den
breeden heere.

XVII

De tafel heist een herscat van XX\ïII s. tsiaers''
te weiten up deise benamede diensten ervelijke rente11
Rempert De Grijse Rempert Nerpel Rempert Rubert
ende Guttors ligghende inden Oosthouck van Wij11neseele rnrnomt
gadere eenen Pieter GUBBEN.

XVIII

Gelijne de weidewe ende huer kij11dre11 van Jan BAERVOEF'
II s. tsiaers up drie vierendeel lants
strechkende ost ende west metten westende
houvende up de strate
[f°5r 0 ]
die gaet te Droghe Lande waert metten ostende houvende
up de Tafel van Houkerke lant van noorde11 ghelant
Jan SERRISONE van suuden ghelant Jane HASEBAERTS
eist.

Onder Prostie
XIX

Heinrijc GRIETEN gheseit HUGHP' 11 s. tsiaers
up een ghemet ende XXI roeden landts ligghende booste11
Jan BOONS steide ten oostende dwaers af gaende mette11
zuudtende jeghen daeldijnghen van Frans LAMMENS
leen metten noordt ende jeghen de wede11·e van Andries3 l
FRANT \an westen ghelant Heinrijc vorseit van osten
ghelant tkijnt van Claey MERRISONE ende tes gheleighen
onder den breeden heere.

XX

Meester Gillis HASEBAERT'' ende Jan LAUWERS\ s.
tsiaers up twee ghemeite lants strechkende Ludt
ende nordt ghenaemt Coddaerts Stijck metten nordtende
[f°5v 0 ]
havende up de beike metten zutende hoven up Jan LAUWERS lant van westen ghelant Jan vorseir van osten
ghelant meester Gillis HAZEBAERT ende Pieter GUBBEN
ende meer andere ende daer of moet ghelden meester Gillis
HAZEBAERT 11 s. ende Jan LAUWERS III s. ende dit vorseit
asinghement es gheleighen onder den breeden heere.

\·iering van sommige

kerkfee'1en bestemd.
··· Hierboven staat bijgeschreven : "nu Jan LOTTYN ('') modo Pieter DE
RAM wonende tot
Casse1:·
· In de linkermargine
staat bijgeschreven : "Nu
Antheunis VAN WINNESEELE ende Jan LOOTS
half ende half.
., In de linkermargine
staat bijgeschreven : "Nu
Andries LAGESSF'.
'" In de linkermargine
staat bijgeschreven : "Nu
de kynderen Boudyn DE
GRAVE". Dit bijschrift
is met twee pennetrekken
doorgehaald. en eronder
lezen we : "nu Jan WALLAERT by cope".
" Hierboven staat bijgeschreven : "nu de
wedeire Pieter VERNAGERE ('')'.
" Hierboven staat bijgeschreven : "nu ( ., ) Hans
BAES"
2
• Hierboven staat bijgeschreven : "nu Andries
LAG ESSE:.

XXI

Jan LAUWERS v s. tsiaers up een halfs ghemet
merschen besuuden an de Presbeterie Merch metten
ostende up de beike metten westende houvende up Willems
VAN WIJNNESELE beilc ende tes gheleighen onder
den breen heere.

XXII

Joos DE HONT" xx d. tsiaers up 111 vierendeel
lants dat men heet den Ruschaert strechkende
ostende west ende es benoorden Willems JONGHEN
metten ostende houvende jeghen Pieter DENIJS lant
metten westende houven up den jochwech die compt
van Pieter GUBBENS waert van suuden ghelant
Christiaen DE JONGHE" te noortsijde jeghen den Kerkewech [f0 6r 0 ]
ende tes gheleighen onder den breeden heere.

XXIII

De weidewe van Andries FRANT gheseit PIERET''
s. tsiaers up een halfs ghemet landls
busten heure steide daer huerren vader willen woende
nu toebehorende de wede11·e vorseil strechkende zuudl ende noordl
metten zuutende up den Kerke Wech metten nordtende
jeghen Adriaen ELLEBOOT lant van westen ghelandt
de kijndren van Jacob FRANT ende Rooberl FRANT
van osten ghelant de weidnve bouven ghenaempt ende
tes ghcleighen onder de Vierscare van Stenvorde.
II

·• Hierboven staat bijgeschreven : "nu Jacob
MEIHEERS." Dit bijschrift is doorgehaald. en
erboven lezen we : "nu
de kinderen Pieter LEY.""
" Hierboven staat bijgeschreven : ""Pieter LEY.""
Dit bijschrift is doorgehaald. en ernaast le~en
we :"Jacob MEINGHERE.""
" In de linkermargine
staat bijgeschreven : "nu
... ende Maerten BAES.""
"Deze rubriek is met
twee pennetrekken doorgehaald en in de rechtermargine lezen we
:"Nota.""
· Hierboven staat bijgeschreven : "nu Andries
LA GESSE (">)"". en daarboven : ""debet Pieter DE
BLONDE.""
" Hierboven staat bijgeschreven : "Omer PECKEU .""
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan BAES."

XXIV

Gelijnc de weidewc van Jan BAERVOET v s. "·
tsiaers up een ghemet lants strechkende zuudl
ende nordt metten noordtende houvende up de Groote
Strate metten zuutende up tWafferyser Elst van osten
ende van westen ghelant de Tafel van Wijnnesele ende
es gheleighen onder de heere van Wijnnesele te Osthoucke.

XXV

Morijs SERRlSONE 111 s. tsiaers up een ghemct
lants strechkende ost ende west metten westende up
Willems VAN WIJNNESELE lant metten oostende
up den jocwech van zuuden ghelant de weidn1·e van
Andries FRANT van noorden ghelant Moris vorsei1
ende es gheleighen onder den heere van Wijnnesele

ten Ost Houcke.
XXVI

Jane de dochter van Pieter GUBBE'' x s. tsiaers
up twee ghemeite lants daer wijlen Jacob'
RAET was den ouden ende de oostsijdc vande11 beilcke
bosten an de Witte Papen lant ende es gheleighen
onder den breeden heere.

XXVII

De weidewe van Andries FRANT" 111 s.
tsiaers up een ghemet landts besuuden Jan
WAELS tnoorderste stijck sonder een strechkende
ost ende west metten oostende houvende up tlandt van
de kijndren van Claey MERISONE metten westende
hovende up de Groote Strate van noorden ghelant ende
van zuuden de wedewe'"' boven ghenaempt ende tes
gheleighen onder den breeden heere.
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XXVIII

Anthonis MORMANTIJN wonen te Berghen VII d."'
tsiaers up een ghemet lants strechkende zuudt
ende noordt metten zuudtende up de beike metten nordtende up den Kercke Wech van oosten ghelant Donaes LOOR" van
westen ghelant Jan DE CRAUWEL ende tes gheleighen
onder den breen heere.

XXIX

Meester Gillis HAZEBAERT" priester x s. tsiaers
up een ghemet landts strechkende oostende weest van
zuuden ghelandt daeldijnghen van mijn heere VAN
HORNAY van noorden ghelandt Anthonis MORMANTIJN
metten westende houvende up tleen van de wedewe van
Frans SMECART metten oostende houvende up den jocwech
ende tes gheleighen onder de heere van Wijnnesele ten Ost
Houcke.

XXX

Willem VAN WIJNNESELE ende daeldijnghen van Willem"[f"7v 0 ]
BONE v1 s. tsiaers up een hooftsteide daer Willem
BONE woende ende daer af moet Willem VAN WIJNNESELP'
ghelden de IIII s. ende tes gheleighen onder den
breeden heere.

XXXI

De weidewe van Jan BAERVOET lil! s. tsiaers up"
een ghemet lants ligghende besuuden heuren houve
daer de weidewe vorseit wonende es strechkende oost ende
west metten oostende houven up tlant van de wedewe
van Joos VANDEN BROUCKE metten westende up de strate
van suuden ghelant Morijs SERISONE van noorden ghelant
de weidewe vorseit ende tes gheleighen onder den breeden heere.

XXXII

De kijndren van Cornelis SPES van Houtkerke v s."
tsiaers up drie ghemeite lants strechkende sudt
ende nordt metten nordtende up de beike ende metten zudtende
up de Groote Strate die comt van Jan PEUNT waert
van oosten ghelandt de kijndren vorseit ende van
[P8r 0 ]
westen ende es gheleighen onder de Prostie.

XXXIII

Jan DE GRAVE" 11 s. tsiaers besuuden zijnder steide
strechkende zuudt ende oost ende es bijdijnghe" toebehorende
zijnen wive busten Vincent ACHTERNOENS hoftsteide
was van westen ghelant Willem VAN WIJNNESELE ende Jan
VRIJLIJNC ende es gheleighen onder den breen heere.

XXXIV

Jan DE CRAUWEL'" ende zijn kijndren 1m s. tsiaers
up een half ghemet lants benorden zijnder steide
strechkende zuudt ende nordt metten nordtende up den
Kerkewech metten zuudtende up den wech die gaet
voor sijn dam van oosten ghelant de Kerke van
Steenvoorde van westen ghelant Jan KIEKEN de zone
Pieters ende tes gheleighen onder den breen heere.

XXXV

De kijndren' 0 van mijn heere VAN HORNAY wonende
tAterecht xx11 d. tsiaers up onder half ghemd'
landts strechkende zuudt ende noordt metten zutende
up de Dammersch van oosten ghelant meester Gillis"
HAZEBAERT van westen ghelant Joos DOCKE" ende tes
gheleighen onder den breen heere.
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XXXVI

Joos DOCKE" XXII d. tsiaers up vijf vierende!
lants strechkende zuudt ende noord! metten zuudtende
up Mahieus BAERVOETS leen metten nordtende up

[f08v 0 ]

"' In de linkermargine
staat bijgeschreven : '"nu
Antheunis VAN WINNEZELE."
" Hierboven staat bijgeschreven : "de wedewe
Pieter LAUWERIJNS
(~)."

" Hierboven staat bijgeschreven : "modo Jan
CLAREBOUT."
'' In bovenmargine staat
bijgeschreven : "nu
Michiel SALOOTEN (?)
11 s. modo Mahieu DE
VA ...."
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "nu Antheunis
VAN WINNEZELE."
" In linkermargine staat
bijgesschreven : "Gillis
DE .. RE bachter ..."
" Deze akte is naderhand
met diverse pennetrekken
doorgehaald. In linkermargine staat bijgeschreven : ''nu Cornelis DE
BRIEVERE. Dit es
gelost by de voorseide
BRIEFVERE inde handen van Jan LOOT op
den xx1en mart ... metter
achterstallen totten dage
deser incluis."
,- Een bovenstaand.
onleesbaar bijschrift is
doorgehaald en ernaast
lezen we : "Jan LOOT
zijnder stede."
" Bijdijnghe : de betekenis van dit woord vonden
wij niet terug : wij vermoeden dat het wil zeggen : ·door koop·.
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Grietken
CRAUWELE modo
Chaerles LEIJ by cope."
"' Hierboven staat bijgeschreven :"leght by Joos ..
CUPERS ..."
''In de ondermargine
staat bijgeschreven :
"modo Staes DABBOUT
by cope jeghen Mahieu
CORTHEEL."
'' Hierboven staat bijgeschreven : "nu Anteunis
HASEBAERT."
" Hierboven staat bijgeschreven : "nu Jan CLAERBOUT."
" In linkermargine staat
bijgeschreven : "Jan
CLAERBOUT."

Claey BILS cerloy" van oosten ghelant de kijndren
van mijn heere VAN HORNAY van westen ghelandt
de Witte Papen ende es gheleighen onder den
breen heere.
XXXVII Jan WAELS" VI d. tsiaers up een ghemet lants
strechkende zuudt ende noord! besuuden d Augustijns
Hove metten zuutende up Pieter DENIJS" lant metten
nordtende up de Witte Papen landt van westen ghelandt
Pieter DENIJS ende es gheleighen onder den breen heere.
XXXVIII De kijndren van Jacob FRANT gheseit PIERET
IIII s. tsiaers up een ghemet lants strechkende
oost ende west metten westende up tlant van Robert
FRANT metten ostende up tlant vanden weidewe van
Andries FRANT van noorden ghelant de kijndren
vorseit van suden tleen van Denijs VANDEN MERSCH'"
ende es gheleighen onder den breen heere.

" Cerloy : de betekenis
van dit woord werd niet
teruggevonden.
'" Hierboven staat bijgeschreven : "nu de wedewe Pieter LAUWEREINS ."
" Hierboven staat bijgeschreven : "de wedewe
Pieter LAUWEREINS."
'" Hierboven staat bijgeschreven: "Jacob VASSEUR"
" In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"Cornelis DE BRIEFVERE. Dit es gelost by ...."
60
In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"nota."
" In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"Christiaen VAN
HOVE."
62
Hierboven staat bijgeschreven : "zyn zelfs
lant."
" Woordenboek der
Nederlandsche Taal
(AND Complex 4 wnt.abs, een cd-rom uitgave van AND), Leiden,
1999, Vigelie : vigilie,
nachtwake.
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XXXIX

De kijndren van Ghilein DE TEMMERMAN v s."
tsiaers up een half ghemet lants strechkende
zuudt ende noordt metten noordtende up Jan BERCLAEUS
landt metten zuudtende up Jane HAZEBAERTS eist
van osten ghelant Jan LOOT van westen Christiaen
CLAEYS lant ende es onder de Prostie.

XL

Claeys DE LANGHE XII s. tsiaers up drieN•
vierendeel lants ligghende benoorden Pieter GUBBENS
steide strechkende zuudt ende nordt metten nordtende
up Pieter GUBBENS mersch metten zutende jeghen Pieters
vorseide beilc benoorden gracht van westen
[f"9v 0 ]
ELLEBO ende es gheleighen onder den breen heere.

XLI

Jan WAELS xx s. tsiaers up onder half ghemet"
landts ligghende benoorden an Jans vorseits" strechkende
zuudt ende noordt metter westsijde jeghen ghelant
Willem VAN WIJNNESELE van osten Jan vorseit metten
nordtende jeghen Jan vorseit lant ghenaempt tVolstijch
ende es gheleighen onder den breen heere.
Item hier up dit vornoomde present asselment
moet de tafel doen tiaerghetide van Kerstiaen HAZEBAERT vomompt ende sijn kijndren zijn vader ende
zijn moeder met vigelie'' met drie lessen ende
met eender messe van requiem daer of den prochipape v s. ende den coster XII d. Item XII d.
te kersen ende XII d. daer in ende v s. te brode
om te deelen den aermen up den selfsten <lach
dat men tvorseide iaerghetide doet ; Item noch een
sijnghende messe voor Onse Vrauwen tsaterdaghes
daer naer daer af den prochipape IIII s. ende den
coster XII d. ende dit present iaerghetide moet men
doen dsvridaghes naer Ascentioens <lach ende de
messe van Onser Vrauwen tsaeterdaghes naer volghende alsoot vorscreiven es.

XLII

Jacob SERRISONE xvm d. tsiaers up drie achtendeel landts strechkende zuudt ende nordt boosten Jacobs beilc boster haghe metten noordtende up tlant
van de kijndren van Ghijs DEN HOYER van westen
van oosten ende van suden ghelant Jacob voorseit ende
es gheleighen onder de Prostie.

[f"!Or 0 ]

XLIII

120

XLIV

Jan SANSON 1111 s. tsiaers up een Vlaemschs half°
ghemet landts ligghende zudt van de wedewe
van Claey MERRISOENS besuden anden Hazeiaegher
ende es de noordt zijde vanden stijcke van noorden
ghelant de kijndren van Pieter DENIJS van zuden
ghelant de voorseide Jan metten oostende havende jeghen
[f°10v 0 ]
tlant nrn Pieter GUBBEN metten westende hovende
jeghen tlant \·an de kijndren van Pieter DENIJS
ende es onder den breen heere.
De kijndren'' van Pieter DENIJS wonende in Watue
s. tsiaers ligghen up 111 vierendeel lants
ter steide \anden kijndren rnrseir ende es de westsijde
\anden bogaerde benoorden den lpkijn ende tes
strechkende zuudt ende nordt mettten nordtende jeghen
tlant van de kijndren rnn Pieter DENIJS metten zutende jeghen de strate van westen tkijnt van Claeys
MERRISONE van oosten staet trnrscide steidc ende tes
gheleighen onder de breen heere'"·.
1111

XLV

Gelijne de weidewe'- van Jan BAERVOET ende heur
kijndren xx s. tsiaers up een ghemet lants
west \·an hueren houve strechkendc oost ende west mette11
ostende up de strate die compt \·oor hueren dam mette11
westende houvende up tlant van Pieter DE NEIVE doudc

1F !Or"]
van noorden ende van zuden ghelant de wedewe of heur
kijndren ende es gheleighen onder mijn heerc \·an Wijnnesele
ten Osthoucke.
XLVI

De weidewe \·an Bouden TELDER ende heur kijndren··
\ 111 s. tsiaers up onder half ghemet lants
ligghendc bosten huere wonsteide ende es strechkende
zuut ende noordt daer de sceure up staet mette11 nordt
ende up tlant dat toe behoort de weidrn·e ende kijndren van
Claey MERISONE metten zuutende up den Kerkewech
\'an osten ende \'an westen ghelant de weidewe \·orseir
ende heur kijndren ende tes gheleighen onder den
breen heere.
1tem toorsterste ghemet vanden voorscreiven landen
es wilen belast met \' s. tsiaers den Capitel van Sinte
Pieters te Cassele ende up dit present asselment moet
de tafel doen tiaerghetide van Sanders CAUWERSIJN van
zijnen wive ende sijn kijndren XII d. te kersen
ende VI d. daer in 11 s. teenre vigelie 1111 s.
te broode te deelen den aermen up den <lach dat men
ff° 1 1\ 0 ]
tiaerghetide doet ende v1 d. den cos ter van ludene
snavens te vooren.

XLVII

Denijs VANDEN MERSCH''' VI s. tsiaers up XVI
roede11 merschen strechkende zudt ende nort metten
suudtende jeghen de Watewe Beike -".

XLVIII

Joos VANDEN BROUCKE wonende tEikelbeike IX d. ohoor
tsiaers up een ghemet ende xm roeden landts strechkende
oost ende west bosten Jacob SERRISONS ende es gheheeten
Ter Modoen Haghe metten zuutsijde jeghen tlant van
de kijndren Jan BAERVOET van noorden ghelant Joos
VANDEN BROUCKE

1

'" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan LOTTYI\'
modo Pieter DE RAM
wonende tot Cassel.
' Hierboven staat bijgeschreven : "Joris SMIS
i''l cum suis:· In de linkermargine staat bijgeschreven : "int jaer 94:·
"'' Hier aansluitend staat
bijgeschrewn : ·Dit es
gelost by Pieter DAMAN
in betaling/ie ,·an tgoon
dat hy op den dysh goet
hadde van betaelt hebben
aen Anthone CLAIS O\er
de houdenesse tkynt .
SCHUTTELAERE:'
- Hierbo\en staat bijgeschreven : ··Gillis DE
CAUWERE. ende es
uuuderste:·
"' Hierboven '>laat bijgeschreven : "de Kercke
van Steenvoorde daer
Stei\e11 l"l VANDEN
BERGHE \\Oont : modo
laste maele "onende tot
Honschote:·
"· Hierbo\en staat bijgeschreven : "debet tkynt
Willem DE CRACWEL.
Dit bij-.chrift en de aanvulling op dete rubriek
(cfr. de rnlgende voetnoot) zijn \an oudere
datum dan de nota ·s in
linker- en rechtermargine
: ··daeldyngen Pieter
BOONE" en "modo
Chaerles LEY b) coope:·
De1.e vermeldingen in
margine zijn rnn hetzelfde handschrift als alle
andere bijschriften in dit
renteboek.
-, Hier aaföluitend staat
bijgeschreven : ··van
noorden de kynderen \an
Jan DE VOS ende andere
van oosten Maeliaert
VAN DER HEIDE \an
westen tkynt Willem DE
CRAUWEL onder de
Heerlyckheit vande11
Oosthouc:·
-, In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"hier memorie als noch
niet vindelic:·

XLIX

Joos YANDEN BROUCKF IX ghemeite landts of
[f° l 2r
dacr ontrent berent met XLV s. tsiaers es te
weitene de steide besuuden den Ipki11 toe behorende den
vorseide Joos ter cause van sijnen wive de dochter van
Jan RIJ SEN de steide groot v111 ghemeite of daer ontrent strechkende zuudt ende noord! metten zuudtende
jeghen Jan WAELS Osthouc Est" metten noordtende jeghen
Pieter NEIVEN gheseit MAHIEUS mersch of z'n broeders
metten oostende jeghen de Groote Strate die compt va11de11
Ipkin ten Essche waert ende de steide ende de scheure stater up.
Item noch v vierendeel landts bachter sceure ende es
strechkende jeghen tvorseil asingment en es strechkende zuut
ende nordt metten zuudtende jeghen Moris SERRISONS
lant metten noordtende jeghen Pieter SNEIYEN lant van
westen ghelant den voorseide Joos ende es gheleighen onder
0

]

de Vierscare van Steenvoorde.

·· Hierboven staat bijgeschreven Jacques HANNOTTEEL (") by cope."
., Woordenboek der
Neder/undsche Taal
(AND Complex 4 wnt.abs. een cd-rom uitgave \an AND). Leiden.
1999. Eest : inrichting. in
verschillende bedrijven.
om stoffen. inzonderheid
mout of graan. door hitte
te drogen. gewoonlijk
een van onderen verwarmde vloer.
., Hierboven staat bijgeschreven : ··dae ldynghen
Firmein KYTS modo ...
by coope jeghens Michiel
. , Hierboven staat bijgeschreven : "'Jacques
HANNETEEL C'l by
cope .
., Hierboven staat bijgeschreven : ··Ghelein INGHELAERT modo den
voorno111de11 INGHELAERT by cope jeghen
Franchois VAN WAELSCAPPEL als baillu.'
" Ondanks het gelijkaardige lettenype en handschrift. valt duidelijk op
dat deze en de navolgende rubriek pas na de voltooiing .van het renteboek zijn bijgeschreven.

L

Jan WAELS" VII s. VJ d. tsiaers up onderhalf
ghemet landts ligghende benoorden de weidewe
van Bouden DE TELDER strechkende zuudt ende
[f'l2v 0 ]
noordt metten
nordtende houvende jeghen Morijs SERRISONS landt
ghenaempt den Clijt van oosten van westen ghelandt
de wedei11·e of tkijnt van Clay MERRISONE es tes gheleighen
onder den breen heere.

LI

Frans VANDEN MERCHS'' ende Joos VANDEN BROUKE
1111 s. tsiaers up drie vierendeel lants strechkende
zuudt ende noordt metten nordten hovencle up
tlant van Jan RIJSEN metten zuudtende hovende
up Anthonis MORMANTIJNS eist van oosten ghelalll
de weidewc van Pieter DENIJS ,·an we>.ten ghelant
de weide11·c van Joos VANDEN BROUCKE ende hier of moet de
wedeire nm Joos boven ghenaemt gheldcn de xv1 d.
ende es gheleighe11 onder den breen heere.

Lil

Adriaen ELLEBO VII s. VJ d. tsiaers up onder
half ghemet landts ende vijf vierendeel busten den
waterloope ghenaempt Stijck ter Eeke strechkende
oostende west metten ostende hovende up
[f°13r 0 ]
Joos DOCKES lant
metten we>.tende up Jan WAELS lant van suuden ghelant
daeldijnghen van Pieter GUBBEN van noorden daeldijnghrn
vorseit ende meer ander lieden landen .
Item noch een vierendeel ende es een vicrcant beilckijn
metten westende up de Groote Strate van zuden ghelant
Joos DOCKE van oosten Jan WAELS nordt beilck van norden
ghelant Jan RIJ SEN ende es gheleighen onder den breen heere.
Malen BLOMMAERT"' een half quwtier corens''
tsiaers up een ghernet landts ligghencle
al oost vanden steide daer Joos DOCKE wonachtich
es strecht zuudt ende noordt tsudtende up de
mersch van Willem FIRMIJN van oosten ghelant
de weidell'e van Andries FRANT ende van westen Colaert
WAELS ende es gheleghen onder mijn heere van Wij11nesele

ten Oosthouke.
De Kerke van Steenvoorde

111 s. tsiaers
up een ghemet landts streel zuudt ende nort

[F13v 0 ]
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tnoordtende up den jocwech tzuudtende up de
Dammersch van oosten ende van westen ghelant
meester Gillis HAZEBAERT priester ende es de
westzijde vanden Stijchke onder de breeden heere.

122

Dit zijn de renten inden
Middel Houck.

f"[l4r 0 ]

Jan HOOST" x s. tsiaers up vijf
vierendeel landts ligghen inden Zudt
Karey strechkende zuut ende noort busten
an de tafel gront boosten an Mathijs VANDEN
WOLLE landt metten noordtende hovende up waterloop ende metten zuudtende up Jan HACKES lant
ende sijn meidepleighers ende es gheleighen
onder Saerls VANDEN CORNHUSE.
II

" Of Jan HOOFT.
Erboven staat bijgeschreven : "Pieter DE
WAELE." Deze naam is
naderhand doorgehaald.
Ernaast lezen we : '"Jan
DE REEPER by coope
jeghens Pieter ELLEGOOT ofte"."
79
Hierboven staat bijgeschreven : "debet Jan
DE WALE fijlius Gillis"
(in ouder handschrift dan
de navolgende bijschriften). Linksboven debet
staat genoteerd : "Pieter
DE WAELE." Deze naam
is naderhand doorgehaald. Ernaast lezen we :
"Jan DE WAELE filius
Jan."
0
'
Hierboven staat bijgeschreven : "hem toebehorende."
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Michiel
MAES."
"' Woordenboek der
Nederlandsche Taal
(AND Complex 4 wnt.abs, een cd-rom uitgave van AND), Leiden,
1999, Tremenant: overschot, restant. overblijfseis.
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Caerle DE
QUECKERE."
" Hierboven staat bijgeschreven : "de kinders
Michiel DE GHEUSER."
" Hierboven staat :
"Christiaen BUITELGIE" (?).

Pieter WAELS 79 wonende in Steenvorde xvm s.
tsiaers up drie vierendeel lants vijf roen
ligghende inden Noordt Karey strechkende
oost ende west metten westende hovende up de
beike jeghen tSoetevelt'0 metten oostende hovende
up tlant Stalens NEIVENS'' ende Jane VAERTEGANS
kijndren landt metter noordtsijde jeghen de Kerke
van Wijnneseele grondt metter zuudtsijde jeghen
Malen SNAEQUES landt ter cause van sijne wive.
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Item hier up moet de tafel doen doen tiaerghetide
van Pieter PENNIJNC ende Magdalene zijn wijf ende
kijndren ende daer af moet de prochiepape hebben
1111 s. ter messe van requiem ende 11 s. ter
vigelie XII d. te kersen ende x11 d. den
koster van luden snavens te vooren ende van
dienste ende tremenandt" te broode den aermen
te deelen up den dach dat men tiaerghetide doen
sa! ende dit moet sijn ghedaen altoos up Sijnte
Baerlebaens avent ende es gheleighen onder de heere van
Wijnnesele inden Middel Houck.
III

Jan VAN HOVE'' filius Jans vs. tsiaers up een
Vlaemsch half ghemet landts ligghende in sijn
hof strechkende oost ende west metten westende havende
up de strate zudt van sijnen damme bijnden hof
haghe ronsdomme sijn self landt ende es gheleighen
onder den heere van Wijnnesele

IV

Jan VAN HOVE" filius Jans 1111 s. tsiaers up vijf
vieren deel landts inden Zudt Karey strechkende
zudt ende nordt metten noordtende havende upden
water !op ende metten zutende up Jan HACKES lant
ende sijn meidepleighers van oosten jeghen Mathijs
VANDEN WALLE landt ende van westen sijdende
jeghen Willems VANDEN HOVE ende meer ander
landen ende es gheleighen onder Saerls VANDEN
CORNHUSE

v

De kijndren" Comen BAES IIII s. tsiaers up
een Vlaemsch half ghemet landts ligghende
busten daer an strechkende zuudt ende noord!
metten noordtende hovende up de strate die gaet
ter Steenen Brigghe waert metten zudtende up
Jans VANDEN HOVE landt ende van westen zijdende
jeghen Amant WILAEYS landt ende es gheleighen
onder twee heerscheipen te weitene de heere van Wijnneseele ende Saerls VANDEN CORNHUSE.

[f" 15r0 ]
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VI

Mathijs VANDEN WOLLE ende Jan DE KEUVELARE"
s. tsiaers besuuden Mathijs voorseits hove
ten zuudtende vanden voorbeilke strechkende oostende
west metten ostende havende up Frans WAELS landt ende
metten westende havende up tlandt van Robijne
de moeder van Michiel ende Gille DABOUT van zuuden ende
noorden zijdende ieghen Mathijs voorseits landt ende es
gheleighen onder den heere van Wijnnesele.
1111

VII

"' Boven deze regel staat
bijgeschreven :
"Sterfhuus Matthys
VANDEN WAELE modo
Kaerle STAES wonende
te Cassel." In de linker-

Vlll

margine lezen we :

"Caerle STAES by
coope. Dit es gelost by ..
Kaerle STAES up ... in
handen van Jan LOOT."
7
'
Hierboven staat bijgeschreven : "Antheunis
WYDIER."
" Boven de1,e regel staat
bijgeschreven : ··Jan DE
R.. causa uxoris : nu
meester Pieter VANDEN
LYNDE jeghen Jan DE
GAIJ."
"' Boven benoorden staat
in een ander handschrift
"besuuden··. en deze aantekening lijkt ons. gezien
de situering van het voorgaande stuk land. terecht.
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Den heere
van Winnezele." In de
linkermargine lezen we :
··Logiate." (")
"' Hierboven staat bijgeschreven : ··oen heere
van Winnezele:·
"'Idem.
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "de
wedell'e Pieter DE CEUNINCK 3 vierenpart
loopende van zuuden
langhes den jockwech
streckende oost ende
west van oosten ende
noorden de wedewe
Jacob LOTTEN van
westen Pieter .. :·

Boudijn DE RIJDDER'' XIX d. tsiaers up een iemet
landts ende XVIII roeden of daer ontrent ligghende
zuudt west van Pieters VAN BAMBEIKE steide strechkende
oost ende west metten oestende havende up den jocwech
metten westende havende up Sijnte Fransoys Stijc van
zuuden zijdende jeghen Jan WILAEYS landt ende van
noorden zijdende jeghen Jans VANDEN HOVE landt filius [f'l6r 0 ]
Jans ende es gheleighen onder Saerls VANDEN
COERNHUSE.
Jan VANDEN HOVE filius Jans xm1 d. tsiaers''
up een ghemet landts of daer ontrent benoorden"
asselmente aldaer laest voorscreiven strechkende oest ende
west metten westende hoven up Sij11te Fransoys Stijc ende
metten oostende havende up de jocwech ende metter
noordtsijde zijdende jeghen den Cassel Wech of Reinijnc
Wech ende es onder Saerls VANDEN COERNHUSE.

Item deise twee asselmenten waren wilen eer drie.

IX

Jan WILLAEY"" 11 s. VI d. tsiaers up twee
ghemeite landts ligghen boosten an sij11 hoftsteide
daer hij wonende es strechkende zudtende ende noordt
metten noordtende hovende up Jan HEIBUQUES bileiven
ende metten zudtende hovende up den water lop ende
[f' l 6v 0 1
metier ostsijde jeghen Firmijns WILAYS landt filius
Jans onder de heere van Wijnnesele.

x

Firmin WILAEY'1 ' filius Jans xv d. tsiaers
up een ghemet lants of daer ontrent bosten
ani asselment laest vorscreiven van osten zijdende
jeghen Kerstiaen WILAEYS landt filius Jans onder de
heere van Wijnnesele.

XI

Kerstiaen WILAEY''' filius Jans xv d. tsiaers
up een ghemet lants ligghen bosten ani
asselment laest vorseit strechkende zudt ende noordt
metten noordtende hovende up Jan HEIBUQUES bileiven
metten zuudtende hovende up den water loop ende
metter oostsijde zijdende jeghen den Steenvoorde
Wech ende Berghe Wech.
Item deise drie vorseide asselmenten waren een
asselment van v s. ende was wilneer Amants
WILAEIS oude hoftsteide van 1111 ghemeite landts
onder de here van Wijnneseele.

XII
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Jacque DANIJS wonen in Eeke XII s. tsiaers'"
up drie vierendeel landts ligghende west an Jans
VANDEN HOVE hoftsteide die Kerstiaen WILAEYS was
strechkende oest ende west metten westende hovende up Kaerl
WAELS hof ende metter zuudtsijde sijdende jeghen den

125

jocwech ende metter noordtsijde jeghen Claey BAES
kijndren landt ende es gheleighen onder den heere van
Wijnneseele.
XIII

Kerstiaen WILAEY filius Jans XII s. tsiaers
up een ghemet landts" ligghende inden Maes
Brouch strechkende oest ende west metten oestende hovende
up Heinrijcs GRIETEN'" hoftsteide daer hij woent ende
metter zuudtsijde jeghen Pieters VANDEN BEIKE hoftsteide'"
metten westende hovende up Kerstiaens vorseir landt''
ende metter noordtsijde jeghen Jacob TSAGHERS landt
[f' l 7v 0 ]
ende es onder den heere van Wijnnesele.
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XIV

Heinrijc GRIETEN XII s. tsiaers up een ghemet'"
landts"' ligghen benoorten anden Maesbrouchkei'"
strechkende oest ende west metten oestende hovende up die
hoftsteide van Malen ZWILDEN'"' kijndren die Maye
WAELS was metten westende havende up meester Gillis""
HASEBAERTS landt ende metter noordtsijde sijdende
jeghen Heinrijques vorseir landt"" ende es gheleighen onder den
heere van Wijnnesele.
Item deise drie vorscreiven asselmenten sijn elc
van XII s. tsiaers compt tsamen XXXVI s.
ende sijn ghegheiven om tiaerghetide te onderhouden
van Bodijne WILAEYS ende daer af moet de priester
hebben VII s. ter messe van requiem ter vigelie
ende van kersen de coster II s. ende luden ende van
dienste ende de kerke 111 s. ende tremenant
te broode den aermen te deelen up den <lach datmen
tiaerghetide doet ende dit moet sijn ghedaen
altoes up Sijnte Lodewijques <lach dat hij ghetranslateirt was den achsten <lach van smermaent""

TEN:·

[f0 18r0 ]

XV

Anthonijs WILAEY'"' filius Jans XII d. tsiaers
up een half ghemet landts ligghende zuudt
van Jan WILAYS strechkende oest ende west ende up
Sijnte Fransoys Landt ende metten oesten up Jan
WILAEYS landt ende van suuden sijdende jeghe11 Malen
VOETS ende van noorden sijdende jeghen Boudens
RIDDERS landt ende es onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

XVI

Jan WILAEY VII s. VIII d. halftsiaers
up III vierendeel landts ligghende ten oestende V<lllde11
asselmente aldaer laest voorscreiven strechkende
suudtende noordt metten noordtende havende up Boudens
RIDDERS landt metten suutende havende up Pieters
VAN BAMBEIKE landt van oesten sijdende jeghen de
Berghe Wech ende es onder Saerls VANDEN CORNHUSE. [Fl8v 0 ]

XVII

Heinrijc GRIETEN VI s. VI d. tsiaers up'""
een ghemet ende xv roeden landts ligghende suudt
vanden asselmente vorscreiven strechkende oestende
west metten westende havende up Jan FIERMANS ende
Joris VANDEN FOCE landt metten oestende havende up
Malen ZWILDEN ende Pieters LOORS landt ende va11
suuden jeghen Jan GONTIERS landt van noorden
jeghen Maerques DYEVELS alias CLAEYS landt ende
es onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

XVIII

Heinrijc GRIETEN VIII s. tsiaers up VII vierendeel
landts ligghende besuuden ande hoftsteide daer

'" Hierboven staat bijgeschreven : "mersch.""
'" Hierboven staat bijgeschreven : ·Teodores
BOSTE" (9 ).
" Hierboven staat bijgeschreven : ··Adriaen
BAENES hofstede." TOT
HIER INDEX
" Hierboven staat bijgeschreven : ··". voomomde11 HILLES (?) landt
ende meestere Pieter
VERLYNDE:·
" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "de
wedewe ende kynderen
van Jacob DESCHODT
over dheer Jan GRIET"' Hierboven staat bijgeschreven : "vette weede :·
~ Naast den
Maesbrouchke staat in
de rechtermargine. met
vervolg in de linkermargine. bijgeschreven : "dat
es een mersch rnn myn
heere VAN HELFAULT.""
"" Hierboven staat bijgeschreven : ··van
Franchois VAN WAELSCAPPELE."
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "de hoyrs
Michiel DE GHEUSERS."'
"" Hierboven staat bijgeschreven : "huerlieden
zelfs landt."
11

1

"" Woordenboek der
Nederlandse/Je Taal

(AND Complex 4 wnt.abs. een cd-rom uitgave van AND). Leiden.
1999. smeermaand:
vroegere naam voor de
maand november als
slachtmaand.
"'' Hierboven staat bijgeschreven : "Anthe11nis
WYDIER" <").
'" In de linkermargine
staat bijgeschreven : ··dit
es ghelost."

'°' Hierboven staat bijgeschreven : "Teodore .. :·
'°' Hierboven staat bijgeschreven : "zyn eist."
109
Onder deze laatste
regel van f' l 8v staat bijgeschreven : " Teodore
BOSTE by coope jeghens Franchois DAMMAN ende andere." Van
de bijschriften boven
deze rubriek is nauwelijks iets leesbaar. Ze
lopen door in de rechtermargine. waar uiteindelijk toch een deel zich
voor transcriptie leent :
" ... streckt oost ende west
van zuden de kinderen
Jacob GRIETTEN." In de
ondermargine lezen we :
"dit assignement es
gelost met rente van xx
s. siaers ... bezet up zyn
plecke inden Westhouck
van Winnezele ende
voomomde pleck es nu
toebehorende den voornomden ... by coope jeghens den voornomden
Franchois DAMAN ende
de voomomden ...."
110
In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"Ghelost by Jaeques ('7 )
GALLE anno LXXVllltich ··
111
Boven deze regel staat
bijgeschreven : "myn
heere VAN HELFAULT
modo Clays VERCLYTTE by coope jeghens
Maillaert." Dit bijschrift
is naderhand doorgehaald. Een nota in de linkermargine is met moeite
leesbaar : ·· ... van
Oudezeele."
11
' Deze akte is naderhand met diverse pennetrekken doorgehaald. In
de linkermargine, met
vervolg onder de rubriek,
vinden we een aantekening die wellicht meteen
na de doorhalingen werd
bijgeschreven : "Op den
xxxsten van decembre
LXX loste Gheraert DISERE dit vornomt assighement ..." (de drie regels
onder de rubriek zijn
onleesbaar).
11
·' Hierboven staat bijgeschreven : "myn here
VAN BARASSHE."

Heinrijc vorsei' 07 t wonende es metten oestende hovende
up de strate die gaet vanden Droghe Lande te Steenvoorde waert metten westende hovende up Heinrijques"'"
vorseit landt ende van suuden sijdende jeghen den Cassel""
Wech of Renijnc Wech ende es gheleighen onder de Proostrie
[f'19r 0 ]
van Sinte Donaes in Brugghen.

0

XIX

XX

De weidewe ende kijndren van Frans KERSPEN""
Il s. tsiaers up een ghemet landts ligghende
inde hoftsteide daer Frans KERSPEN wonende was
twelke Kalle sij11 weidewe houdt inbileiven strechkende
oestende west metten westende hovende up den Berghe
Wech ende metten oestende hovende up de voorseide kijndren
landt ende van suuden sijdende jeghen Malen VOETS
landt van noorden Jan VAN HOVE Pieter VANDER
BEIKE ende meer ander landen ende thuus stater
up ende es onder Saerls VANDEN CORNHUSE.
Willem GOVARE III! s. tsiaers up m vierendeel'"
ende xv roeden landts ligghen west vanden
Paddereele strechkende oest ende west recht neider
meteenen stertken toter beike an de suudtsijde
vanden Melckamer van suuden de kijndren van
Morijs VANDEN WOLLE metten oestende hovende up
tvorseide kijndren Iant van noorden Willem vorseit ende
tvorseit asselment hapt ten oestende vanden eiste dat
men heet de Melcamer in een merschelke ende es
onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

[Fl9v 0 ]

XXI

Willem GOVARE vs. tsiaers up onder half ghemet'"
ende IX roeden landts ligghen bosten
ande Steenbrigghe strechkende oest ende west metten
westende hovende up de beike van noorden sijdende
jeghen Willem voorseit landt ende es ,;heheeten den
Kolver Beilc ende es onder Saerls VANDEN CORNHUSE

XXII

De kijndren van Morijs VANDEN WOLLE xxn d.
obool tsiaers updrie vierendeel landts ligghen
benoorden den Clijt Strate die compt ter Steenbrigghe
waert strechkende oest ende west metten westende hovende
up Alaert SMIJS merschselke metten oestende hovende
up Willem GOVAERS ende van suude11 Jan HEIBUQUES bileiven
ende van noorden sijdende jeghen Daneels PROYENDIERS[f'20r 0 ]
landt ende es onder den heere van Wijnneseele.

XXIII

Gillis DE PAPE"' ms. tsiaers up een beilchke
ligghende besuuden an sij11 hof strechkende oest ende
west ende van suuden zijdende jeghen Robijne de moeder
van Michiel ende Gillis DABOUDT ende van oesten Gillis
DE PAPE ende meer andere ende metten westende hovende
up de beike ende den jocwech lopter deure ter Hij!
Molde waert ende es gheleighen onder de heere
van Wijnneseele.

XXIV

Roelant DE HOYRE"' v s. tsiaers up een iemet
landts ligghen zoudt van Roelants vorseit
strect oestende west metten oestende hovende up Roelandts
vorseit oude hoftsteide daer sij11 wilneer woende11 ende
metten westende jeghen tlant de kijndren Jan DE COOST
van noorden sijdende jeghen de Kerke van Wijnneseele
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grondt ende van suuden meester Remij PENNIJNC
ende es onder den breen heere.
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XXV

Roeland! DE HOYRE v s. tsiaers up onder half'''
ghemet landts ligghende besuuden sijnder
woenste inde oude hoftsteide daer sijn vader woende
strechkende suudtende noordt metten suudtende havende
up tlant van Jan WAELS ende metten noordtende havende
up tlant van de wedeire van Kaerls DE QUEIKER ende
Roelant vorseir ende van oesten van westen tlandt van
Roelant vorseir ende es onder den breen heere.

XXVI

Roeland! DE HOYRE lil s. v d. hal(tsiaeres up'"
een heerscat of eenen dienst dat men heet
Aemoudt vanden wekken Roeland! rnrseir ontfanghere
af es.

XXVII

De weidewe ende kijndren van Willem VANDER HEIDE,,v s. tsiaers up een ghemet landts ende es
0
de suudtsijde vanden Lazen strechkende oest ende
1F2 I r ]
west van oesten hm·ende up Stachij11 VOLPERECHT landt
ende van westen up de beike ende van suuden sijdende
Stachijn vorseir ende van noorden Willem VANDER HEIDE ende es
onder Saerls VANDEN CORNHUUSE.

XXVIII

Heinrijc VIERENDEEL"' wonende te Steenvoorde 11 s. \Id.
tsiaers up lil vierendeel ende IX roeden landts strechkende
oest ende west metten oestende hovende up tlandt vande11
kijndren van Willem VAN HOVE filius Pieters ende
metten westende up de beike ende metter suudtsijde
tieghen den Lazen ende metter noordtsijde jeghen
Heinrijques vorseil landt ende es onder Saerls VANDEN
CORNHUSE.

XXIX

De kijndren van Willem LEY vanden tweeden"''
bedde ende Frans VANDEN BORRE 1111 s. tsiaers
up xc roeden landts ende es eist strecht oostende
west metten oestende havende up Jans PUENDTS of sijn
ff 0 2 I v 0
kijndren landt metten westende havende up Maerte11
MALEGHEERS landt ende van suuden zijdende de kijndren
van Willem LEY ende van noorden Fransois VANDEN BORRE
landt onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

XXX

Amor LEY v s. tsiaers up 111 vierendeel landts""
ligghende inde noordtsijde van de Hane Weede
streel oostende west ende metten noordt weesthouc
up den Kerke Wech de zuudtsijde jeghen Amors
\Oorseit landt ende den oestende havende up Jan PUENTS
of sijn kijndren landt ende es onder Saerls VANDEN
CORNHUSE.

XXXI

Kerstiaen PARASIJS ter cause van Jane sijnen"
wive 111 s. tsiaers up een Vlaemschs
half ghemet landts ligghen busten der steide
\·an de kijndren van Willem LEY strechkende sudtende
noordt metten noordtende hovende up den Kerke Wech
ende metten suudtende hovende up den water loop ende
es tscheden vanden herlijcheijt van oosten ende van
westen sijdende jeghen Margriete de weideghe rnn
Willem LEY onder de heere van Wijnnesee/e.

'"Hierboven staat bijgeschreven : ""Marten DELVAERE." Iets verder
lezen we vervolgens in
afwijkend handschrift :
""modo Joos ELLEBOO
bij coope jeghens den
voornomden .. :·
"' Hierboven staat bijgeschreven : ··Maerten
DELVARE."" Iets ,·erder
lezen we vernilgens in
afwijkend handschrift :
··Joos ELLEBOO by
coope jeghe11.1 den
,·oornomden DELVARE.""
"" Hierboven staat bijgeschreven : ""Marten DELVARE.". Iets ,·erder lezen
we ver\'olgens in afwij-

kend handschrift : ··Joos
ELLEBOO by coope jeghens den voornomden

J

W22r 0 J

DELVARE.""
".Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··de " .. by
coope jeghens Clay'> PILLYSSERE.". Dit bij'>chrift
is naderhand doorgehaald. In de ondermargine lezen we : ··ofte de
kynderen ,·an Jan TIMMERMAN .. :·
"' Hierboven staat bijgeschreven : ··christiaen
VAN HOVE.". In de linkermargine staat een
onleesbaar woord. en
daaronder : ""memorie."
"" In de linkermargine
staat bijgeschreven :
··Anthe11nis DE SCHUTTELAERE causa uxoris."·
·." Bown deze regel staat
bijgeschreven : ""de kynderen Matthy'> VANDEN
WALLE modo Anthuenis
DE SCHUTTELAERE.""
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··de kynderen Matthys VAN DEN
WALLE modo Anthuenis
DE SCHUTTELAERE."

XXXII

Pieter ROBBENS'" IX d. tsiaers up een half
ghemet landts ligghende benoorden der wonst
Pieters vorseil strecht oost ende west metten
oostende up de Houdkerke Beike besuuden an die
strate ende van suuden sijdende jeghen Pieters'''
vorseit ende metten westende havende up Willem SBRIEVERS'"
landen ende sijnen dam hanct ten noord westhouc
vanden asselmente ende es gheleighen onder Saerls
VANDEN CORNHUSE.

XXXIII

Margriete de wedewe"' van Willem LEY alias
SANSSERS v s. tsiaers up drie vierendeel
landts ende es huer bileiven strecht suudt
ende noordt metten noordtende havende up den
water loop besuuden heuren hove van westen
ghelant de wede\\'e van Deiderijc DE VAERWER ende
van oosten Margriete LEYS vorseit ende metten
suudtende hovende jeghen de vornomde Griete ende es
gheleighen onder de heere van Wij11neseele.
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Item dit asselment was wilneer twee asselmenten.

'" Hierboven staat bijgeschreven : ··Franchois
VERTEGANs·· ('J).
"' Hierboven staat bijgeschreven : ··vERTEGANs:·

,., Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DELA
POORT"('').
"' Hierboven staat bijgeschreven : ··myn heere
VAN HELFAULT."
"'' Hierboven staat bijgeschreven : "Maillaert DE
BAVELARE van
Bambeque:·
". Hierboven staat bijgeschreven : "Maillaert DE
BAVELARE.""
,., Hierboven staat bijgeschreven : "Maillaert DE
BAVELARE.""
''" Hierboven staat bijgeschreven : "Maillaert DE
BAVELARE.""

XXXIV

Kerstiene de wedewe'" van Willem VANDEN WOLLE ghemelt hebbende Jacob LUPPENS twelcke huer bileiven es v s. tsiaers up een ghemet landts
ligghen besuuden den scheure daer Michiel ABEL
wonachtijch es strechkende suudt ende noordt metten
noordtende havende up den water loop ende metten
suudtende havende up Michiel ABELS landt ende
den Kerke Wech loopter deure ende van beden
sijden Jan VANDEN WOLLE fili11s Michiels landt onder
Saerls VANDEN CORNHUSE.

XXXV

Jacob LIPPENS"' v s. tsiaers ter cause van sijnen
wive up een ghemet landts strechkende suudt
[f"23r 0 ]
ende noordt metten suudtende havende up Jan CORTEMEITS
kijndren ende metten nordtende hovende up de waterloop ende van westen zijdende jeghen Jan CORTEMEITS
kijndren landt ende van oesten Jan HUGHES landt
onder Saerls VAN DEN CORNHUSE.

XXXVI

De wede11'e 1' ' ende kijndren van Claey MALEGHEER
van Cassel VI s. tsiaers up onder half iemet
landts ligghende suudt west van Michiel AELS
ende es gheheeten den Doomhaghe strechkende oost
ende west metten westende hovende up tlant van
de kijndren van Michiel VANDEN WOLLE ende metten
oostende hovende up Be11el VANDEN HOVE landt ende van
zuuden zijdende de wedrn·e ende kijndren van Steivens
RISSENS landt ende van noorden Bouden VOETS lant
onder Saerls VANDEN CORNHUUSE.

XXXVII Michiel AEL"'' ter causc van sijnen wive
XVI d. tsiaers up onder half ghemet landts ligghende
[f"23v 0
bachten sijnen hove strechkende zuudt ende noordt
metten suutende up den water loop ende metten
noordtende havende up Kaerls VAN WIJNNESELE lant
ende van westen sijdende jeghcn Jans SCOOTS lant
ende van oosten Jans VANDEN WOLLE lant fili11s Michiel
onder de heere van Wij11neseie.

[

XXXVIII Michiel AEL 1' 0 ter cause van Maye sijnen wive
XII d. tsiaers up een ghemet landts ligghende
bachten Jans VANDEN HOVE filius Pieters strechkende
oost ende west metten oestende toten weighe metten
westende havende up Jans VANDEN HOVE landt ende
van suuden sijdende jeghen den vorseide landt ende
van noorden zijdende Michiel vorseit onder Saerls VANDEN
CORNHUUSE.
Item dit asselment wasser wilneer twee
ende es nu ter tijdt een.
XXXIX

Pieter WILLEMS wonende te Wormhoudt XII d. 1 '1
tsiaers up onder half ghemet landts strechkende
suudt ende noordt metten noordtende havende up den
Cassel Wech of Renijnc Wech ende metten suutende
havende up die hoftsteide van Frans KERSPENS was
ende van westen sijdende jeghen Jane de weidewe van
Paschijn DE COSTER landt ende van oosten Pieters
VAN BAMBEIKE landen ende es gheleighen onder
Saerls VANDEN CORNHUSE. 1' '

XL

Matheus DE MEY'" XII d. tsiaers up een
vierendeel landts strechkende oostende west metten
westende houvende up den Pijt metter noordtsijde
jeghen Matheus vorseit landt ende metter sudtsijde
sijdende jeghen Bertels VANDEN HOVE ende meer ander
landen onder Saerls VANDEN CORNHUSE.
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XLI

[f"24r 0 ]

De wedewe Willems VANDER HEIDE met hueren kij11dren 1"
d. tsiaers up twolken dat ligghet
[f"24v 0 ]
ten suutwest houcke vanden hove daer Willem VANDER
HEIDE wonende was metten westende up de beike ende
metier suudtsijde ande Cassel Strate ende benoorden den
Baerden Brigghe onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

1111

XLII

XLIII

XLIV

Bouden VOET 1 " VI d. halftsiaers up een half iemet
landts ligghen bachten Willems VANDER HEIDE
steide was strechkende oostende west ende metier suutsijden
jeghen de vorseide steide metten oestende hovende up den
jocwech ende metten westende houvende up Bouden
VOETS lant onder Saerls VANDEN CORNHUSE.
Bouden VOET 1'" wonende in Houtkerke VI d. half"
tsiaers up een half ghemet landts ligghen benoorden ant tasselment aldaer laest vorscreiven strechkende
oost ende west metten oostende hovende up den jocwech
metten westende up Boudens vorseit landt ende metier
noordtsijde sijdende jeghen tlandt vanden vomomden
Bouden onder Saerls VANDEN CORNHUSE.
Wijnnoc DE LANGHE wonende te Oudezeele XIII s. 1 '[f"25r 0 ]
tsiaers up een ghemet landts of daer ontrent
ligghende noordtwest van Willem VANDER HEIDE steide was
strechkende suudt ende noord! metier oostsijde jeghen
Wijnoques vorseit landt ende metter westsijde sijdende
jeghen Boudens VOETS ende meer ander landen ende
es gheheten den Paerden Beilck metten noordtende
hovende up Jans WILDEN landt.
Item up dit vorseit asselment moet de tafel doen
tiaerghetide Willems VANDER HEIDE ende Colijne sijns

"" Hierboven staat bijgeschreven : ··Pieter
DAMMAN:· Iets verder
lezen we in afwijkend
handschrift : "nu Pieter
BACHEIJ ende Jan
BOLANGE by coope
jeghen Jan GOETGHELUCK."
In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"Ghelost by Maillae11
GRIETEN. int jaer xvc
ende LXX!tich :·
,. Rechtsonder deze
rubriek staat bijgeschreven : ··debet Malliaert
GRIETTEN."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Christiaen
VAN HOVE."
In de 1inkermargine
staat bijgeschreven :
"Liquatur" en eronder :
"nota."
"' Hierboven staat bijgeschreven : "de kinderen
Jan VAN CASSELE."
"" Hierboven staat bijgeschreven : "de zelve kinderen:·
"" In de linkermargine
staat bijgeschreven :
"Christiaen VAN
HOVE."'
1

1

'

1

"

wijfs ende heurleider kijndren ende dit salmen
doen alder heilighen avent met een messe van requiem
ende daer af moet den pape hebben Ill s. ende
II s. te wasse ende XII d. den coster van luuden
ende van dienste ende tremenant te broode omme
den aermen te deelen up den <lach dat men tierghetide
doen sa!.
Item dit vorseit asselment heift Gillis DE HOYRE
verkendt up sijn landt twelke landt nu ter tijdt
Wijnoques LANGHEN es hier voormeldt ter kennessen van[f0 25v 0 ]
ouders de welke ghescreiven staen inden ouden leigher
int tghetal LXII Gillis DE HOY RE te cause
onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

'" Hierboven staat bijgeschreven : "de kinderen
Jan VAN CASSELE."
'"'Hierboven staat bijgeschreven : ··christiaen
VAN HOVE."
," Boven deze regel staat
bijgeschreven : "de kinderen Jan VAN CASSELE. Cornelis LAMMEN
ende anderen."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Michiel
MAES."
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "den
bailliu van Pitgam
Ghontier DYSERJN."

XLV

Bouden VOET'" wonende te Houtkeerke VIII s.
tsiaers up IIII ghemeite lants ligghende
benoorden Willems VANDER HEIDE steide was strechkende
oost ende west metten oostende havende up den Pijt
ende metten westende havende up de beike van noorden
ghelant Bouden vorseit ende van suuden de weidewe van
Willem VANDER HEIDE landt onder Saerls VANDEN
CORNHUSE.

XLVI

Rokus COLEN'"' v s. IIll d. haiftsiaers up
een vlaemsch half ghemet landts ligghen
noordt west van Bertholomeus VAN HOVE strechkende
oost ende west metten oostende havende up den jochwech
ende metten westende havende up de beike ende van narden
ghelant Jan DE WILDE van suuden sijdende jeghen Bouden [F26r 0 ]
VOETS landt onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

XLVII

Bouden VOET vs. IllI d. tsiaers up een vlaemsch'"'
half ghemet landts ligghende noord! west van
Bertholomeus VANDEN HOVE strechkende oost ende west metten
westende houvende up de beike van suuden ghelant Bouden
VOET ende van noorden zijdende Rokus COLEN onder Saerls
VANDEN CORNHUSE.

XLVIII

De kijndren 1" van Pieter ACHTE 11 s. tsiaers
up een half ghemet landts ghenaempt den
Streckeieen strechkende suudt ende noordt metten noordt
ende havende up de Henne Mate van oosten ghelandt de
kijndren vorseit ende van westen ghelant de kijndren
van Jan CORTE MEITE van Hersele onder Saerls VANDEN
CORNHUUSE.

XLIX

Jan DE WILDE filius Vigreus met sijnen meidepleighers 1"
XVIII s. tsiaers up vijf vierendeel landts ligghende
[f0 26v 0 ]
noord! van Willems VANDER HEIDE steide was strechkende
oost ende west metten oostende havende up den jochwech
metten westende havende up den Paerdebeilck ende van
suuden Rocus COLEN ende van noordende Bouden VOETS
landt.
Ende dit vorseit asselment gaf Willem RIJSSE.
Item hier up moet die tafel doen doen tiaerghetide
vanden vorseiden Willem ende Maroye sijnen wive ende
sijns vaders ende sijnder moeder ende heur vaders ende
heur moeders ende dit moet sijn ghedaen tsancderdaghes naer S1 Symoens st Juden (?) dach met vigelie
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ende een messe van requiem II s. te kersen ende
XII d. daer in ende den priester IIll vander
messe ende II s. vanden vigelie ende den coster
xn d. van dienste ende van luuden XII d.
tsnavens te vooren maer luudt hij niet men
gheift hem niet ende \" s. te broode om te deelen
den aermen up den dach dat men tiaerghetide
doen sal ende dit was ghedaen ter presentie Jan
DE WILDE landtmeitre onder Saerls VANDEN CORNHUUSE.
[F27rc]
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L

Willem DE BRIEVER 1' ' de jonghe XII s. tsiaers
up drie vierendeel en half landts ligghende onder
Saerls VANDEN CORHUSE strechkende oostende west metten
westende hovende jeghen Jans VAN HOVE landt
metter noordtsijde sijdende jeghen Jans VAN HOVE
ende Claeys NEIVEN ende meer ander landen metter oost
ende hovende up de Houtkerke Beike ende van suuden
Willem voorseit.

Ll

Willem DE BRIEVER'" doude v1 s. tsiaers
up een ghemet landts ligghende onder Saerls
VANDEN CORNHUSE strechkende suudtende noordt metten
noordtende hovende up de strate voor Staes VOLPRECHT"'
dam ende metten suudtende hoven up den voorseiden
Willem'" BRIEVERS landt ende van oosten ende westen
tieghen tlandt van Willemp· voorseit.
Item deise Il vorseide asselmenten moeten die ta[f0 27v 0 ]
fel doen doen tiarghetide van Jan LOY gheseit VENANDT
ende van sijnen wive ende sijn kijndren ende sijn
vader ende moeder ende van Ghijs RADT ende van Maroye
sijnen wive. Hier af moet de priester hebben
llll s. van eender sijnghede messe van requiem
11 s. van vigelie xn d. te wasse XII d.
den coster x s. te broode om te deelen den aermen up den dach dat men tiaerghetide doen sa!
ende dit voorseit iaerghetide salmen doen tsaterdaghes
naer dertiendach 1" onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

"' Hierboven staat bijgeschreven : "Ghontier
DYSERIN."
i.w Hierboven staat bijgeschreven : ··oen zelven
DYSERIN.".
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Jehan DE LA
PORTIES:·
'" Hierboven staat bijgeschreven : "DYSERJN:·
,- Hierboven staat bijgeschreven : ··oYSERIN
Yoorseit."

Lil

Heinrijc DE COPMAN 1'" wonende in Hersele 11 s. tsiaers
up een ghemet landts ligghende oost van sijnder
steide in Wijnneseele strechkende suudt ende noord! metter
oostsijde ghelant sijnde Jans GOETGHELUCS eist gheheeten
den Speilman ende Anthonijs MORMENTIJNS ende meer
ander landen van westen tlandt van Heinrijques voorseit
metten suudtende hovende up riant vanden aeldijnghen
van Vijc DEN POTTER ende was wilneer een dreive
vanden ouder hoftsteide ende metten noordtende hovende [F28r 0 ]
up Adriaens ANNOENS alyas MEIS hof ende es onder

de Prostrie.
Uli

Jane de weide11·e 1'" 'an Passchijn DEN COSTER wonende in
Steenvoorde v s. VII d. tsiaers up een iemet
landts strechkende zuut ende noort metter noordtende
hovende up den Renijnc Wech of Cassel Wech metten
zuudtende hovende up Frans KERSPENS kijndren hoftsteide
ende van oosten sijdende jeghen Pieters WILLEMS 1' 1 lant
ende van westen zijdendejeghen Jans VAN HOVE lant'''
onder Saerls VANDEN CORNHUSE.

"' Woordenboek der
Nederlandse/ie Taal
(AND Complex 4 -

wnt.abs. een cd-rom uitgave van AND!. Leiden.
1999. dertiendag : de
dertiende dag van het
met Kerstmis beginnende
jaar : Driekoningen.
Hierboven staat bijgeschreven : "de kinderen
Michiel DE GHEUSERE."
1
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Adriaen
BAYOEN."
1
' ' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DE
REPERS."
'" Hierbo,·en staat bijgeschreven : ·1naervolgende assignement."

1
·" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "Phlippe
BOULENGIER by
updrachte van Caerle DE
QUECKERE." Deze laatste persoonsnaam is
doorgehaald. en vervolgens staat er in hetzelfde
handschrift : "Teodore
BOSTE zyn schoonvaedere in compromis van
huuwen.
1
' ' Hierboven staat bijgeschreven : "bewesten. en
deze aantekening van
latere datum lijkt juist
zijn.
1
" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DE
REPERs:·
1
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "myn
heer VAN WiNNEZELE
/memorie tselve noch
tondersoucken."
1
De eerste letter van
"
deze familienaam is door
een inktvlek bijna
onzichtbaar geworden ;
onder voorbehoud durven
we stellen dat het om de
naam LOTEN gaat.
1
"
Hierboven staat bijgeschreven : "nu Jacob
AMMEEL.""
1
"
Deze rubriek werd op
latere datum met twee
pennetrekken doorgehaald. De aantekening in
de linkermarge werd vermoedelijk op hetzelfde
ogenblik aangebracht :
"Dit assinghement ghelost by Roels MALEGHERE doude int jaer xvC
ende tweende vichtich."
~' Boven deze regel staat
bijgeschreven : "sterfhuus laetst Maillaert DE
QUECKERE:· en vervolgens in afwijkend handschrift : "memorie noch
te ondersoucken:·
161
Hierboven staat bijgeschreven : "Hercules
WILLAERT."
1
Hierboven staat bijge"
schreven : "den zelven:·
1
" Sic. Ongetwijfeld een
foute schrijfwijze van
"eene".
"" Boven deze regel staat
bijgeschreven : '·Pieter
CARSAN by coope.
Vervolgens staat in afwij-

LIV

Jan VANDEN HOVE filius Willems 1111 s. 11 d. half"
tsiaers up een stijch landts ligghende busten'" ant
tasselment laest voorscreiven strecht ghelijc tvoorseil
asselment metter westsijde jeghen den Berghe Wech
die gaet voor Pieters VAN BAMBEIKE 1" dam onder
Saerls VANDEN CORNHUSE.

LV

Malen BEULEKOEF wonende inden Harijnchouch
[f0 28v 0 ]
111 s. tsiaers up een half ghemet landt.1·
ligghen van oosten Jan WAELS was ende Symoen HOFS
ende west van Jan RIJKEWAERTS hoftsteide strechkende
oostende west metten oostende hovende up den jocwech
die gaet vanden Droghe Lande te Sijnte Lauwereyns
Cappelle waert metten westende hovende up Malens
voorseit landt ende metter noordtsijde sijdende jeghen
Malens LOTENS 1' · beilck ende es sijn bileiven ter
cause van Jane sijnen eerste wive ende van suuden
ghelandt Malen BEULEKOF voorseit onder de Prostye.
1
"

LVI

Willem JOOS"" wonende in Leirigheem 11 s.""
tsiaers up een ghemet landts benoorden Willem
GOVERTS boosten beike strechkende oostende west metten
westende hovende up Alaerts SMIJS merschelke ende
metten oostende up Jan GOETGHELUCS landt van noorden
zijdende ieghen Maerten MALEGHEERS landt ende
van suuden Willem JOOS vorseit landt onder den heere
van Wijnnesele.

LVII

Kerstiaen BEYAERT wonende inden Harijnchouck
[f'29r 0 ]
x d. tsiaers up twijntijch roeden landts
ter cause van sijnen wive strechkende oestende west metten
oostende up de straetke dat compt van Robert GHIJS
waert ende metten westende hovende up den jocwech
die gaet te Steenvoorde waert van noorden ghelant
Willem DE QUEIKER ende van zuuden ghelandt Kerstiae11
vorseit onder den breen heere.

LVIII

Willem DE QUEIKER 1" 11 s. tsiaers up drie
vierendeel landts strechkende oost ende west metten
oostende hovende up Willem voorseir landt metten westende jeghen de wedewe van Kaerls DE QUEIKERS landt
ende van zuuden ghelandt Willem voorseit ende
van noorden Pieter DE CUPER ende es onder den
breen heere.

LIX

De weidewe 1" van Kaerls DE QUEIKER 11 s. tsiaers
up drie vierendeel landts strechkende oost ende west
metten westende hovende jeghen heur selves landt
ende metten oostende up tasselment vorscreiven van
noorden Pieter DE CUPER van suuden ghelandt Stasen
DE QUEIKER filius Kaerls onder den breen heere.

1

1

"'

Item deise voorseide twee asselmenten waren wilen
eer erve"·'.

LX

Stachen DE QUEIKER filius Kaerls of zijn kijndren""
d. tsiaers up drie vierendeel landts ende waeren
wilen eer eist ende es strechkende oostende west metten
westende hovende up tlant van Frans MORMENTIJNS
ende metten oostende hovende ut tlant van Willem DE
QUEIKER van noorden jeghen tasselment Iaest vorscreiven
VI

[f'29v 0 ]
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ende van zuuden ghelant Colaert WAELS ende es
onder den breen heere.
LXI
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LXII

[blanco

Colaert WAELS ter cause van sijnen wive""
x d. tsiaers up drie achtendeel landts
strechkende oest ende west metten oestende hovende up
de Kerke landt van Wijnneseele metten westende
an tlant van Frans MORMENTIJNS van suuden
jeghen tlant vande kijndren van Jan DEN COSTER
van noorden jeghen tasselment aldaer laest voorscrei1·e11
ende es onder den breeden heere.

[F30r 0 ]

Pieter ROBBENS II s. VI d. tsiaers up"''
een half ghemet ende XXIX roeden lants ligghende
inde steide daer hij wonende es ende thuus stater"·
up strechkende oest ende west metten oestende havende
up de Houtkerke Beike ende van noorden sijdende
de Kerke van Wijnneseele gront van'" suuden ende
van westen Pieter voorseil landt ende es gheleighen
onder Saerls VANDEN CORNHUSE.
blad~ijde]

[f°30v 0 ]

LXIII

[f'3 lr 0 ]
Rijkewaert MESSIET'" II s. VI d. tsiaers up een half
ghemet lands ligghen ander steide de kijndren
Jan WILAEYS alias POUS strecht zuudt ende noordt
metten noordtende houvende up die voorseide hoftsteide van
oosten zijdende jeghen Jan MAES landt ende van westen
jeghen Rijckewaert vorseit landt ende metten zuudtende
havende up de kijndren Jan WILAEIS vorseit ende es ooc
een asselment ende es onder Saerls YANDEN COORNHUSE.

LXIV

De kijndren Jan WILAEIS"0 alias POUS 11 s. v1 d. tsiaers
up een half iemet lands ligghen ten zudtende vanden
asselmente laest vorscreiven strecht ooc zudt ende nordt
metten zuudtende havende up Claeys LANGHEN landt
van oosten zijdende jeghen Jan MAES landt ende van westen
zijdende jeghen de kijndren vorseil landt ende deise twee asselmenten
waren wilen eer ene van v s. ende was Pauwels WILAEY
landt ende es gheleighen onder Saerls YANDEN CORNHUSE.

[blanco blad::)jde]

[f0 3lv 0 ]

kend handschrift te lezen:
"".Marten DELVARE by
coope jeghen den voorsew/en CARSAN."
"" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "Gillissen
('') ". by coope jegens
Nicola GlLL..." In de linkermargine staat bijgeschreven : "Loq 1. memorie.''

'"" Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··Jeroon
('') V ERTEGANS ende
Pieter GHEERS laetst
woonde.
". Boven deze regel staat
bijgeschreven : "ter
zynen stede daer thuus
up ghestan heeft."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "des zelfs
VERTEGHANS gront."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "daeldinghen
wylen Claijs VRAEMBOUDT."
'"'Hierboven staat bijgeschreven : "sterfhuus
Tanneghen SMALBEENS."

Dit zijn de renten vander tafel
van Wijnnezele vande11 Weest Houcke.

,-, Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DE
WYNTERE."
172
Hierboven staat bijgeschreven : "Anthuenis
WYDIER."
1
" In de rechtermargine
staat bijgeschreven : "dit
es gelost by Antheunis
WYDIER:·
,-, We vermoeden dat hier
··voorseit" staat, doch
omwille van de mindere
kwaliteit van de fotocopie is dit deel van de
tekst onleesbaar.
'" Hierboven staat bijgeschreven : "'Jan DE
WYNTER." In linkermargine lezen we : "dit
es ghelost by Antheunis
WYDIER'. ('').
176
Hierboven staat bijgeschreven : "Pieter ELLEGOOT van Woormhout.
In linkermargine : ··ende
de zelve VI s. es ghelost
by Jan ELLEBOODE in
handen van Jan .. OUSSEN ontfangher inden
jaere 1635 7en in
decembris."
in Hierboven staat bijgeschreven : "Pieter DE
WAELE. In linkermargine : '·dit es gelost ende in
groot onlast ..."
108
Woordenboek der
Nederlandsche Taal
(AND Complex 4 wnt.abs, een cd-rom uitgave van AND), Leiden.
1999, Wedding (afgeleid
van wed): (W.-Vl.)
drinkplaats voor dieren.
wedde.
1
" Hierboven staat bijgeschreven : "nu Jan DE
DECKERE."
0
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven :
"'Guilliame BLONCROUCQ over tplexken
ghe .... corte jaeren:·

[F32r 0 ]

Alder eerst Gillis DE WALE 171 alias BRAUWER
v s. dsiaers up 1x vierendeel lands
ende es eenen driehouc beilc busten sijnen
hove metder zuud ende hovende up de Capelrie van Boescheipe van westen zydende jeghens Kaerls
BOLLENS land ter cause van sinen wive van oosten
den jocwech die gaet van Wijnnezele te Sinte Lauwereis
waert ende es onder den breeden heere.
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Il

Jane TSHOYERS"' de dochter van Gilijne BERVOETS die'"
zoe hadde bij Ghijs DE HOYER 111 s. dsiaers up een
vierendeel lancds ligghende bezuden Mahieus ELLEGOOTS strechkende oost ende west van westen hovende
up Jan HEIBUQUES bileiven metden oostende hovende
up ene merch loter beike van noorden die dochter
1
••• "
van zuden zijdende jeghen Mathijs VANDEN
WOLLE landt ende es gheleighen onder den breeden heere. [f"32v 0 ]

III

Mahieu ELLEGOOT 1" v s. dsiaers up een ghemet
ende xx roeden lancds ligghende besuden Mahieus
vorseit strechkende oost ende west melden westende hoven up
Mahieus vorseit lancd metden oostende hoven in die mersch
loter beike van zuuden an Jan HEIBUQUES bileiven van
noorden Remijn SPAENS bileiven ende es onder den
breeden heere.

IV

Mahieu ELLEGOOT 1" VI s. dsiaers up v vierendeel
lancds ligghende bachten sijnen huus ende es een viercant
stijck ende inden middelle staet een pit van oosten Jan
HEIBUQUES lancd van westen den jocwech van noorden
Mahieus vorseit erve ende van zuuden de Capelrie van Boescheipe ende es onder den breden heere.

v

Jaeques DANIJS 177 vs. dsiaers up drie vierendeel lands
ligghende inde zuudzijde vanden Zoeten Velde strechkende[f"33r 0 ]
oost ende west metden oost ende hovende up de beike metden
westende havende up den sijns die Willem SALEMOEN houd
in sinse jeghen die aeldijnghen van Pieter PENNYNC
van zuden zijdende jeghen eenen beilch met eender
weddinghe'" toe behorende de aeldijnghen van Jan LAUWERS
van noorden zijdende jeghen Jaecques voorseit land ende es
onder den breeden heere.

VI

Jaeques DANIS 1" x s. tsiaers up drie ghemeite
lancds ligghende zuud vander Kerke ende es een
oude hoftsteide strect oost ende west melden westende
havende up de Steenvorde Strate metden oost ende hovende
up Jan LOTTIJNS lancd van noorden zijdende jeghen
Jan LOTTIJNS dreivebeilch van zuden jeghen Colen
JACOBS hof ende Remij HEIBUQUES lancd ende es gheleighen onder den breeden heere.

VII

Jane de dochter van Gillien DEN TEMMERMAN XII s. 180
tsiaers up twee ghemeite ende een half lants ende es
een hoftsteide die Kalle huer moeder houd in bileiven
ghemelt hebbende Colen JACOBS ligghen bezuden der
assigmente laest voorscreiven strect zuut ende noord

[f"33v 0 ]

van westen zijdende jeghen die Steenvoorde Strate
van oosten zijdende jeghen Remy HEIBUQUES lant ende
metden zuudende over den joocwech toten Tafel Eecke
Eiste ende dies heift Pieter heur broeder een vierendeel
tusschen den jocwech ende den eeke eiste ende es gheleghen
onder den breeden heere 1' 1 •
VIII

Fransoys VAN WIJNNEZELE 1" de zone Oliviers v s.
tsiaers up drie vierendeel lants ligghen bezuuden
ande Presbiteirie Hof streel oost ende west metden
westende hoven up die strate die gaet van Wijnnesele
te Steenvoorde waert toastende havende up Fransoys
vorseir land ende metter zuutzijde zijdende jeghen Fransoys voorseir landt ende es een boogaert ende es gheleghen
onder den breed en heere 1" .

IX

Kaerl WAELS 1" II s. tsiaers up drie vierendeel lants
[f'34r 0 ]
busten zijnen have over de beike strechkende
zuut ende noordt melden noortende havende up der Kaerls
KOEVOETS oude hosteide melden zudende havende up de
beike metden westzijde jeghen der Jans VAN VEURNE
aeldijnghen landt van oosten zijdende jeghen Kaerls
WAELS voorseit landt ende was wijlen eer een hofsteide
ende es gheleighen onder den breeden heere.
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x

Die aeldijnghen van der Jan VAN VEURNE XI! d."'
tsiaers up een half ghemet lands ligghende
an de westzijde vanden asselmente laest leiden ende vorscreil'en
strechkende zudt ende noordt melden nordt ende havende
up der Kaerls KOEVOETS oude hoftsteide metden zutende
hoven up dé beike van westen zijdende jeghen Nanne
COPMANS landt wonende te Cassele ende es gheleighen
onder den breeden heere.

XI

Jan VAN CALMONT 1" wonen te Berghen nu s. tsiaers
up een half ghemet lands ligghende zudt west vander
[f°34v
kerke bachten Martijns MALEGHEERS huse strecht oost
ende west metden westende hoven up Jans vorseit landen
melden ostende hoven up Maertins MALEGHERS landt
van zuden zijdende jeghen de Presbiteirie ende Jans vorseir
landt ende es gheleighen onder den breeden heere"·.

0
]

XII

Maertijn MALEGHEER 1<' Il s. 1 d. tsiaers up een
vierendeel lands ligghen in sijn hof strechkende ost
ende west melden westende hoven up tasselment laest
vorseir metden ostende hoven Jan PENNIJTS kijndren landt
metder nordtzijde jeghen de Tafel van Steenvoerde endè
meer ander landen ende metter zudt zijde jeghen
Maertijns vorseit landt ende es gheleighen onder den
breeden heere.
Item dit es ghespleiten jeghen de kyndren vorseir van
deisen naer volghende asselmente 1" .

XIII

Jan PEUNTS kijndren gheseit COSTER II s. 1 d.
0
tsiaers up een vierendeel lants ligghende ten zudtende van [f0 35r ]
sijnen have strechken ost ende west metten westende havende
up tasselment laest vorscreiven metten ostende havende
up de strate die gaet Steenvoorde waert van zuuden
sijdende jeghen de vorseide kijndren landt ende twelke was
willen Jan MALEGHERS filius Symoens hoftsteide van
noorden sijden jeghen PEUNTS hof ende de noordt west

"' Hierop aansluitend
staat bijgeschreven : "dit
es gelost ende in een
meerder rente gebracht in
een rent ... van v1 f siaers.
''' Hierboven staat bijgeschreven : ''den zelven
bij coope jeghens Pieter
DEWAELE.''
Hierop aansluitend
staat bijgeschreven : "dit
es gelost als vooren in
een rente van v1 f siaers
gebracht.''
1
Hierboven staat bijge"
schreven : "Relicta
Cornelis ("J MANDE."
1
" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "Jan DE
GAY causa uxoris. van
by leven:·
1
Hierboven staat bijge"
schreven : "Casen DEN
NYS (")ende es een
merschelken :·
,,- Onder deze regel staat
bijgeschreven : "dit es
gelost by Nicasen
DENYS jeghen Jan
LOOT int jaer 94.''
1
" Hierboven staat bijgeschreven : "Guilliame
BLONCROUCQ."
Aansluitend staat hier
bijgeschreven : "dit es
gelost ende in een meerder rente gebracht te
weten in een rente van
VII ;[ siaers:· Daaronder
lezen we : "den zelven
up zyn goet."

houck jeghen den Presbiteirie Merschelke ende es gheleighen
onder den breeden heere.
Item deise twee laest ghescreiven asselmenten waren
wilen eer ene ende sijn nu ghespleiten bij consente van
PEUNT ende Marten MALIGHER ende was wilen IIII s.
II d. ende es nu ter tijt elc II s. I d 1'"'.
XIV

~' Aansluitend staat hier
bijgeschreven : "gelost
ter cause als vooren."
91
i
Hierboven staat bijgeschreven : "Franse/wis
DAMMAN fi/ius
Pieters." De naam is
bijna onleesbaar geworden omdat ze werd doorgehaald. Daarnaast lezen
we : "modo Pieter DE
WAELE.""
19
' Hierboven staat bijgeschreven : "myn heere
VAN BARASSLE by
coope jeghens Willem
WILLAERT:· De laatste
persoonsnaam is doorgehaald.
193
Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DE
RYCKE."'
1
"
Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven."
1
" Hierboven staat bijgeschreven : '·den zelven."

Willem SALEMOEN 1" 1 VIII s. tsaers up een iemet
lands inden sijns die hij houdt in sijnse de aeldi11ghe11
van Pieter PENNIJNC ende es een sijns van LX iaer of
daer ontrent tghemet leicht inden noordersten beilc
van daer Wilem vorseit wonende es strecht ost ende west
metten westende hoven up Alaers SMIJS kyndren lant
metten ostende havende up der Jans VAN VEURNE aeldijnghen landt van noorden zijdende jeghen den jocwech
die gaet van Wijnnesele ten Droghen Lande waert van
zuuden den vorseiden sijns ende es gheleighen onder den
breeden heere.
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[f"35v 0 ]

XV

Gillis SOBBEL 1"' wonende Terdigheem ende Michiel
DABOUT VI s. tsiaers up v vierendeel lants ligghende
busten Gillis SPAPEN strechkende ost ende west metten
westende houvende tlandt van Robijne de moeder van
Michiel vorseit metten oostende havende up den jocwech van
narden zijdende jeghen meester Remij PENNIJCH landt
metten zutsijde jeghen Michiel DABOUTS landt ende
es onder den breden heere.
Item van deisen presente asselmente vorseit so moet
den vorseiden Gillis ghelden IIII s. tsiaers ende de varseide
Michiel moet betalen II s. tsiaers tcompt VI s.

XVI

Passchijnne 1" de dochter van Willem VAN HOVE dou[f"36r 0 ]
de XI d. ha/ftsiaers up drie vierendeel landts
strechkende ost ende west metten westende hoven de wedewe
van Jan VERTEGANS lande van asten havende up de
wedewe lant van Ghijs DE HELVEBOTER metter nordtzijde
jeghen Frans VAN VEURNE moeder landt van zuden
jeghen de vorseide dochter landt ende es gheleighen onder
den breden heere te Scutters Nichkers.

XVII

Corneile 1" de moeder van Frans VAN VEURNE XI d. half
tsiaers up lll vierendeel landts strechkende
ostende west metten westende hoven up de wedewe van Jan
VERTEGANS lant metten ostende hoven up de wedewe
van Passchijn LOORS lant van zuden zijdende jeghen
tasselment laest varseir ende van narden zijdende jeghen
Deiriques CORTEWILS landt ende es gheleighen te Scutters
Nickers.

XVIII

Deiderijc 1"' CORTEWILLE VIII d. tsiaers up een ha!f'
ghemet lants strechkende ost ende west metten westende
houvende up de vorseide Deirijques lant metten oostende havende
[f"36v 0 ]
up tlant vande wedewe van Passchijn LOORS metter zuutzijde zijdende jeghen tasselment laest vorscreiven ende metter
nordt zijde jeghen Claey CAES landt ter cause van sijnen
wive ende es gheleighen onder den breden heere te Scutters
Nickers.
Item deise lll laeste voorscreiven asselmenten ligghen
zuut west van Kaerls VAN WIJNNESELE alias RIJSE ten westende
vanden eersten voorlanghe.

1

XIX

Deirijc CORTEWILLE'" IIII d. haiftsiaers up v vierendeel
lants of daer ontrent ligghende nordt vanden Kerke
strechkende zuut ende nordt metten zutende hoven up Cassel
Strate metten nordtende hoven up Casen SGRAVEN vloghe
van westen zijden jeghen Kaerstiaen PARISIJS hof ende
meer ander landen van osten zijdende jeghen
Maergriete VAN WIJNNESELE de wedewe van Vigreus alias
RISSE landen ende es gheleighen onder den breden heere.

XX

Fransoys VAN WIJNNESELE'',- filius Oliviers II s. tsiaers [f"°37r 0 ]
up een half ghemet lants ligghende zuudt van Kaerls
MALEGHERS lant strecht zuut ende noordt metten sutende
hoven up de beike metten noordt ende up der Kaerls
KOEVOETS oude hoftsteide ende van westen zijdende
jeghen Fransovs vorseil landt ende van osten zijdende jeghen
Nanne COPMANS landt ende es gheleighen onder
den breden heere.

XXI

Frans DE TEMMERMAN'" alias BUSSAERT II s. tsiaers
up een half ghemet lants ligghen bezuuden Frans
voorseit hove strechkende zuudt ende noordt metten nordtende hoven up den water loopt metten zuutende hoven
up Frans vorseit landen ende van oosten zijdende jeghen
Frans vorseit ende van westen jeghen den selven Frans
ende es tvuterste stijch sonder een ende es gheleighen
onder tHeerscap van Bouden Wyts.

XXII

Bouden WIJTS'~' een hoedt"" eyven'"' tsiaers up sijnen
eyven stondt scout"" of rente die men pleicht te ontfaen
[F37v 0 ]
altoos tusschen dertiendach ende lijchtemesse ende es ligghende
besuuden Frans TEMMERMANS besuuden der water loope
ende is ligghende onder tHeerscap van Bouden Wijts.

XXIII

Frans DE TEMMERMAN"'' VI d. tsiaers up een vierendeel
landts strechkende zuudt ende noordt ende es de oostzijde
van sijnen bogaerde metten zuudtende havende up mester
Remij PENNIJNQUES landt metten nordtwest houck up
sijnen water pijt van noorden van westen ende van osten
Frans vorseit landt ende es gheleighen onder den breden heere.

XXIV

Frans VAN VEURNE"" v1 d. tsiaers up die hoftsteide
daer hij wonende es dat es op de oostsijde vander
strate die !opt van Wijnnesele te Steenvorde waerdt
ende es bachten de woenste van Willem VANDEN HOVE
filius Willems ende es gheleighen onder den breeden heere.""

XXV

Meester Remy PENNYNCIJ6 ende Corneile de moeder
[F38r 0 ]
van Frans VAN VEURNE ms. tsiaers up een
ghemet landts ligghende inde middele van eenen van
m ghemeten bachten der scheure van Frans DEN TEMMERMAN
strechkende zuudt ende nordt metten zutende hoven up den
water loopt metten noordt ende hoven up Frans TEMMERMANS hof van westen ghelandt de vorseide Corneile ende
van oosten zijdende jeghen meester Remijs landt ende
es gheleighen onder den breeden heere.
Item hier of ghelt meester Remy xvm d. ende
Corneile moet ghelden xvm d. tsamen m s.
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XXVI

Meester Remy PENNIJNC'" IX d. tsiaers
up een vierendeel landts ligghende inde middele

'"" Hierboven staat bijgeschreven : ··joncheere Jan
DANS ... ('') heere van
Oudezeele ('')."" In de
linkermargine : "ten twee
sticken."
'"" Hierboven staat bijgeschreven : ··de kynderen
Cornelis MANDE."
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "Franchoys
ASSEELs:· In linkermargine : "gelost ende in
meerder rente gebracht."
'""Hierboven staat bijgeschreven : "Adriaen
HERLINCKE ('') bailliu
''"' Woordenboek der
Nederlandsche Taal
(AND Complex 4 wnt.abs. een cd-rom uitgave van AND). Leiden.
1999. hoed : inhoudsmaat voor droge waren
'"' Woordenboek der
Nederlandsche Taal
(AND Complex 4 wnt.abs. een cd-rom uitgave van AND). Leiden.
1999. evene : haver.
Woordenboek der
Nederlandse/ie Taal
(AND Complex 4 wnt.abs. een cd-rom uitgave van AND). Leiden.
1999. scout : schuld.
'"' Hierboven staat bijgeschreven : ··franschois
ASSEELs:· In linkermargine : ··gelost es in
een meerder rente
gebracht.""
"" Hierboven staat bijgeschreven : ··franschois
ASSELS.""
'"' Onder deze rubriek
staat bijgeschreven :
"Deese vier assignementen die ghemarqiert staen
up Franchois ASSEELS
heeft hy Francsois
ASSEELS voornomt al in
een verkent op de plecke
daer hij woont streckende
zuyt ende noort west de
straete die loopt van
Winnezele naer
Stenvoorde van noorden
oosten ende tzuden zyn
selfs goet groot II ghemeten ... somme

VI

s. siaers

derste x11' 1en mey xvC
vyfentneghentich present
den baillu Pieter DE

van eenen beilke west van Comeilis VAN WIJNNESELE
alias RISSENS hoftsteide busten anden sijnghelle
strechkende oost ende west metten westende hoven up den
joocwech metten ostende havende up de sijnghele vorseil
van beeden zijden zijdende jeghen meester Remijs
vorseit landt ende es onder den breeden heere.
XXVII

XXVIII

Morijs FIRMIJN 211'' ende Kerstiaen FIRMIJN alias
LEEITENS XII s. tsiaers up IIII ghemeite landts
ligghende noordt west van Frans" 0 vorseit strechkende
zuut ende nordt metten nordtende havende up Frans
BALENS kijndren ende Phi/ippus MALEGHEERS landt
van oosten zijdende jeghen Morijs vorseit ende Jacob
LAUWERS landen ter cause van sijnen wive metter
suutende up Morijs ende Kerstiaen FIRMIJNS landt van westen
[F39r 0 ]
zijdende jeghen Kerstiaens landt ende es gheleighen
onder den breeden heere.
Item van diesen XII s. zoo ghelt Morijs FIRMIJN
llII s. v1 d. ende Kerstiaen FIRMIJN moet ghelden
VII S. VI d.

XXIX

Ghijs FIRMIJN"' 11 s. tsiaers up een vierendeel
lants ligghende oost vanden Tempel strechkende oostende
west van oosten havende up Wouter CAES landt van
zouden Wouter CAES metten westende hoven up de tafel
ende Ghijs voorseit landen van noorden sijdende jeghen
Ghijs FIRMIJNS landt ende es gheleighen onder
de Prostye.

XXX

Ghijs FIRMIJN m s. tsiaers up LX roeden landts
Iigghende bijnder Prochie van Steenvoorde west van
sijnen house in sijn hof streel zoudt ende noordt
metten noordtende houvende up Ghijs BOLLEN landt
metten zuudtende up Jaeques DANIJS landt van westen ende[F39v 0 ]
asten jeghen Ghijs vorseit landt ende ten noordtende staen
appel boumen up ende es gheleighen onder den breden
heere.

XXXI

Jan MAES"' XVI s. tsiaers up drie ghemeite ende
een ha(f landts of daer ontrent ligghende bosten an
Kaerls BELS hof strechkende zoudt ende noordt metten nortende
havende up den jocwech die gaet van Wijnnesele ter Temple
waert metten zuutende hoven up tZuudt Straetke van
oosten zijdende jeghen Jacobs VANDEN HAGHE kyndren eist
ende meer ander ende es onder de heere van Wijnnesele in
sijn Heersceipt ten Hille 211 •

HOYER ende andere."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven
ASEEL:· In linkermargine : "gelost ende in enen
meerder rente gebracht."
21
" Hierboven staat bijgeschreven : "'Maillae11
V ERTEGANS (9) .. :·

"" Hierboven staat bijgeschreven : "Jehan DE
CROCX"(')).
'"'Van de erboven bijgeschreven nota is enkel het
eerste woord : "Clais"
leesbaar. In de linkermargine staat bijgeschreven :
"modo Gilliaeme LOOT
filius Jans."
"" Deze voornaam is
doorgehaald en uit het
moeilijk leesbare woord
erboven kunnen we toch
afleiden dat er Morijs
moet staan.
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Franchoys
CHAERLOOT (?) by
coope jeghens .. :·
212
Hierboven staat bijgeschreven : "Guillebert
FOLCQUENIE (?) by
coope jeghens de weese
Charles VERTEGANS."
21
' Aansluitend staat bijgeschreven : "'dit es
gelost ende daermede
rekenynghe gedaen by
Jan LOOT int jaer 96."

[f°38v 0 J
Vigreus BALEN"" met zijnder suster VIII s.
tsiaers up den beilck bosten der hoftsteide daer
Frans BALEN heurleider vader woende strechkende zoudt
ende noordt metten nordtende havende up den joocwech
van suuden havende Flyphs MALEGHEERS hof van
westen zijdende jeghen die wolgracht ende van asten
zijdende jeghen der Kaerls KOEVOETS landt ende es ghelei1?he11
onder den breeden heere.
Item deise VIII s. waren wilen eer up twee
asselmenten ende dit es ghedaen bij consente van
Vigreus vorseil ende Vincent VANDER HAGHE heurleider
vocht.
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XXXII

Kaerl BELLE'" XVI s. tsiaers up drie ghemeite
ende een half landts of daer ontrent ende es
in sijn hofsteide daer hij wonende es strechkende
zudt ende nordt metten nordtende hovende up den
joocwech die gaet van Wijnnesele ter Tempte waert
metten zuudtende havende up tZudt Stratken van westen [f0 40r 0 ]
zijdende jeghen Hanneke BELS landt filius Claeys van osten
zijdende ieghen tasselment aldaer laest vorscreiven.
Item deise twee vorscreiven asselmenten waren wilen eer
een asselment van XXXII s. ende sijn ghespleiten
in tween tcompt nu ter tijt elc XVI s. ende es
gheleighen onder de heere van Wijnnesele insijn Heersceip ten
Hille' ·.

XXXIII

Kaerls BELLE"" voorscreiven noch v s. tsiaers up
syn hoofsteide hier laest voorscreiven"·.

XXXIV

Jan MAES m s. tsiaers up twee ghemeite ende
een halflandts strechkende oostende west ligghende inde
zijde vanden Bock Hille bezuuden an Maertens MELEGHERS
landt metten westende endende jeghen de Presbiterie van
Wijnnesele ende meer ander landen ende ten westende
eenen pit ende van zuuden zijdende jeghen Jan MAES
vorseit landt metten ostende up Malen SEERPIETERS landt
ende es gheleighen onder den breeden heere.

XXXV

Stasen DE QUEIKER VII s. tsiaers up VII vierendeel"'
[f 40v
landts ende es eist ligghen west van Stachijns
voorseit strechkende zuudt ende noordt metten zuutende
hoven up den joock wech die gaet van Wijnnesele ter
Tempte waert ende metten nordtende hoven up Tempte
landt metter westzijde jeghen de Tafel van Wijnnesele lant
metter oostsijde zijdende jeghen der Tempel vorseit lant ende
es gheleighen onder den heere van Wijnnesele in sijn Heerscheip ten Hille.
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XXXVI

0

]

Hanneke BELLE filius Claeys ende de kijndren van Jan
DE MAN m s. tsiaers up eenen beilch ligghende
tusschen Kaerl BELS have ende Jan VAN WOMBERCHS leene
strechkende
zuudt ende nordt van beeden enden ande straten die gaen
vanden Tempel oostwaert ende was wijlen Stachijn BELS hoftsteide ende es gheleighen onder mijn heere van Wijnnesele in
Heersceip ten Hille.
Item hier af moet ghelden Hanneke BELLE deen helt ende
de kijndren vorseit dander helt"'.
de kerke van
es sculdijch den dijsch
D van Wijnnesele"".

[F4lr 0 ]

XXXVIII De prochiepape"' van Wijnnesele XII d. tsiaers
up een vierendeel landts bezuuden inde Presbiteirie
Hof in een beilcken benoorden an Fransoys VAN WIJNNESELE filius Oliviers landt strechkende oostende west metten
westende hoven up de strate die gaet te Steenvoorde
waert ende es gheleighen onder den breen heere.
XXXIX

0

Tsacrament'" over Antonis VAN HELFAUL heere
van Wijnnesele m s. tsiaers up drie vierendeel
landts ende es een behuusde steide die ghemploiert

'" Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven.''
"• Onder deze rubriek
staat bijgeschreven : ''dit
es gelost ende daermede
rekenynghe gedaen by
Jan LOOT anno 96."
"'' Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven."
:i· Onder deze rubriek
staat bijgeschreven : "Dit
gelost by den zelven als
vooren.
"' In de linkermargine
staat bijgeschreven : "
Ghelost bij ". int jaer
LXXVI.

"' Hier aansluitend staat
bijgeschreven : "dit
gelost ende daermede
rekenynghe gedaen als
vooren int jaer 96."
"" Deze ongenummerde
rubriek bestaat voor het
grootste deel uit blanco
ruimte. Wij namen de
woorden over in de volgorde en op de plaats
zoals we ze in het document aantroffen.
"' Hierboven staat bijgeschreven : "de
Presbiterie."
:·: Hierboven staat bijgeschreven : "de stede daer
de priester ('') woont."

staet toten dienste vander glorieusen werdighen
sacramente ende es ligghen busten ande strate
ten zuudtwesthoucke vanden kerkove metter
westsijde jeghen Anthonis heere vorseit landt metten
zuudtende hoven up den jocwech metten nordtende
houvende up de beike.

XL

"'' Hierboven staat bijgeschreven : "dit es upde
zelve hofstede:·
"' Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··myn
heere VAN HELFAULT
daer Christiaen DE
QUE .. IERE woont:·
'" Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven."
"" Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven:·
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Guilliawne
BLONCROUCQ over
meestere Maillae1t (' 1 )
DE POURS."
"'' Hier aansluitend staat
bijgeschreven : "gelost
ende daerme een rente
van VI f siaers gecocht
op den voornomden
BLONROCQ goet
emmers moet noch
geb ..."
"'' Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven."

Item noch de selven''' heere van Wijnnesele VI s.
[f0 4lv 0 ]
tsiaers up onder half ghemet lants twelke ghemploiert staet toten dienste vanden heilighen sacramente
ligghende an de westsijde vanden beilcke daert thusijnghen staen ende daer men den ghaey sciet strechkende
zuudt ende noord! metten zuutende hoven up den jocwech
metten noordtende hoven up de beike van westen zijdende
jeghen Jans VAN CALMONTS landt ende van oosten Antonis
heere vorseit landt.
Item dit vorseit landt staet ghemploiert toten dienste
vanden heilighen sacramente byden gheliefte van Anthonis VAN HELFAUL heere van Wijnnesele ende es gheleighen
onder den breen heere.

XLI

Claeys DE LANGHE filius Stachijns 11 s. vrn d.'"
tsiaers up een ghemet landts busten sijnder
behuusde steide die wilen was Jan WAELS inden middel
vanden beilc van drie ghemeite of daer ontrent streckende
zuudt ende noord! ende metten zutende up den jocwech tnordtende
up de beike ende es van beeden sijden sijdende up Claeys voorseit
landt onder den breeden heere.
[f0 42r 0 ]

XLI

Claeys DE LANGHE"' filius Stachijns XII d. tsiaers
up een ghemet landts bosten an sijn behustde
steide strechkende oost ende west metten westende hovende
up de vorseide steide metten ostende hoven up Alaerts
SMIS landt ende van suuden zijdende jeghen den jocwech
ende es gheheeten den Duvebeilc ende es gheleighen
onder den breen heere.

XLII

Claeys DE LANGHE"'' filius Stachijn II s. tsiaers
up vijf vierendeel lants ligghende noordt oost vander
vorseide steide strechkende suut ende nordt metten nordtende
houvende up de beike metten zuutende hoven up den
Duvebeilc van osten zijdende jeghen Alaerts SMIJS
landt ende van westen zijdende jeghen Claeys vorseit
landt ende deise drie vorseide asselmenten waren wilen
Vigreus WALS ende es gheleighen onder den breen
heere.

XLIV

Alaert DE SMIJS'" of sijn kijndren wonende te
[f0 -l2v 0 ]
Poperijnghe IX s. IIII d. tsiaers up een
ghemet landts ligghende inden middel vanden beilcke
voorden dam van Claeys LANGHEN behusde steide die
wilen eer Jan WAELS was strechkende zudtende ende nordt
an beeden zijden Alaerts vorseit metten nordtende hovende up den pijt die staet vorden dam jeghen den
Kercke Wech metten zudtende havende up den jocwech
ende es onder den breen heere'".

XLV

Alaert DE SMIJS"'' vorseit VIII d. tsiaers up een half
ghemet landts ligghende inden beilc vorscreiven
inde oostsijde vanden beilcke ende van oosten zijdende
jeghen Willem SALEMOENS sijns metter westzijdende
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jeghen Alaerts vorseil landt tnoordtende hoven up de
Kerke Wech metten zuudtende jeghen Alaerts vorseit
landt ende es onder den breen heere.
XLVI

Alaert DE SMIJS vorseit x d. tsiaers up een""
Vlaemsch ghemet landts ligghen busten der
[F43r 0 ]
Langhe Brighe benoorden ande Kercke Wech ende van
noorden zijdende jeghen Alaerts vorseil landt metten
oostende hoven up de beike ende metten westende hovende
up Claeys LANGHEN Duvebeilc.
Item deise VI vorseide asselmenten waren wilen eer
Vigreus WAELS ende sijn gheleighen onder den
breen heere.

XLVII

De kijndren van Gheeren GONTIERS ms.
tsiaers up een half ghemet landts ligghen
benoorden ande Tafel gront bachter scheure ter
maerlsteide van de kijndren vorseil inden zuudt
strechkende oost ende west ende hovende up Heinrijques
HEEREN kyndren landt metten oostende up de vorseide kyndren
groont ende es gheleighen onder den breen heere.

XLVIII

Matheeus VANDEN CLIJTE 11 s. tsiaers up een half
ghemet landts ende XVII roeden ligghende inde
westzijde van Matheus vorseil hove ter cause van sijnen
[F43v 0 ]
wive strechkende zuudt ende nordt ende es hovende upden
jocwech metten zuutende houven up den wolgracht inz
eenen singhel anden westsijde vanden wolle metier
westsijde jeghen Willem VANDEN HOVE filius Pieters kij11dre11
landt ende metter oostsijde jeghen de vorseide kijndren
ende es gheleighen onder den breen heere.

XLIX

Traem BRAMEL ter cause van Calle zijnen wive'''
XII d. tsiaers up sijn hofsteide met drie ghemeite lants besuuden daer an strechkende ost ende
west metten westende houvende up de strate die gaet
vanden Galghe Eiste ter Temple waert besuuden den
jocweighe metter zuudtsijde zijdende jeghen Joos
VANDEN POLME leen ende metten ostende hoven up Saerls
VANDEN BRIAERDE leen ende es gheleighen int dZwijn
Landt.

L

Jacob AMEEL''' ter cause van Jane sijnen wive ende
Steiven FIRMIJN met sijn complice II s. tsiaers
up v vierendeel landts ligghen suudt vanden sijnse
die Lauwe SPROOST houdt van Margriete LEYS alyas
SANSSERS strechkende zuudt ende noordt bosten ander
tafel haghe buusten de kijndren van Willems
VANDEN HOVE lant metten noortende houven up
den jocwech metten zuudtende hovende up den Tempel
lant ende es gheleighen onder den Hil.
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De kijndren van Willems VAN HOVE filius Pieters
s. tsiaers up vijf vierendeel landts ligghen
boosten an tasselment vorseit ende es ligghen besuuden
daer an Lauwers SPROOST woent strechkende zuudt
ende noordt busten an Willem BAES ende Margriete
de wedewe van Jan LIJPS eist metten zuudtende hovende
up Tempel landt metten noordtende hovende up den
jocwech ende es gheleighen onder de heere van Wijnnesele ten
Hijlle.
Jan TAELWIJT VIII s. tsiaers up die hoftsteide die'''
[F44v 0 ]
11

Lil

[F44r

'"' Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··HOYERE ende Pieter DE
WAELE over den zelven
POURs:·
"' In de linkermargine
staat bijgeschreven :
··Gheloest dit
assinghement bij Mahieu
FAETIE a11110 LXXX den
XII van meij:·
''' Hierboven staat bijgeschreven : ··te vraeghen
Joos VAN DAELE."

hij cochte jeghen Morijs GHIJS met vier ghemeite
landts ligghende west vanden kerke up de noordtsijde
vanden strate die gaet van Wijnnesele te Cornenmeulde
waert van westen zijdende jeghen Jans GHIJSELS lant
ende van noorden havende up Jans vorseir ende Willem
TPUAERS lant ende van oosten zijdende jeghen der Temple
Dreive ende es gheleighen onder de Proostie.
Uli

"' In de linkermargine
staat bijgeschreven : " ...
assigmement met ander
renten gelost emmers up
een ... plecke ... tafel ...
by Franc/wis DAM-

LIV

Philips MALEGHEER alias BOUDENS xxx s.
tsiaers up twee ghemeite ende een half ende x1111
[F45r 0 ]
roeden landts ligghen besuuden sijnder hoftsteide strechkende
zuut ende noort metter ostsijde jeghen den jocwech ende
Morijs FIRMIJNS lant ende metier westsijde jeghen
de kijndren van Frans BALENS landt metten nordtende
houvende jeghen de hoftsteide daer Philippus vorseit wonende es
ende metten zuutende houvende up Morijs ende Kerstiaen
FIRMIJN landt ende es gheleighen onder den breen
heere.

LV

Jan VANDEN HOVE'" filius Willems 111 s. tsiaers up
vijf vierendeel landts strechkende oost ende west metten
westende houvende up de wedewe van mester Jan BRAEMS
landt metten oostende hovende up de beike metier zuudt
zijde zijdende jeghen Maroye de dochter van Frans
MALEGHEERS landt ende metier noordtsijde jeghen tlant
van Jan MALEGHEER ende es gheleighen onder den breen heere.

LVI

Jan MALEGHEER wonende te Cassel 11 s. VI d.""
tsiaers up een ghemet landts gheheeten de Tafel
[f0 45v 0 j
Mersch strechkende oost ende west metten westende ende
van osten ende metter zuudtsijde jeghen Jan MALEGHEER
voorseit ende metter nordtsijde zijdende jeghen de Kerke
vierendeel ende es gheleighen onder den breen heere.

LVII

Berholomeus VAN HOVE',_ Il s. XI d. tsiaers
up een hoftsteide ligghende zuudtwest van Willem
VANDEN HEIDE steide was metten zuudtost houcke an
de Barden Brigghe busten an de beike boosten an
Kaerls VANDEN WALLE landt van zuuden ghelant
Bertel VAN HOVE ende van noorden ghelant de kijndren
van Martijne VANDEN HEIDE ende es gheleighen onder Saerls
VANDEN CORNHUSE.

LYIJI

Bertel VANDEN HOVE'" 111 s. tsiaers up drie vierendeel
lants strechkende oostende west metten oostende hovende
up de Cassel Strate metten westende houvende up tlandt
van de wedewe van Figreus VAN WIJNNESEELE ende van
zuuden ende van noorden ghelant Kaerl DE TEMMERMAN[F46r 0 ]
gheseit NEIVE ende es gheleighen onder Saerls VANDEN
CORNHUSE.

MAN."

'" Hierboven staat bijgeschreven : "'Pieter LEIJ
causa uxons.
"' Hierboven staat bijgeschreven : "tkint Ma ...
DE WAELE:·
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven : •· ... of dit
toebehoort Bouden PILLYSSERE ofte Clays
VERCLYTIE.'"
'" Het bijschrift hierboven is doorgehaald en
onleesbaar. Ernaast lezen
we : "Christiaen VAN
HOVE."
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Christiaen
VAN HOVE ende
Cornelis DE HONDT."

Louwe de wedewe'" van Noc DE PROOST VI d. tsiaers
up een Vlaemsch half ghemet lands ligghende an de
westsijde van Jan MAES lande gheseit Smisse strechkende
zuudt ende noordt metten zuutende havende up den water
loop metten noordtende houvende up die strate die gaet
te Wijnnesele te Cornenmeulde waert ende metier west
zijde zijdende jeghen de vorseide wedewe lant ende es
gheleighen onder den Hil.
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LIX

Kaerls MALEGHEER'"' in Wijnnesele XI s. VI d.
tsiaers up twee ghemeite ende een half landts ligghende
noordt oost van Kaerls vorseil'"' strechkende oostende west
metten oostende houvende up de beike metten westende
havende up Maes VOLPERECHS landt van zuuden jeghen
Claey CAES landt ende van noorden Maes VOLPERECHTS
landt ende es som merschen ende zom zauwe"' landt
ende es gheleighen onder den breen heere.

LX

Maes VOLPERECHT v s. VI d. tsiaers up de helt
van VII vierendeel landts strechkende oost ende west
metten oostende havende up Kaerls MALEGHEERS landt
van westen havende up eenen pijt ende tseighen den
joocwech ende van zuuden zijdende jeghen Maes vorseit lant
ende van noorden tlant van Jacob LOTTENS was
[F46vcj
ende es gheleighen onder den breen heere.

LXI

Maes VOLPRECHT XII d. tsiaers up een vlaemsch'"
ghemet landts ligghende benoorden Claeijs VANDEN
BEIKE steide strechkende oost ende west metten ostende
havende up Jacob LOTENS lant was ende van noorden
Jacob vorseit metten westende hoven up den jocwech
metter zuutsijde zijdende an tlant van Maes vorseit
ende es onder den breen heere.
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LXII

Morijs VAN HARIJNCHOUCH'" wonen in Steenvorde
ter cause van sijnen wive dochter van Vigreus
DE WILDE v s. tsiaers up drie ghemeite lants
ligghen zuudt west van Kerstiaens WILDEN strechkende
oost ende west metten westende hovende up Jan MORANS
eist metten oostende hovende up der Kerke landt ende
van zuuden Maes VOLPRECHT landt ende van
noorden zijdende jeghen Frans WILDEN kijnder lam
ende es gheheeten Claeys Raets Beilch ende es gheleighen
onder den breen heere.
[F47r

Hierboven staat bijgeschreven : ··cJays VERCLYTTE."'
'"' Hierboven staat bijgeschreven : ··cJays
voorsei t hofstede:·
'"' Woordenboek der
Nederlandse/ze Taal

0

LXIII

Kerstiaen WEINIS'"' wonende in Steenvoorde XIII d.
tsiaers up drie vierendeel landts twelke Jaques
ALLUUNS'" was ligghende busten Kaerls SERPIETERS hove
strechkende zuudt ende noordt metten nordtende hovende
up de strate voor Willems VANDEN WALLE dam metten
zuudtende havende up Kerstiaens vorseit landt van westen
zijdende jeghen Willems VANDEN WALLE bei lek ende
van oosten zijdende jeghen Kerstiaens voorseit landt
ende es onder den breen heere.

LXIV

Kerstiaen WEINIS"'' wonende in Steenvoorde Illl s.
tsiaers up een Vlaemsch half ghemet landts
ligghende ten zuutende vanden asselmente nu laest
vorscreiven strechkende zuut ende noordt metten zutende
up tlant van de kijndren van Heinrijc DE HEERE
ende van westen zijdende jeghen Willems VANDEN WALLE
beilck ende van oosten zijdende jeghen Kerstiaens
voorseit Jant ende es gheleighen onder den breen heere.
[f°47v 0

LXV

De kijndren van Anthonis BOLLE''" wonende in
Steenvoorde ende Margriete de wedewe van Willem LEY
alyas SANSSER Illl s. tsiaers up onder halfs
ghemet landts ligghende west vande11 Ziele strechkende
zuudt ende noordt metten nordtende hovende up de
Cassel Strate metten zuutende hoven up die hoftsteide

]

J

(AND Complex 4 wnt.abs. een cd-rom uitgave van AND). Leiden.
1999. zoei (zauw): uit de
diverse betekenissen citeren we modderpoel. goot.
riool. zinkput. afwateringssloot enz ...
"' Deze rubriek is met 3
pennetrekken doorgehaald. Erboven staat bijgeschreven : "Dit assinnement es gheloest by
Kaerl MALGHERE
doude:·
'" Hierboven staat bijgeschreven : ··memorie
omme te Haghen Greus
RYSSEN C!l°".
'"' Hierboven staat bijgeschreven : ··myn heere
VAN HELFAULT.'"
.,. Lezing van deze naam
onder voorbehoud.
,_,. Hierboven '>laat bijgeschreven : ··den zelven:·
,,. Hierboven staat bijgeschreven : ··debet Pieter
RUBBENS alyas .. :·
Vervolgens lezen we net
onder deze aantekening
in ander handschrift :
··modo Pieter REUBENs:·

van Symoen DE CUPER ghemet"' hebbende de wedewe van
Colaert VAN HOVE doude van osten sydende jeghen
Symoens vorseir landt ende van westen zijdende jeghen
den schijns die Jacob VAN HEIMSDALE houdt vanden
wedewe vorscreiven.
Item hier af moet ghelden de kijndren vorseit 11 s.
vrn d. ende de wedewe vorseit moet ghelden XVI d.
ende es gheleighen onder de Prostie van Sijnte Donas te
Brugghen.
LXVI

Sic. Mogelijk had hier
moeten staan : "gehuwt."
2
" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "'debet
Pieter RUBBENS alias
GHERS ('?)'". Net eronder lezen we in ander
handschrift : ·'modo
Pieter RUBBENS."
2511
Hierboven staat bijgeschreven : ··modo
Mailliaerdt

LXVII

Symoen DE CUPER ghemelt hebben Gilliene de wedewe 2"
van Colaert VANDEN HOVE XII d. tsiaers up die
hoftsteide daer Symoen vorseit wonende es nu ter tijt
ende es onder die Prostie.

LXVlll

Heinrijc SCOLONGHE'"' wonende te Oudezeele lil s.
tsiaers up een ghemet landts ende es eist ligghende
ost vanden Ziele strechkende oost ende west metten oostende
hovende up Morijs VAN HARINCHOUCX eist ende metten
westende hovende up een oude hoftsteide dat toe behort
[f'48v 0 ]
Willem GOVARE met sijn complijce ende van norden
zijdende jeghen den jocwech ghenaemt tCassel Straetke
ende van zuden Heinrijques vorseit ende es onder den breen
heere.

LXIX

Jacob FRANT"' wonende te Oudezeele XXIII! s. tsiaers
up onder half ghemet lants ligghende west vanden
Aelmoesen Eiste ende es een behusde steideke strechkende
strechkende''' zuut ende noort metten nordtende hovende
up meester Andries LOTENS landt ende van suden
tlant van de wedewe Loy ROELS ende van oosten zijdende
jeghen de wedewe vorseit ende van westen ghelant meester
Andries vorseit ende es onder den breen heere.

2
'"

VERDEGANs:·

"' Hierboven staat bijgeschreven : ·'memorie dit
noch te onderzoucken."
In de linkermargine :
"modo mynheere VAN
OUDEZEELE."
2 2
' Sic.
"' Hierboven staat bijgeschreven : "'mrnheere
VAN OUDEZEELE."
2
" Boven deze rege 1 staat
bijgeschreven : ··caerle
(?) VANDENWALLE
over Pieter VAN OCHTEZEELE." Naderhand
is dit bijschrift evenwel
doorgehaald. Een nota in
de linkermargine is
onleesbaar.

Willem GOWARE Amant GOVARE ende Claey DE
ROVER alias JORIS lil s. tsiaers up drie
[f"48r 0 ]
vierendeel landts ende es eist ligghen ost vanden Ghalge
Elst streel oost ende west metten westende hovende up die
strate die gaet te Berghe waert metten ostende hovende
up tlant van de aeldijnghen van Frans LAUWERS
ende van noorden sijdende jeghen Willem GOVAERTS landt
ende van suuden de Broeders van Peene landt ende es
up een water loop ende es gheleighen onder de Broeders
van Peene in Oudezeele.

Item dit es bezedt om tiaerghetide te doen <loene
van Kaerl MALEGHEERE ende Margriete zijne wive ende
sijn kijndren.
LXX

Kerstiene"' de weidewe van Loy ROELS XII d.
[f"49r 0 ]
tsiaers up die hoftsteide daer Loy ROELS
wonende was ende es ligghende zuudt west van
Willems VANDEN WALLE Keiser ende tAelmoesen Elst
ende van noorden ghelant tasselment hier laest
voorscreiven ende es gheleighen onder den
breen heere.

LXXI

Malen SERPIETERS 111 s tsiaers up een iemet'"
landts ligghende noordt van Pieters DAMMANS
streel zuudt ende noord! metten nordtende hoven
up tCasselstraetke ende metten sudtende hovende

145

up Pieters DAMMANS landt ende van oosten zijdende
den Tafele grondt ende van westen zijdende Willems
VANDEN WALLE landt ende es gheleighen onder
den breen heere.
LXXII
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Philbeert VAN WIJNNEZEELE vm d. tsiaers
up een Vlaemsch half ghemet lands
ligghende busten an de wolgracht bachten den huse
daer Roelant sijn vader wonende was bijnnen der
steide bosten an de strate metten zutende havende
up Niclaeys VAN LANCRIJS landt ter cause van Ysabeele zijnen wive ende es eenen driehouc ten
sijnghele ende es onder den breen heere.

[f°49v 0 ]

LXXIII

De kijndren van Willem FRANT''' alyaes WAELS XII d.
tsiaers up de hoftsteide daer Jan DE HAUWER wonende es ghemelt hebbende de weidewe van Willem
vorseit twelke zoe houdt inbidijnghe ende es onder
den breen heere.

LXXIV

Meester Kerstiaen DE ZAGHER xx s. tsiaers
onder half ghemet landts ende XVIII roeden ligghende
nordt van sijnder steide daer wilen Kerstiaen CANEN
wonende was strechkende zuudtende noordt metten nordtende
havende up Amans GOVAERTS bidinghe metten zutende
havende up Jacobs ZAGHERS landt van westen ghelant
de vorseide Jacob ende van oosten zijdende meester Kerstiaen[f"50r 0 ]
vorseit landt ende es onder den breen heere.

LXXV

Frans WAELS ende Morijs FREMIJN ter cause van'"'
sijnen wive XXI d. tsiaers up eenen beilck
van vijf ghemeite ende een vierendeel ligghende busten
Jans HAUWERS daer hij wonende was wilneer Willem
FRANT streel oestende west metten oestende havende up
die weddijnghe ende up die hoftsteide daer Jan
DE HAUWER wonende es ende es Frans vorseir grondt
metten westende havende up meester Kerstiaens ZAGHERS
landt van noorden sijdende jeghen tlandt van Frans
vorseit ende van suden sijden jeghen Jacob ZAG HERS
landt wonende te Steenvoorde ende es onder den
breen heere.
Item dit asselment was wileneer van II s.
tsiaers up VI ghemeite landts ende nu heift
Jacob DE SAGHER drie vierendeel of ghecocht an de
suudtsijde ende hij heift sijn handeel of ghelost
dat was Ill d. tsiaers ende nu esser noch blevende
XXI d. tsiaers ende dat moet ghelden Frans
vorseit ende Morijs vorseir.

[f°50v 0 ]

LXXVI

Margriete de wedewe van Figreus VAN WIJNNESELE,,VI s. un d. tsiaers up twee ghemeite ende
Xll!I roeden lants of daer ontrent ligghen bosten
heuren hove'" strecht zuudt ende noord! metten zutende
havende up die strate metten noordtende up Kaerls'"'
TEMMERMANS landt ende van osten zijdende jeghen'"' de
kijndren"' landt van Hughe VAN HOVE ende es onder
Saerls VANDEN CORNHUSP'.

LXXVII

De kijndren van'" Hughe VAN HOVE n s. IX d.
tsiaers up een ghemet landts of daer ontrent

'" Hierboven staat bijgeschreven : "Caerle DE
QUECKERE."
'" Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··caerle
DE QUECKERE ende
,,. Boven deze regel staat
bijgeschreven : ··de kinderen Clays
PILLYSSERE filius
Claijs : nu ... Clays.'·
.,, Hierboven staat bijgeschreven : "de stede van
Jan PELTIER.''
'" Hierboven staat bijgeschreven : "tlandt van Jan
DOYER by coope."
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "'jeghens .
GHOOSS/N."
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "nu confisquatie."
'" Hier aansluitend staat
bijgeschreven : "ende van
westen den voorseyden
PELTIER."
"' Hierboven staat bijgeschreven : "wylen Jan
GOOSSIN nu confisquatie:·

ligghen boost an tasselment aldaer laest vorscreiven'"
streel ghelijc ende van oesten zijden jeghen'"' Jans SERRISOENS landt onder Saerls VANDEN CORNHUSE'".

2
"

In rechtermargine. met
vervolg in linkermargine.
staat hier bijgeschreven :
'·van westen Clays PILLYSSERE."
"' Hierboven staat bijgeschreven : " ... Jan PELTIER."
"'' Hier aansluitend staat
bijgeschreven : "van
noorden Jan DOYER van
zuude11 de Groote
Straete."
2
" Hierboven staat bijgeschreven : "den voorseyden PELTIER."
"' Hier aansluitend staat
bijgeschreven : "van westen de confisquatie van
noorden Jan DOYER
ende van zuuden de
voorseyde Groote
Straete."
269
Hierboven staat bijgeschreven : "den zelven."
210
Hierboven staat bijgeschreven : "in dryen
sticken an ander."
27
' Hierboven staat bijgeschreven: "Jan DAMMAN."
202
Hierboven staat bijgeschreven : "den voorno111de11 DAMMANS."
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan PELTIER."
2
" Boven deze regel staat
bijgeschreven : "tlandt
dat Clays VERCLYTTE
ghebruuct toebehoorende
LoyVANDENWALLE."
21
' Hierboven staat bijgeschreven : "tCapitele
van Sinte Pieters te
Cassele by coupe
jeghens daeldynghen
Michiel BOONE."
27
'' Hierboven staat bijgeschreven : "ende de
noortcant van een meerder eiste."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "mijn heere
VAN EECKHOUT."
"' Hierboven staat bijgeschreven : "landt."
2
" Hierboven staat bijgeschreven : "myn heere
VAN EECKHOUT
voorsevt."
280
Boven deze regel staat
bijgeschreven : "myn
heere VAN BARASSLE
over Christiaen VAN
ROSS ...."

LXXVIII Jan SERRISONE xxm d. tsiaers up een half
[f"5 l r 0 ]
ghemet ende xvm roeden landts of daer ontrent
ligghen bosten an tasselment laest vorscreiven strect
ghelijc tasselment vorscreil'en van oosten sijdende'"' jeghen
Margriete de wedewe van Figreus VAN WIJNNESELE landt
ende es onder Saels VANDEN COORHUSE'".
Item deise drie laest vorscreiven asselmenten
waren wileneer een asselment van XI s.
LXXIX
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Adriaen WIJKE"9 ter cause van Maroye sijnen
wive ende Kaerls DE TEMMERMAN x s.
tsiaers up XI vierendeel landts ligghen 2111 benoorden
de steide Cornelis"' VAN WIJNNESEELE streel zudt
ende noord! metten noordtende hoven up de strate
metten zuudtende hoven up Cornelis vorseit272 hoftsteide
van westen sijdende jeghen Pieters'" SCOLOENGES
kijndren landt ende van oesten zijdende jeghen
Margriete VAN WIJNNESEELE landt de wedewe Figreus'"
ende es onder den breen heere.
Item van deisen laesten voorscreiven asselmenten
[f05 l v 0 ]
zo moet ghelden Adriaen WIJKE vm s. 1111 d.
ende Kaerls DE TEMMERMAN vorseit moet ghelden xx d.

LXXX

Jan MORANT wonen te Cassel XII d. tsiaers up'''
een half ghemet landts ende es eist ligghende
int Eschelt"'' bosten Jans SAMPSOENS strechkende oest ende
west metten oestende hovende up'" Morijs VAN HARIJNCHOUCX landts ter cause van sijnen wive ende metten
westende hovende up den Presbiterie Elst'" van noorden zijdende
jeghen Frans WILDEN kijndren' 1'' landt ende van zuden
zijdende jeghen Jans MORANS vorseit eist ende es gheleighen
onder den heere van Wijnneseele.

LXXXI

Amadeus HEIBUC x s. tsiaers up een half'"
ghemet landts ligghende inden West Houck
twelke staet ghescreiven metter erve vanden Oost
Houck ende deise vorseide x s. staet ghegheiven
ten dienste vanden oitarie vanden heilighen sacramente
ende es ghegheiven om tiaerghetide van Jan PENNIJNC de landtmeiter ende Michiline sijnen wive
ende sijn kijndren ende es gheleighen onder den breen
heere.

LXXXII

[f052r 0 )

Claeys"' CRAUWEL IX d. tsiaers up een ghemet
landts of daer ontrent oest van Cornelis VAN
WIJNNESEELE streckende oestende west metten oestende
hovende up de beike van suuden sijdende'" Claey VANDER
BEIKE ende de Kerke van Wijnneseele, van noorden
zijdende jeghen'" Claey CRAUWEL vorseit van westen hovende
up de Ghilde van Sint Bostiaen ende Jane KOEVOETS landt
ende dit asselment wasser wilneer twee ende es
gheleighen onder den breen heere.

LXXXIII Claey'" CRAUWELE VI s. 111 d. halftsiaers up
een Vlaemsch half ghemet landts ligghende

benoorden an tasselment aldaer laest vorseit streel oest
ende west metten oestende up de beike metten westende
havende up eenen pijl"' van noorden sijdende'" daeldijnghen
[f"52v 0 ]
van Maye COEVOETS ende es gheleighen onder
den breen heere.
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LXXXIV Claey CROUWEL !lil s. tsiaers up een ha/f<ghemet landts ligghen besuuden der Grooter
Strate strechkende oest ende west metten oestende hoven
up den jocwech die compt in Morijs VAN WIJNNESELES'"
dam van suuden ende van westen"'' van noorden''"
Claey vorseit ende es in tweede stijck vanden Grooter
Strate ende es onder den breen heere.
LXXXV Claey CROUWEL xx d. tsiaers up een iemet"'
landts of daer ontrent ligghen inden beilck
besuuden der steide Claey''" vorseit strechkende suudtende
noordt metten noordtende havende up de steide
Claey293 vorseit van oesten ende van westen van suuden
den voorme/den Claey ende was wileneer'" Maroye
de weidewe Claeys HUGHEN hoftsteide ende es
gheleighen onder den breen heere.
[f"53r 0 ]
LXXXVI Claey CROUWEL x s. tsiaers up drie vierendee"'''
landts ligghende besuuden der steide Claeys'"
vorseit strechkende suudtende noordt metten suudtende
havende up de strate vanden westsijde sijdende jeghen
Morijs TALWIJTS'',- landt metten noordtende up tasselment aldaer laest vorscreiven ende van oesten es
ghelant den vorseiden Claey'9X ende es gheleighen onder
den breen heere.
LXXXVII Willem VANDEN WALLF" XII d. tsiaers up
een ghemet landts benoorden Aelmoesen Eiste
strechkende oest ende west metten westende havende
up den wech van noorden ende van westen Willem
vorseit landt ende van suuden sijdende jeghen Willem
VANDEN WALLE vorseit landt ende es eist ende es onder
den breen heere.
f"53v 0
LXXXVIIIDaeldij11ghen van der Jan VAN VEURNE priester""
XXIX s. tsiaers up vijf ghemeten landts preter
XII roeden ligghende oost vanden Kerke strechkende
oost ende west metten oostende havende up de beike gheheiten""
de Langhe Brigghe ende metten westende havende up den sijns ""
die Willem SALEMOEN houdt jeghen daeldijnghen
van Pieter PENNIJNC ende van suuden sijdende jeghen""
tSoetevelt ende van noorden sijdende jeghen den jocwech
die vanden Langher Brigghe gaet te Wijnneseele wae1t
ende es gheleighen onder den breen heere.
Item deise vorseide XXIX s. laghen wileneer up
diversche landen ende staen ghescreiven inden ouden
regijster of leigher indt ghetal c xm. ""

'" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan GOOSS/N." Later is daar aan
toegevoegd : "confisquatie daer Sebastiaen
... CROY woont:·
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Clays PILLYSSERE:·
"' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DAMMAN per Maillaelt
VERTEGANS ghebruuct:·
'" Hierboven staat bijgeschreven : "tselve."
'" Hierboven staat bijgeschreven : "merschelken:·
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan DAMMAN."
.,- Boven deze regel staat
bijgeschreven : "Jan
GOOSS/N ... confisquatie den bilck busten
(")."

'" Hierboven staat bijgeschreven : "up den dam
vanden hofste R. PELTIER:·
"" Hierboven staat bijgeschreven : "De zelve confisquatie:·
'"'Hiernaast staat in rechtermargine bijgeschreven:
"de straete"
"" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan GOOSIN
de zelve confisquatie .. :·
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan:·
"" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan:·
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "wylent den
oudde hofstede:·
"" Hierboven staat bijgeschreven : "Jan GOOSSIN ."Vervolgens is we
iets lager bijgeschreven :
"de zelve confisquatie
upden bi lek jeghens de
strate:·
'" Hierboven staat bijgeschreven : "Jans."
'". Hierboven staat bijgeschreven: "Clays VERCLYTTE:"
'"' Hierboven staat bijgeschreven : "Jan."
-•~ Hierboven staat bijgeschreven : "De ...
Chaerles ('') VERTEGANS.""
'"' Boven deze regel staat

bijgeschreven : "Pieter
DE WAELE by coope
jeghens Jan RYCKEBUSCH."
111
'
Hierboven staat bijgeschreven : "jeghens.""
"'' Hierboven staat bijgeschreven. met ven·oig
boven de eerste woorden
van de volgende regel :
"de zelven WAELE by
coope jeghens Michiel
CARDOEN ( 'J.".
"" Hiernaast staat in rechtermarginc. met vervolg
boven het eerste woord
van de volgende regel :
"Jan DE WAELE.""
""Onder deze rubriek
staat bijgeschreven :
Fransoys DAMMAN fi/ius Pieters ghelt den
Dichs xx s. ende up syn
plecke daer hy woont
streckende Luut ende
nonrt van noorden .
BAUDEN ("')ende van
oosten de ...... rnn
zuydcn de Casselstraete
ende van westen .
gelegen onder de heerlickhede vander Prostie
("')es hiermede gelost
drie destincte rentke11.1
die hy DAMMAN den
disch jaerlycx gheldende
te weten ... Vltl s. siaers
ligghcnde up een portie
landt upde 1.elve pleck
ende andere w<1' upde
pleck by ... DAMMAN
vercocht an Teodor
BOOTE ende ene van
drie s. siaer\ up \)'Il goet
onder de Vierschaer \·an
Steenvoorde ende syn de
selve drie
a~:-iingnementcn

gclo\t

ende in een gebracht met
dese xx s. siaers ende
syn ...... s. siaers ofgelast
( ") present Pieter DE
HOYER upperdischmeestere. Charles("')
LOOT EN greftïer l"'J
ende ander ede Ie ende
notable desen v1en mey
1595.""
""Ook de persoonsnamen
voorkomend in voetnoten
zijn in deze index opgenomen. met uitzondering
van diegene waarvan de
voornaam of bepaalde
letters ontbreken.

Dit sij de renten ende assigmenten vanden Dijchs
toe behorende de weeken van Wij11neseele ende was ghemaect ende ghescreiven intjaer ons heeren duust
vijfhondert driendetwijntijch.
Item ten dien tijden was prochipape Meester
Pieter VAN BELLE. Ende Anthonis VAN HELFOULT heere
van Wijnnezeele. Ende Joos DOCHKE Mahieu ELLEGOOT
ende Claeys DE NEIVE als dichmeersters.
Ende Willem VAN WIJNNEZEELE was baclliu van
Wijnneseele.
Item dit was ghescreiven bij mij Frans DE LANGHE
wonende te Caestere.

[f054r 0 ]
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Alfabetische index
van persoonsnamen,
toponiemen en instellingen305

A
ABEL Michiel á 129
ACHTE Pieter á 131
ACHTERNOENS Vincent á 118
ACHTERNOENS Vinsent á 115
AEL Michiel á 129, 130
Aelmoesen Elst, t á 145
Aelmoesen Eiste á 148
Aelmoesen Eiste, den á 145
AELS Michiel á 129
Aernoudt (een 'heerscat' of dienst) á 128
ALLUUNS Jaques á 144
AMEEL Jacob á 142
ANNOENS Adriaen alyas MEIS á 132
Aterecht á 118
Augustijns Hove, d á 1 19

B

Baerden Brigghe, den á 130
BAERVOET Jan á 116, 117. 118, 120
BAERVOETS Mahieus á 118
BAES Claey á 126
BAES Cornen á 123
BAES Willem á 142
BALEN Frans á 139
BALEN Vigreus á 139
BALENS Frans á 143
Barden Brigghe, de á 143
BELLE Hanneke á 140
BELLE Hanneke filius Claeys á 140
BELLE Kaerl á 140
BELLE Kaerls á 140
BELS Hanneke filius Claeys á 140
BELS Kaerl á 140
BELS Kaerls á 139
BELS Stachijn á 140
BERCLAEUS Jan á 119
Berghe á 145
Berghe Wech, de á 125, 126

Berghe Wech, den á 127, 133
Berghená 118, 136
BERVOETS Gilijne á 135

BEULEKOEF Malen á 133
BEULEKOF Malen á 133
BEYAERT Kerstiaen á 133
BILS Claey á 119
BLOMMAERT Malen á 121
BLOMMART Mallen á 115
Bock Hille, den á 140
BOLLE Anthonis á 144
BOLLEN Ghijs á 139
BOLLENS Kaerls á 135
BONE Willem á 118
BOONS Jan á 115, 116
BOUDENS, zie MALEGHEER Philips á 143
BRAEMS Jan á 143
BRAMEL Traem á 142
BRAUWER, zie DE WALE Gillis á 135
BRIEVERS Willem á 132
Broeders van Peene, de á 145
Brugghen á 127, 145
BUSSAERT, zie DE TEMMERMAN Frans á 138

c
CAES Claey á 137, 144
CAES Wouter á 139

Caestere á 149
CANEN Kerstiaen á 146
Capelrie van Boescheipe, de á 135
Capitel van Sinte Pieters, den á 120
Cassel á 129, 143, 147
Cassel Straetke, t á 145
Cassel Strate á 138
Cassel Strate, de á 130, 143, 144
Cassel Wech á 132
Cassel Wech, den á 125, 127, 130
Cassele á 120, 136
Casselstraetke, t á 145
CAUWERSIJN Sanders á 120
CLAEYS Christiaen á 119
Claeys Raets Beilch á 144
CLAEYS. zie DYEVELS Maerques á 126
Clijt Strate, den á 127
Clijt, den á 121
Coddaers Stick á 113
Coddaerts Stick á 113
Coddaerts Stijck á 116
COEVOETS Maye á 148
COLEN Rocus á 131
COLEN Rokus á 131
COPMANS Nanne á 136, 138
Cornenmeulde á 143
CORTE MEITE Jan á 131
CORTEMEITS Jan á 129
CORTEWILLE Deiderijc á 137
CORTEWILLE Deirijc á 138
CORTEWILS Deiriques á 137
COSTER. zie PEUNTS Jan á 136
CRAUWEL Claey á 147
CRAUWEL Claeys á 147
CRAUWELE Claey á 147
CROUWEL Claey á 148

151

D

152

DABOUDT Michiel ende Gillis á 127
DABOUT Michiel á 137
DABOUT Michiel ende Gille á 125
DABOUTS Michiel á 137
DAMMANS Pieters á 145. 146
Dammersch. de á 118. 122
DANIJS Jacque á 125
DANIJS Jaeques á 135. 139
DANIS Jaeques á 135
DE BRIEVER Willem á 132
DE COOST Jan á 127
DE COPMA'.\I Heinrijc á 132
DE COSTER Paschijn á 130
DE CRALWEL Jan á 1 18
DE CUPER Pieter á 133
DE CUPER Symoen á 1-1-5
DE GRAVE. Jan á 118
DE HAUWER Jan á 1-1-6
DE HEERE Heinrijc á 1-1--1DE HELVEBOTER Ghijs á 137
DE HO:\T Joos á ! IJ. 117
DE HONT Stasen á 115
DE HOYER Ghijs á 135
DE HOYRE Gillis á 131
DE HOYRE Roelandt á 128
DE HOYRE Roelant á 127
DE JONG HE Christiaen á 117
DE KEUVELARE Jan á 125
DE LANGHE Claeys á 119
DE LA'.\iGHE Claeys fili11.1 Stachijn á 1-1-1
DE LANG HE Claeys filius Stachijns á 1-1- 1
DE LANGHE Frans á 1-1-9
DE LA'.\IGHE Wijnnoc á 130
DE MAN Jan á 1-1-0
DE MOL Symoen á 116
DE NEIVE Claeys á 149
DE NEJVE Pieter. doude á 120
DE NIJS Claey á 113
DE NIJS \falen á 116
DE NIJS Pieter á 113
DE PAPE Gillis á 127
DE PROOST '.'-ioc á 1-1-3
DE QUEIKER Kaerls á 128. 133
DE QUEIKER Stachen fili11.1 Kaerls á 13-1DE QUEIKER Stasen á 1-1-0
DE QCEIKER Stasen filill'" Kaerls á 133
DE QUEIKER Willem á 133. 13-1DE QUEKER Jan á 115
DE RIJDDER Boudijn á 125
DE ROVER Claey alias JORIS á 1-1-5
DE SAGHER Jacob á 1-1-6
DE SMIJS Alaert á 1-1-1. 1-1-2
DE TELDER Bouden á 121
DE TEMMERMAN Frans á 138
DE TEMMERMAN Frans alias BUSSAERT á 138
DE TEMMERMAN Ghilein á 119
DE TEMMERMAN Kaerl gheseit NEIVE á 1-1-3
DE TEMMERMAN Kaerls á 1-1-7
DE VAERWER Deiderijc á 129

DE WALE Gillis alias BRAUWER á 135
DE WILDE Jan á 131. 132
DE WILDE Jan filius Vigreus á 131
DE WILDE Vigreu;, á 1-1--1DE ZAGHER Kerstiaen á 146
DEN COSTER Jan á 13-1DEN COSTER Passchijn á 132
DEN HOYER Ghijs á 119
DEN POTTER Vijc á 132
DEN TEMMERMAN Frans á 138
DENTEMMERMAN Gillien á 136
DENEYVEN Wouter á 113
DENIJS Jan á 115
DENIJS Janc á 116
DENIJS Pieter á 117. 119. 120. 121
Diepemerschs, de á 116
Dijchs, den á 1-1-9
DOCHKE Joos á 1-1-9
DOCKE Joos á 115. 118. 121
Doornhaghe, den á 129
Droghe Lande, den á 127. 133
Droghe Lande, te á 1 16
Droghen Lande á 137
Dmebeilc á 1-1-2
Duvebeilc, den á 1-1- 1
DYEVELS Maerques. alias CLAEYS á 126
E

Eeke á 125
Elkelheike á 120
ELLEBO Adriaen á 113. 116. 121
ELLEBO Adryacn á 113
ELLEBO NN. á 119
ELLEBO. Adriaen á 1 16
ELLEBOOT Adriaen á 117
ELLEGOOT Mahieu á 135. 1-1-9
Eschelt, t á 1-1-7
Essche. ten á 1 15. 121
F

FIERMANS Jan á 126
FIRMIJN Ghijs á 139
FIRMIJN Kerstiaen á 139
FIRMIJN Kerstiaen alias LEEITE~S á L\9
FIRMIJ~ Morijs á 139. 1-1-3
FIRMIJN Morijs ende Kerstiaen á 1-B
FIRMIJN Steiwn á 1-1-2
FIRMIJNWillem á 121
FIRMIJNS Ghijs á 139
FIRMIJNS Morijs ende Kerstiaen á 139
FRANT Andries á 116. 117. 119. 121
FRANT Andries. gheseit PIEREET á 115
FRANT Andrie;.. gheseit PIERET á 117
FRANT Jacob á 117. 1-1-5
FRANT Jacob. gheseit PIERET á 119
FRANT Robert á 119
FRANT Roobert á 117
FRANT Willem á 1-1-6

FRANT Willem alyaes WAELS á 146
FREMIJN Morijs á 146

G
Galghe Eiste, den á 142
Ghalge Elst, den á 145
GHIJS Morijs á 143
GHIJS Robert á 133
GHIJSELS Jans á 143

Ghilde van Sint Bostiaen, de á 147
Ghilde vanden Osthoucke, de á 115
GOETGHELUC Jan á 132. 133
GONTIERS Gheeren á 142
GONTIERS Jan á 126
GOOSEN Daneel á 116
GOVAERS Willem á 127
GOYAERTS Amans á 146
GOVAERTS Willem á 145
GOVARE Amant á 145
GOVARE Jan á 115
GOVARE Willem á 127. 145
GOVERTS Willem á 133
GOWARE Willem á 145
GRIETEN Heinrijc á 126
GRIETEN Heinrijc. gheseit HUGHE á 116
GRIETEN Heinrijcs á 126
Groote Strate, de á 117. 118. 121
Grooter Strate, de á 148
Grooter Strate, den á 148
GUBBE Pieter á 117
GUBBEN Pieter á 113. 116. 117. 120. 121
GUBBENS Pieter á 113. 116. 119

H
HACKES Jan á 123
Hane Weede, de á 128
Harijnchouch, den á 133
Harijnchouck, den á 133
HASEBAERT Gillis á 115. 1 16. 126
HASEBAERT Jane á 1 16
HAUWERS Jans á 146
HAZEBAERT Gillis á 113. 1 16. 1 18. 122
HAZEBAERT Jane á 1 19
HAZEBAERT Kerstiaen á 119
Hazeiaegher, den ä 120
Heercheip ten Hille á 140
HEEREN Heinrijques á 142

Heerscap van Bouden Wijts, t á 138
Heerscap van Bouden Wyts, t á 138
Heersceip ten Hille á 140
Heersceipt ten Hille á 139
HEIBUC Amadeus á 147
HEIBUQUES Jan á 125. 127. 135
HEIBUQUES Remij á 135
HEIBUQUES Remy á 136
Henne Mate, de á 13 1
Hersele á 13 1. 13 2
Hijl Mulde, ter á 127
Hijlle. ten á 14 2

Hil, den á 142. 143
HOFS Symoen á 133
HOOST Jan á 123

Houdkerke Beike, de á 129
Houkerke á 116
Houkerke Beike, de á 113. 116
Houkerke, de Tafel van á 116
Houtkeerke á 131
Houtkerke á 1 18. 130
Houtkerke Beike, de á 132. 134
HUGHE. zie GRIETEN Heinrijc á 116
HUGHEN Claeys á 148
HUGHES Jan á 129

Ipkijn, den á 120
lpki11, den á 121

J
JACOBS Colen á 135. 136
Jan SERRISOENS á 147
JONG HEN Willems á 117
JOOS Willem á 133
JORIS. zie DE ROVER Claey á 145

K

Keiser Elst á 145
Kerchkewech, den á 1 13
Kercke Wech, de á 142
Kercke Wech, den á 1 18. 141
Kerke van Steenvoorde, de á 1 18. 121
Kerke van Wijnneseele, de á 123. 128. 134. 147
Kerke Wech, de á 142
Kerke Wech, den á 117. 128. 129
Kerke, de á 135. 143. 144
Kerke, den á 138. 148
Kerkewech, den á 1 17. 118. 120
KERSPEN Frans á 127
KERSPENS Frans á 130. 132
KIEKEN Jan. de LOlle Pieters á 118
KOEVOETS Jane á 147
KOEVOETS Kaerb á 136. 138. 139
Kolver Beilc, den á 127

L
LAMMENS Fran<. á 1 16
Langhe Brigghe, de á 148
Langhe Brighe, de á 142
LANGHENClaeysá 134.141.142
LANGHEN Wijnoques á 131
Langher Brigghe, den á 148
LAUWERS Frans á 145
LAUWERS Jacob á 139
LAUWERS Jan á 115. 116. 117. 135
LAUWERS Kerstiaen á 1 15
Lazen, den á 128
LEEITENS. zie FIRMIJN Kerstiaen á 139

153
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Leirigheem á 133
LEY Amor á 128
LEY Willem á 128
LEY Willem alias SANSSERS á 129
LEY Willem alyas SANSSER á 144
LEYS Margriete á 129
LEYS Margriete alyas SANSSERS á 142
LIJPS Jan á 142
LIPPENS Jacob á 129
LOOR Donaes á 118
LOOR Naese11 á 115
LOORS Passchijn á 137
LOORS Pieter á 126
LOOT Jan á 119
LOTEN Malen á 133
LOTENS Andries á 145
LOTENS Jacob á 144
LOTTENS Jacob á 144
LOTTJJNS Jan á 135
LOTTJJNS. Jan á 135
LOY Jan gheseit VENANDT á 132
LUPPENS Jacob á 129

M
Maes Brouch, den á 126
MAES Jan á 134. 139. 140. 143
Maesbrouchke, den á 126
MAHIEUS. zie NEIVEN Pieter á 121
MAKEREEL Kaerl á 115
MALEGHEER Claey á 129
MALEGHEER Frans á 143
MALEGHEER Jan á 143
MALEGHEER Kaerls á 144
MALEGHEER Maerten á 133
MALEGHEER Maertijn á 136
MALEGHEER Philips alias BOUDENS á 143
MALEGHEERE Kaerl á 145
MALEGHEERS Flyphs á 139
MALEGHEERS Maerte11 á 128
MALEGHEERS Martijns á 136
MALEGHEERS Philippus á 139
MALEGHERS Jan filius Symoens á 136
MALEGHERS Kaerls á 138
MALEGHERS Maertins á 136
MALIGHER Marten á 137
MARKEREEL Kaerls á 1 15
MEIS. zie ANNOENS Adriaen á 132
Melcamer, de á 127
Melckamer, den á 127
MELEGHERS Maertens á 140
MELYS Christyne á 113
MERISONE Claey á 117. 120
MERRISOENS Claey á 120
MERRISOENS Claeys á 113
MERRISONE Claey á 116
MERRISONE Claeys á 120
MERRISONE Clay á 121
MESSIET Rijkewaert á 134
MORANS Jan á 144
MORANS Jans á 147

MORANT Jan á 147
MORMANTJJN Anthonis á 118. 121
MORMANTIJN Antonis á 118
MORMENTIJN Anthonijs á 132
MORMENTIJN Frans á 134
MORMENTJJNS Frans á 134
N

NEIYE. zie DE TEMMERMAN Kaerl á 143
NEIVEN Claeys á 132
NEIVEN Pieter. gheseit MAHIEUS á 121
NEIVENS Stalens á 123
Noordt Karey, den á 123

0
Osthouc Est á 121
Oudezeele á 130. 145

p
Paddereele, den á 127
Paerdebeilck, den á 131
Paerden Beilck, den á 130
PARASJJS Kerstiaen á 128
PARISIJS Kaerstiaen á 138
PENNJJCH Remij á 137
PENNJJNC Jan á 147
PENNIJNC Michiel á 115
PENNIJNC Pieter á 123. 137. 148
PENNJJNC Remij á 128
PENNJJNC Remy á 138
PENNIJNQUES Remij á 138
PENNJJTS Jan á 136
PENNY NC Pieter á 135
PENNY NC Remy á 138
PEUNT Jan á 118
PEUNTS Jan kijndren gheseit COSTER á 136
PIEREET. zie FRANT Andries á 115
PIERET. zie FRANT Andries á 117
PIERET. zie FRANT Jacob á 119
Pijt, den á 130, 131
Poperijnghe á 141
POUS. zie WILAEIS Jan á 134
POUS. zie WILAEYS Jan á 134
Presbeterie Merch, de á 11 7
Presbiteirie Hof, de á 136, 140
Presbiteirie Merschelke, den á 137
Presbiteirie, de á 136
Presbiterie Elst, den á 14 7
Presbiterie van Wijnnesele, de á 140
Prochie van Steenvoorde á 139
Proostie, de á 143
Proostrie van Sinte Donaes, de á 127
Prostie á 1 16
Prostie van Sijnte Donas, de á 145
Prostie, de á 118. 119
Prostie, die á 145
Prostrie, de á 132

Prostye, de á 133, 139
PROVENDIERS Daneels á 127
PUENDTS Jans á 128
PUENTS Jan á 128

R
RADT Ghijs á 132
RAET Jacobs, den ouden á 1 17
Reinijnc Wech á 125
Rempert De Grijse (ervelijke rente) á 116
Rempert Nerpel (ervelijke rente) á 116
Rempert Rubert ende Guttors (ervelijke rente) á
116
Renijnc Wech á 127, 130
Renijnc Wech, den á 132
RIDDERS Boudens á 126
RIJKEWAERTS Jan á 133
RIJSEN Jan á 12 l
RIJSSE Willem á 131
RISSE, zie VAN WIJNNESELE Maergriete á 138
RISSENS Steivens á 129
RISSENS, zie VAN WIJNNESELE Corneilis á
139
ROBBENS Pieter á 129, 134
ROELS Loy á 145
Ruschaert, den á 1 17

SMIJS Alaert á 127
SMIJS Alaerts á 133, 141
SMIS Alaerts á 141
Smisse á 143
SNAEQUES Malen á 123
SNEIVEN Pieter á 121
SOBBEL Gillis á 137
Soetevelt, t á 123, 148
SPAENS Remijn á 135
SPAPEN Gillis á 137
Speilman, den á 132
SPES Cornelis á 118
SPROOST Lauwe á 142
SPROOST Lauwers á 142
Steenbrigghe, de á 127
Steenbrigghe, ter á 127
Steenen Brigghe, ter á 123
Steenvoorde á 127, 128, 132, 133, 136, 140, 144,
146
Steenvoorde Strate, de á 136
Steenvoorde Wech, den á 125
Steenvorde á 123, 138, 144
Steenvorde Strate, de á 135
Stijchke, den á 122
Stijck ter Eeke á 121
Streckeleen, den á 131
T

s
SALEMOEN Willem á 135, 137, 148
SALEMOENS Willem á 141
SAMPSOENS Jans á 147
SANSON Jan á 120
SANSSER, zie LEY Willem á 144
SANSSERS, zie LEY Willem á 129
SANSSERS, zie LEYS Margriete á 142
SBRIEVERS Willem á 129
SCOLOENGES Pieters á 147
SCOLONGHE Heinrijc á 145
SCOOTS Jans á 129
Scutters Nichkers á 137
Scutters Nickers á 137
SEERPIETERS Malen á 140
SERISONE Morijs á 118
SERPIETERS Kaerls á 144
SERPIETERS Malen á 145
SERRISONE Jacob á 119
SERRISONE Jan á 113, 116. 147
SERRISONE Morijs á 117
SERRISONS Jacob á 120
SERRISONS Morijs á 12 l
SERRISONS Moris á 12 l
SGRAVEN Casen á 138
Sijnte Fransoys Landt á 126
Sijnte Fransoys Stijc á 125
Sijnte Lauwereyns Cappelle á 133
Sinte Lauwereis á 135
SMECART Frans á 118
SMIJS Alaers á 137

TAELWIJT Jan á 143
Tafel Eecke Eiste, den á 136
Tafel Mersch, de á 143
Tafel van Steenvoerde, de á 136
Tafel van Wijnnesele, de á l 17, 140
Tafel, de á 113. 142
Tafele, den á 146
TALWIJTS Morijs á 148
TELDER Bouden á 120
TEMMERMAN Frans á 138
TEMMERMAN Kaerls á 146
TEMMERMANS Frans á 138
Tempel á 142
Tempel, de á 140
Tempel, den á 139, 140, 142
Tempte á 139, 140, 142
Temple Dreive, de á 143
Ter Modoen Haghe á 120
Terdigheem á 137
Thyenpont, den á l 15
TPUAERS Willem á 143
TRUS Jan á 115
TSAGHERS Jacob á 126
TSHOYERS Jane á 135

v
VAERTEGANS Jane á 123
VAN BAMBEIKE Pieter á 125, 126. 130, 133
VAN BELLE Pieter á 149
VAN CALMONT Jan á 136. 141

155
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VAN HARIJNCHOUCH Morijs á 144
VAN HARIJNCHOUCX Morijs á 147
VAN HAR!NCHOUCX Morijs á 145
VAN HEIMSDALE Jacob á 14'i
VAN HELFAUL Anthonis heen~ van Wij11nesele á
141
VAN HELFAUL Antonis heere van Wijnnesele á
140
VAN HELFOL'LT Anthonis heere van Wij11nezeele
á 149
VAN HORNAY. mijn hcere á 118. 119
VAi\ HOL'VE Jan á l l'i
VAN HOVE Berholomcus á 143
VA!\ HOVE Bertcl á 143
VAN HOVE Bertholomcus á 1.11
VA:\ HOVE Colaert doudc á 14'i
VAN HOVE Hughe á 146
VA:\ HOVE Jan á 127. 132
VAN HOVE Jan fili11s Jans á 123
VA:\ HOVE Ja°' á 132
VAN HOVE Willem doude á 137
VA!\ HOVE Willèm fili11s Pieters á 128
VAN HOVE Willems fili11s Pieters á 142
VA'-.' LAl\!CRIJS :sliclaeys á 146
VAN VEURNE Frans á 137. 13~
VAN VEllRNE Jan á 136. 148
VAN VEURNE Jans á 136. 137
VAN WIJNNESEELE Cornelis á 147
VAN WIJNNESEELE Figreus á 143
VAN WIJNNESEELE Margrietë á 147
VAN WIJNNESEELE Willem á 115
VAN WIJNNESELE Corneili'> alias R!SSENS á
139
VAN WIJNNESELE Figreus á 146. 147
VA!\ WIJNNESELE Fransoys fili11s OJi, iers á
138. 140
VA:'\ WIJ.\':'\ESELE Kacrls á 129
VA:\ WIJNNESELE Maergrietc. de wedewe van
Vigreus alias RlSSE á 138
VA'.\ WIJNNESELE Willem á 113. 116. 118. 119
VA:\ WIJNNESELE Willems á 116. 117
VAN WIJNNESELES Morijs á 148
VAi\ WIJNNEZEELE Philbecrt á 146
VAN WIJNNEZEELE Willem á 149
VAN WIJNNEZELE Fransoys de zone Oliviers á
136
VAN WOMBERCH Jan á 140
VAi\DEN BEIKE Claeijs á 144
VA'.\IDEN BEIKE Pieter á 126
VAi\DEI\' BORRE Frans á 128
VANDEN BORRE Fransois á 128
VANDEN BRIAERDE Saerls á 142
VANDEN BROUCKE Joos á 1 18. 120. 121
VANDEN BROUKE Joos á 121
VANDEN CLIJTE Matheeus á 142
VANDEN FOCE Joris á 126
VANDEN HAGHE Jacobs á 139
VANDEN HEIDE Martijne á 143
VANDEN HEIDE Willem á 143
VANDEN HOVE Bertel á 129. 143
VANDEN HOVE Berteb á 130

VANDEN HOVE Bertholomeus á 131
VANDEN HOVE Colaert á 145
VANDEN HOVE Jan á 123. 125. 130
VANDEN HOVE Jan filius Jans á 125
VANDEN HOVE Jan filius Willems á 133. 143
VANDEN HOVE Jans filius Pieters á 130
VANDEN HOVE Willem filius Pieters á 142
VANDEN HOVE Willem filius Willems á 138
VANDEN HOVE Willems á 123. 142
VANDEN MERCH Lammen á l l'i
VAN DEN MERCHS Frans á 121
VAN DEN MERSCH Denijs á 119. 120
VANDEN POLME Joos á 142
VANDEN WALLE Kaerls á 143
VANDEN WALLE Mathijs á 123
VANDEN WALLE Willem á 148
VANDEN WALLE Willems á 144. 14'i. 146
VANDEN \VOLLE Jan filius Michiel á 129
VAN DEN WOLLE Jan filius Michiels á 129
VANDEi\ WOLLE Mathijs á 123. 125. 135
VAN DEN WOLLE Michiel á 129
VAN DEN WOLLE Morijs á 127
VANDEN WOLLE Willem á 129
VANDENMERCH Lammen á 115
VANDER BEIKE Claey á 147
VAN DER BEIKE Pieter á 127
VA'-.'DER HAGHE Vincent á 139
VANDER HEIDE Willem á 128. 130. 131
VAJ\:DERHEIDEWillemsá 130.131
VENANDT. zie LOY Jan á 132
VERTEGANS Jan á 137
VIERENDEEL Heinrijc á 128
Vierscare \an Steemoorde. de á 121
Vierscare van Stenvorde. de á 117
VOET Bouden á 130. 131
VOETS Boudcn á 129. 131
VOETS \1ale11 á 126. 1Yi
VOLPERECHS Ma.:s á 144
VOLPERECHT Maes á 144
VOLPERECHT Stachijn á 128
VOLPRECHT Maes á 144
VOLPRECHT Staes á 132
Volstijch, t á 1 19
VRIJLIJl\iC Jan á 118

w
WAELS Colaert á 121. 134
WAELS Frans á 125. 146
WAELS Jan á 117. 119. 121. 128. 133. 141
WAELS Kaerl á 125. 136
WAELS Kacrls á 136
WAELS Maye á 126
WAELS Pieter á 123
WAELS Vigreus á 142
WAELS. zie FRANT Willem á 146
Wafferyser Elst. t á 117
WALS Vigreus á 141
Watewe Beike. de á 120
Watue á 120
WEINIS Kerstiaen á 144

WIJKE Adriaen á 147
WIJLAEY Pauwels á 113
WIJTS Bouden á 138
WILAEIS Amant á 125
WILAEIS Jan á 134
WILAEIS Jan alias POUS á 134
WILAEY Anthonijs á 126
WILAEY Firmin filius Jans á 125
WILAEY Jan á 126
WILAEY Kerstiaen filius Jan á 126
WILAEY Kerstiaen filius Jans á 125
WILAEY Pauwels á 134
WILAEYS Amant á 123
WILAEYS Bodijne á 126
WILAEYS Jan á 125, 126
WILAEYS Jan alias POUS á l 34
WILAEYS Kerstiaen á 125
WILAEYS Kerstiaen filius Jans á 125
WILAYS Firmijns filius Jans á 125
WILAYS Jan á 126
WILDEN Frans á 144, 147
WILDEN Jan á 130
WILDEN Kerstiaens á 144
WILLAEY Jan á 125
WILLEMS Pieter á 130, 132
Witte Papen, de á 117, 119
Wormhoudt á 130

z
ZAGHERS Jacob á 146
ZAGHERS Jacobs á 146
ZAGHERS Kerstiaens á 146
Ziele, den á 144. 145
Zoeten Velde, den á 135
Zudt Karey, den á 123
Zudt Stratken, t á 140
Zuudt Straetke, t á 139
Zwijn Landt, d á 142
ZWILDEN Malen á 126

157

\

l

\
.·

:··

0 OOSlEMDE

··~·

.-··

BRUGGE 0

··..•

··.

1··

.·
....•····

l!ISDOM

··-.··.

DOOR HIK

..
.

.

0

Klcrlre11

Bl~SJ;OM

Ardoofe

•Stoft•
WellrozeMb o

•

u
,...

Pouc..doa.

0 ROESELARE

Ru"~:~:::

rl••l1em

ft o'J

IZEI EMI

•t•

L•1tt1•rnorli

:···
•.

o Moonlodo

··:.

Dodl,.•,~~mo
0
0
P'OPERIHGE

IEP'EI

b lr

o

~ ~~-:~~~~··-..-··

Ho•r-110~•

···---.......

_::

..·"...,.".:

i ... ~
:·

...

-:··
.•••

T

0

M-n•I•

tl.Il

···········:

\

:

Oot.lro cltoli•
:
•autdor
• •••
oOoltc• WAREGEM ~
H"hto 0
oDeuclgeM 0 :

O Rollego111·Kopolle
0

;._ ••••.

···.

6 Me11Mbeke

OostaieuwbrM

•••BURG

TERE

OTIELT

....

O&owerc 11
Doorlijlr
o
Vichte

••••••
0

ICORTRUK

•• A.~!MUI

•.

0

A...

•••

·-".\..

..•.•.··•••·

"" " .." ...•..•, " •..
""...

•.

Verdeling van de Bisdommen West-Vlanderen (1559)

•

ov••.::·····

Het platteland
ten noorden van Ieper
in het midden van de 16de eeuw:
de penningkohieren van 1543
(3) Passendale
ARNOLD PRENEEL
159
Voor de parochie Passendale werden 360' rubrieken genoteerd,
die samen 680-0-6 f parisis opbrachten.
Van de circa 2.222 ha grote parochie was ca 87% onderhevig
aan de tiendepenning, daarvan was ca 2 % bos en ca 98 % land
en weide. Ook hier werd de grootte van enkele rubrieken uitgedrukt in honderdlands.
De parochie telde 131 huizen (en huizekens ), inclusief de hofsteden en 4 herbergen. De enige herberg met brouwerij, het
Scaeck, werd uitgebaat door de weduwe van Denijs de Povere.
Marijn Minne en Pieter Everaert exploiteerden elk een herberg
die respectievelijk eigendom was van Jan de Ruel en Vincent
Luucx. Jan Codde tenslotte was de enige die zowel eigenaar als
uitbater was van een herberg.
Pieter van Damme was de uitbater van één van de drie molens
van het dorp, die evenwel eigendom was van de heer van
Moorslede. Thomaes van Damme en Anthuenis de Man en zijn
kinderen waren eigenaars en uitbaters van de twee andere windmolens.
Tot de belangrijkste eigenaars behoorden de heer van
Moorslede, die naast de korenwindmolen ook nog 290 gemeten
(ca 128 ha) bezat.
Jan van Langhemersch was de tweede belangrijkste eigenaar ca
195 gemeten (ca 86 ha).
Pas schier de Joncheere bezat een hofstede van 120 gemeten (ca
53 ha).
Andere belangrijke eigenaars waren de families Outerloot, de
Corte en Yweins.

Exclusief de zes
doorgehaalde rubrieken.

Het dorp telde talrijke kerkelijke eigenaars, naast de talrijke
eigendommen van de kerk, de dis en de Armen van Passendale,
hadden ook o.m. de dis en de Gilde van O.L.V. van Rozebeke,
en de dis van St.-Jacob te Ieper, er enige eigendommen.
Opvallende eigenaars waren het Klooster van St.-Maartens te
Ieper en het Kapittel van St.-Maartens te Doornik, die er vier
tienden bezaten.

Transcriptie'
(F XXXII r 0 )

Passchendale faict den XXXen in maerte XVC XLIIJ naer
Paesschen
Joos Yweins filius Joos houdt een thiende van mynen heere van
Sinte Martins, met IIJ ghemeten ·lands, voor XXIJ f parisis
siaers, comt XLIIII s. (in margine:) Ste Martins
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(De selve) houd noch VJ ghemeten lands, hem toebehorende,
estimé VIJ f 1111 s. parisis siaers, comt XIIIJ s.
Jan Yweins houdt XII ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé te IIJ schilde' elck bunder, comt XIIIJ f VIIJ s.
parisis siaers, comt XXVIIJ s. VJ d.
Jan Cardinael (houdt) XXXVIIJ ghemeten lands, behuust, hem
met zyne complissen toebehoorende, estimé LVIJ f parisis
siaers, comt V f XIIIJ s.
(De selve) houd noch vanden disch van Passchendale, IJ ghemeten lands, om IIJ f parisis siaers, comt VJ s. (in margine:) disch
(De selve) houd noch van Joos Yweins IIJ ghemeten lands, voor
IIIJ f IIIJ s. parisis, comt VIIJ s.
(De selve) houd noch van Michiel de Cock IIIJ lynen, voor IIJ
f parisis siaers, comt VJ s.
Jan Keerbaete houdt van Walrave van Holbeke een hofstede,
groot drie viventwintich ghemeten lands, voor V f grooten
siaers, comt VJ f
(De selve) houd noch XXV ghemeten lands, hem met andere
toebehoorende, estimé XXV f parisis siaers, (comt) L s.
Inghel Yweins houdt XVJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XXIllJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(De selve) houd noch XX ghemeten lands vander weese (van)
Jan Wouterloot cum suys, voor XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(De selve) houd (noch) vanden disch een half ghemet lands,
voor XVII s. parisis siaers. comt J s. VJ d. (in margine:) disch
Lysbette van Damme houdt een huuseke met een ghemet lands,
(huer toebehorende), estimé IIII f parisis siaers, comt VIIJ s.
Jan de Grendele houdt XXXV ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende, estimé XXXIIIJ f parisis siaers, comt IIJ f VIIJ
s.

Zonder de subtotalen
onderaan ieder folio.
' Eén schilde is gelijk
aan 18 s ..

(De selve) houd noch XIIJ ghemeten lands van Jan de Grave filius Mateux, voor XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(f° XXXIJ v 0 )
Jacob Soenin houdt vanden Abt van Zunnebeke VU ghemeten
lands, om IX f parisis siaers, comt XVIIJ s. (in margine:)
Zunneke (sic)

(De selve) houdt noch zes ghemeten vander Aermen van
Passchendale, voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
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(De selve) houd noch een lyne vander aeldynghen Leene
Hillemans, voor VIIJ s. parisis siaers, comt VJ d.
Ollivier de Cock houdt XXIIIJC lands, behuust, hem toebehorende, estimé V f parisis siaers, comt X s.
(De selve) houdt noch vier bunderen en half van zyn broeder
ende zustere, voor XV f parisis siaers, comt XXX s.
Joos Glorieux houd IIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(In margine:) (de selve) houdt noch van zyn zustere, een ghemet
lands, voor XLIIIJ s. parisis siaers, metten huusinghen, comt
IIIJ s.
(De selve) houdt noch van zyn zuster IIJ ghemeten lands, voor
IIIJ f X s. parisis siaers, comt VIIJ s. VJ d.
(De selve) houd noch van Mathys Oghe in twee parceelkins,
een ghemet groot, voor XXXVIIJ s. parisis siaers, comt IIJ s. VJ
d.

(De selve) houd noch vier lynen lands van Gillis de Burchgrave
cum suis, voor XLV s. parisis siaers, comt IIIJ s. VJ d.
Rouge Outerloot houdt X ghemeten lands, behuust, van Wouter
Outerloot, voor XIJ f X s. parisis siaers, comt XXV s.
(De selve) houd noch een ghemet lands van Joos Busscaert,
voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Christiaen Bollaert houd een hofstede, groot XXIIIJ ghemeten
lands, hem toebehorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s.
(De selve) houd noch een half ghemet lands vander weesen
Pieter Hilleman, voor XIJ s. parisis siaers, (comt) J s.
Adriaen vander Faille houdt XVIJ ghemeten lands, danof de IJ
deelen hem t-'.)ebehoorende ende tander derde Adriaen vander

Muestre, voor XVIJ f parisis siaers, comt XXXIIIJ s. (in margine:) Roosbeke (en alles doorgehaald)
Adriaen vander Faille houd in Passchendale IIJ ghemeten lands.
voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
(f° XXXIIJ r 0 )
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Gillis de Burchgrave houd van Jan van Langhemersch XXIJ
bunderen lands, behuust, voor VIIJ f grooten siaers comt IX f
XIJ s.
(De selve) houd noch een half ghemet lands, (hem toebehoorende ?), voor X s. parisis siaers, comt J s.
Willem de Hane houdt VIIJ ghemeten en half lands, behuust,
hem toebehoorende, estimé VIIJ f X s. parisis siaers, comt
XVIJ s.
(De selve) houd noch vier ghemeten en half lands voor V f parisis siaers vander prochipape van Passchendale, comt X s.
(De selve) houd noch, van Denys vanden Broucke, een ghemet
lands, voor XXIX s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d.
Thomaes van Damme houdt van joncvrauwe Marie vander
Gracht, LIIIJ ghemeten lands, behuust, voor IIIJXX VIIJ f parisis siaers, comt VIIJ f XVJ s.
(De selve) houd noch eene muelen, hem toebehorende, estimé
vier ponden grooten siaers, comt IIIJ f XVJ s.
(De selve) houd noch van Jan de Wale, IJ ghemeten lands, voor
IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Jan de Povere houdt VIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s.
(De selve) houdt noch van Denys vanden Broucke V ghemeten
lands, voor X f parisis siaers, comt XX s.
(De selve) houd noch een half ghemet lands vander weesen
(van) Jan Amys, voor XVJ s. parisis siaes, comt J s. VJ d.
Ghyoot vanden Broucke houdt drie ghemeten lands van dher
Cornelis de Breede, voor IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De selve) houd noch IJ lynen lands, vanden disch van
Passchendale, voor XVIIJ s. parisis siaers, comt J s. VJ d. (in
margine:) disch

Comeliz vanden Vivere houdt XIJ ghemeten lands, behuust,
hem toebehorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(De selve) houd noch van Jan vanden Vivere XIJ ghemeten
lands, voor XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(De selve) houd noch van Michiel vander Vist XXV ghemeten
lands, voor XLVIJ f X s. parisis siaers, comt IIIJ f XV s.
(De selve) houd noch van Joos Yweins een thiende voor XXXIIJ f XIJ s. parisis siaers, comt IIJ f VIJ s. (in margine:) Sint
Martins
(f° XXXIIJ v 0 )
Lampsin Seys houd IIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.

Kaerle vanden Pitte houd XIIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende, estimé XV f XIJ s. parisis siaers, comt XXXJ s.
(De selve) houd noch XXV ghemeten lands van Jan vanden
Pitte, voor XLVIIJ f parisis siaers, comt IIIJ f XVJ s.
(De selve) houd noch van Clais de Gaend VIJ ghemeten lands,
voor X f parisis siaers, comt XX s.
(De selve) houd noch vanden disch IIJ ghemeten lands, voor IIIJ
f parisis siaers, comt VIIJ s. (in margine:) disch
(De selve) houd noch vyf ghemeten lands van Ghys de Cock,
voor IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
De weduwe van Ollivier vander Mersch houd IJ ghemeten
lands, behuust, huer toebehorende, estimé IIJ f parisis siaers,
comt VJ s.
Gillis Bisscop houdt VIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé IX f XIJ s. parisis siaers, comt XIX s.
(De selve) houd noch een ghemet lands van Naudt Boijs, voor
XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Jan de Qua houd een hofstede van Gillis Legier met zyne complissen, groot XXX ghemeten lands, voor XLVIIJ f parisis
siaers, comt IIIJ f XVJ s.
Thomaes de Meyere houdt XXIIIJ ghemeten lands, behuust,
van Pieter de Burchgrave, voor VJ f grooten siaers, comt VIJ f
IIIJ s.
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(De selve) houd noch IIIJ ghemeten lands van Cornelis de
Brouckere. voor V f pari sis siaers. comt X s.
Michiel vander Vist houdt een huus met een schuere. toedien
XXV roeden lands, hem toebehorende. (estimé) IIJ f parisis
siaers. comt VJ s.
(De selve) houd noch een thiende van Jan van Morsle, voor IIIJ
f X s. grooten siaers, comt V f VIIJ s.
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Anthuenis de Man houdt XX ghemeten lands, hem ende zyne
kinderen toebehorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
(f"° XXXIIIJ r 0 )

De selve houd noch vier ghemeten (lands), behuust, van myn
heere van Morslede, voor IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.
(De selve) houd noch een coomewyndmuelene. hem ende zyne
kinderen toebehorende. estimé V f grooten siaers, comt VJ f
De weduwe van Pieter de Rommelare houdt een hofstede. groot
ontrent XL bunderen lands. van Passchier de Joncheere. voor
XXIJ f grooten siaers. comt XXVJ f VIIJ s.
(De selve) houd noch een thiendeke vander Heleghen Gheest
van Morsle. voor XIIIJ f parisis siaers. comt XXVIIJ s.
(De selve) houd noch vanden disch van Passchendale een half
ghemet lands, voor XXX s. parisis siaers, comt JIJ s. (in margine:) disch
Jan Amijs houdt V ghemeten lands, hem toebehorende, behuust.
estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De selve) houd noch een ghemet en half lands van Heindryc de
Grave cum suis, (estimé) XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Joos Strijnc houdt IIJ ghemeten lands, behuust, vander kercke
van Roosbeke. voor VIJ f X s. parisis siaers, comt XV s. (in
margine:) kercke
Jan vander Borcht houdt een hofstede, groot IIIJXX ghemeten
van myn heere van Morslede, voor XV f grooten siaers, derinne
begrepen een thiendeken, comt XVIIJ f
Pieter de Cuupere houdt een hofstede, groot XX ghemeten lands
of deromtrent vanden disch van Passchendale. voor XVIIJ f
parisis siaers. comt XXXVJ s. (in margine:) disch
Gillis Godderis houd XXIIIJ ghemeten lands. behuust. van de
weesen (van) Pieters Hilleman ende Jan Hilleman. voor LXVJ
f parisis siaers. comt VJ f XIJ s.

Jan Godderis houdt van myn heere van Morslede een hofstede,
groot C ghemeten lands, voor XVIIJ f groten siaers, comt XXJ
f XIJ s.
(f0 XXXIIIJ v 0 )
Jan de Grave houdt XVJ ghemeten lands, behuust, hem ende
zyne kinderen toebehorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers,
comt XLVIIJ s.
Pieter Vlaminck houdt van Clais vanden Broucke XJ ghemeten
lands, behuust, voor XXX f XVJ s. parisis siaers, comt JIJ f J
s. VJ d.
Joos vander Muelene houdt VIIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé voor IX f XIJ s. parisis siaers, comt XIX

s.
(De selve) houd noch vanden disch IJ lynen lands, voor XVJ s.
parisis siaers, comt J s. VJ d. (in margine:) disch
Lauwers de Clerck houdt XVIJ ghemeten lands vander weesen
(van) Kaerls vander Faelge, Jan Clays ende andere, voor XX f
VIIJ s. parisis siaers, comt XL s. VJ d.
(De selve) houd noch drie ghemeten, hem toebehorende, estimé
JIJ f X s. parisis siaers, comt VU s.
Pieter van Damme houdt IX ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De selve) houd (noch) IJ ghemeten busch, hem toebehorende,
estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
(De selve) houd noch eenen coomemuelene van mynen heere
van Morslede, voor XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s.
Jan Clays houd van Jacob vander Faelge IX ghemeten lands,
behuust, voor XV f parisis siaers, comt XXX s.
(De selve) houd noch vanden Abd van Zunnebeke IJ ghemeten,
voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s. (in margine:) Zunnebeke
(De selve) houd noch IJ ghemeten ter ander aeldynghen van Jan
Clais, voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Augustin Moreel houdt vander kinderen van Heindric van Hulle
XIJ ghemeten lands, behuust, voor XXVIJ f XIJ s. parisis
siaers, comt LV s.
(De selve) houd noch JIJ ghemeten lands van Gillis Legier, voor
VU f IIIJ s. parisis siaers, comt XIIIJ s.
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(f' XXXV r 0 )

De selve houd noch vier ghemeten lands en half, hem toebehorende, estimé VU f parisis siaers, comt XIIIJ s.
Simoen de Clerck houdt van Mael Everaert een huus met IJ
lynen lands, de kercke van Passchendale toebehorende, voor
XIIJ f IIIJ s. parisis siaers, comt XXVJ s. (in margine:) kercke
(De selve) houdt noch IIIJ lynen vanden disch, voor XL s. parisis siaers. comt IIIJ s. (in margine:) disch
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(De selve) houd noch een ghemet van Joos Yweins fi/ius Joos,
voor XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
(De selve) houd noch een thiendeke vander kercke van
Morslede ende prochipape van Passchendale, voor XXIIIJ f
parisis siaers, comt XLVIIJ s. (in margine:) kercke
Gillis Acket houd IIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De selve) houd noch XX ghemeten lands van Pieter Acket,
voor XX f parisis siaers, comt XL s.
(De selve) houd noch vanden disch van Passchendale VIIJC
lands, om XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJs. (in margine:) disch
(De selve) houd noch V ghemeten lands van Jacob de Corte,
voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De selve) houd noch van Mael van Becelare IJ ghemeten
(lands), voor XLVIIJ s. parisis siaers, comt IIIJ s. VJ d.
(De selve) houd noch vier lynen lands van Tanneke Ackets, voor
IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Rogier Everaert houd van Joos Busschaert V ghemeten en half
lands, voor XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
Mael van Becelare, als dischmeestere, over den disch van
Zunnebeke, gheift over IIIJ ghemeten busch, estimé IIJ f XIJ s.
parisis siaers. comt VU s. (in margine:) disch
Pieter Moreel houd een huus met een lochtingheske van Vincent
Luux, voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.

Anthuenis de Smet houdt XVIIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende, estimé XXJ f XIJ s. (parisis siaers), comt XLIIJ
s.
(f° XXXV v 0 )

Willem van Peene houdt van Margriete vander Gracht XIIJ

ghemeten lands, voor XXXVJ f parisis siaers, comt metten
huusynghen IIJ f XIJ s.
Dheer' Victor de Waele houdt een huus metten hove dermede
gaende, (groot 10 ghemeten ?), estimé XV J f parisis siaers,
comt XXXIJ s. (in margine:) kuere 5
Meeux Minne houdt XXXIJ ghemeten een lijne lands van Gillis
de Burchgrave, voor LV f parisis siaers, comt V f X s.
(De selve) houd noch IIJ ghemeten ende een lyne lands, hem
toebehorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De selve) houd noch een ghemet van Joryne Mys 0 , voor XX s.
parisis siaers, comt IJ s.
Malin Everaert houdt IX ghemeten een lyne lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XXVIJ f parisis siaers, comt LIIIJ s.
(De selve) houdt noch van Joos Morael 111 ghemeten een lyne
lands, voor X f parisis siaers, comt XX s.
Thomaes de Grave houd van myn heere van Morslede een hofstede, groot L ghemeten lands, voor C f parisis siaers, comt X
f
(De selve) houd noch van Jan Claes XJ ghemeten lands, voor
XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De selve) houd noch van Joos Morael cum suis IX ghemeten
lands, voor X f parisis siaers, comt XX s.
Jan Outerloot filius Wouters houdt XXXJ ghemeten lands,
behuust, hem toebehoorende, estimé XXXIIIJ f XJ s. parisis
siaers, (comt) IIJ f IX s. VJ d.
(De selve) houd noch drie ghemeten lands, hem toebehorende,
estimé IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
Jan de Cueninck houdt XXIIIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende cum suys, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s.
(f0 XXXVJ r 0 )
Cornelis de Cueninck houd 111 ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende. estimé V f parisis siaers, comt X s.
' De prochiepape.
' Cure.

'"Amys·'

De weduwe van van Jacob de Cueninck houd XX ghemeten
lands, behuust, met hueren kinderen, estimé XX f parisis
siaers, comt XL s.
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Joos vanden Bulcke houd XIIJ ghemeten lands vander aeldinghen van Jacob de Kemele, voor XV f XIJ s. parisis siaers,
comt XXXJ s.
(De selve) houd noch van Joos Auwein een ghemet lands, voor
XVIIJ s. parisis siaers, comt J s. VJ d.
Maes de Cooman houd LXXV ghemeten lands. behuust, toebehoorende Pieter de Joncheere, voor CLXVIIJ f parisis siaers,
comt XVJ f XVJ s.
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Mael Surant houdt XVIIJ ghemeten lands van Joos Busschaert.
behuust, voor IIIJ f grooten siaers, comt IIIJ f XVJ s.
Wouter de Vroe houdt XIJ ghemeten lands van Jacob de Corte,
voor XVIIJ f parisis siaers. comt XXXVJ s.
Gillis Panekoucke houdt van Thomaes van Damme IIJ ghemeten een lyne lands, behuust, voor XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
(De selve) houd noch vander Gilde van Ons Vrauwe van
Roosbeke een ghemet, voor XXIIIJ s. parisis siaers. comt IJ s.
(De selve) houdt noch een lijne vanden disch van Passchendale,
voor XVJ s. parisis siaers. comt J s. VJ d. (in margine:) disch
(De selve) houdt noch een huusekin, hem toebehorende,
(estimé) V f parisis siaers, comt X s.
Thomaes Bollaert houd XXIIIJ ghemeten, behuust, hem toebehorende, estimé XXVIIJ f XVJ s. parisis siaers, comt LVJ s. VJ
d.

(De selve) houd (noch) IIJ ghemeten lands van den clooster van
Ste Martins, voor IIIJ f XVJ s. parisis siaers, comt IX s. (in
margine:) Ste Martins
(f' XXXVJ v 0 )

De weduwe van Jan Schoonjans houd een ghemet lands, huer
toebehorende, voor (sic) XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
Marrijn de Handpoortre houdt XXX ghemeten lands, behuust,
hem cum suis toebehorende, etsimé XXXVJ f parisis siaers,
comt IIJ f XIJ s.
(De selve) houd noch van heer Joos de Brievere een thiende,
voor XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
De weduwe van Denijs de Povere houdt eene herberghe,
ghenaemt Scaeck, metter brauwerie ende IX ghemeten lands,
voor IIIJ f X s. grooten siaers, comt V f VIIJ s. parisis

Pieter Minne houd XV ghemeten lands, behuust, hem ende zyne
kinderen toebehorende. estimé XVIIJ f parisis siaers, comt
XXXVJ s.
Gillis van Roosbeke houdt van Pieter van Damme cum suis XL
ghemeten lands. behuust, voor IIIJXX f parisis siaers, comt
VIIJ f
(De selve) houd vanden Heleghen Gheest tIJpre V ghemeten en
half lands, voor VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s. (in margine:)
Heleghen Gheest
(De selve) houd noch van Meestere Claes Kengaert IIIJ ghemeten lands, voor IIIJ f X s. parisis siaers, comt IX s.
(De selve) houd noch IJ ghemeten ten zyne erve, estimé XL s.
parisis siaers, comt IIIJ s.
(De selve) houd noch van den Capitle van Dornicke J thiende,
voor XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s. (in margine:)
Capitle
De weduwe van Pauwels de Visschere houdt IIJ ghemeten en
half lands, voor IIIJ f parisis siaers, toebehorende Gillis de
Burchgrave, (comt) VIIJ s.
(De selve) houd noch van Martin van Hulle een ghemet lands,
voor XX s. parisis siaers, comt IJ s.
(f° XXXVIJ r 0 )

De selve houd een huuzekin, huer toebehorende, estimé VJ f
parisis siaers, comt XIJ s.
Pieter de Handpoortre houdt LXIIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, behuust, estimé LXIIIJ f XVJ s. parisis siaers,
comt VJ f IX s. VJ d.
(De selve) houd noch van dher Joos de Brievere een thiende van
XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
Pauwels Billier houd XXIIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé XXVJ f VIIJ s. parisis siaers, comt LIJ s. VJ
d.
Joos Calewaert houd XVJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XIX f IIIJ s. parisis siaers, comt XXXVIII s.
VJ d.
De selve houd noch IJ lynen vanden disch van Passchendale,
voor XVJ s. parisis siaers, comt J s. VJ d. (in margine:) disch
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Jan de Wale de jonghe houdt een hofstede, groot XL ghemeten
lands, van Joos Nieulaet, voor VIIJ f grooten siaers, comt IX f
XIJ s.
(In margine: De selve) hout noch andere diversche partien die
hy met mer Ghehieu ... (?) heeft
Jan Acket houd een huuseke, hem toebehoorende, estimé XX s.
parisis siaers, comt IJ s.
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Willem Bisscop houdt XVJ ghemeten lands, hem ende zyne
kinderen toebehorende, estimé XVJ f parisis siaers, comt
XXXIJ s.
Denys Bossier houdt een Iyne lands, behuust, hem toebehorende, estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Mathys Oghe houd XVIJ ghemeten lands, hem cum suis toebehoorende, estimé voor XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
(De selve) houd noch IJ bunderen lands vander weduwe van
Roman van Clarout', voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De selve) houd IIIJ lynen vander kerke van Roosbeke, voor XL
s. parisis siaers, comt IIIJ s. (in margine:) kerke
(f"° XXXVIJ v 0 )

Joos vanden Bussche houd XXIJ bunderen lands, hem toebehorende, behuust, estimé VJ f grooten siaers, comt VU f IIIJ s.
Jan Peys houdt van Simoen de Clerck een huus, voor X f parisis siaers, comt XX s.
Merlin Vierin houdt vanden clooster van Zunnebeke IIJ ghemeten lands, voor IIJ f parisis siaers, comt VJ s. (in margine:)
Zunnebeke
(De selve) houd noch van Gillis de Burchgrave cum suis IIJ
ghemeten lands, voor IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
(De selve) houd zyn huusekin, estimé voor XX s. parisis siaers,
comt IJ s.
Adriaen van Hove houdt XJ ghemeten lands, hem ende zyne
kinderen toebehorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De selve) houd nocch vier lynen lands vander kercke van
Passchendale, voor XXVIJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d. (in
margine:) kerke

' Romain van Claerhout.
heer van Ardooie.

Andries de Snick houdt een huusekin, hem toebehorende,
estimé XL s. parisis siaers, comt llIJ s.
Jan Pauwels houdt IJ ghemeten lands, behuust, hem ende zyne
kinderen toebehorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VllJ s.
(De selve) houd noch IX ghemeten lands van Joos Busscaert,
om XX f parisis siaers, comt XL s.
(De selve) houd noch IJ ghemeten lands van Denys vanden
Broucke, voor IIIJ f parisis siaers, comt VllJ s.
(De selve) houd noch vander kercke van Passchendale een
ghemet lands, voor XL s. parisis siaers, comt llIJ s. (in margine:) kerke
(De selve) houd noch vander weduwe Gillis de Burchgrave IJ
ghemeten lands, voor XL grooten 8 siaers, comt IIIJ s.
Thomaes Pauwels houd llJ ghemeten lands, hem toebehorende,
estimé IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
De selve houd llIJ ghemeten en half lands, behuust, van Martin
Pauwels, voor V f VllJ s. parisis siaers, comt X s. VJ d.
(De selve) houd noch een ghemet en half vander weesen (van)
Pieter de Grave, voor XXXVJ s. parisis siaers, comt IIJ s. VJ d.
(f° XXXVIIJ r 0 )

Jan van Langhemersch ghebruuct XXXIJ ghemeten, behuust,
hem toebehoorende, estimé LX f parisis siaers, comt VJ f
Gillis de Clercq houdt van Jan van Langhemersch een pachtgoet, groot XCIJ ghemeten, om X f X s. grooten siaers, comt
XIJ f XIJ s.
De voornomde Jan (van Langhemersch) houdt van Pieter van
Damme onder half ghemet lands, om XL s. parisis siaers, comt
IIIJ s.
Pieter van Damme hout van Jan van Langhemersch IIIJ ghemeten lands, om llJ f parisis siaers, comt VJ s.
Passchyne, de weduwe (van) Boudin Adaem, hout een ghemet
lands, toebehoorende Jan van Langhemersch, om XVJ s. parisis
siaers, comt XVllJ d.

' Sic. moet zijn f parisis.

Jan Outerloot hout een thiendekin vanden voornomden Jan (van
Langhemersch), om XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
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Jan vander Haghe houdt X ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé X f parisis siaers, comt XX s.
Willem van Peene houd XX ghemeten lands, behuust, van
Margriete vander Gracht, om XXXVJ f pari sis siaers, comt IIJ
f XIJ s. (alles doorgehaald)
Maryn de Blonde houdt V bunderen en half lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
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Maye, de weduwe van Rouge de Poortre in Morsle, bezit llJ
bunderen (lands), behuust, huer toebehoorende, estimé IX f
parisis siaers, comt XVIIJ s.
Segers Steevaert houd een hofstede, groot XXV ghemeten
(lands), hem toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt
IIJ f
De zelve houd (noch) tIIJe van een thiende, toebehoorende die
van Ste Maertins te Doomicke, om XXXVJ f parisis siaers,
comt IIJ f XIJ s. (in margine:) Domicke Ste Martins
(De zelve) houd noch van Ynghelin Yweins IllJ ghemeten lands,
om HIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De zelve) houd noch vanden disch IIJ ghemeten lands, om IIIJ
f X s. parisis siaers, comt IX s. (in margine:) disch
De zelve als vooght vander weesen van Andries de Bouloigne
gheeft over V ghemeten busch, estimé IX f parisis siaers, comt
XVIIJ s.
(f" XXXVIIJ v 0 )

Ezayas de Povere houd bezit XXIJ ghemeten lands, behuust,
hem toebehoorende, estimé XXIJ f parisis siaers, comt XLIIIJ
s.
Joos Emelgheer bezit XIJ ghemeten, behuust, hem cum suis toebehoorende, om XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
Pieter Veranneman heift een bundere busch, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Pieter Rooze ghebruuct een ghemet lands, behuust, toebehoorende dher Jan Hilleman, om VJ f parisis siaers, comt XIJ
s.
Christiaen Beauraetse V ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé V f parisis siaers, comt X s.

Andries de Blonde houdt VJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende mer vrauwe van Nonnebussche, om VJ f parisis
siaers, comt XIJ s. (in margine:) Nonnebussche
De zelve houd llIJ ghemeten, toebehoorende de weduwe van
Mahieu van Nieukercke, om X f parisis siaers, comt XX s.
(De zelve) houd noch V ghemeten lands van Joos Yweins, om
VIJ f X s. parisis siaers, comt XV s.
(De zelve) houd noch IJ lynen lands vanden disch, om XllIJ s.
(parisis) siaers, comt J s. (in margine:) disch
(De zelve) houd noch een ghemet, hem toebehoorende, estimé
XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
Vincent Ghynebeer houdt XV (ghemeten) lands, behuust, toebehoorende Obrecht van Staesseghem, om XLVJ f parisis
siaers, comt IIIJ f XIJ s.
Her Clement vanden Bogaerde hout XV ghemeten lands, behuust, hem ende zyne kinderen toebehoorende, danof datter ligghen in Zunnebeke IJ ghemeten, estimé XVllJ f parisis siaers,
comt XXXVJ s.

(De zelve) houd noch IJ ghemeten (lands), toebehoorende
Guyoot vanden Broucke, om XLVllJ s. parisis siaers, comt llIJ
s. VJ d.
Mael de Coninck houdt een hofstede, groot XVIIJ ghemeten
lands, toebehoorende Joos Coutreman cum suis, om XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch VllJ ghemeten lands, hem toebehoorende,
estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(f° XXXIX r 0 )

Jan Priem houd IX ghemeten lands. behuust, hem ende zyne
kinderen toebehoorende, estimé IX f pari sis siaers, comt XVIIJ
s., danof datter licht in Morsle IIJ ghemeten
Maertin van Nieukercke houd IIJ ghemeten J lyne lands, behuust, hem toebehoorende, estimé llJ f X s. parisis siaers, comt
VIJ s.
Joos van Avrebeke houd L ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé LX f parisis siaers, comt VJ f
(De zelve) houd noch van Joos vanden Bussche X ghemeten
lands, om X f parisis siaers. comt XX s.
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(De zelve) houd no~h van Passchier Lootin VIJ (ghemeten)
lands, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houd noch (van) Cornelis Outerloot IIIJ ghemeten
(lands), om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De zelve) houd noch van Jan Borrewal XIJ ghemeten lands, om
XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
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Pietre de Kemele houd XXV ghemeten lands, behuust, toebehoorende Joos Nieulaet, om LIJ f parisis siaers, comt V f IIIJ
s.
(De zelve) houd noch IIJ ghemeten lands, om IIIJ f parisis
siaers, toebehoorende de Capelrie, comt VIIJ s. (in margine:)
Capelrie
(De zelve) houd (noch) VIIJ lynen, toebehoorende Jan Craye,
om IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Maercx de Grave houdt een hofstede, groot XXVIIJ ghemeten
lands, van Pieter vander Stechele, om XXXVJ f VIIJ s. parisis
siaers, comt IIJ f XIJ s. VJ d.
(De zelve) houd noch, hem toebehoorende, XXIIIJ ghemeten
(lands), estimé XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(De zelve) houd noch X ghemeten lands, toebehoorende
Fransois vander Stechele, om XL f parisis siaers, comt XX s.
Grisolus Binst houd C ghemeten lands, behuust, toebehoorende
mynen heere van Morslede, om XIIIJ f grooten siaers, comt
XVJ f XVJ s.
(De zelve) houd (noch) van Joos Nieulaet IIJ ghemeten lands,
toebehoorende Joos Nieulaet, om XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
Pieter Acket (houdt) VJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende hem cum suis, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(f' XXXIX v0 )

Ridsier Boudins houd een hofstede, groot XXV J ghemeten
lands, hem toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt
IIJ f
(De zelve) houd (noch) vander kercke IJ lynen lands, om
XXVIJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d. (in margine:) kerke
(De zelve) houd (noch) IJ lynen (lands) van Jan de Wale, om XL
s. parisis siaers, comt IIIJ s.

(De zelve) houd (noch) vander voornomden Keerbate9 een half
ghemet mersch, om XL s. parisis siaers, comt 1111 s.
Ghys de Crick houd een hofstede, groot XVIIJ ghemeten
(lands), hem toebehoorende, estimé XX f parisis siaers, comt
XL s.
(De zelve) houd (noch) IIIJ bunderen lands, toebehoorende
Gillis de Burchgrave, om XXJ f parisis siaers, comt XLIJ s.
Jan van Eecke te Beselaere houd XV ghemeten lands, onder
mersch ende winnende lant, hem toebehoorende, estimé
XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s.
De zelve houd noch een bundere lands, hem toebehoorende,
behuust, estimé VU f parisis siaers, comt XIIIJ s. (alles doorgehaald)
Jan Dinghelsche te Morslee houd IIJC lands, hem toebehoorende, estimé X s. parisis siaers, comt XIJ d.
Andries van Langhemersch houd IJ ghemeten lands, zyn
moedere toebehoorende, om XL s. parisis siaers, comt 1111 s.
De weduwe van Hector van Langhemersch houdt vier ghemeten
lands, huer toebehoorende, estimé nu f parisis siaers, comt
VIIJ s.
Jacob de Zot houd XIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Joossyne, de weduwe (van) Tram vander Gherve (?)(houdt) LV
ghemeten lands, behuust, toebehoorende de weduwe ende
kinderen Matheus Maes, om LXVJ f parisis siaers, comt VJ f
XIJ s.
Agnees, de weduwe (van) Boudin Langhedul (houdt) VJ
ghemeten lands, behuust, huer toebehoorende, estimé VJ f pari.sis, comt XIJ s.
Maeikin, de weduwe van Jan Amys houd XIIIJ ghemeten lands,
behuust, huer toebehoorende, estimé XIJ f pari.sis siaers, comt
XXIIIJ s.
(f° XL r 0 )
Mary Minne houd IJ lynen lands vander kercke, om XXIIIJ s.
pari.sis siaers, comt IJs. (in margine:) kerke

Waarschijnlijk Jan
Keerbaete. cfr f'°32r 0 .

9

Bernaert vanden Pitte houd een hofstede, groot IJ lynen lands,
tlant toebehoorende de kercke ende hem de huzinghe, estimé
XIJ f pari.sis siaers, comt XXIIIJ s.
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(De selve) houd noch VJ ghemeten lands, toebehoorende de
prochiepape, om XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
(De selve) houd noch IIIJ lynen. hem toebehoorende. estimé
XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Anthuenis Seruz houd XVIIJ ghemeten lands, behuusde, hem
toebehoorende. estimé XVIIJ f parisis siaers. comt XXXVJ s.
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Bertelmeus Maes houd XXJ ghemeten IJ lynen lands. behuust,
hem toebehoorende, (estimé) XX f parisis siaers, comt XL s.
Jan de Muelenare houd IIIJ ghemeten lands. behuust, toebehoorende den disch, om XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s. (in
margine:) disch
(De selve) houd noch een half ghemet. hem toebehoorende.
estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.
(De selve) houd noch een ghemet vander kinderen Maercx
Traetsaert. om L s. parisis siaers, comt V s.
Pieter Vlaminck houd V ghemeten lands, hem ende zyne kynderen toebehoorende, estimé V f (parisis) siaers, comt X s.
Jan Craye es overbracht met Pietre de Kemele ... (?)met (sic)'"
Michiel de Cock hout IJ ghemeten busch ende velt, hem toebehoorende, estimé XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Franse Stoet houd XXIIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende. estimé XXIX f parisis siaers, comt LVIIJ s.
(De selve) houd noch XIJ ghemeten lands. toebehoorende
tCloostere van Ste Martins tYpre, om XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s.
(De selve) houd noch een thiende vanden voornomden van Ste
Martins. om XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s. (in margine:) Ste Mmtins
Denys van Eecke houdt XV ghemeten (lands). behuust. hem
ende zyn zusters toebehoorende. estimé XVIIJ f parisis siaers.
comt XXXVJ s.
(De selve) houd noch J lyne (lands) vanden disch. om X s. parisis siaers. comt J s. (in margine:) disch
(f° XL v 0 )

Adriaen Priem houd XIIJ ghemeten lands. behuust. hem ende
zyne kinderen toebehoorende. estimé XIIIJ f pari.1is siaers.
comt XXVIIJ s.

'" De betekenis rnn deLe
nota is onduidelijk.

Cornelis Outerloot houd LIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende de weeze Wouters vander Muestre, om XLIJ f parisis
siaers, comt IIIJ f IIIJ s.
(De selve houdt) noch vanden disch IIIJ lynen (lands), om L s.
parisis siaers, comt V s. (in margine:) disch
(De selve) houd noch XLIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé XLIJ f parisis siaers, comt IIIJ f IIIJ s.
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(De selve) houd noch VIIJ ghemeten lands van Gillis de
Burcgrave cum suis, om VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De selve) houd noch vander kercke IIIJ lynen (lands), om
XXVIIJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d. (in margine:) kerke
(De selve houdt) noch VJ ghemeten (lands) vanden capelaen,
om VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Pauwelyne, de weduwe van Jan Minne, houd XVJ ghemeten
lands, behuust, toebehoorende Cornelis Outerloot, om XXXIJ f
parisis siaers, comt IIJ f IIIJ s.
Laukin, de weduwe van Christiaen Harynck, houd XV ghemeten lands (van?), behuust, om XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ
f XIJ s.
De zelve houdt noch IIJ ghemeten (lands) van Kaerle de
Coninck, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(In margine: De zelve) houd noch van Jan van Ynghelant IJ
lynen lands, om XXIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
Amant de Ruuschere houd XIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XIIJ f parisis siaers, comt XXVJ s.
Maeikin, de weduwe van Jan Minne fi/ius Joos, houd IIIJ
ghemeten lands, behuust, toebehoorende Nys vanden Broucke,
om IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Matheeus van Ypre houd VJ ghemeten lands, behuust, hem ende
de weduwe Pieter Yweins toebehoorende, om IX f parisis
siaers, comt XVIIJ s.
Joos Ywein filius Pieters houd XX ghemeten, behuust, hem cum
suis toebehoorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.

(De zelve) houd noch IJ lynen (lands) jeghen Joos de Smet, om
XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Pietre van Nieukercke houd XVJ ghemeten, behuust, hem toebehoorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Vincent vanden Broucke houd VJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
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De voorseyden Pietre (van Nieukercke) houd (noch) VIJ ghemeten lands, toebehoorende de weduwe Anthuenes Maes. om X f
parisis siaers, comt XX s.
(f° XLJ r 0 )

Paulyne, de weduwe van Joos Avezuene houdt een huus met een
lyne lands, huer toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt
XIJ s.
Wouter Outerloot houd L ghemeten lands, behuust, estimé
LXXV f parisis siaers, comt, hem toebehoorende, VU f X s.
Clays vanden Broucke in Langhemarck houd XV ghemeten
lands, toebehoorende den Heleghen Gheest tYpre, om XXIJ f X
s. parisis siaers, comt XLV s. (in margine:) Heleghen Gheest
Mynckin, de weduwe (van) Jan Minne doude, houd XJ ghemeten, behuust, huer toebehoorende, estimé danof vier lynen toebehooren den disch, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(in margine:) disch
Jacob vander Faille houd XXIIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende mervrauwe van Nonnebussche, om XLVJ f parisis
siaers, comt 1111 f XIJ s. (in margine:) Nonnebussche
(De zelve) houd noch XV ghemeten (lands) van mejoncvrauwe
van Warout, om XXIJ f parisis siaers, comt XLIIIJ s.
(De zelve) houd noch IIIJ ghemeten en half (lands), hem toebehoorende, estimé VU f (parisis) siaers, comt XIIIJ s.
(De zelve) houd noch VJ ghemeten (lands) vander
Bellegasthuuze, om VIIJ f (parisis) siaers, comt XVJ s. (in margine:) Belle
Rougier vander Faille houd XXIX ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(De zelve) houdt in pachten van mynen heere van Morslede X
ghemeten lands, om XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.

(De zelve) houdt noch van Jan Dinghelsche V ghemeten (lands),
voor VIIJ f X s. (parisis) siaers, comt XVIJ s.
(De zelve) houd noch IJ gehemeten en half, toebehoorende
Ancheel Snick, voor llJ f X s. parisis siaers, comt VU s.
(De zelve) houd noch van Vincent Luucx vier lynen lands, om
LVJ s. parisis siaers, comt V s. VJ d.
Jan Yweins houdt XV (ghemeten) en half, behuust, hem toebehoorende, estimé XXIIJ f (parisis) siaers, comt XLVJ s.
(De zelve) hout noch vier lynen, toebehoorende mejoncvrauwe
van Muelenbeke, om XXXIJ s. parisis siaers, comt IIJ s.
(f0 XLJ v0 )

(De zelve) hout noch van Jan (vanden) Cameren een lyne lands,
om X s. parisis siaers, comt J s.
(De zelve) hout noch een half ghemet, toebehoorende de
weduwe Jooris vanden Walle, om XX s. parisis siaers, comt IJ
s.

(De zelve) houd noch een ghemet van Vincent de Grave, om
XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Jaecxkin, de weduwe van Pieter Y weins, (houdt) XXJ ghemeten
(lands), behuust, huer toebehoorende, estimé XXX f parisis
siaers, comt IIJ f
De voorseyden Jan (Yweins) houd VU ghemeten busch ende
lant, hem toebehoorende, danof de drie ghemeten ligghen in
Zunnebeke, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Maryn Minne houd een herberghe met IJ ghemeten lands, toebehoorende Jan de Ruel 11 de herberghe ende tlant den disch,
om XX f (parisis) siaers, comt XL s. (in margine:) nota
Passchyne, de weduwe van Boudin van Damme, houdt X
ghemeten lands, toebehoorende Loy van Damme ende andere,
om IX f parisis siaers, comt XVIIJ s. (alles doorgehaald) (in
margine:) Royé midts dat es in Roosbeke
Pauwels Ooghe houd XXIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XXVIJ f X s. (parisis) siaers, comt LV s.

" De Rivel '1

Vincent van Ynghelant in Langhemarck houd houd (sic) XXX
ghemeten lands, behuust, toebehoorende daeldinghen Jooris
vanden Walle, die vander Hooghen Ziecken ende andere, om
LX f parisis siaers, comt VJ f
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De zelve houd een thiendekin, toebehoorende den prochiepape
van Passchendale, om XVIIJ f (parisis) siaers, comt XXXVJ s.
Jan Codde houdt IIIJ ghemeten en half lands met een herberghe,
hem toebehoorende, estimé IX f (parisis) siaers, comt XVIIJ s.
De zelve houdt van Kaerle de Man IIIJ lynen lands. om XXIIIJ
s parisis siaers, comt IJ s.
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(De zelve) houd noch van Wouter Outerloot IJ lynen lands, om
XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Vincent Luucx houd XIIJ ghemeten busch ende velt, hem toebehoorende, estimé XIX f (parisis) siaers, comt XXXVIIJ s.
(f° XLIJ r 0 )

Ollivier Willaert houd drie ghemeten lands, behuust, toebehoorende Jan van Eecke, om VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s.
Thuzekin der vpstaende hem toebehoorende, estimé L s. siaers,
comt V s. (doorgehaald)
Dher Gilles Willem, capelaen, bezit een huus ende IJ ghemeten
(lands, toebehoorende de) capelrie, estimé VIIJ f parisis siaers,
comt XVJ s.
Boudin van Roozebeke houd XXIIIJ ghemeten lands, behuust,
hem toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt IIJ f
De zelve houd noch vanden disch van St Jacobs tYpre XJ
ghemeten lands, om XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s. (in
margine:) disch
(De zelve houdt) noch IJ ghemeten (lands), toebehoorende
Denys vanden Broucke, om XLVIIJ s. (parisis) siaers, comt IIIJ
s. VJ d.
(De zelve houdt) noch IIJ ghemeten lands, toebehoorende
Passchyne Dinghelsche, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Pieter Everaert houd een herberghe met V ghemeten lands, toebehoorende Vincent Luucx, om XL f parisis siaers, comt IIIJ f
Joos Morael in Nieukercke houd IIJ ghemeten busch ende winnende lant, hem toebehoorende, estimé IIIJ f parisis siaers,
comt VIIJ s.
De zelve als vooght vander weesen (van) Jan Morael houd IJ
ghemeten busch, danof deen helft licht in Roozebeke, estimé
XXX s. (parisis) siaers, comt IIJ s.

Cornelis de Blasere houd XIIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé XVIJ f parisis siaers, comt XXXIIIJ s.
De voorseyden Boudin (van Roozebeke) houd een vierendeel
van eender thiende, toebehoorende die van Ste Martins te
Doornicke, om XXXV J f pa ris is siaers, comt IIJ f XIJ

s.

Jacob de Corte houd onder busch, vivers ende mersschen ende
velden XXXVJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé
LIIIJ f parisis siaers, comt V f VIIJ s.
De zelve houdt XLVIIJ ghemeten (lands), behuust, danof de
hofstede ende huzinghen ligghen met XIJ ghemeten in
Langhemarck, hem toebehoorende, estimé VJ f grooten siaers,
comt VIJ f IIIJ s.
(f° XLIJ v 0 )

De voorseyden houd noch XXIJ ghemeten lands, danof de hofstede ende huuzinghen met XJ ghemeten of deromtrent ligghen
in Langhemarck, hem toebehoorende, estimé XLIIIJ f parisis
siaers, comt IIIJ f VIIJ s.
Pauwels Temmerman hout een goet, groot LVJ ghemeten, toebehoorende Pieter de Voocht, om VJ f groot en siaers, comt VIJ
f IIIJ s.
Jan van Torre houd een ghemet lands, hem toebehoorende,
estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Jan Outerloot houd XLIX ghemeten (lands), behuust, toebehoorende Cornelis Outerloot, (om) XXXVIIJ f VIIJ s. parisis
siaers, comt IIJ f XVJ s. VJ d.
(De zelve houdt) noch IJ ghemeten lands, toebehoorende der
kercke, om XL s. parisis siaers, comt 1111 s. (in margine:) kerke
Pieter Adaem houd een hofstede, groot XXXVJ ghemeten, hem
ende Willem van Oost toebehoorende, om XXX f parisis
siaers, comt IIJ f
(De zelve houdt) noch vanden capelaen V ghemeten, om VJ f
parisis siaers, comt XIJ s.
Jan Crabbe houd IJ ghemeten lands, behuust, tlant toebehoorende Pieter Acket ende thuus hem, om IIJ f (parisis) siaers,
comt VJ s.
De zelve met Mael Acket ende zyn medepleghers bezit IIJ
ghemeten lands, hemlieden toebehoorende, estimé IIJ f parisis
siaers, comt VJ s.
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Jan Traetsaert houd XX ghemeten lands, hem ende zynder
moeder toebehoorende, om XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
Martyne, de weduwe van Daneel Dinghelsche, houd XXVIIJ
ghemeten lands, behuust, huer ende huer kinderen toebehoorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
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(De zelve houdt) noch IJ ghemeten, toebehoorende daeldinghen
Legier de Grave, om IIJ f (parisis) siaers, comt VJ s.
Joos Outerloot houd een hofstede, groot XX ghemeten lands,
toebehoorende Jan de Coninck cum suis, om XL f parisis
siaers, comt IIIJ f
(De zelve) houd noch een thiende, toebehoorende die van Ste
Maertins te Doomicke, om XXXVJ f (parisis) siaers, comt IIJ
f XIJ s.
(De zelve) houd noch van Jacob van Passchendale, een thiende,
om XIIIJ f (parisis) siaers, comt XXVIIJ s.
(f" XLIIJ r 0 )

De zelve houd noch XX ghemeten lands, hem ende zyne vadere
toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt IIJ f
Gillis de Clercq hout XIX ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XX f (parisis) siaers, comt XL s.
De zelve houdt van Syne sCosters XIIJ ghemeten (lands), om IJ
f grooten siaers, comt XLVIIJ s.
(De zelve houdt) noch van Eber de Visschere IIJ ghemeten
lands, om IIJ f XIJ s. (parisis) siaers, comt VU s.
(De zelve houdt) noch van Gillis Acket een half ghemet, om
XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.

Christyne, de weduwe (van) Jacquet Fremault, houd VU ghemeten lands, huer toebehoorende, om VIIJ f (parisis) siaers, comt
XVJ s.
De weduwe van Jan Cnockaert tYpre houdt een ghemet busch,
(huer toebehorende), estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Willem vanden Camere houdt vyf lynen busch, (hem toebehorende), estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Joos Nieulaet houdt een vivere van Walrave van Holbeke, voor
VU f parisis siaers, comt XIIIJ s.

Meestere Niclais Kengaert houdt VIIJ lynen busch, estimé XL
s. parisis siaers, comt IIIJ s.

Franchois Priem, als curateur van Jan de Grave, hout IJ ghemeten busch, hem toebehorende, estimé IIJ f parisis siaers, comt
VJ s.
(f° XLIIJ v 0 )

Ancheel Snick houd twee ghemeten busch, hem toebehorende,
estimé IIJ f XIIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
Kalleke, de weduwe van Jan vander Muelene, houd IJ ghemeten busch, huer toebehorende cum suys, estimé IIIJ f parisis
siaers, comt VIIJ s.
Jan de Cousse, als vooght vander weesen (van) Joris vander
Helst, hebben VIJ lynen busch, estimé VIJ f parisis siaers, comt
XIIIJ s.
Cornelis van Eeke houdt een bunder mersch, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(f° XLIIIJ r0 )

Mateux de Poortre houd van Vincent Luucx XX ghemeten
lands, behuust, voor VJ f grooten siaers, comt VIJ f IIIJ s.
Gillis de Burchgrave houdt LXXXIJ ghemeten en half lands,
hem toebehoorende, estimé LVJ f parisis siaers, comt V f XIJ
s.
(De zelve) houdt noch LIIJ ghemeten lands van Pieter de
Burchgrave, voor XXXIX f XV s. parisis siaers, comt IIJ f XIX
s. VJ d.
(In margine:) Royé mids dat IJ warf overbrocht was onder XXIIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XXIIIJ
f parisis siaers, comt XLVIIJ s. (alles doorgehaald)
(In margine: De zelve) gheift over vutter name van Jan 11 XJ
ghemeten lands, behuust, voor XJ f parisis siaers, comt XXIJ s.
(alles doorgehaald)
(De zelve) houd noch IJ ghemeten vanden disch ende kercke
van Roosbeke, voor XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
(De zelve) houd noch van Pieter de Burchgrave IIJ ghemeten en
half lands, voor XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.

" Keerbaete ?

Den disch van Passchendale houdt V ghemeten busch van den
disch van Passchendale, extimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
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De weduwe van Jacob de Kemele houd XJ ghemeten lands,
behuust, (huer toebehorende), estimé XJ f parisis siaers, comt
XXIJ s.
Heindryc de Grave houdt XXXIIIJ ghemeten lands, hem toebehorende, estimé XXXIIIJ f parisis siaers, comt IIJ f VIIJ s.
Mael de Grave houd XX ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
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(De zelve) houd vyf lynen lands vander weesen (van) Jan
Morael, voor XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
De weduwe van Joos de Burchgrave houdt VJ ghemeten lands,
behuust, van Joos van Haverbeke, voor XIJ f parisis siaers,
comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch JIJ ghemeten vander weesen (van) Jan
Warmoes. voor IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(f° XLIIIJ v 0 )

Zeghers van Lau, als vooght vander weesen (van) Pieter
Hilleman, gheift over IIIJ ghemeten busch, estimé V f parisis
siaers, comt X s.
Gillis vander Strate houd X ghemeten en half busch, (hem toebehorende), estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Jacob de Burchgrave houd IJC lands, hem toebehoorende,
estimé XXIIIJ s. siaers, comt IJ s.
Heindrijc van Damme houd een ghemet een lyne lands, hem
toebehorende, estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Pieter vander Stechele houd VJC roeden busch, (hem toebehorende), estimé XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Somme van Passchendale VJC LXIX f XVJ s. VJ d. (doorgehaald)
Obrecht van Sassinghe in Meenene houd een tiende van Gillis
van Roosbeke, voor XXX f parisis siaers, comt IIJ f (alles
doorgehaald)
(in margine:) dit es overbrocht by Gillis van Roosbeke, als
houdende tvierendeel vander gheheeler thiende. faict naer
toversenden
Obrecht van Sassinghe in Meenene houd VIIJ ghemeten een
lyne busch, hem toebehoorende cum suis, ligghende in
Passchendale, Morslede ende Zunnebeke, estimé XIIJ f parisis
siaers. comt XXVJ s.

Pieter Adam houd XXX ghemeten lands, hem toebehoorende,
estimé XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s.
Faict vide folio XXXIIJ verso vp Thomaes de Meyere 1'
(f° XLV r 0 )

Pieter de Handpoortre houd vander weesen (van) Pieter
Heneman vier ghemeten lands, voor VIIJ f parisis siaers, comt
XVJ s.
Willem van Oost houd VIJC lands onder busch ende velt, hem
toebehoorende, estimé XXX s. parisis siaers, comt lil s.
Somme van Passchendale VJC IIIJXX f VJ d.

l 3 De betekenis van
deze opmerking ontgaat
ons.
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Abdijrevolte bij de
Benedictijnen in Sint-Omaars
(1492-1493)
GERMAIN SCHOONAERT
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' H. De Laplane, Les
abbés de Saint-Bertin,
d'après les anciens
monuments de ce
monastère, T.II, p. 3152, 1855. Betreft: Jean
IX de Lannoy, 65e
abbé. 1473-1492.
'N. Huyghebaert, Monasticon Beige, T.III,

Province de Flandre
Occidentale, 1e fascicule; Prévûté de SaintBertin à Poperinge, p.
169, in verband met
proost Jacques Duval.
Hij werd geboren te
Sint-Omaars. In 1452
trad hij in het klooster
en vervulde er verschillende opdrachten.
Voetnoot 13: De naam
Jacques vande Walle
wordt vernoemd in het
groot Cartularium van
Dom Dewitte, VIII,
263.
1
· H. De Laplane, o.c.,
T.II, p. 54-58. Betreft:
Jacques Duval, 66e
abbé, 1492-1493.

Op 27 november 1492 stierf te Mechelen de prelaat Jan de
Lannoy, abt van de Sint-Bertijnsabdij (1473-1492), terwijl hij
als raadsheer aan het hof van keizer Maximiliaan van Oostenrijk
verbleef'.
Op 30 november kwamen de monniken van het benedictijnenklooster in Sint-Omaars in kapittel bijeen onder leiding van de
prior Guillelmus Clerici, om in de opvolging te voorzien. Na
een toespraak van Antoine de Croy, bisschop van Terwaan
(1485-1496), beleden de monniken rouwmoedig hun fouten en
tekortkomingen. De mis werd opgedragen. Net voor het uitdelen van de communie bezwoer de prior alle geëxcommuniceerden, de disciplinair geschorsten en de onrechtmatige monniken
het klooster te verlaten. Mede door het absenteïsme van de abt
en de oorlogsomstandigheden, hadden enkele ongure en
ongewenste elementen de monnikspij aangenomen en zich in
het klooster geïntegreerd. Het was trouwens de eerste keer niet
dat dergelijke wolven in schapenvacht aan de deur werden
gezet.
De geloofsgetrouwe religieuzen wendden zich vervolgens tot de
prior met het verzoek een nieuwe abt aan te wijzen onder de
medebroeders. Volgens de communauteit kwam het de prior toe
om in eer en geweten een nieuwe abt aan te wijzen die het best
de geestelijke en materiële belangen van de abdij kon behartigen.
De keuze viel op Jacob vande Walle (Jacques Duval), die reeds
sinds 1470 als proost fungeerde in de heerlijkheid Poperinge.
De naamgeving Du val, du Val en vander Vaele werden afgeleid
van de familienaam vande Walle'. Deze prelaat bleef vooral
bekend wegens zijn ijver om het miraculeus karakter te laten
erkennen van de gebeurtenissen in de Sint-Jansparochie in
Poperinge, op 14 maart 1479 (n.s. 1480), waarbij het doodgeboren kind van Rassoen van Hove en Jacquemyne Bayaert
weerom tot leven werd gewekt, na de vurige gebeden van de
godvrezende jonge dochter Peryne Turlyn. Aldus had hij zijn
invloed aangewend om de volksdevotie tot de H. Maagd te
activeren en aan te scherpen.
De devote proost gaf na rijp beraad, maar niet zonder schroom,
zijn toestemming voor het nieuwe ambt op 1 december 14921 •
Het kapittel werd afgerond met de aanhef van de hymne Te
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Deum Laudamus en handgeklap van de medebroeders. Het proces-verbaal van de verkiezing werd in aanwezigheid van drieëndertig monniken in een notariële akte bezegeld door twee apostolische notarissen van het bisdom Terwaan".
Na ratificatie van de verkiezing door de bisschop van Terwaan
werd de uitslag onmiddellijk aan de goedkeuring van paus
Alexander VI (1492-1503) voorgelegd. Bij het proces-verbaal
van de nominatie voegde men een kopij van de bisschoppelijke
erkenning, alsook een duplicaat van de pauselijke bullen, waarin
de privileges van de abdij werden omschreven. Hiermee werd
aangetoond dat de monniken het voorrecht genoten om in de
opvolging van de abt te voorzien. Deze bewijsstukken,
geschonken door de pausen Nicolas V ( 1447-1455) en Pius II
(1458-1464 ), en gepatenteerd door Maximiliaan van Oostenrijk
en zijn zoon Filips de Schone, waren onaanvechtbaar. In de
nomenclatuur van de abten werd proost Jacob vande Walle officieel erkend als de 66e abt van Sint-Bertijns. vernoemd als abt
Jacques IV

Hendrik van Bergen (Henri de Berghes), bisschop van
Kamerijk (Cambrai), was echter niet gelukkig met de verkiezing van Jacob vande Walle. Hij voelde zich voor schut gezet,
vermits zijn broer Anthoine van Bergen dit eervol vacante
ambt ambieerde. Anthoine was sinds 1483 abt van St.Trond
(orde van Sint-Benedictus), een klein klooster in het diocees
Luik. Reeds eerder was hij abt geweest van Mont-St. Marie
(orde van Citeaux) in het diocees Besançon in Frankrijk.
Dergelijke promotiekansen in de machtige abdij te Sint-Omaars
mocht de vooraanstaande familieclan niet laten ontglippen.
Bisschop Hendrik van Bergen was bevriend met de aartsbisschop en zijn tweede broer Jehan van Bergen fungeerde als
kamerheer aan het hof van aartshertog Maximiliaan en Filip de
Schone. Zij stelden alles in het werk om deze invloedrijke
instanties te overtuigen dat ze er zelf baat bij hadden de
bevriende clan van de van Bergens te versterken. Simonie of het
begunstigen van bloedverwanten en vrienden bij het begeven
van geestelijke ambten, was nu eenmaal schering en inslag.
De aartsbisschop liet dan maar zijn wensen kennen aan de paus
die op 19 december 1492 de verkiezing van Jacob vande Walle
annuleerde en voor één keer afweek van de privileges die in de
bullen van zijn voorgangers waren toegekend. Paus Alexander
VI wist welke pionnen hij moest vooruit schuiven om de macht
van de Borgia's in Rome te versterken en om de machtshonger
en de invloedssfeer ook buiten Rome uit te breiden.
De paus ontsloeg Anthoine van Bergen. abt van St. Trond, van
alle geestelijke censuur die de prelaat eventueel kon oplopen en
benoemde hem tot abt van Sint-Berlijns'. Tevens verleende de
H. Stoel hem het behoud van de commende van de abdij St.

' D. Haigneré. Les
chartes de Saint Bertin.
T. IV. nr. 3562. p. 7980. Sint-Omaars.
Verwijzing naar C.J.
Dewitte. Grand cartulaire de /'abba\'e de St.
Bertin. Sint Omaars. T.
VIII. nr. 196. p. 331.
1775-1807. Monniken:
Guillelmus Clerici ( 1e
prior). Philippus du
Castel. Alardus Baert.
Jacobus Pol. Guillelmus
de Remilly. Guillelmus
Craeye. Fidelus de Ie
Haye (Fallo d Hagha).
Nicolaus Rusticat.
Andreas Cressonnière.
Georgius de Brabantia.
Johannes de Guisnes
(superior). Petrus
Walleux. Johannes
Dubos (3e prior).
Walrandus Gargant.
Jacobus Crekele.
Johannes Flamingi (4e
prior). Nicolaus
Reudde. Johannes
Walle. Philippus de
Gyvenchy. Franciscus
Gautier. Lambertus de
Novo Vico. Johannes du
Val. (Jan vande Walle).
Petrus Semel. Robertus
du Coupis. Robertus
Merchier. Petrus
Bussart (5e prior).
Johannes Goethals.
Jacobus Maes (sacerdotes). Nicolaus
Cornaille. Cornelis
Rokelin. (dyaconi ).
Johannes de Bonnelles.
Johannes de Bellebeht.
Marcus Ie Marissal
(subdiaconi ). relgiosi
professi ....
' H. De Laplane. o.c" T.
II. p. 59-87. Betreft:
Allllwine de Berg/zes.
67e abbé. 1~93-1531.
D. Haigneré. o.c" nr.
3566. p. 82. met \erwijzing naar C.J. Dewitte.
o.c" T. VIII. nr. 208. p.
351.

Trond, zodat abt Anthoine nog steeds de kerkelijke beneficies
van zijn ambt kon opstrijken zonder in zijn vorige abdij te
verblijven. Op dezelfde dag gaf de paus nog bevel aan alle
vazallen van de Sint-Bertijnsabdij om abt Anthoine alle leenhulde te bewijzen die hem uit hoofde van zijn ambt toekwam.
Tenslotte stuurde Raphaël. de kardinaal-diaken, legaat van het
geestelijk Hof, aan abt Anthoine een kwitantie voor een bedrag
van honderdnegentig goud florijnen die hij betaald had als provisie voor het redigeren van de bullen, de notariële stukken en
de kosten van de pauselijke kanselarij.
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Om de uitvoering van de pauselijke bul wettelijk te organiseren,
vroeg Jehan van Bergen patentbrieven aan Maximiliaan van
Oostenrijk en aan de jonge hertog. De vorsten durfden zich
echter niet openlijk verzetten tegen de privileges die ze reeds
eerder toegekend hadden aan de abdij in verband met het
keuzerecht van een nieuwe abt. Zij lieten alles op zijn beloop.
Door tussenkomst van zijn broer Jehan verkreeg abt Anthoine
van Bergen van de Franse koning Karel VIII (1483-1498) de
nodige patentbrieven. Aan de baljuw van Vermandois en aan
alle officieren van justitie gaf de vorst bevel om de benoeming
desnoods met geweld ten uitvoer te brengen.
De tussenkomst van de paus en van de Franse vorst veroorzaakten bij de monniken van Sint-Berlijns algehele consternatie en
een echte paleisrevolte. Abt Jacob vande Walle wendde zich tot
de diocesane bisschop van Terwaan, Anthoine de Croy, die hem
gunstig gezind was. Op 27 juni 1493 bekrachtigde deze bisschop de verkiezing van Jacob van de Walle als abt van SintBertijns". Op 2 juli 1493 werd de nieuwe abt gewijd in het kasteel van Arques door Dom Jan Yasseur, suffragaan van de bisschop van Terwaan. Nog dezelfde dag deed abt Jacob zijn
plechtige intrede in de abdij tot grote vreugde van zijn medebroeders.
Hendrik van Bergen, bisschop van Kamerijk, was uiterst verbolgen over de gang van zaken. Hij reed onmiddellijk met zijn
gevolg naar Sint-Omaars en ging aankloppen bij de kanunniken
van de collegiale kerk, waar hij daadwerkelijke steun
verwachtte. Enkele monniken van de naburige benedictijnenabdij werden bijeengeroepen om hen te overtuigen, maar de
besprekingen bleven vruchteloos, zodat de bisschop onverrichterzake naar zijn bisdom terugkeerde.
'' D. Haigneré. o.c .. nr.
3573. p. 84. met verwijzing naar C.J. Dewitte.
o.c .. T. VIII. nr. 208. p.
351.
· D. Haigneré. o.c .. nr.
3574. p. 85. met verwijzing naar C.J. Dewitte.
T. VIII. nr. 209. p. 353.

Op 9 juli 1493 liet paus Alexander VI weten aan de bisschop van
Kamerijk en aan de proost van de kerk te Luik dat hij toelating
verleende aan Anthoine van Bergen. abt van Sint-Omaars en van
Saint-Trond, om gedurende twintig jaar de bezittingen van de
twee abdijen te verkopen tot een bedrag van vijfhonderd goudducaten voor elke abdij. Dit werd hem toegestaan om de verliezen die de abdijen tijdens de oorlogen hadden opgelopen en
de lasten van de voorgaande onderzoeken te delgen 7 •
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Vermits de moeilijkheden bleven aanhouden en zijn broer
Anthoine geen vaste voet kreeg in de abdij, besloot bisschop
Hendrik van Bergen dan maar de harde middelen te gebruiken.
Op 18 juli 1493 te acht uur 's avonds bood hij zich in de abdij
van Sint-Omaars aan. Zijn gevolg was nu begeleid en
beschermd door deurwaarders en een gewapende militie. Met
groot machtsvertoon werd er in de kapittelzaal voor alle monniken verzameling geblazen. Niettegenstaande hevig protest van
de communauteit werd Anthoine van Bergen officieel tot
nieuwe abt uitgeroepen.
Jacob vande Walle begreep meteen dat hij voor de invloedrijke
clan van Bergens nederig het hoofd moest buigen. Om de
kloostervrede te bewaren legde hij de mijter en de kromstaf neer
en aanvaardde met de overweldigers te onderhandelen, in aanwezigheid van onafhankelijke scheidsrechters.
Op 1 augustus 1493 werd een vergelijk bedongen en
voorgelezen in aanwezigheid van alle religieuzen. In de transactie deed Jacob vande Walle vrijwillig afstand van zijn
voogdijschap over de abdij ten voordele van Anthoine van
Bergen. Met de goedkeuring van de monniken ontving Jacob
vande Walle als compensatie voor de rest van zijn leven het persoonlijk beheer over de proosdij Poperinge en de afhankelijkheden in Neder-Waasten en Oxelare. Zijn jaarwedde werd vastgesteld op achthonderd florijnen, om samen met zijn kapelaan
een eervol bestaan te kunnen leiden als wereldlijk heer van de
heerlijkheid Poperinge en als prelaat.
Proost Jacob vande Walle bleef op religieus vlak nog alleen
afhankelijk van de paus. De bevoegdheid bij benoemingen in
vacante ambten in de heerlijkheid Poperinge en de aanstelling
van pastoors in de drie parochiekerken zou beurtelings aan abt
Anthoine en aan proost Jacob worden !oegekend8 •
Na de ondertekening van de overeenkomst werd de vredeskus
uitgewisseld en de twee prelaten beloofden plechtig de strijdbijl
te begraven en hun onderlinge twisten te vergeven.
Het akkoord werd voorgelegd aan paus Alexander VI en op 28
september 1493 kon het vergelijk onmiddellijk in werking treden, vermits het door Rome werd bekrachtigd9 •
Op 15 oktober 1493 verleende Pierre de Vicence, bisschop van
Cesena, auditeur-generaal van de apostolische kamer, een gelegaliseerd afschrift van de authentieke bulle van de paus!('.
Jacob vande Walle trok zich opnieuw terug in de proosdij van de
heerlijkheid Poperinge. Gedreven door zijn godsvrucht tot de
H. Maagd besteedde hij de opbrengst van de kleine tiendenheffing aan de verfraaiing van de Maria-Hemelvaartkapel in de
abdijkerk van Sint-Bertijns. Hij liet het altaar versieren met een
prachtige houtsculptuur, die de verschillende levensfasen van
Onze-Lieve-Vrouw voorstelde. Hij stichtte misfundaties en
schonk een prachtige kandelaar. Verder begunstigde hij de abdij
met schenkingen om de schulden van de communauteit te delgenrr.

' D. Haigneré. o.c .. nr.
3575, p. 85, met verwijzing naar C.J. Dewitte,
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' D. Haigneré, o.c., nr.
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Proost Jacob vande Walle was niet rancuneus tegenover abt
Anthoine. De nieuwe abt begon zoals gebruikelijk onmiddellijk
met een bezoek aan de kerken die onder zijn patronaat vielen.
Hij smeekte de proost hem te willen vergezellen bij zijn bezoek
aan de Sint-Maartenskerk in Oxelaere.
Op 8 april 1495 bevond proost Jacob vande Walle zich in Ieper.
Hij werd er door de stadsmagistraat ontvangen. Bij deze gelegenheid bood het stadsbestuur hem vier kannen wijn aan".
In zijn bevoegdheid van administrator van Poperinge slaagde
proost Jacob vande Walle erin om op 2 februari 1496 de rechten van Martin de Brievere op zekere tienden af te kopen 13 •
Op 14 februari 1497 stierf hij in Ieper. Volgens zijn laatste wilsbeschikking werd zijn lichaam naar de abdij van Sint-Omaars
overgebracht en begraven aan de voet van het altaar in de kapel
van Maria-Hemelvaart.
Na zijn dood keerde de heerlijkheid Poperinge terug onder het
gezag van abt Anthoine van Bergen. Niettegenstaande hij een
belangrijke bedrag moest lenen, liet abt Anthoine de proosdij te
Poperinge restaureren. Als proost werd Jacob opgevolgd door
Jan vande Walle, vermoedelijk een neef1•.
Jan Duval had het kloosterkleed aangenomen in 1478. Op 10
mei 1487 werd hij voor het leven benoemd als kapelaan van het
Sint-Niklaasaltaar in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge.
Hiervoor streek hij heel zijn leven een prebende van vier pond
groten op 10 •
Op 1 december 1492 was hij aanwezig bij de verkiezing als abt
van Jacques Duval in Sint-Omaars. Achtereenvolgens werd hij
prior van de abdij in Sint-Omaars en van het oud klooster van
Saint-Momelin. Te Poperinge kan hij het ambt van proost uitgeoefend hebben van 1497 tot omstreeks 1522. Hij stierf op 23
december 1531 1".
In de pastoorslijst van de Sint-Janskerk komt een Frans
Vandewalle voor. Hij was pastoor van 1614 tot 1618 17 • In de 17e
eeuw werd het ambt van proost in Poperinge opnieuw aan een
vande Walle toevertrouwd. Gerard vande Walle (Duval)
fungeerde als onderproost vanaf 1672 en als proost van 1680 tot
ca. 1694 18 •
De vande Walles hebben niet alleen in de proosdij te Poperinge
een zeer cruciale rol gespeeld, ook in het politiek en
economische landschap van de 16e eeuw waren ze aanwezig.
Zonder hieraan een indringende studie te wijden, sprokkelden
we uit de Poperinse oorkonden: Willem, notabel in 1541, raadslid in 1545; Ghelein, schepen in 1549, 1556-1558; Ghelein,
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amman van 1564 tot 1567: Jacob, notabel in 1580, schepen in
1587-1588 en Ghelein, koopman in baYCn in 1623 en notabel
vernoemd in 1631.
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dictinessen in
Poperinge. (atbeelding
J. Opdedrinck. p. -1-7).
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H.C.E. Midelfort, A History of Madness in Sixteenth-Century
Germany, Stanford University Press, Stanford, 1999. R.A.
Houston, Madness and Society in Eighteenth-Century
Scotland, Clarendon Press, Oxford, 2000
Geen gek idee dachten we om ook eens buiten de grenzen van
de Westhoek ons licht te gaan opsteken over een onderwerp dat
vele auteurs in de ban houdt maar waar onderzoek nogal eens in
het vaarwater van Foucault's werken terechtkomt en dus soms
weinig originaliteit aan de dag leggen. In eigen land zijn er
gelukkig de werken van het historisch koppel Catharina Lis en
Hugo Soly (Te Gek om los te lopen, e.a.) die de weg tonen. Nu
lijken zowel ook het Verenigd Koninkrijk als Duitsland hun
eigen wegen te bewandelen in de studie naar een fenomeen dat
eigenlijk tot op vandaag actueel is. Dat er op vandaag minder
dan 2000 Belgen gedwongen in een psychiatrische instelling
zijn opgenomen maakt het probleem daarom zeker niet marginaal.
Vooral het werk over l 6de eeuwse Duitsland is origineel en
zeker niet schatplichtig aan Foucault. die er bij wijlen voor zijn
ongenuanceerde en simplificerende stellingen duchtig van langs
krijgt. Het brengt voor de periode 1450 tot 1650 enkele
vernieuwende interpretaties van grotendeels nooit eerder
gebruikt bronnenmateriaal. De in de tijd sterk wijzigende visie
en perceptie van het fenomeen is verhelderend en basis voor de
rest van zijn betoog. Het hoofdstuk over de link volksreligie en
waanzin geeft een mooi beeld van de gewijzigde religieuze
beleving sinds de opkomst van Luther. Het aantal bedevaarten is
toen sterk gedaald en pas met de contrareformatie terug sterk
toegenomen. De auteur verwijst hier tevens naar het fenomeen
van de mirakels die sterker en langer hebben standgehouden in
Duitsland dan in onze streken. Boeiend wordt het werk helemaal wanneer de auteur de stelling verdedigd dat het ontstaan
van algemene ziekenhuizen te vinden is in de protestantse en
contrareformatorische beweging vanaf het eind van de l 6de
eeuw en daarmee de stelling van Foucault van tafel veegt als
zouden deze ziekenhuizen ontstaan zijn als resultaat van de
"massale· opsluitingen van geesteszieken.
Het werk over Schotland beperkt zich tot de ruime 1sde eeuw
en is eerder methodologisch van opzet. Er is dan ook meer

gerechtelijk archiefmateriaal bewaard dat een duidelijker verschil laat maken tussen zwakzinnigheid en krankzinnigheid.
Voor de tijdgenoot was het eender: ze belandden in dezelfde
instelling. In deze eeuw (en vast en zeker ook in de l 9de eeuw)
was het gekkenhuis soms de laatste stap om sociaal onaangepasten uit de maatschappij te weren, zonder dat er eigenlijk
medisch sprake was van waanzin, krank- of zwakzinnigheid.
Hierbij leggen wij onbewust de link naar 'onze' heksen. Beide
werken zijn alhoewel verschillend van opzet bijzonder verhelderend in de ganse problematiek. Beslist aanraders. (KP)
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Johan Dambruyne, Mensen en centen. Het J6de-eeuwse Gent
in demografisch en economisch perspectief, Verhandelingen
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent, deel XXVI, Gent, 2001
Johan Dambruyne, Corporatieve middengroepen. Aspiraties,
relaties en transformaties in de 16ae_eeuwse Gentse
ambachtswereld, Verhandelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, deel XXVIII, Gent,
2002
Bij de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van
Gent zijn in 2001 en 2002 twee boeken verschenen die de neerslag vormen van het doctoraat van Johan Dambruyne over het
Gent in de 16de eeuw. Er is inderdaad in Gent buiten de
geboorte van de later Keizer Karel in 1500 nog wat anders
gebeurd. Dat de Gentse school eerder mediëvisten heeft voortgebracht dan historici van de nieuwe tijd is maar een gedeeltelijke verklaring voor het tot voor het verschijnen van deze
twee werken, gebrekkige kennis van het 16de eeuwse Gent. De
overvloed aan archiefmateriaal (het Gentse stadsarchief is ongemeen rijk) en het monnikenwerk om je er als enkeling door te
werken is m.i. eerder de reden. Wie in de twee werken de tientallen tabellen en statistieken zal lezen en interpreteren kan
enkel in bewondering staan voor het gigantisch werk dat de
auteur hiermee heeft verzet in navolging van de grote Franse
Annales-traditie van de jaren zestig en zeventig. De auteur
maakt veel de vergelijking met de stad Antwerpen waar ook
enkele degelijke studies over werden gepubliceerd. Dat we op
onze honger blijven zitten over onze regio heeft alles te maken
met het ontbreken van een synthesestudie.
Het eerste deel geeft een zoals de titel aangeeft demografisch en
economisch beeld van de stad. Vooral dat tweede deel is zeer
grondig uitgewerkt en gaat zeer diep in op alle facetten van de
economie: renten, pachtprijzen, grond- en immobiliënprijzen,
belastingen maar ook de eigenlijke economische activiteit in de
stad. De auteur gaat diametraal in tegen de vroegere stelling dat
met de godsdiensttroebelen de stad zowel demografisch als
economisch achteruit ging en dit voor lange tijd. Niet alleen
dient deze oude visie gerelativeerd te worden, maar is eigenlijk

zelfs onwaar. De auteur staaft dit dan ook aan de hand van tientallen tabellen die berusten op origineel archiefmateriaal.
Het tweede werk is in zijn opzet origineler: een studie van de
middenlagen van de vroegmoderne tijd in Gent die volgens de
auteur een veel groter belang en invloed hadden dan tot op
heden werd aangenomen. Het waren zij die de Gentse politiek
beïnvloedden en zaten achter de opstand tegen Karel V (15391540), de Beeldenstorm van 1566 en de Calvinistische republiek (1577-1584). Omdat ze de motor waren van de stedelijke
economie hadden ze een enorme invloed op het proletariaat. De
studie is prosopografisch zeer sterk onderbouwd. Deze laatste
kreeg in de 2002 de prestigieuze 3-jaarlijkse Etienne Sabbeprijs
voor geschiedenis.
Kortom, meer dan 1000 bladzijden l 6de eeuwse geschiedenis
die een plaats verdient op de (krakende) planken van ieders bibliotheek. Dank zij de jaarlijks terugkerende genereuze steun
van het Oost-Vlaamse Provinciebestuur kan deze vereniging
ieder lid zijn verhandelingen gratis aanbieden! Een groter contrast met zijn West-Vlaamse tegenhanger is niet denkbaar.
(KP)

Claudine WALLART (coord.), Florilège des archives
départementales du Nord. - Lille : Archives départementales
du Nord, [2000]. - 200 p. : ill. - ISBN 2-86059-032-3
Archieven hebben de reputatie saai te zijn. Met een gediversifieerde publiekswerking slagen archivarissen erin het grote publiek van het tegendeel te overtuigen. In dit opzicht is dit
prachtige boek een schot in de roos. De schatten van het immens
rijke Departementaal Archief in Rijsel worden op een
aantrekkelijke manier gepresenteerd : een selectie van een
kleine honderd preciosa met een pagina tekst en een pagina
kleurenillustratie. Ook voor de toelichting was geen moeite
teveel. Meer dan 30 specialisten met ondermeer Jean
Bruggeman, Stéphane Curveiller, Bernard Delmaire en Yves Le
Maner zorgden voor toegankelijke, deskundige beschrijvingen.
Het archief bewaart documenten vanaf 804 ; het oudste stuk in
het boek dateert van 816 en is afkomstig uit de kanselarij van
Lodewijk de Vrome De vroegste vermelding van Rijsel is in een
oorkonde van de graaf van Vlaanderen in 1066 met betrekking
tot de stichting van het Sint-Pieterskapittel. Er zijn iconografisch interessante zegels van de havensteden Duinkerke en
Grevelingen. Papier als drager verschijnt voor het eerst in de
Rijselse stadsrekenign van 130112. Een prachtstuk is de ingekleurde kaart van de streeks tussen Kassei en Terwaan uit de late
16de eeuw met legenden in het Nederlands. In zijn inleiding (p.
7-17) wijst directeur Claude Lanette trouwens erop dat vele
lokale archieven in het Nederlands zijn gesteld. Meer dichtbij
is de inlichtingenfiche uit 1943 die voorafging aan de arrestatie
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en overbrenging naar Ravensbrück van Lili Rosenberg.
Geschreven informatie op papier en perkament vormt de hoofdmoot maar er wordt ook gewezen op de collectie oude drukken
(een plattegrond van Sint-Winoksbergen in Sanderus' Gal/ia
Flandrica illustrata). op de beginnende fotografie en op zo veel
meer.

196

Graham DARBY (ed.), The origins and development of the
Dutch Revolt. - Londen en New York : Routledge, 2001. 175 p. : ill. - ISBN 0-415-25379-9
« Westhoek » besteedt graag aandacht aan de Opstand van de
Nederlanden tegen Spanje in de t 6de eeuw en vooral over de
emigratiegolf die Zuid-Vlaanderen zo diep heeft getekend.
Vanuit de familiegeschiedenis krijgt de diaspora een menselijk
gelaat. Voor wie de behoefte voelt om die micro-benadering te
plaatsen tegen over de brede historische context kunnen we dit
boekje aanraden. Het be\'at 8 bijdragen van internationale historici die met hun jongste studies de voorbije jaren toonaangewnd waren voor het onderzoek over de l 6de eeuwse
Nederlanden. Aan het woord komen hier ondermeer Geoffrey
Parker. Andrew Pettegree. Guido Marnef en Henk \an Nierop.
De eerste bijdrage van Henk van Nierop is een intussen klassiek
geworden opstel (eerder in het Nederlands verschenen als ·De
troon van Alva·. in Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis der Nederlanden. 1995) waarin de auteur peilt naar
naar de kern van de Opstand (strijd voor religie en nijheid) en
vooral naar de zeer gedifferentieerde manier waarop deze strijd
door verschillende maatschappelijke groepen werd ingevuld.
Guido Marnef en Henk van Nierop (in een tweede bijdrage)
gaan dieper in op de betekenis rnn respectie\clijk de steden en
de adel \·oor de Opstand en Andrew Pettegree doet hetzelfde
voor wat de religie betreft. De bundel opent met een zeer bevattelijke synthese van de Opstand (met heldere kaartjes l door de
samensteller van deze bundel. Graham Darby. docent
geschiedenis in Southampton.

Novi Monasterii : wetenschappelijk jaarboek van het
Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138' te Koksijde ten bate van
het historisch onderzoek over de cisterciënzers in
Vlaanderen en Nederland. - Vol. 1 (2001), 71 p. - Gent :
Academia Press ; Koksijde : Gemeentebestuur, 2001. ISBN 90 382 0339 X
In Pasen 2003 opent het nieuwe en prestigieuze abdijmuseurn
·Ten Duinen 1138' in Koksijde. De wetenschappelijke museumstaf koppelt aan deze nieuwe start meteen ook een jaarboek
dat wil berichten over en een forum bieden voor de cisterciënzergeschiedenis in Vlaanderen en Nederland. Dit veelbelovend

initiatief start met een boeiende eerste jaargang. Deze bevat de
referaten gehouden op de studiedag « De cultuurhistorische
input van Cisterciënzersites in West-Europa » gehouden op 2223 september 2000 te Koksijde. Daar is een lijst van literatuursignalementen ( 1999-2001) op het vlak van de cisterciënzersgeschiedenis aan toegevoegd. Info via Abdijmuseum Ten
Duinen 1138. Koninklijke Prinslaan 8. B-8670 Koksijde
(duinenabdij @koksijde.be ).

Hans COOLS, Mannen met macht : edellieden en de modeme staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (14751530). - Zutphen: Walburg Pers, 2001. - 415 p.: ill. - ISBN
90-6011-625-9
De Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers
werkten hard aan het staatsvormingsproces binnen de
Nederlanden in de l 5de en de l 6de eeuw. Daartoe konden ze
terugvallen op de medewerkingvan een loyale groep. overwegend uit aristocratische middens. die in steden. gewesten en het
leger sleutelposities innamen en de vorstelijke belangen doordrukten. In dit bijzonder vlot leesbare boek legt de auteur deze
mechanismen bloot. en dist hij een diepgravend portret op van
deze groep. Vanzelfsprekend komt de aristocratie uit ZuidVlaanderen. het Rijselse. Artesië en het door Filips de Stoute
opnieuw verworven Picardië uitgebreid aan bod.
De licentieverhandeling ( 1992) van de auteur had precies de
macht van de adel in de kasselrij Rijsel in deze periode tot
onderwerp. Prominent waren de heren van de familie de Croy
die hun machtsbasis in deze regio hadden. maar ook meer
bescheiden figuren krijgen de aandacht zoals Jan van Hames.
heer van Sangatte. Joost van Belle. heer van Zoeterstede. Pieter
van Bergues en tientallen anderen. Een groot deel van het boek
(p. 149-308) bestaat overigens uit een prosopografie. alfabetisch
op naam geordend.

Revue historique de Dunkerque et du Iittoral : N° 35,
Décembre 2001. - Dunkerque : Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, 2001. - 454 p. : ill.
Revue historique de Dunkerque et du Iittoral : tables 19722000 : N° 2, hors série . - Dunkerque : Société dunkerquoise
d'histoire et d'archéologie, [2001]. - 245 p.
Samen met de 35ste jaargang bracht de Société dllnkerqlloise
d'histoire et d'archéologie meteen ook een extra-nummer uit
met de bibliografie van de voorbije jaargangen. vanaf 1972. In
dat jaar werd de Société opnieuw tot leven gewekt, tot 1983
onder de naam Société des Amis du Vieux Dunkerque. Deze
vereniging wierp zich op als erfgenaam van haar prestigieuze
voorgangers (Société Dunkerqlloise pour /"encouragement des
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Sciences, des Lettres et des Arts, en de Union Faulconnier),
opgericht diep in de 19de eeuw, maar in de dertiger jaren van de
vorige eeuw van het toneel verdwenen. De nieuwe start zorgde
voor een volwaardig historisch tijdschrift, dat medewerking
vond in de academische wereld, en vandaag, in tegenstelling tot
vele andere lokale en regionale historische kringen en tijdschriften, een bijzonder bloeiend bestaan kent onder leiding van
Christian Pfister. De specifieke grenssituatie van Duinkerke
verklaart ondermeer de internationale belangstelling voor het
tijdschrift ; de redactie ondersteunt dit door alle artikelen te
198 voorzien van een samenvatting in het Spaans, het Engels en het
Nederlands. In de bibliografie worden de 342 tot op heden verschenen artikelen meestal ook met deze samenvattingen
opgenomen en verder ontsloten via twee registers.
De lijvige jaargang 2001 biedt een getrouwe staalkaart van de
domeinen waarop deze historische vereniging actief is met
ondermeer maritieme geschiedenis (o.a. over archieven over
Duinkerke en Calais in Bilbao, smokkel in Ierland in de 16de
eeuw), kaapvaart, en de weredloorlogen (Patrick Odonne over
de Duinkerkse epuratiedossiers (1944-1949)).
In het bijzonder willen we verwijzen naar het overzicht dat
Christian Pfister biedt van het familiekundig onderzoek in de
Noord-Franse kuststreek (van Ghyvelde tot Grevelingen, de
noordelijke gemeenten van het arrondisement Duinkerke)
gedurende de voorbije kwarteeuw : Un quart de siècle de
recherche généalogique en Flandre maritime. p. 415 tot 418.
Daarin geeft hij voor elke gemeente de tafels en de analyses van
akten die vrijwilligers van de Cercle Généalogique FlandreArtois (Belle en Roosendael ) hebben aangelegd.

Annales du Comité Flamand de France, 58 (2000). Hazebrouck : Comité Flamand de France, 2001. - 148 p. :
ill. - ISBN 2-908062-06-2
11 bijdragen over Frans-Vlaanderen bevat dit nieuwe jaarboek
van het bloeiende Comité Flamand de France. Roger Berger
opent met een inkijk op de eigen archiefschatten van de vereniging. Het betreft documenten die verband houden met het wilhelmietenklooster van Peene. van 1243 tot 1712. Vervolgens (p.
15-45) wordt diepgravend ingegaan op de laatmiddleleeuwse
graanhandel langs kanalen en rivieren tussen Vlaanderen en
Artesië, één van de graanschuren van Vlaanderen. Transport
over water was veruit het goedkoopst. Vooral de Leie liet toe de
voornaamste Vlaamse klanten. zijnde de grote steden, te bedienen. Sint-Omaars als poort van Artesië en Gent in Vlaanderen
bekleedden in deze economische uitwisseling de sleutelposities.
Archeologen met ondermeer Nathalie Vanbrugghe maken aan
de hand van overwegend iconografische en cartografische bronnen een reconstructie van het poortgebouw en het binnenhof
van de abdij Beaupré-sur-la Lys van de 16de tot de 20st eeuw.

Vandaag rest er niets meer ; de hoeve verdween als laatste getuige van deze monastieke site in l 988. Christiane Lesage zorgt
zoals steeds voor nieuwe gegevens over Frans-Vlaamse monumenten. De ontdekking van correspondentie van de BenjaminJoseph Dewarlez-Lepers (1767-1819) maakt duidelijk dat deze
architect verantwoordelijk was voor de grondige verbouwing
van het zogenaamde kasteel Vandamme in Kassei. Verschillende
brieven tussen generaal Dominique Vandamme (1770-1830) en
de architect hebben betrekking op het kasteel. Kleinere notities
en boekbesprekingen vinden hun weg via het Bulletin (nrs 5860, telkens 24 pagina's), met nieuws over de molens in Belle in
l 780, de kunstenaarsfamilie Bafcop, de Sint-Maartenskerk in
Arneke, de l 6de_eeuwse astroloog Pieter Haschaert uit
Armentiers, enz.

Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et
de la région. - Tome 31 (2001), 384 p.
De Historische Kring voor het Leiegebied rond Komen en
Waasten, de uithoek van de Westhoek, doet met dit goed gestoffeerde en prestigieus uitgegeven nieuwe jaarboek haar reputatie
alle eer aan. Minder goed nieuws in 2001 was het overlijden van
Henri Bourgeois ( 0 1927), voorzitter van de vereniging van
1966 tot 2001. De 19 bijdragen en een reeks mededelingen kunnen hier niet allemaal worden behandeld. Fabrice de
Meulenaere beschrijft de heerlijkheid Doulieu (Zoeterstede) in
die zicht uitstrekte in Stegers (Estaires) en Steenwerck en aldus
een enclave vormde van de kasselrij Waasten in de kasselrij
Belle. Er zijn schepenakten bewaard voor de jaren 1740-1749
en 1760-1769 (Rijsel, ADN, E 2710-2711 ). Dezelfde auteur
beschrijft Nieuwkerke in de 18de eeuw, in 1769 losgeweekt uit
de kasselrij Belle en ondanks lokaal verzet toegevoegd aan de
kasselrij Waasten. Jean-Philippe Lahouste put breedvoerig uit
het familiearchief Stragier en schets aan de hand van de correspondentie van Fernand Stragier ( 0 Waasten, 1892 ; gesneuveld
in Staden in 1918) een persoonlijk oorlogsverhaal, 1914-1918.
Het artikel wordt ondersteund door een vereenvoudigde
genealogie Stragier-Vereecke-Bavay (p. 282). Boeiend is het
onderzoek van Francis De Simpel over het visrecht in de Leie
(Komen, Nederwaasten, Waasten, Deulemont, Frelinghien en
Houplines) van de late Middeleeuwen tot het einde van het
Ancien Régime.
Onderzoekers voor deze regio kunnen terecht in het « Centre de
Documentation de la Société d'Histyoire de Comines-Warneton
et de la Région, Hötel de Ville, place de l' Abbaye, B-7784
Warneton (telefoon 056 557966). Bibliothecaris is Michel Van
Pottelberghe.
Ludo Vandamme
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In het nummer 2002/1-2 van de Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis staan uitzonderlijk eens twee
artikelen die betrekking hebben op de Westhoek. Eerst behandelt Kristof Papin de Poperingse rijkepijnders te Brugge op het
einde van de 15de eeuw. Tine van Bortel heeft het over de
Stadschirurgijns in het Graafschap Vlaanderen in de 17de en
l 8de eeuw en meerbepaald deze te Ieper en Gent. In Aan de
Schreve (2002/4) staat een lezenswaardige bijdrage van de hand
van Guido Vandermarliere over 'waarom men hommel 'hommel' noemt In hetzelfde nummer doet duivel-doet-al Henri
Vandenberghe de stichting uiteen van zijn pre-museum van
devotionalia in samenwerking met de Vrienden van het Archief
waaraan bovengenoemde ook al zijn verzameling overlijdensbrieven schonk.

Inhoud jaargang 2002

Het bestuur
Westhoek zet zijn stichter in de bloemen
De huldiging van Jaak De Caestecker
(Poperinge, 18 april 2002)

3

Arnold Preneel
Het platteland ten noorden van Ieper
in het midden van de 16"' eeuw:
de penningkohieren van 1543 (1) Zonnebeke

7

Kristof Papin
Lenen te Winnezeele anno 1514
Een bijdrage tot de leenroerige situatie
van het burggraafschap Winnezeele

35

Germain Schoonaert
Pieter de V riese, stadsschoolmeester in
Poperinge (1569-1576), drukker, boekhandelaar en
boekbinder in Ieper (1576-1582)

45

Arnold Preneel
Het platteland ten noorden van Ieper
in het midden van de 16"' eeuw:
de penningkohieren van 1543 (2) Beselare

59

Germain Schoonaert
De pastoors van de Sint-Janskerk in Poperinge
tijdens de reformatie. Meester Mattheus de Gay,
pastoor van Sint-Jans in Poperinge
(1542, 1550 -ca 1575)
Heer Willem Dol, pastoor van Sint-Jans in Poperinge
(ca 1575-1580)

81

Stefaan Riem
Het platteland in de kasselrij Kassei
in het begin van de l 6d' eeuw:
een renteregister van de armendis van Winnezele, 1523

99

Arnold Preneel
Het platteland ten noorden van Ieper
in het midden van de l 6de eeuw:
de penningkohieren van 1543 (3) Passendale

159

Germain Schoonaert
Abdijrevolte bij de Benedictijnen in Sint-Omaars
(1492-1493)

187
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Kopij

De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan het
oude Westkwartier. met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/ambachten
Broekburg. Kassei. Sint-Winoksbergen. Belle. Ieper. Veurne en Waasten. samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels. bronnenuitgaven. reportages en
interviews. archiefsignalementen. nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van teksten op computerdiskette (bij voorkeur in Word. samen met een uitprint ) op prijs. De publicaties van lange artikels kan. in overleg met de auteur. over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek publiceert in de taal van de auteur: aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs en niet de uitgever. zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.

Abonnementen
Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 160 pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Bovendien zijn alleen nog de nummers van jg. 11 (1995 ),
jg. 12 (1996). jg. 13 (1997). jg. 14 (1998), jg. 15 (1999). jg. 16 (2000) en jg. 17 (2001)
beschikbaar aan de vigerende abonnementsvoorwaarden. Nieuwe leden kunnen de vorige
beschikbare jaargangen bekomen met een éénmalige korting van 20 9r.
De abonnementsprijs is een minimumbijdrage. De abonnementsvoorwaarden voor 2002
zijn:
België:
Nederland:
France:
Andere landen:

13,00 EURO overschrijven op rek.464-8289111-29, t.n.v.
Westhoek v.z.w" Oude Yeurnestraat 37. 8900 leper.
14.50 EURO overschrijven op Rabobank-rek. 11.33.39.143. t.n.v.
Ludo Yandamme. Doornhut 28. 8310 Brugge.
14.50 EURO par virement au compte LA POSTE nr. 12 258 06 T Lille,
au nom de Mattias Pattyn, Spiervelden 4. 8950 Heuvelland-Nieuwkerke
16.50 EURO op rek. 000-1692845-01. t.n.v.
Stefaan Lazoore. Oude Veurnestraat 37. 8900 Ieper.

Wes:i;J:ioek·leden die reeds hun bijdrage voor 2002 hebben overgem~t, vimJ.en
adresstrook de indicatie 0 / lidnummer I 2002.

Druk en opmaak : Drukkerij Vonksteen. Langemark
Vormgeving omslag : Diederik Vandenhilcke. leper

ISSN 0773-5766
Verantwoordelijke uitgever : Ludo Vandamme. Doorn hut 28. 8310 Brugge.

e>p de

Onze gezinnen ... ze bouwen aan een huis, aan de toekomst van
hun kinderen, aan later. Wij van KBC Bank & Verzekering staan altijd
klaar om hen met raad en daad bij te staan in hun plannen. Want onze
gezinnen, daar hebben we het nu eenmaal voor. http://www.kbc.be
KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT
DE KREDIETBANK, ABS-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KBC

We hebben het voor u.

Bank & Verzekering

boeken
tijCilschnften
fotaers
alle hanr;te/s- en gelegenheidsdrukwerk

drukkerij
marktplein 33
057 /48 80 92

brochures

n.v. vonksteen
8920 langemark
fax 057 / 48 62 37

Verantwoordelijke uitge1·er
Ludo Vandamme. Doornlnll 28, 8310 Brugge

WESTHOEK

Tijdschrift voor

geschiedenis & familiekunde
in de Vlaamse & Franse Westhoek

J<1arg<111g N, 2003, nrs. 1-4
8-XJ/O Brug1<e St.-Kruis

Af~i/ick<1111oor

VVF-Westkust
Volgnr : .4 3 -')'3
Jaar:

}._t.:>ö'j

WESTHOEK
Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek.

Westhoek is de voortzetting van: Westhoek-Info: mededelingen van Westhoek, kring voor
geschied- en familiekundig onderzoek in de Westhoek.
Westhoek is een publicatie van: Westhoek, kring voor geschiedenis en familiekunde, v.z.w.
Westhoek werd opgericht in 1983 door Jaak Decaestecker, tot 1994 de bezieler van het
tijdschrift en de vereniging. Sedert 1994 is hij ere-hoofdredacteur.

Raad van bestuur
Wilfried Beele (ere-voorzitter), Noë! Boussemaere, John Desreumaux, Stefaan Lazoore
(secretaris-penningmeester), Kristof Papin, Mattias Pattyn, Arnold Preneel (voorzitter),
Germain Schoonaert, Ludo Vandamme.
Redactie
Wilfried Beele, Noë! Boussemaere, John Desreumaux, Pieter Donche, Stefaan Lazoore,
Kristof Papin, Mattias Pattyn, Jef Pollée, Germain Schoonaert, Ludo Vandamme
(voorzitter),
Kernredactie
Wilfried Beele, Noë! Boussemaere, John Desreumaux, Stefaan Lazoore,
Kristof Papin, Mattias Pattyn, Ludo Vandamme.
Penningmeester
Stefaan Lazoore.
Adressen:
Redactie :
Administratie:

Bestuur:

Ludo Vandamme. Doomhut 28, B-8310 Brugge
Tel : 050 37 03 86
Stefaan Lazoore, Oude Veurnestraat 37, B-8900 Ieper
Tel: 057 21 87 79
Email adres : Stefaan.lazoore@village.uunet.be
Arnold Preneel, Termereboslaan 16, B-3020 Winksele
Tel: 016 48 08 53

Op de omslag:
Boven: Zegel in rood was met wapen van Jan de Meyere, baljuw van Isabelle de Noyelles, vrouwe van Poelkapelle
1550 (leper. Stadsarchief).
Midden, Figuratieve kaart (Sebastien de Beaulieu) van Ieper en omgeving ten tijde van het beleg van 1648 (Ieper,
Stadsarchief).
Onder: De schenking van een kapel aan de Vlaamse vluchtelingen in Colchester, anoniem schilderij (Colchester,
Raadkamer van het Stadhuis)

Liber amoricum
Jaak Decaestecker

Paul Breyne, gouverneur l'an West-Vlaanderen
Woord vooraf

3

Ludo Vandamme
Jaak Decaestecker ( 1948-2003)

7

Heraldiek: het wapen De Caestecker

21

Een vriendengroet : getuigenissen en teksten
Agnes Boudry

27

Marilrn Couck & Johan Van Twembeke

28

Luc Hermans

32

Herman Houwen (t)

36

Jan Luvssaert

38

Cyriel Moeyaert

41

Sonja Syryn

44

Luc Van Hauwaert

47

Daniël Merlevede
Genealogie, waar is dat goed voor?

49

Gwij Mandelinck
De Westhoeker, ook in de geus geprofileerd?

55

VVF-Westkust

Volgnr:

Jaar:

Naamkundige, genealogische en historische bijdragen
Wilfried Beele
De familienaam Decaestecker

57

Wilfried Beele
De familienaam Houwen

63

André R. Bauwens
Een rekening van de proosdij van Lo en het klooster
van Roesbrugge. 1580-1581

67

Wilfried Beele
Twee remissiebrieven op de naam De Caestecker

97

Wilfied Beele & Stefaan La-:oore
Gedwongen onderhoud van Spaanse troepen in Ieper
in de late zestiende eeuw

103

Noë! Boussemaere
Een geanimeerde boottocht op maandag 30 mei 1569

115

Noë! Boussemaere
Een pardoenbrief anno 1602

123

Jef Caillau
129
Voor het eeuwige zieleheil. Begrafenisrituelen en -gebruiken
bij het overlijden van Gillise Temync (Veurne, ca 1523)
Pieter Donche
Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces
uit 1579

135

Pieter Donche
Anna Verdebout, geloofsvluchtelinge ( 1568-1577)

161

Kristof Papin
De laatste rekening van het aartsdiaconaat Vlaanderen
van het bisdom Terwaan (1554-1555)

167

Mattias Pattyn
De bezittingen van Karel van Sint-Omaars (1533-1569)
in het Westkwartier

193

Arnold Preneel
199
Interdiocesane huwelijken in de dekenij Roeselare (1566-67)
Arnold Preneel
Doodhalmen in de kasselrij Ieper in 1582

205

Germain Schoonaert
Een Poperingse saeye voor mijn heere van Maroilles
(1577-1580)

215

Ludo Vandamme
De religieuze kaart van Zillebeke in de kasselrij Ieper
(1566-1568)

221

Woord vooraf

PAUL BREYNE, GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN
3
Op 18 april 2002 werd in Poperinge Jaak Decaestecker gehuldigd. Het was een warme viering waarin ik samen met enkele
mensen van de initiatiefnemende verenigingen Westhoek en
VVF-Westhoek hulde bracht voor zijn vele werk voor de
geschiedenis en de familiekunde in de Westhoek. Waar mensen
samenkomen in dankbaarheid groeien nieuwe dingen. Daar
werd het idee geboren om deze hulde te bekronen met een Liber
Amicorum laak Decaestecker. Jaak werd voorzichtig gepolst,
zag dat het goed was, maar fluisterde alle betrokkenen steeds
opnieuw toe dat hij dat wellicht niet meer zou kunnen meemaken. Op 22 augustus 2003 overleed Jaak en werd hij in besloten
kring ten grave gedragen in Kemmel.
Terecht hebben de samenstellers gekozen om aan de opzet van
dit vriendenboek niet te raken. Het wordt uitgebracht als een
« liber amicorum », net alsof Jaak nog steeds onder ons is. Een
boek van vrienden van J aak.
Dit vriendenboek inleiden roept bij mij gemengde gevoelens op.
Dankbaarheid om wat Jaak heeft betekend voor mij, voor de
vele mensen die bijdragen tot dit boek, voor zovele anderen.
Maar ook verdriet om een goede vriend die is heengegaan. Ik
heb Jaak gekend in goede en kwade dagen. Jaak als een enthousiaste werker die bergen verzette, zoals zijn inzet voor het
belangrijke Sandwichproject in 1988, dat vele ogen in binnenen buitenland opende. Maar vooral de laatste jaren, toen hij door
een aanslepende ziekte niet langer het huis uit kon, waren de
ontmoetingen veelvuldiger en intenser. De uitstraling en gedrevenheid waarmee hij het weinige, dat fysiek nog voor hem
mogelijk was, aanpakte, maakte de mensen die hem omringden
sterker, meer opgewassen voor hun taak. Ook dit was mijn ervaring, telkens weer, toen ik bij hem op bezoek ging, in het nieuwe huis in de Spellewerkstraat in Poperinge. Het is deze intensiteit die hem onsterfelijk maakt en die ook door dit liber amicorum wordt uitgedragen.
Jaak Decaestecker was een buitengewone man en dat straalt af
op dit vriendenboek. Het is drieledig opgevat. Eerst blikt Ludo
Vandamme, redactiesecretaris en jarenlang « compagnon de
route » van Jaak, terug op leven en werk. Een portret van een

fiere Westhoeker, een begenadigd vorser, een warme huisvader
en echtgenoot, een gedreven en principiële man. In een tweede
luik brengen mensen die, vaak onverwacht, in het leven van
Jaak verschenen en hem niet meer loslieten, een persoonlijke
groet. Vriendschappen van jaren zeg maar. Deze getuigenissen
nemen de vorm aan van vriendenbrieven of teksten van vrienden die hem diepgaand inspireerden in zijn leven en werk. In
het derde en laatste luik komen de vrienden-historici aan het
woord. Ze brengen origineel onderzoek naar buiten op het terrein dat Jaak zo bijzonder lief was en dat hij al die jaren met de
vereniging Westhoek heeft uitgedragen. Alle bijdragen raken de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek, aan weerszijden van de schreve, tijdens de lange zestiende eeuw.
Jaak was een man van zijn woord, ook een man van het woord.
Met woorden verhalen vertellen, meningen uitdragen, mensen
overtuigen. Ook van het geschreven woord : zijn jarenlange
engagement in het historisch métier resulteerde in een mooi
Westhoek-bibliotheekje. Met dit boek komen zijn talrijke vrienden aan het woord. Om wat hij voor ons allen heeft betekend,
voor altijd in ons hart vast te leggen.

S

Jaak Decaestecker (1948-2003)
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Jaak Decaestecker werd geboren op 13 november 1948 m
Kemmel. Hij overleed op 22 augustus 2003 in Poperinge.
Jaak groeide op in Kemmel. in een eenvoudig gezin in een huis
langs de Wijtschatcstraat. Zijn ouders Cyriel Decaestecker en
Maria Houwen, gehuwd in 1938. hadden twee kinderen.
Walter werd geboren in 1945 en Jaak in 1948. Zijn vader was
afkomstig van Langemark, waar eeuwenlang de voorouders
hadden gewoond en gewerkt. De familie van zijn moeder had
generatieslang haar thuis gevonden in Reningelst. Vader Cyriel
Decaestecker was een eenvoudig en rechtschapen man. School
had hij nauwelijks gelopen want zijn vader overleed toen hij
veertien was. Hij kwam op voor rechtvaardigheid. hield van
muziek - hij speelde louter op het gehoor melodieën op zijn
Lichterveldse accordeon - en kon honderduit vertellen. Over
zijn vader bijvoorbeeld. Juliaan Decaestecker. die op jonge leeftijd, vijfenveertig jaar, was overleden en die Jaak net als zijn
grootmoeder trouwens. dus nooit heeft gekend. Deze verhalen
over een man. zijn grootvader. waarmee hij blijkbaar veel
gemeen had boeiden hem mateloos.

Het geboortehuis van
Jaak Decaestecker op het
Vrooiland in Kemmel

Vanzelfsprekend, dit was zo voor elke gezin uit de Westhoek,
waren dit oorlogsverhalen, over vluchten. overleven, en een
nieuw bestaan opbouwen. Jaaks grootouders woonden bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Sint-Juliaan bij
Langemark. De Decaesteckers waren eeuwenlang als kleine
boeren bedrijvig geweest maar raakten in de crisis van de jaren
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negentig van de negentiende eeuw « uitgeboerd ». Net zoals
zovele mensen uit de streek lieten Jaaks grootouders in 1914
have en goed achter, stopten de spaarcenten in een geheime
bergplaats in de grond, en vluchtten naar Frankrijk. De vluchtroute bracht het grote gezin - er waren een tiental kinderen,
waarvan de oudste geboren was in 1902 - eerst in Dikkebus,
waar ze werden opgevangen door Jules en Flavi Delanote.
Vervolgens ging het de grens over, naar Hazebrouck. Er werd
buiten geslapen op het marktplein, en één van de kinderen,
Robert, liet er het leven. Calais werd de volgende tussenstop. In
deze havenstad werden er bij Cyriel, de vader van Jaak en toen
drie jaar oud, sporen van tyfus vastgesteld. Terwijl de familie
aan boord ging van een ruim kolenschip dat verder zuidwaarts
langs de Franse kust vaarde, bleef de kleine Cyriel achter in
Calais, in een Engels militair hospitaal. Hij bleef er tot 1917 en
sprak toen enkel nog Engels. De vluchtroute van Juliaan
Decaestecker en zijn groot gezin eindigde diep in het zuiden, in
Bordeaux ; de Vlaamse vluchtelingen werden er verspreid over
de regio en Juliaan kwam in Langon terecht.
Grootvader Decaestecker vond er werk in de houtzagerij ; grote
boomstammen, landinwaarts geveld, kwamen via de Girande
naar Langon. Bij het uit de rivier halen van boomstammen
kwam hij in het ijskoude water terecht ; zwaar getroffen door
verkoeling voorspelde de dokter hem nog weinige jaren. Daar in
Langon werd het gezin ook herenigd en bracht een Engelse verpleegster de kleine Cyriel terug binnen zijn gezin. Het bleek een
moeilijke aanpassing in een gezin dat hem totaal « vreemd »
leek. De oudere kinderen hadden intussen werk gevonden in de
streek en het leek erop dat het herenigde gezin in Frankrijk zou
blijven.
Pas toen Jules Delanote vanuit Vlaanderen opnieuw contact
zocht, viel het besluit om terug te keren naar de geboortegrond. Delanote had een nieuwe ast opgericht en daar kon
Juliaan aan de slag. In Sint-Juliaans waren alle sporen van hun
vroeger huis én de spaarcentjes weg; voorlopig kon de familie
inwonen bij de ast en uitkijken naar een lapje grond. Kort daarop kan de familie zich definitief vestigen in Dikkebus, op een
stukje grond bij "den Prol" waar een oud gebouwtje op stond.
Met steun van het Koning Albert Fonds werd een bescheiden
huis gebouwd. Hier werd "t Huzeken" geboren dat later door
Jaak, Annie en de kinderen werd bewoond. Grootvader Juliaan
boerde op het bijhorende land maar kort daarop, in 1925, overleed hij. Een groot gezin bleef vaderloos achter; de uit werken
gaande kinderen zorgden voor het inkomen. Zo ging een zus
gaan "dienen" bij textielbaronnen in Noord-Frankrijk. Toen ze
naar huis kwam bracht ze chocolade mee en dat betekende
feest! Grootmoeder Sebastina Loyson overleed in 1945.

Cyriel Decaestecker, laaks vader, was elf jaar toen zijn ouders
zich in Dikkebus vestigden om een nieuw bestaan op te bouwen, veertien jaar toen zijn vader overleed. Hij ging werken bij
de boeren. Tot aan zijn huwelijk in 1938 deed hij 27 hofsteden
in de streek Dikkebus-Kemmel. Goede boerenknechten waren
gezocht en ze "verlegden" zich als ze bij een andere boer betere voorwaarden kregen. Cyriel heeft lang gewerkt op de hofstede van boer Van Peteghem in Kemmel. In 1938 huwde Cyriel de
twee jaar jongere Maria Houwen. Kort daarop brak de Tweede
Wereldoorlog uit en het grote gezin Decaestecker viel uiteen.
Cyriel en Maria vestigden zich in een huisje op het Vrooiland
langs de Wijschatestraat in Kemmel, opnieuw middenin het
platteland. Na de oorlog herstelde de economie zich en vooral
de expansieve Noord-Franse industrie trok op grote schaal
Vlaamse arbeiders aan. Ook Cyriel trok de grens over om zijn
brood te verdienen. Hij werkte als handlanger en later als "chefmagazijnier" in Tourcoing, onder meer in de Etablissements Pol
et Jean Tyberghien, een textielfabriek. Vader Decaestecker kon
bijzonder vlot om met de Franse taal, gebruiken en mensen.
Ook laak voelde zich in Frans-Vlaanderen steeds als een vis in
het water. Moeiteloos legde hij contacten en werd hij binnen de
Noord-Franse genealogische kringen als één van hen aanzien en
aangezien als het aanspreekpunt in Vlaanderen.

laak voert het woord op vertrouwd terrein. het stadhuis van Belle in FransVlaanderen, 1988.

De vroegste herinneringen van laak gingen terug tot Kemmel,
naar het Vrooiland. Het zijn bijna metafysische gewaarwordingen die hij helemaal op het einde van zijn leven nog onder
woorden bracht. Hoe hij, nog geen drie jaar oud, dwaalde op
geploegde akkers aan de overkant van de Wijtschatestraat, viel
en bleef liggen, doordrongen van de geur van de aarde en het
geluid van de wind. Vader en moeder Decaestecker verhuisden
in maart 1952, een verlate harde wintermaand, naar het voor-
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ouderlijke huis in Dikkebus waar laak en zijn broer verder
opgroeiden. laaks moeder organiseerde het huishouden, werkte
bij de boeren en via het rapen van ijzer en koper op de akkers
werd voor een extraatje gezorgd. Zij was een kranige, werkzame vrouw en ze is dat nog steeds. Vader Cyriel overleed in
1979.

JO

laak liep school aan het Iepers Atheneum. Talen boeiden hem en
ook de lessen geschiedenis van leraar Joseph Gheysen lieten
sporen na. Reeds in de lagere school haalde hij een eerste prijs
geschiedenis. Niettemin koos hij voor een gedegen vakopleiding. Hij studeerde voor kok aan de Hotelschool Ten Duinen in
Koksijde. net als zijn drie jaar oudere broer. Op het einde van
zijn leven kon hij ze bijna allemaal vlot bij naam noemen en
voor de geest halen: zijn leraars aan het Atheneum en aan de
Hotelschool. In 1967 ging laak onder de wapens en dan volgden jaren van intens beroepsleven. laak was een meester kok en
stond als chef aan het fornuis van klasserestaurants. In de RallySt. Christophe in Deurle, even ook in het restaurant « Le
Sauvage » van zijn broer op de Markt in Kassei. en andere
exquise huizen. Hij hield van eerlijke. verse producten en maakte wonderlijke dingen. De Leiestreek werd zijn nieuwe thuis en
hij leerde er ook zijn vrouw kennen. Annie Bassez uit Astene.
Op S februari 1971 huwden laak en Annie. en het jonge koppel
vestigde zich in de Leiestreek. in Deurle-aan-de-Leie. dicht bij
het werk. In deze wereld van de toprestaurants maakte laak
naam en faam. Het was bijzonder hard werken. er werd mooi
verdiend. maar het zware werk eiste veel van het jonge gezin.

Rally - St. Christophe in Deurle-aan-de-Leie waar Jaak aan het fornuis
stond

In 1973 namen Jaak en Annie een moeilijke beslissing, die hun
leven een volledig nieuwe wending gaf. Jaak stopte als « chef
de cuisine » en het jonge gezin - de oudste zoon Karel was toen
twee jaar - verhuisde naar de Westhoek, naar de voorouderlijke
grond van Jaak. Dit moet heel letterlijk worden genomen want
gekozen werd om het huisje in Dikkebus, dat ooit door zijn
grootvader was opgetrokken maar er nu vervallen bijlag,
opnieuw bewoonbaar te maken. Het was werk van eigen handen, want Jaak was een doener en had van alles verstand. Het
werd een droom van een landelijk huis, bescheiden maar gezellig, langs de kleine weg van de Hallebast (Dikkebus) naar de
Ouderdom (Reningelst). Velen die later de weg naar 't Huz.eken
aan de Rozelaarsstraat vonden, genoten er van hun knus verblijf, de warme ontvangst en de weidse vergezichten die reikten
tot aan de West-Vlaamse Bergen. Annie vond een baan in het
H. Hartziekenhuis in Ieper en Jaak nam de taak van huisman op
zich. In 1974 werd Jan en in 1977 Anneke geboren.

't Hu~eken aan de Rozelaarsstraat in Dikkebus: voorouderlijke grond.
zoete inval en "zenuwcentrum" van Westhoek

Huisman zijn is nu misschien trendy maar was toen nog pionieren. opboksen tegen vooroordelen en misverstanden. Het deerde Jaak niet. integendeel. Het gezinsleven en vooral de opvoeding van opgroeiende kinderen was niet iets wat je er zomaar
bijnam. Het maakte de kern van zijn leven uit. Opvoeden betekende : voorbeelden stellen, lijnen trekken, voor warmte en
openheid zorgen. Jaak hanteerde uitgeproken principes en
praatte daar graag over. Het woord had iets magisch bij hem,
gesproken én geschreven.
Jaak was een buitenkind en in Dikkebus herbeleefde hij de
jeugdjaren. De opeenvolging van de seizoenen, het komen en
gaan van de boeren op de akkers, de zware duisternis in de lange
wintermaanden, de felheid van de vruchten op het land. Even fel
kon hij uithalen naar de verloedering van de boerenstiel, daar
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waar authenticiteit en eerlijkheid het moesten afleggen tegen
het vlugge gewin. Zijn leven lang bleef hij zich betrokken voelen met het leven op het platteland en moeiteloos sprak hij de
taal van de boeren. Hij adoreerde Djoos Utendoale die dit alles
in enkele krachtige woorden kon neerzetten. Ook in zijn historisch en familiekundig werk en lectuur ging zijn aandacht uit
naar het plattelandsleven. Hij was enthousiast over en geïnspireerd door de boeken van Rik Castelain over het Oudenaardse
plattelandsleven, « Het brood van de annen » waarin W.H.
Oliemans de opmars van de aardappel door Europa volgt, en
vooral « Het einde van de onveranderlijkheid », uitgegeven
door de heemkundige kring Het Land van Nevele, waarin de
polsslag van het leven, werken en wonen op het platteland op
het einde van het Ancien Regime zo indringend is beschreven.'
Vanaf het einde van de jaren zeventig raakte laak in de ban van
de familiekunde. De belangstelling was er reeds van jongsaf aan
maar nu er ook wat vrije tijd beschikbaar werd groeide deze
interesse uit tot een vakkundig uitgeoefende hobby en tenslotte
tot een meer dan voltijdse job. Alles begon bij zijn zoektocht

1
Jaak rapporteerde daarover in Westhoek-Info. 3
(1987). p. 14-15. 10
( 1994). p. 25-26. en 3
( 1987). p. 37-38.

naar de eigen wortels. Vetrekkend vanuit de familieverhalen
dook hij de archieven in en werkte hij zijn eigen stamreeks uit.
Meteen werd hij geconfronteerd met alle problemen die de
genealogische vorser die onderzoek doet in de brede Westhoek
mee geconfronteerd wordt : de bevolkingsommekeer tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog, samen met het onherstelbaar verlies
aan eersterangsbronnen, de opdeling van de Westhoek over
twee nationale staten in de zeventiende eeuw, en tenslotte de
Opstand van de Nederlanden tegen Spanje in de zestiende eeuw
die zo diep in de Westhoek had ingegrepen. laak overwon ze
allemaal behalve de laatste. Hij reikte met zijn stamreeks tot
diep in de l 7de eeuw in Langemark maar de ontwrichting van
de bevolking op het einde van de 16de en het begin van de l 7de
eeuw was ook voor zijn onderzoek een brug te ver. Doorzetter
en vechter als hij was beet hij zich verder in deze problematiek
vast. Over Langemark in deze periode verrichte hij baanbrekend
onderzoek door de belangrijke telling 1610 uit te geven en te
bewerken. Velen voor hem hadden deze ambitie gekoesterd
maar onverrichter zake opnieuw moeten opbergen. Het terugvinden van de oudste wortels in Langemark deelde hij met
Cyriel Moeyaert, toen voorzitter van het Komitee voor FransVlaanderen. en dit was een voedingsbodem voor een lange
vriendschap en samenwerking.
laak ontwikkelde niet alleen een feilloze methodiek voor genealogisch onderzoek. hij verwierf evenzeer een groot inzicht in
de bronnen. Zo wees hij. vanuit zijn ervaring met het bekende
fonds Merghelynck en ondanks felle contestatie. zoekers de
weg naar een sleuteldocument. het zognaamde Merghelynck
4bis. Maar bovenal groeide het inzicht dat genealogie al les met
geschiedenis heeft te zien. Loutere graadgenealogie bracht weinig bij : waar het om gaat. is mensen van vlees en bloed neer te
zetten in hun maatschappelijke omgeving. Hij toonde een groot
respect voor historici. Geschiedenis was een wetenschap. met
eigen instrumenten. methodes en deontologie. en hij stelde alles
in het werk om zich dat eigen te maken. Hij legde zich toe op
zelfstudie. las veel, zocht mensen op. en volgde universitaire
opleidingen. Maar intussen had zijn dienstverlening op het vlak
van de familiekunde een dergelijke omvang genomen dat er
steeds tijd te kort was.
We hebben het hier vanzelfsprekend over Westhoek. Familiekunde is voor velen een individuele bezigheid maar zo zag laak
het allerminst. Hij was een bijzonder sociale man en geloofde
heel sterk in de kracht van het verenigingsleven. Dat was de
omgeving waar werd samengewerkt. overlegd en ervaringen en
kennis uitgewisseld. Maar ook een omgeving waar mensen aasden op titels, postjes en aanzien. Wat kon hij fijntjes uithalen
naar zoveel zielig vertoon. laak engageerde zich met volle inzet
en een grote loyauteit. Trouw aan een gegeven woord was heilig en dat werd door vele vrienden bijzondèr sterk gewaardeerd.
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ook al kon men het met hem over vele dingen oneens zijn. Op
het einde van de jaren zeventig wierp Jaak zich op als een steunpilaar voor de afdeling Ieper-Poperinge van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde die toen werd geleid door voorzitter Karel de Lille. Later werd Jaak vice-voorzitter. Evenzeer
was hij één van de pioniers van en als secretaris actief in de
Sektie Familiekunde van het Komitee voor Frans-Vlaanderen.
Vanuit deze verantwoordelijkheden ervaarde hij nog scherper
de nood aan deskundige begeleiding en ondersteuning van de
vele familiekundigen uit Vlaanderen én uit het buitenland die
met hun onderzoek in de Westhoek vastliepen. Tegen deze achtergrond zette laak met enkele geestesgenoten zoals Henri
Vandenberghe en Paul Dereckx Westhoek op de sporen.
Het welslagen van het eerste Westhoek-Jaarboek in 1984 - in
geen tijd was de oplage uitgeput - toonde aan dat de juiste richting was ingeslagen. Er volgden nog vier jaarboeken
(1985,1986, 1987, 1988). Jaak kon rekenen op enkele trouwe
medestanders, in de eerste plaats Wilfried Beele, en hij slaagde
erin een trouwe groep medewerkers te motiveren om in
Westhoek te publiceren, en vooral om een trouw lezerspubliek te
bereiken en te boeien. De jaarboeken werden achtereenvolgens
ingeleid door Karel De Lille, Cyriel Moeyaert, Jonkheer de
Cock, Daniël Merlevede, Wilfried Beele en Jaak zelf. en de
opzet van een nieuwe reeks (Bijdragen tot de geschiedenis van
de Westhoek) begon veelbelovend in 1992 met de bundel Het
Beloofde Land. Elke voorstelling werd een hoogdag ; het was in
Nieuwpoort dat minister Daniël Coens zijn fel opgemerkt en
vurig pleidooi hield voor het geschiedenisonderwijs en over de
waarde van ons historisch bewustzijn. Het was ook bij deze
gelegenheid dat Jaak laconiek Doctor Laboris Causa werd
''betiteld". Hij bleef deze titel verder koesteren, zijn leven lang,
en terecht !
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Minister Daniël Coens bij de voorstelling van Westhoek Jaarboek V in
Nieuwpoort. 1988.

Hij was inderdaad steeds in de weer, bleef aanspreekbaar, zette
mensen op weg. Voordrachten, het aanwezig zijn op boekenbeurzen en congressen, het schrijven en vooral het bewerken
van artikels en bijdragen volgden elkaar in onheilspellend
tempo op. Daarnaast ondersteunde hij de inspanningen die de
stad Ieper omstreeks 1990 ondernam om vanuit het opbouwen
van een Sociaal en Familiekundig Archief een volwaardig
stadsarchief in de steigers te zetten. Westhoek was laak, en laak
was voor velen de verpersoonlijking van Westhoek. Zonder
overdrijving kunnen we zeggen dat hij de honderden leden persoonlijk kende. Een bloeiende kring was het resultaat van keihard werken, steeds beschikbaar zijn, het laten delen van mensen in zijn grote deskundigheid. en vooral ook van zijn dankbaarheid voor de bemoedigende woorden en de financiële
steuntjes. In 1988 stelde Jaak het zelf duidelijk : « Een nieuwe
kring stichten is een eenvoudige zaak. Deze uitbouwen en in
stand houden met beperkte middelen in een dun-bevolkte en
vergrijzende Westhoek is dat niet. . . . Dat is uitsluitend te dan-

Steeds ten dienste. Jaak en Annie met een boekenstand van Westhoek.

ken aan de vrijwillige en enthousiaste inzet en kwaliteit van de
medewerkers en de groeiende schare belangstellenden ». 2 Jaak
werkte nu bijna voltijds (vele maanden veel meer dan voltijds!)
maar onbezoldigd. De ledenbijdragen en wat sponsoring droegen al die jaren de Westhoek-werking.
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De begeleidingscommissie van het Sociaal en Familiaal Archief in Ieper
(ca. 1990) met uiterst links. zittend Jonkheer de Cock en rechtstaand schepen Frans Ligne!. en uiterst rechts zittend Jaak en Wilfied Beele.

Met het mededelingenblad Westhoek-Info bouwde hij deze
hechte band met zijn leden en lezers verder uit. Het eerste nummer verscheen in het vo01jaar 1985. Tien jaar later was het uitgegroeid tot een stipt verschijnend en volwaardig historischgenealogogisch tijdschrift.' Het is een raadsel hoe hij tussendoor nog de tijd vond om tal van initiatieven in de rand van
Westhoek te ontwikkelen en om een aantal prominente
Westhoek-figuren historisch en genealogisch te benaderen. Jaak
stond onder meer stil bij de reeds genoemde Georges Declercq
( Djoos Utendoale). Emile Butaye. Jeroom Verdonck en de
straks te noemen Benoit Vrambout. «Wat hij voor de democratisering van de genealogie in de Westhoek presteert. grenst aan
het ongelooflijke. Hij verdient daarom ons aller bewondering.
waardering en steun ». schreef Wilfried Beele reeds in 1987 ."
Jaaks belangstelling voor de zestiende-eeuwse Opstand tegen
Spanje en daaruit voortvloeiende migratie vanuit de Westhoek
naar Engeland kreeg een concrete inhoud toen contacten werden gelegd met de Kotrijkse historicus Marcel Backhouse. Dit
was omstreeks 1985. Marcel Backhouse woonde in Londen en
werkte aan een dissertatie over de Vlaamse vluchtelingenkerk in
Sandwich (Kent). het Engelse stadje waar in de zestiende eeuw
meer dan helft van de bevolking uit vluchtelingen uit de
Westhoek bestond. Een eerste voorzichtige toenadering met

: J. Decaestecker. Een
lt'Oord rnoraf: in :
Westhoek. Genealogisch
jaarboek. V ( 19881. p. 7.
Westhoek-Info werd
door Jaak geredigeerd
van 1985 tot 199-1: dan
J..wam een nieu\\·e redactie en bestuur die meteen
ook opteerden voor een
aangepaste \"ormgeYing
en titel 1Westhoek. Tijdschrift \OOr Geschiedenis
& Familiekunde in de
Vlaamse & Frame We>thoek 1. De tien jaar van
Jaak werden ontsloten.
eerst door Joeri
Srekelorum 1register op
jaargangen l -5 ~- Yen·olgens door Pieter Donche
(register op jaargangen
1-101. Het eerste \ernieuwde nummer opende
met : L. Vandamme.
··cenealogie :.onder
geschiedenis kan niet"·
Een gesprek met Jacques
Decuestecker hij :ijn
afscheid als lwofdredacteur 1·c111 Westhoek. in :
Westhoek. Tijdschrift
voor geschiedenis &
familiekunde in de
Vlaamse en Franse
Westhoek. 11 ( 1995 J.
p. 5-11.
'W. Beele. Een 1rnord
1·ooraf. in : Westhoek.
Genealogisch Jaarboek. -1
( 1987 ). p. 5.

Burgemeester Pauline Leith van
Sandwich bij de gedenkplaat voor
de Vlaamse vluchtelingen binnenin de St. Peter's Church

17

De eerste verkenning van
Sandwich, met Marcel en Mary
Backhouse, Eric en mevrouw
Libbrecht, Ludo Vandamme, laak
Decaestecker en de gids Charles
Wanostrocht. Wilfried Beele was
de fotograaf van dienst.
2 en 3 juli 1985

Plechtige overhandiging van een
ere-oorkonde aan Pauline Leith,
burgemeester van Sandwich, in de
kerk van Dranouter, 14 juli 1989.
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De St. Peter·s Church in
Sandwich. de kerk die in 1562
werd toegewezen aan de Vlaamse
vluchtelingen. De bakstenen toren
dateert uit de zeventiende eeuw

Met Westhoek op bezoek in Leiden. waar de Sandwich-tentoonstelling
werd opgenomen in het stadsproject 'Leiden. Stad van vluchtelingen'. 24
juni 1989.

bezoek aan Sandwich leidde tot een hechte samenwerking en tot
een bijzondere vriendschap met Marcel en zijn vrouw Mary. De
samenwerking werd in 1988 bekroond met de tentoonstelling
Revolt and Immigration. Refugees from the Westkwartier in
Sandwich in the XV/th century en een onthulling van een
gedenkplaat in de St.-Peterskerk in Sandwich, in de zestiende
en zeventiende eeuw de kerk van de Vlaamse vluchtelingengemeente aldaar. De tentoonstelling deed verschillende plaatsen in
Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Nederland aan. Elke uitstap

naar Engeland had voor laak een bijzondere betekenis en het
groene eiland werd een tweede thuis. Dit kwam vooral omdat
hij het bijzonder goed kon vinden met de vele mensen die hij er
ontmoette en die hij voor samenwerking met Westhoek bereid
vond: Alastair Duke, Kenneth Frances, William Woods,
Raingard Esser. Pauline Leith, Charles Wanostroght, en vele
anderen. Toen laak later ziek was en fysiek het reizen niet meer
aankon was een laatste bezoek aan Engeland één van zijn
onvervulde verlangens.
Na twintig jaar nam het leven van Jaak en zijn familie opnieuw
een grote wending. laak werd ongeneeslijk ziek en hij onderging moedig de ziekte die langzaam zijn fysieke mogelijkheden
aantastte. Een tijd van afscheid nemen en terugblikken was aangebroken. Eerst van Westhoek, een levenswerk. Oude en nieuwe
medewerkers onder het voorzitterschap van Arnold Preneel zetten het werk sinds 1994 in een zelfde geest verder. Afscheid ook
van 't Huzeken in Dikkebus. dat vanaf 16 februari 2001 werd
ingeruild voor een nieuwe, aangepaste woning in Poperinge.
Intussen gingen de kinderen hun eigen weg, Karel en Nele huwden in 1993, Jan en Ilse in 1998. en Anneke en Frédéric in 2002.
De familieman Jaak genoot van het grootvader worden en zijn.
In 2002 werd hij voor zijn vele werk en doorgedreven inzet
gevierd. Op initiatief van Johan Roelstraete werd laak op 3 juni
2002 opgenomen als Ridder van · t Manneke uit de Mane. een
ridderschap waarover hij bijzonder fier en dankbaar was. Ook
Westhoek en de Vlaamse Vereniging \'Oor Familiekunde, afdeling Westhoek zetten op 18 april hun respectieve erehoofdredacteur-secretaris en erevicevoorzitter in de bloemetjes.'
Erkenning had Jaaks negentiende-eeuwse geestesgenoot, de
West-Vlaamse gouverneur Benoit Vrambout (Poperinge 1816Brugge 1877 ), niet gekregen en voor zover ziekte en pijn het
toelieten zette hij zich met succes in opdat Vrambouts geboortestad hem een blijvend aandenken zou bezorgen."
' West/wel- :et :ijn s1ichter in de bloemen : de
huldiging 1·a11 laak De
Caestecker (Poperinge,
18 april 2002). in :

Westhoek. 18 (2002). p.
2-6.

''Over de~e vlaamsgezinde. sociaalvoelende en in
zijn tijd controversiële
figuur schreef Jaak een
diepgravende biografie:
Benoit Vrambout,
Goeverneur 1·a11 WestVlaanderen, in :

Westhoek. Genealogisch
Jaarboek, 2 ( 1985 ). p.
102-140.

laak wordt wordt ridder van de
Orde van 't Manneke uit de Mane,
2002. De viering gebeurde bij
hem thuis. Links zijn peter,
Herman Roelstraete.
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't Manneke uit de Mane
20
Voor Jaak was een huis heilig, een symbool. "Groeten van huis
tot huis", zo luidde vaak zijn afscheidszin in zijn brieven. Jaak
was vastberaden om thuis te sterven en Annie heeft het onmogelijke gedaan om die wens in vervulling te laten gaan. Ze kon
daarbij rekenen op steun van de kinderen, trouwe vrienden en
verplegend personeel. Stap voor stap nam Jaak nu ook afscheid
van het leven. Zijn begrafenis werkte hij op een persoonlijke
manier tot in de puntjes uit. Jaak overleed in familiekring op
een warme zomerdag, op 22 augustus 2003. Even stond de
wereld stil. ..
Ludo Vandamme

Heraldiek:
het wapen De Caestecker
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De families De Caestecker en Houwen zijn beiden drager van
een wapen. Dit van de familie Houwen is een historisch wapen
waarvan de oorsprong niet meer precies te achterhalen is. Het
familiewapen De Caestecker werd door Jaak Decaestecker ontworpen en aangevraagd, en door het Heraldisch College van het
VVF goedgekeurd op 10 november 2001 onder het nummer
234. 1 Hieronder volgt het beknopt dossier dat aan dit wapen is
verbonden.
Heraldische beschrijving van het wapen en de wapenspreuk

In keel een drietoppig heuveltje van goud beladen met een versmalde dwarsstreep van sinopel, overtapt met een mercuriusstaf
van goud, begeleid van twee halve (Vlaamse) kaasbollen van
hetzelfde.
Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband
en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel.
Wrong en dekkleden van keel en goud.
Helmteken : twee schuingekruiste klaprozen van natuurlijke
kleur.
Wapenspreuk : PLICHT SCHEPT VREUGDE (gouden letters
op een lint van keel).
Gebruiksbestemming
' Gepubliceerd in
Vlaamse Stam: tijdschrift
voor familiegeschiedenis,
38 (2002), p. 85.

Door de aanvrager en door de huidige en toekomstige naamdragende afstammelingen van Cyriel Theophiel De Caestecker
fs. Juliaan, en Maria Houwen ( Langemark 2 december 1911,
t Dikkebus 16 juni 1979).
0

Motivatie van de compositie van het wapen
De kleuren.
Voor de kleuren werd inspiratie gezocht bij het wapen van de
gemeente Langemark (gedeeld: rechts gegeerd van goud en
azuur, met een schildje van keel er over, met hoofd van goud,
met een stappende leeuw, vergezeld in het hoofd van de letters
C.l.L., het geheel van sabel; links gevierendeeld één en vier, van
keel met een dubbele adelaar van zilver; twee en drie, gedwarsbalkt van keel en van goud met zes stukken). Langemark is de
gemeente waar de familie meer dan vier eeuwen verbleef.
Goud en groen verwijzen naar de Westhoek en het Heuvelland.
De kleuren van papavers of klaprozen zijn natuurlijke kleuren.
Keuze van de figuren
De twee halve bollen zijn kazen. De mercuriusstaf verwijst naar
het koopmanschap. De familienaam De Caestecker wordt onder
meer als kaashandelaar verklaard. Het drietoppig heuveltje
verwijst naar de West-Vlaamse heuvels en de dwarsstreep naar
de Schreve, de benaming voor de grens tussen Vlaanderen en
Frans-Vlaanderen. Deze grens loopt dwars door het zestiendeeeuwse historisch-genealogisch onderz.oeksgebied van de aanvrager. Ook de klaprozen staan voor Langemark en de Westhoek
(Eerste Wereldoorlog).
Spreuk

PLICHT SCHEPT VREUGDE. Deze spreuk gaat terug naar
Pieter De Caestecker, de overgrootvader van de aanvrager, die
deze spreuk aan zijn kinderen doorgaf.
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Een vriendengroet:
getuigenissen en teksten

25

Een liber amicorum is een boek van vrienden. Vrienden die
getuigenis afleggen van hun vriendschap voor Jaak. In dit
gedeelte komen mensen aan het woord die dit graag en met
overgave doen. Zo zag ook Jaak het. Toen we vanuit de redactie van Westhoek hem met het voorstel van dit liber amicorum
benaderden, stuurde hij aan om mensen met een persoonlijke
getuigenis het woord te geven. Zelf heeft hij in de eerste maanden van 2003 zich daar, zover fysiek mogelijk, met volle overgave en met alle steun van Annie aan gewijd. Het zijn getuigenissen van vrienden die hun vriendschap met J aak ontleden,
filosofisch, beschouwend, anekdotisch, eerlijk. Tevens worden
hier enkele oudere teksten gebracht die Jaak in zijn lange
Westhoekperiode zeer hebben geïnspireerd. Hoe graag hadden
we hem deze bundel zelf kunnen aanbieden ...
Getuigenissen en teksten zijn aan hem persoonlijk opgedragen
tijdens de laatste maanden van zijn leven. Dat Jaak kort daarop
afscheid zou nemen, verhoogt de intensiteit van deze vriendenbrieven. Als redactie dachten we er goed aan te doen om ze als
dusdanig uit te geven, vanuit de tijd (voorjaar 2003) en het perspectief dat ze werden op papier gesteld.

AGNESBOUDRY-
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Wat ]aak voor mij betekent. Wat er bij hem leeft, .. . zo denk ik
Wanneer ik bij Jaak (en Annie) eens binnen spring, dan voel ik
mij onmiddellijk in een sfeer van: ja, hier kan ik een eerlijk en
diep gesprek aangaan met iemand die eerlijk en tegelijkertijd
diep gelovig en hoopvol in het leven staat. Ondanks de lichamelijke problemen kijkt men toch naar een diepere waarde die
héél intens leeft bij laak.
Wat ik enorm waardeer bij Jaak is dat men niets hoeft in te kleden of te omzeilen. maar dat men spontaan en eenvoudig kan
thuiskomen, eens iets kan uitdiepen, voorstellen. bevragen. In
één woord: ik denk dat er heel veel diepere waarden en intellectuele en culturele bagage bij laak aanwezig is. Het verrast
mij telkens weer hoe sterk laak op de hoogte is en de polsslag
voelt van onze universele wereld.

* Zuster Agnes (Agnes
Boudry. 0 leper. 1935)
trad in 1960 in bij de
Zusters van
Barmhartigheid Jezu en
werkte als verpleegkundige in het Psychiatrisch
Ziekenhuis in leper. Nu
blijft ze zich verder als
vrijwilliger inzetten.

Samen gaan we dan zo verder op stap, doorheen wind en bochten. steeds bereid tot gesprek en luisterbereidheid. Wetende dat
er iemand is die ons steeds lief is en het goed met ons meent. die
in alles ons is voorgegaan, en ons dagelijks de nodige draagkracht geeft. .. Daarom, Jaak. dank je wel om die diepe eerlijke
ontmoeting die ons telkens opnieuw kracht geeft en stimuleert
om te zeggen: "Ja, Heer'", hier zijn we. we gaan weer verder
met de nodige moed.
Dit is voor mij tegelijk een korte schets van en een levende
realiteit van een positieve ontmoeting met iemand. Dit maakt
het leven, ons leven vruchtbaar voor Hem en voor ons.
Dankbaar en hoopvol verder kijkend als een kleine pelgrim.

MARILYN COUCK EN JOHAN VAN TWEMBEKE*
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Wat vriendschap is,
moet sterker zijn,
moet, sterk alzo
de kerken, zijn
gesteund op vasten dieper grond
als vriendenhand
en vriendenmond,
zo nu, zo na dit leven.
Guido Gezelle

Eerbetoon aan een vriend
Toen ik Jaak zowat tien jaar terug voor het eerst ontmoette, kon
ik niet vermoeden dat ik met hem zo'n hechte band zou krijgen.
Kan het een voorbestemming zijn als je iemands pad kruist?
Jaak en ik bewandelden volledig andere wegen. Die wegen
waren wel gemaakt van hetzelfde materiaal en vroeg of laat
kwamen ze op een zelfde punt samen. Welk soort pad Jaak
bewandelde wist ik toen nog niet. Mijn pad was bezaaid met
heemkundige sprokkels. Een zenuwachtig zoeken, spitten en
beoordelen van het verleden brachten mij naar het pad van Jaak.
Tien jaar geleden was ik koortsachtig op zoek naar fotomateriaal over verdwenen herbergen van De Pinte, meer bepaald over
de herberg "Den Appel", later genoemd "Den Ouden Appel"
van Constant Dossche. Een nog levende nazaat van de familie
Dossche gaf mij de raad eens mijn licht te gaan opsteken bij een
ver familielid van hem, ene Jaak Decaestecker uit Dikkebus. Hij
wist dat Jaak actief was op genealogisch vlak. Meteen was ik
een stuk geruster. Of je nu genealogie, geschiedenis, heemkunde ... beoefent, steeds ben je bezig een of ander aspect uit het
verleden te doorgronden. Ik voelde aan dat Jaak een pad aan het
bewandelen was, ver van mijzelf, maar parallel aan het mijne.
Een schuchter telefoontje naar Jaak bevestigde dit vermoeden.
Ik moest maar eens langs komen. Jaak had wel een familiefoto
die ik mocht gebruiken voor een publicatie van onze heemkundige vereniging Scheldeveld.

* Marilyn Couck
Ninove. 1954) en
Johan Van Twembeke
0
(
Halle. 1954) vormen
samen de drijvende
kracht van Heemkring
Scheldeveld. Marilyn is
secretaris, Johan voorzitter. Johan is bovendien
conservator van het
Documentatie- en
Archiefcentrum voor
Kunst- en Heemkennis.
0

{

Dikkebus! Niet bij de deur! Wij besloten er meteen een daguitstap van te maken. In de voormiddag winkelden wij in
Roeselare en 's middags aten we het een en ander in Poperinge.
Daarna bezochten wij die stad en reden dan richting Dikkebus
om daar op het afgesproken uur aan te komen. Terwijl ik de
gevraagde foto ging ophalen, bleven Marilyn en de kinderen
rustig in de auto op mij wachten. Maar dit was zonder de gastvrouw gerekend! De hele familie werd uitgenodigd aan de tafel
van Jaak en Annie.
De ontvangst die we toen genoten, kan ik niet beschrijven. Het
was alsof wij familie waren. De koffie en de koekjes werden
bovengehaald tot zelfs rode neuzensnoepjes voor de kinderen.
Dat hadden wij nooit eerder meegemaakt. Vreemde mensen die
ons zo warm ontvingen alsof zij ons al jaren kenden. Ik was al
vlug met Jaak in een geanimeerd gesprek verwikkeld over geschiedenis en heemkunde. Er werd gepraat alsof we elkaar al
jaren kenden. Ik beloofde Jaak een overdruk van de komende
publicatie. Zulk een onwaarschijnlijk hartelijke ontvangst moet
je koesteren vonden wij. En dat deden wij.
Er verliepen jaren. Jaak onverdroten verder werkend aan zijn
pad. Ik aan het mijne. Tot plots, ergens in 2001, een telefoontje
van een vriend van J aak. Met de vraag of ik niet het een en
ander wou opzoeken voor hem. Hij kende immers iemand uit
West-Vlaanderen die vanwege zijn gezondheid die afstand niet
meer aankon. Ik vroeg wie die persoon was. Toen hij mij vertelde dat het om Jaak ging, zag ik mijn kans schoon! Eindelijk
kon ik iemand helpen die mij toen ook geholpen had. Ik ging op
zoektocht en bezorgde die vriend van Jaak de nodige gegevens.
Met de stille wens en hoop te weten wat de reactie van Jaak zou
zijn.
En wat voor een reactie! Jaak had aan zijn vriend gevraagd wie
het contactpunt was ginder in De Pinte. Toen hij hoorde dat ik
dat was, belde hij mij meteen op. Onze wegen kruisten elkaar
opnieuw. Ditmaal kon ik een vriend, want zo voelde ik dat toen
aan, uit de nood helpen.
Jaak bleek intussen aan de rolstoel gekluisterd door ziekte en
kon zich niet meer verplaatsen naar een archief. Uit diepe dankbaarheid om wat ons toen overkomen was, begon ik met heel
veel plezier aan de gevraagde papierzoektocht. De informatie
werd keer op keer netjes opgestuurd, maar Jaak bleef bellen ... al
was het maar om een leuk gesprekje te voeren. Zo ging langzaam maar zeker het vriendschapsballetje aan het rollen. Soms
van in de vroege morgenuurtjes hing Jaak aan de lijn. Toen al
voelde hij instinctmatig aan dat het bij ons nooit een uurtje te
vroeg of een uurtje te laat was. Jaak mocht ons op eender welk
tijdstip wekken. Het werden lange, aangename en diepzinnige
gesprekken.
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Toen bleek dat laak ons nooit thuis zou kunnen bezoeken, zijn
wij opnieuw bij hem beland. Hij had intussen het landelijke
Dikkebus geruild voor het meer stedelijke Poperinge. Van een
eerste blij en warm weerzien werd het algauw een geregeld
komen en gaan. Nu laak ons ook gevraagd heeft om zijn bibliotheek te helpen inventariseren, zijn we bij laak en Annie niet
meer weg te slaan. Wij hebben in Poperinge niet alleen onze
allerbeste vrienden gevonden, maar vooral onze zielsgenoten.
Want het mag eigenaardig klinken, maar zonder woorden en
met één enkele oogopslag weet de ene wat de andere bedoelt.
Zonder woorden, zonder tijd, zonder afstand, maar één met het
ideeëngoed van Jaak beleefden wij intense mooie momenten.
laak. zoals wij hem kennen, is een uiterst rechtschapen man.
Geen geveinsde lach. geen smoesjes. maar eerlijk en rechtuit.
Uit onze gesprekken kwam ook zijn belangloze én grenzeloze
bezielende volharding voor regionaal geschiedkundig onderzoek tot uiting. Dit zijn precies de karaktertrekken die wij bij
hem het meest waarderen. Het is waarschijnlijk ook daarom dat
wij zo "closed" zijn met laak en Annie. Achter het soms wat
strenge voorkomen schuilt een bijzonder emotioneel geladen
man. Dat mochten wij. tot onze grote verwondering. meerdere
keren meemaken.
Op 18 april 2002 organiseerden de verenigingen ··V.V.F.Westhoek" en ·'Westhoek: kring voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek" een huldeviering.
Jaak glunderende bij het weerzien van zovele vrienden. Tot laak
ons zag. Zijn lach stokte en de emoties werden hem te veel.
Mijn hand hield hij minutenlang stevig vast. alsof hij zeggen
wou ·jou laat ik nooit meer los··. Wij stonden perplex. Wij, die
zo blij waren hem te kunnen feliciteren. bleven verwonderd
achter. Wat ging er toch door die frêle man heen?
Het is niet te geloven. maar bij het huwelijk van Anneke en
Frédéric herhaalde zich datzelfde scenario. Toen we na het feest
afscheid namen zagen we opnieuw die emotionele laak. Wat
maakte bij hem zulke emoties los? Maar intussen kunnen wij
laak veel beter doorgronden en zijn we ervan overtuigd dat het
tranen van diepe vreugde en vriendschap waren. Zeldzame tranen van een zeldzaam en uitzonderlijk man. De lange telefoongesprekken moeten wij tegenwoordig helaas missen. Maar deze
leemten trachten wij af en toe op te vullen door een briefje,
waarin we onze diepste zieleroerselen neerpennen.
Nu dit... Wat een grote eer om aan dit liber amicorum een persoonlijke noot te mogen toevoegen. Het waarom zal ondertussen wel duidelijk geworden zijn.
laak, je hebt ons al wel duizend keren bedankt voor bewezen
diensten. Maar voor welke bewezen diensten? Zijn het wij niet
die jullie moeten danken? Het is dank zij onze allereerste warme

ontvangst bij jullie thuis dat onze uitzonderlijke vriendschap tot
stand is gekomen! Dat vergeten wij nooit.

Gevolgd door de leeuwerke
boven mijn hoofd
zo wandel ik geerne in de
morgen
Hij speelt mij zijn leize die
niemand en dooft
die vrij is van zuchten en zorgen
Hij speelt mij zijn leis en
ik horke der naar
ik ga en hij volgt mij 'k en weet niet al waar.
Guido Ge:;,elle
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Het is al heel lang geleden dat ik onder de wapens was. Op 1
augustus 1966 trok heel onze studieklas met de trein van Hasselt
naar Aalst naar het OCGB, het « Opleidingscentrum voor
Geestelijke Brancardiers » (CIBI). Het was een afspraak tussen
kerk en staat dat zij die voor priester studeerden, hun studie
onderbraken om het vaderland te dienen. Wij waren in het leger
wat men noemt « een dienst zonder wapens ». We werden acht
maanden opgeleid als gevechtsbrancardier in Aalst. De laatste
vier maanden van onze term werd de theorie in praktijk omgezet in het militair hospitaal Saint-Laurent te Luik. Dat was niet
toevallig. Want destijds behoorde de provincie Limburg tot het
bisdom Luik en alle seminaristen van de Luikse kerk kwamen
in het hospitaal van Luik terecht.
Het is daar dat ik Jackie voor het eerst heb ontmoet. Hij was tijdens zijn militaire dienst opgenomen in het hospitaal toen ik er
begin april 1967 aankwam. De « cibisten », zoals priesterstudenten in het leger werden genoemd, werden in het hospitaal
om de vier maanden afgelost door een nieuwe lichting. Stel je
voor : op een dag verdwijnen alle medewerkers en de volgende
dag komt een nieuwe lichting die van toeten noch blazen weet.
Vandaar dat de « soeurs » en vast personeel hun voorzorg hadden genomen. Zij hadden op elke afdeling met zorg een aantal
toegewijde « zieken » uitgekozen om de continuïteit te verzekeren en de nieuwe lichting in te wijden. Zo was Jackie aangezocht om die job uit te oefenen in zaal 113 - op het gelijkvloers
naast de trap- hetgeen hij ook graag en met grote toewijding
heeft gedaan.
Hij was er patiënt, ik verpleger. Overdag had ieder zijn werk op
de afdeling, maar 's avonds brachten de « cibisten » veel tijd
door bij de jonge mannen. Er waren daar in het hospitaal van
« de vurige stede » veel Vlamingen en het was plezant bij hen
te zijn. Er waren daar ook mannen bij die daar liefst zo lang
mogelijk verbleven, en dit om twee redenen. Vooreerst was het
leven in het hospitaal veel aangenamer dan het harde leven in de
kazerne. Vervolgens was aan het verblijf in het hospitaal een
« herstelperiode thuis » verbonden. Gewoonlijk was deze herstelperiode even lang als het verblijf in het hospitaal. Dit sys-
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teem bracht natuurlijk met zich mee dat er veel plantrekkers in
het hospitaal verbleven.
Vanaf het eerste begin klikte het tussen J ackie en mij. Alhoewel
hij niet op mijn afdeling verbleef, zagen we elkaar toch regelmatig, vooral tijdens de dagen dat ik van wacht was. Het waren
mooie dagen met mooie gesprekken. Voor Jackie was het een
hele ontdekking dat toekomstige priesters ook gewone jonge
mensen waren, net als hij. Vele miliciens begrepen niet waarom
die plezante jonge mannen priester wilden worden. En spoedig
- want een periode van vier maanden is kort - kwam de tijd dat
ik afzwaaide. We maakten afspraken elkaar te schrijven. Adieu
leger. In september 1967 werd ik weer in het seminarie in Luik
verwacht voor de verdere studie. En op 28 juni 1969 werd ik te
Hasselt priester gewijd.
In die studententijd hebben wij elkaar heel wat geschreven.
Soms kan men zijn gevoelens beter uiten in een brief. Ik ben
zelfs tijdens het verlof eens met de trein van Hasselt naar Ieper
gereden om Jackie te bezoeken. Walter, de broer van Jackie,
kwam me afhalen aan het station. In het « huzeke » in Dikkebus
hebben we heel wat bijgepraat, de vriendschapsbanden verstevigd en de nacht doorgebracht.
Ik werd na mijn wijding kapelaan in Bilzen, de stad die toen
berucht was om zijn jazz-festival. Jackie is me daar komen
bezoeken. Hij stuurde me een jaar later een mooie trouwkaart
dat hij op vrijdag 5 februari 1971 om 17 uur in de parochiale
kerk van Astene zijn ja-woord gaf aan Annie Bassez. En daarna
gingen onze wegen uit elkaar.
Ondertussen was ik benoemd als kapelaan te Tessenderlo. Tot
mijn grote verbazing kreeg ik op zekere dag een telefoon van
Jackie met de vraag of ik eens wilde komen naar Dikkebus. Ik
was blij verrast. Ik vroeg me af : hoe had hij mijn telefoonnummer gevonden? Heel simpel ! Hij had gebeld naar het bisdom
Brugge en daar het telefoonnummer van het bisdom Hasselt
gevraagd. Daar wist men natuurlijk waar ik te bereiken was. We
hadden elkaar in twaalf jaar niet meer gezien of gehoord. In
1981 reed ik dan met mijn kevertje naar de Westhoek. Na zo'n
lange onderbreking was het toch weer wat wennen aan elkaar.
Daar vernam ik dat Jackie zijn beroep van kok had opgegegeven en « huisman » was geworden, iets wat in die tijd maar zelden voorkwam. Ik maakte kennis met Annie en, toen de school
uit was, met de drie schattige kinderen : Karel (1971), Jan
(197 4) en Anneke (1977). Met grote ogen keken ze naar de
vreemde meneer uit het verre Limburg. Het werd een lang en
diepgaand gesprek. De avond was al gevallen toen ik naar huis
reed. Het zou een nieuw begin worden van onze vriendschap,
waarin niet alleen Jackie maar heel zijn gezin werd opgenomen.
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Van die tijd af kwam heel het gezin éénmaal per jaar naar
Limburg voor enkele dagen verlof. Voor de kinderen was het
een hele belevenis. Ze ontdekten een andere wereld. Voor ons
was het een tijd om samen te zijn. Tijd ook om te mijmeren over
al hetgeen er reilde en zeilde in de kleine en grote wereld. Jackie
was een erg belezen man. Hij kon boeiend en aangenaam vertellen. Hij had een grote passie voor heemkunde, plaatselijke
geschiedenis, stambomen, kwartierstaten enz. Zijn uitgesproken
mening over opvoeding, gezin, waarden en normen stak hij niet
onder stoelen of banken. Hij hield er zich aan. Hij wilde aan zijn
kinderen meegeven wat hem bezielde. Samen met Annie zorgde hij voor een thuis voor hen.
Op een dag maakte Jackie zijn verlangen bekend dat hij graag
Jan en Anneke wilde laten dopen. En of ik het wilde doen en of
ik er iets tegen had om peter van Anneke te zijn. Het waren veel
vragen tegelijk. Ik kende Jackie en Annie al een hele tijd. Maar
ik wilde toch niet dat zij hun twee jongste kinderen lieten dopen
om mij plezier te doen. Geloof is iets wat je persoonlijk moet
doen in alle vrijheid. Na een lang gesprek bleek dat het toch zijn
vurigste wens was. Geloven is je toevertrouwen aan God, die je
niet ziet, maar die onzichtbaar je leven draagt, stuwt en richting
geeft. Zo reden we dan op een zondag naar Dikkebus waar de
doopselviering plaatsvond in de parochiekerk Sint-Jan-Baptist
en waar we zeer hartelijk werden ontvangen door de pastoor
Antoon Domez. Het doopwater vloeide over het hoofd van Jan
en Anneke. Zuster Andrea werd meter van Jan en ik peter van
Anneke. God heeft hen met zijn liefde aangeraakt en hen tot
bondgenoot gemaakt.
Kinderen blijven niet klein. Stilaan worden zij groot en leren
een lief kennen. Kinderen worden geboren om hun eigen weg te
gaan. Om niet alleen en onvoldaan de aarde te bewonen, om met
een ander mee te gaan en liefde te betonen, is elke mens naar 't
eigen beeld van God uit licht geboren. Wie liefheeft, Gods
geheim verbeeldt, zijn hart leeft niet verloren. Zo breekt ook de
dag aan waarop het huwelijk wordt ingezegend. We waren haast
familie van elkaar geworden en waren dus op alle belangrijke
momenten aanwezig om de feestvreugde te vergroten. Zo zagen
wij eerst Karel en Nele, dan Jan en Ilse en tenslotte Anneke en
Frédéric samen in het huwelijksbootje stappen.
Een trouwdag is een dag met dubbele gevoelens : blijdschap en
weemoed. Vreugde omdat twee jonge mensen elkaar gevonden
hebben. Weemoed om het afscheid, want ze verlaten definitief
het ouderlijke huis.
We vragen ons af : wat hebben we de kinderen voor het leven
kunnen meegeven ? Zij hebben thuis een warm nest gevonden.
Als zij thuis kwamen was er altijd iemand om hen op te vangen,
om naar hen te luisteren. Geborgenheid is wel het mooiste wat

je kinderen kunt geven. Te midden van de dagelijkse zorg voor
elkaar, groeit de liefde die mensen aan elkaar bindt en gelukkig
maakt. « Dit is mijn geheim », zegt de vos aan de kleine prins.
« Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kan je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar» (Antoine de SaintExupéry). Zo kan men met een gerust gemoed de kinderen loslaten opdat zij in een andere tijd weer die waarden doorgeven
die ouders hebben voorgeleefd.
Stilaan wordt het huis leeg. De drukte is voorbij. Stilaan moeten wij veel achterlaten wat ons lief is. Het huis waar wij geboren en getogen zin, de wijdse natuur waar wij als kind hebben
gespeeld, de mensen die ons goed hebben gedaan en die wij niet
graag missen. We moeten afscheid nemen van ons werk waar
wij zoveel uren en tijd hebben ingestoken. We vullen ons hart
en ons huis met veel herinneringen die ons dierbaar zijn. We
worden stilaan meer teruggeworpen op onszelf, want het gaat
ons niet meer zoals wij zouden willen. De kringloop sluit zich.
We weten dat nu de laatste rechte lijn naar de eindmeet is aangebroken. We zijn overgeleverd aan de zorg van onze meest
nabije mensen. We hopen dat mensen ons met zachte handen
omringen en van ons blijven houden ondanks alles. Zo is het
goed. Zo kan men vertrouwvol en dankbaar kijken naar de overkant, naar de zon en de zee, het lichte en de bloemen.

Jij, zee, trouw in je ritme
in ebbe en vloed
't geheim is niet te vatten
van wat je laat en of doet
Soms onbetrouwbaar water
één krater woest geweld
hoe menig mensenleven
wordt in jouw greep geveld ?
En toch blijf je bekoorlijk
jij mooie blauwe zee
ons oog tast in jouw verten
jij draagt ons heimwee mee
0 levenwekkend water
verstild op Zijn gebod
het ruisen van jouw golven
het blijft een lied voor God.

Miet Meys
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Als kleine jongen heb ik uren zitten luisteren naar de verhalen
van mijn grootvader Achille Houwen (1869-1953) en wat later
ook soms naar wat Cyriel Houwen ( 1886-1955) te vertellen had.
Cyriel, de matemele grootvader van Jaak, en Achille waren
"dubbele kozijns". Hun vaders waren broers, namelijk Cas.
Eduard (Warden Oom) en Fidelis (Cis), zonen van Louis
François. Hun moeders, Katrientje en Amelie, waren zussen,
dochters van Hubertus Raekelboom. Cyriel en Achille waren
net tweelingbroers en echte boezemvrienden.
Mijn grootvader Achille zei me dat zijn kozijn Cyriel Houwen
van niets bang was, want als kleine jongen al woonde hij in het
bos "De Geuzekens". Zelfs als het donker was ging Cyriel
boodschappen doen voor zijn ouders naar het gehucht "De
Ouderdom" of om het even waar, zonder straatverlichting. Als
volwassene was hij nog steeds van niets bang. Zo kwamen
Achille en Cyriel eens 's nachts te voet naar huis uit de omgeving van Armentiers, waar ze een hoppeveld aangelegd hadden.
Aan "de Zwijnsbak" tussen Nieuwkerke en Kemmel hoorden ze
een eigenaardig gegrol. Eerst dachten ze aan iemand die voor
spook speelde om de mensen de daver op het lijf te jagen. Een
eind daar voorbij, keerde Cyriel op zijn stappen terug, om te
zein wat er gaande was.
Hij ontdekte een dronken man die in een gracht vol water aan
het wegzinken was. Samen met Achille heeft hij die zatlap op
het droge getrokken, waar hij zijn dutje verder kon uitslapen.
Die man had zijn leven te danken aan de koelbloedige Cyriel
Houwen.
Mijn grootvader Achille was een grapjas en Cyriel kreeg er vaak
de slappe lach van.
Ze waren eens samen aan het werk in Noord-Frankrijk en Cyriel
had al een paar dagen 's middags door het lachen onvoldoende
kunnen eten. Op een dag had hij aan Achille dringend gevraagd
om tijdens het eten geen kluchten meer te vertellen en dat werd
goed opgevolgd.
Aan tafel naast Achille zat een Vlaams-onkundige werkman met
een grote kin. Toen de maaltijd al gevorderd was zei Achille
plots in het Vlaams tegen die werkman : "Je moet met je kin op
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mijn schouder niet kloppen", en voor Cyriel was het eten afgelopen.
Zoals gezegd waren Cyriel en Achille Houwen "dubbele
kozijns" : hun vaders waren broers en hun moeders waren zussen. Maar mijn grootvader zei me dat die echtparen verkeerd
gekoppeld waren : de grote man was getrouwd met een kleine
vrouw en de kleine man met een grote vrouw.
Beide kozijns koesterden bewondering voor elkaar en ze begrepen elkaar wonderwel. Cyriel heeft me nog verteld dat Achille
vóór de aanleg van een hoppeveld nauwkeurig wist hoeveel
draad en palen er nodig waren. Beiden waren klein van gestalte, maar ze waren handig in het individueel verplaatsen van
hoge ladders door de hoppevelden en in het met hun handen
verbinden van zware ijzerdraden, met de zekerheid dat deze niet
meer los kwamen.
Het aanleggen van hoppevelden maakte dat beide kozijns vaak
samen op pad gingen, soms tot een stuk in de "Wale pays". Zo
waren zij aan de slag om een hoppeveld op te zetten voor de
eigenaars van het kasteel van Archimont in Velaines, een
Henegouws dorp halfweg tussen Doornik en Ronse. Het kasteel
bestaat nog, maar de hoppevelden zijn er niet meer. ..
Het laatste zwaar werk dat Cyriel voor zijn kozijn heeft kunnen
doen was in 1937. Mijn grootvader had achter zijn woning een
deel van zijn hoppeveld gerooid, op grond die te koop was.
Daarin had hij aardappelen "Akkerzegers" geplant. Dat jaar
kreeg hij een hartinfarct en Cyriel is gekomen om al die aardappelen te rooien. De oogst was buitengewoon en ikzelf met
mijn broer hebben geholpen bij het oprapen. Cyriel was heel
tevreden dat hij deze zware karwei voor zijn kozijn had kunnen
doen.
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Terug naar de oorsprong
In 1955 kreeg ik van mijn grootvader en dooppeter Marcel
Luyssaert een roodlederen portefeuille. Naast het gebruikelijke
bankbriefje, vond ik in een van de vakjes twee beschreven
blaadjes. Op geruit papier had hij in zijn sierlijk handschrift met
pen en inkt zijn levensgeschiedenis in het kort neergeschreven.
Op het tweede blaadje, de beige kaft van een schoolschrift, vond
ik in potlood geschreven een korte familiestamboom met de
namen van zijn ouders, broers en zusters en de naam van zijn
grootouders. Ik heb dit steeds als een onuitgesproken stille
wenk begrepen om ooit eens verder te zoeken naar de afkomst
van de familie Luyssaert.
Pas op het einde van mijn middelbaar onderwijs en omdat ik
vreesde dat mijn grootvader niet lang meer zou leven begon ik,
samen met mijn broer, verder te zoeken naar de geschiedenis
van mijn voorouders Luyssaert. Van mijn grootvader hoorde ik
het verhaal dat zijn grootvader Pieter Winnoc Luyssaert geboren was in Quaedypre en dat hij om te ontsnappen aan de verplichte legerdienst onder Napoleon, samen met enkele dorpsgenoten, naar Reninge was gevlucht. Zonder het goed te beseffen
zat ik volop in de Westhoek ... En dan bleef mijn vrije tijd jarenlang voorbehouden voor mijn jong gezin. Omwille van mijn
beroep verhuisde ik bovendien naar het Land van Nevele en
vervreemdde ik een beetje van de Westhoek, maar de familiestamboom bleef in mijn hoo.fd spelen.
In 1985 beslisten wij omwille van onze niet meer zo betrouwbare auto de vakantie in eigen land door te brengen. Van een
vriend kon ik een huisje huren aan de oever van de IJzer in
Pollinkhove .... Voor mij was dit de geschikte gelegenheid om
elke voormiddag naar het gemeentehuis van Lo-Reninge te
trekken en er onder te duiken in de gemeentelijke archiefstukken.
In datzelfde jaar viel in het stadsarchief van Poperinge mijn oog
op de eerste uitgave van Westhoek. Genealogisch Jaarboek en
de eerste jaargang van Wh-Info. Ik was gebeten door de inhoud,
dat was het wat ik zocht. In een kaartje aan de verantwoordelij-
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ke uitgever Jaak Decaestecker, die ik aansprak als "geachte
heer", vroeg ik meer uitleg en ontving prompt met dezelfde aanspreking een antwoordje. Het bleef hier niet bij; we maakten
telefonisch een afspraak bij hem thuis in de Rozelaarsstraat te
Dikkebus. Aangezien ik een beetje te vroeg was op de afspraak
en niet goed wist met wie ik te doen zou hebben, bleef ik
beleefd een half uurtje in mijn auto wachten aan het hoekje van
restaurant "De Hallebast". Maar dit was echt niet nodig
geweest. Reeds bij de eerste ontmoeting met J aak - ondertussen
hadden we de aanspreking "mijnheer" gewisseld voor onze
voornamen - wist ik dat je bij Jaak nooit te vroeg kwam.
Mijn eerste indruk blijft na al die jaren levendig. Via een veranda kwam je in zijn werkkamer. Hier woonde, heerste en werkte
Jaak onder een laag plafond en in een walm van sigarettenrook.
Gebogen over zijn elektrische schrijfmachine, de grote koffiekan en en een pakje roltabak bij de hand, was hij steeds teksten
aan het schrijven, herschrijven en drukklaar maken voor de
beide uitgaven van Westhoek. Vanuit zijn kleine koninkrijkje of was het zijn zelf ontworpen nieuwe republiek? - keek Jaak
naar het zuiden, over de schreve, een grens die voor hem niet
echt bestaat. Het is maar een stippellijn op een Michelinkaart en
de stamgenoten van over die schreve zijn vrienden, in de FransVlaamse betekenis van het woord, die alleen maar door een toeval van de geschiedenis gedwongen geweest zijn een andere taal
te spreken.
Als telg van Frans-Vlaamse voorouders kon ik geen betere gids
treffen op mijn familiekundige zoektocht dan Jaak. Onze eerste
gesprekken gingen over die rampzalige godsdienstoorlog die de
Westhoek heeft ontvolkt en waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in de schaars bevolkte dorpen aan beide kanten van de
schreve.
Jaak bracht zijn kennis en zijn aanvoelen van de reformatie op
zo'n overtuigende manier op mij over, dat ik mij ongelukkig
voelde en nog steeds voel omdat ik tot op heden geen gereformeerde of uitgeweken voorouders uit de Westhoek heb gevonden. Jaak beleeft de aanduiding calvinist of anabaptist als een
eretitel, ook al omdat sommige van zijn verre familieleden de
Westhoek moesten verlaten omwille van hun religieuze overtuiging. En is het toeval datfrancoeis De caesteckere in 1577 honderbaeilliu was vande Lande en( de) heerlichede van nevele', de
plaats waar ik nu woon?
Soms vraag ik me af hoe hij het allemaal klaarspeelde om naast
het vele redactionele werk, intense en lange contacten te leggen
en te onderhouden met de vluchtelingenstad Sandwich en met
de gereformeerde afstammelingen uit de Westhoek.
' Gent, Stadsarchief
reeks 28, bundel 36/152.
penningkohier van
Landegem, 1577, f. 48r.

Jaak is een van de weinige regionale historici en familiekundigen die zijn ruime kennis en zijn talrijke publicaties op een

39

40

wetenschappelijke manier heeft onderbouwd. De Westhoek
Jaarboeken en andere uitgaven worden omwille van hun unieke bijdragen gezocht en gewaardeerd. Jaak bezit de warmte, de
directheid en de kunst om iemand heel dicht bij zijn wel en wee
te betrekken, gewoon omdat hij graag mensen ziet. De muur
met foto's van zijn vele vrienden in de keuken van zijn Huzetje
zijn er een zichtbaar bewijs van. Wie ooit met Jaak enkel uren
heeft gepraat mag zich vriend noemen en is het ook. Buiten en
boven alle ideologische barrières staat J aak op de bres voor
waarden van mens tot mens en dat maakt van hem zo'n goede
vriend voor het leven.

CYRIEL MOEYART'
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Met Jackie heb ik een driedubbele band.
We zijn allebei bewuste Westhoekers, bewoners van de grote
Westhoek aan weerskanten van de schreve, dat betekent iets
voor ons. Maar Jackie heeft aan dat begrip Westhoek een meer
uitgesproken, waardevoller inhoud gegeven. Hij heeft luid en
tastbaar tot uiting gebracht wat wij, mede-Westhoekers, alleen
in ons binnenste zagen en beleefden. Hij had een droom: hij
wou de Westhoekse voorouders, waaronder ontzettend veel
invloedrijke cultuurdragers en figuren die de geschiedenis mede
bepaald hebben, uit de vergetelheid halen en in het licht stellen.
In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde en met het Komitee voor Frans-Vlaanderen,
bepaald met de Sectie Geschiedenis, heeft hij het mirakel
bewerkstelligd van een nieuw tijdschrift dat hij op eigen krachten schitterend wist uit te geven, keurig geïllustreerd, maar
gecreërd in z'n huis in de Rozelaarsstraat in Dikkebus, vrucht
van z'n veelzijdige talenten maar ook van z'n West-Vlaamse
doorhoudingsvermogen, zeg maar koppigheid. Zo werd in 1984
Westhoek geboren.
Hij wist ook niet onbelangrijke medewerkers te vinden zoals,
om er maar één te noemen, de jammer genoeg ons ontvallen
Marcel Backhouse, die meteen een wegwijzer was naar ZuidEngeland waarmee onze Westhoek de eeuwen door maar vooral na de Beeldenstorm, tijdens de zogenaamde Tachtigjarige
Oorlog, hele drukke contacten gehad heeft.

* Cyriel Moeyaert
0
1920) woont in
Abeele. Hij is een eminent Frans-Vlaanderenkenner en is oud-voorzitter van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen. Elk
jaar verzorgt hij de
rubriek De schrijftaal
van de Westhoek in
Frankrijk in het Jaarboek
De Franse Nederlanden.
(

Ik heb wel vanaf mijn tweede jaar binnen de rand van de
Westhoek, in Langemark, gewoond, maar ik ben er niet geboren. Zo interesseerden mij in Westhoek meer dan de genealogieën, de behandelde personen, vooral die uit FransVlaanderen, zoals Charles Wyckaert, J.B. Blanckaert, Pieter
Waels uit Houtkerke en Jerome Verdonck, aan wie Jackie zelf
een flink artikel gewijd heeft voorzien van boeiende foto's.
Een tweede band die me met Jackie verbindt is onze bijzondere
belangstelling voor de Frans-Vlaamse Westhoek, een belangstelling die ik even vurig met hem deel. Zo werd hij medewer-

ker aan ons Komitee voor Frans-Vlaanderen, bepaald in de
Sectie Familiekunde. Jackie heeft zelf ook familiebanden in
Frans-Vlaanderen. Een broer van hem woonde in Kassei, in een
restaurant op de markt. Hij voelde er zich blijkbaar thuis en
voor hem als voor ons is de grens maar een schreve die je eventueel uitgumt, die althans niet relevant is voor ons. Die mensen
aan de overkant zijn mede-West-Vlamingen, medeWesthoekers die onze taal - voor zover ze die nog hebben kunnen bewaren - in z'n achtiende-eeuwse verschijning behouden
hebben.
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De verschillende landkaarten en stadsgezichten die Westhoek
verluchten en die - het moet gezegd - altijd erg vezorgd zijn,
getuigen van een nauw betrokken en genegen kijk op
"Westhoek zonder grenzen". Ik denk aan dit erg zeldzame stadsgezicht van Sint-Winoksbergen in Westhoek-Jaarboek 1988 of
de kaart van Bergen-Ambacht van Joannes Jansonius in hetzelfde jaarboek. De historicus Marcel Backhouse heeft in zijn waardevolle bijdragen op het uitzonderlijke aandeel gewezen van
niet alleen Ieper maar ook Belle, Sint-Winoksbergen en Kassei
en hun kasselrijen in de verspreiding van het calvinisme en in
de vrijheidsstrijd tegen Spanje.
Een derde band die mij met Jackie verbindt is Langemark, het
dorp van m'n jeugdjaren. Jackie heeft er ook familie want de
Decaesteckers van Langemark en Poelkapelle waren voor mij
ook geen onbekende. Al in m'n seminarietijd had ik in het
Rijksarchief in Brugge, in het fonds Ieper, een handschrift (nr.
50) uit 1610 ontdekt over een volkstelling in Langemark dat mij
fel interesseerde. Ik heb over deze telling een en ander geschreven in m'n handschrift Korte schets van een geschiedenis van
Langemark. Het manuscript van 1610 is zo moeilijk leesbaar
dat ik er niet in geslaagd ben om het helemaal te lezen en me
beperkt heb tot een samenvatting van waar de toenmalige inwoners vandaan kwamen. Ik kon hierbij terugvallen op een gepubliceerd artikel van Jos de Smet in de Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
Maar Jackie heeft in z'n studie over dit handschrift niet alleen
de hele tekst overgeschreven maar er ook een hele waardevolle
monografie van gemaakt van zomaar zestig bladzijden, uitzonderlijk keurig verlucht met onder meer een grote, welsprekende
kaart van Vlaanderen en de Nederlanden in Frankrijk tot aan de
Zomme, om de herkomst van de toenmalige Langemarkenaars
te situeren. Deze studie is belangrijk voor de algemene geschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden, namelijk over de
miserabele toestand van de bevolking als gevolg van de godsdienstoorlogen, en het niet zo nauwkeurig bekende feit van de
ontvolking en wederbevolking. Het kan ook een bron zijn om
eruit op te maken hoe immigranten uit Romaanssprekende streken zich in 1610 integreerden in een Nederlandstalig dorp als
Langemark.

Tot slot nog dit. Ettelijke keren heb ik, samen met Antoon
Lowyck en Marie-Louise T'hooft, Jackie bezocht in z'n gezellige huis in de Rozelaarsstraat in Dikkebus. Ik heb daar de allermooiste herinneringen aan bewaard. We werden er altijd heel
vriendelijk ontvangen door Jackies zijn vrouw en hem zelf, en
we vonden daar een man tussen boeken en geschriften, erg
bezig en met grote ijver aan het opmaken van z'n tijdschrift. We
merkten meteen dat Jackie niet tevreden was met "ongeveer",
alles moest perfect in orde en volledig zijn. Antoon Lowyck
heeft er dan ook het genoegen gesmaakt dat z'n bijdragen over
Frans-Vlaamse figuren er heel verzorgd in zouden kunnen ver- 43
schijnen en dat Jackie er z'n volle aandacht aan zou besteden.
Dat huis in die groene natuur eromheen, dat gezellig verblijf
binnenin, die hard studerende en intensief werkende figuur aan
z'n werktafel, die stapels boeken en bladen, allemaal ordelijk
geschikt, die beelden zullen me altijd bijblijven.
Daarom druk ik hier dan ook m'n grote waardering voor Jackie
Decaestecker uit en heb ik deze regels heel graag neergeschreven als een huldeblijk van mijnentwege aan m'n vriend en geestesgenoot.

SONJA SYRYN'
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Jaak, mijn vriend ...
Midden zomer 1978. Op schoolbezoek in Dikkebus bij de familie J. De Caestecker-Bassez. De ligging, de bouwtrant en de
naam van de woning vallen meteen op : 't Huzeke. De verrassende gelijkenis met mijn thuis is treffend. Daar ontmoet ik een
prachtig gezin. Een warm onthaal, een rustgevend interieur, een
gezellige babbel. Het klikt meteen. Een speciale vriendschap
wordt geboren, betekenisvol en duurzaam. Want Jaak en Annie
kennen waarden en leven op hun eigen, aparte manier. Zo liet
Jaak een veelbelovende en eigenlijk al succesvolle carrière als
"chef de cuisine" achter zich en koos voor een rol als huisman
in het ouderlijke huis, teneinde vooral aandacht te besteden aan
de opvoeding van de kinderen. Die keuze vond de buitenwereld
niet bepaald normaal, integendeel ... vreemd, ja zelfs argwaanwekkend.
Annie is een eerder stille, zorgzame en gedienstige moeder.
Aanvankelijk is Jaak gereserveerd maar toch openhartig en kordaat. Met zijn intuïtieve mensenkennis blijkt hij een intelligente gesprekspartner en een boeiende persoonlijkheid. Er volgen
talrijke interessante avonden, nu eens in 't Huzeke in Dikkebus,
dan weer in 't Huuzeke in Reninge, met urenlange, diepgaande
gesprekken, soms emotioneel getint, maar met gedrevenheid,
met respect voor elkaars mening. Dit mondt uit in leerzame discussies en dat verstevigt de vriendschap.
Jaak is tamelijk veeleisend, voor zichzelf en ook voor anderen,
maar tevens is hij blijvend dankbaar voor ieder die hem of de
zijnen dienstbaar is, ook als het zijn ouders, grootouders, ...
betreft. Deze dankbaarheid draagt hij over aan zijn kinderen die
ze op hun beurt moeten doorgeven aan hun kinderen.
Hij verdedigt met klem onze culturele identiteit, maar respecteert en vecht ook voor andere, die zijns inziens evenwaardige
culturen zijn. Zo prijkt op de kast onopvallend een foto van hun
Forster Parents dochtertje uit Kenia. Dit schrijf ik met enige
twijfel : loslippigheid is geen kwaliteit. Jaak en Annie pakken
daar niet mee uit. Wat zijn rechterhand geeft weet zijn linker
niet.

* Sonja Syryn woont in
Lo-Reninge en is onderwijzeres aan de
Gemeenschapsschool
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diepe bewondering uit
voor de natuur in al haar
facetten. Haar levensgezel Willy Thybaut is
actief als beeldend kunstenaar.

Jaak is een dynamische man met een kritische ingesteldheid en
een sterke wilskracht. Geboeid door de familiegeschiedenis gaat
hij zich historisch vormen. Hij loopt colleges her en ver. Hij ontpopt zich tot een heel bekwaam heemkundige dankzij zijn analytische geest en zijn pedagogische talenten. Zijn duidelijke
drang naar perfectionisme wordt echter getemperd door het vermogen tot relativeren van de werkelijkheid. Maar zijn geestelijke strijdlust en zijn taai doorzettingsvermogen bezorgen hem de
onuitputtelijke energie om zijn ideaal waar te maken. Na jarenlange studie waarbij hij dag en nacht onvermoeibaar doorwerkt,
wordt Jaak een alom gekend en geprezen historicus. Een andere wereld gaat voor hem open. Hij verwerft naam en faam en
heeft contacten met familiekundigen en historici in binnen- en
buitenland. Over de grenzen heen doet Jaak vrijwillig onderzoek. Daardoor rondt hij zijn universitaire studie niet af, maar
dit deert hem niet. Er ontstaan stevige vriendschappen met vakmensen die hem zeer dierbaar worden. Ook voor ons blijft Jaak
de innemende, trouwe vriend in de ware zin van het woord.
Indachtig één van zijn talloze Vlaamse spreuken: "Ware eenvoud is groot, ware grootheid eenvoudig".
Jaak is een fervent lezer. Niet alleen zijn vakliteratuur, maar ook
poëzie, van vroeg Middeleeuwse tot hedendaagse. Gewone
romans zijn niet aan hem besteed, maar grote wijsgeren en
schrijvers die door sommigen worden bestempeld als "heimatschrijverkes" leest hij wel. Hij vindt Cyriel Buysse, Louis Paul
Boon, Stijn Streuvels, André Demedts, Walter van den Broeck,
Virginie Loveling en nog anderen echt sociale geschiedschrijvers die dringend aan herwaardering toe zijn. Zijn huisbibliotheek groeit in al haar aspecten, politiek, filosofie, religie, mystiek, symboliek, taal in de ruimste zin, van het begin tot heden,
de grote literatuur, kunst in al haar vormen ...
Door de eeuwen heen is kunst een weerspiegeling van de maatschappij. Vrijwel alle kunstvormen beroeren Jaak : zowel
muziek als letterkunde, schilderkunst enz. Zijn palet is zeer verscheiden en lijkt som tegenstrijdig : van de oudste vormen tot de
hedendaagse moderne vormen, van gereputeerde meesters tot
nauwelijks gekende kunstenaars ... Belangrijk is dat het gaat om
de inhoud en de ziel van elk kunstwerk. Deze kennis en waardering maken Jaak tot een ware cultuurdrager.
Ondertussen schiet de tijd voorbij, razendsnel. Jaak wordt
helaas ziek, ernstig ziek, en later blijkt ongeneeslijk ziek. Vanaf
1995 geeft hij zijn vele functies door in goede handen, maar zijn
advies wordt nog steeds gewaardeerd! De kinderen maken hun
studies af en banen hun weg door het leven. Karel wordt orthopedagoog, Jan wordt pasteibakker en noeste werker, Anneke
wordt maatschappelijk werkster en sociaal consulente. Wegens
gebrek aan openbaar vervoer verlaten Jaak en Annie in 2001
hun Huzeke door grootvader gebouwd, met veel hartepijn, om
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in Poperinge te gaan wonen. Annie neemt de zware taak op zich
om haar uitgeputte echtegenoot, die al ernstig in zijn activiteiten geremd is, te verzorgen.
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Voor zijn volhardende bezieling en zijn belangloze inzet wordt
laak gehuldigd in 2002, in aanwezigheid van de heer
Gouverneur van West-Vlaanderen, uit dank voor het enorme
werk dat hij heeft verzet. Hij krijgt openlijke erkenning en eretitels in de ons omringende landen. Deze lof- en dankbetuigingen raken hem diep en balsemen de gemoedsgesteldheid van de
getroffen man aan wie reeds alle geneugten van het leven werden ontnomen.
In het voorjaar 2003 was het voor laak een enorm zware inspanning bezoekers of vrienden te ontvangen. Annie maakte telefonisch laaks vraag over om een tekst te bezorgen voor zijn
Vriendenboek. Ik zou nog bladzijden kunnen schrijven, over
zijn levensboek, maar vooral over zijn typerende gezegden,
soms met dichterlijke aanleg, maar immer met het hart op de
tong. "Veeg niets onder mat, want later breek je daar je nek
over". Omdat laak bijzonder goed kan luisteren noemt hij zichzelf wel eens "plaspaal", op een beminnelijke manier en zeker
niet slecht bedoeld. Naar problemen luisteren helpt zijns inziens
meer dan dure consultaties bij academische zielenknijpers. Hij
hoedt zich wel voor advies, maar dan verwijst hij voorzichtig
naar die waarden waarop onze maatschappij eigenlijk is
gegrondvest, en die teruggaan tot die Man die slechts 33 jaar
leefde, zonder daarom altijd expliciet Zijn naam te vermelden.
Het is steeds verrijkend geweest met laak te kunnen converseren bij een geurende kop koffie en een nooit ontbrekende sigaret. Helaas is dat voor hem niet meer mogelijk. Ondraaglijke
pijnen beperken zijn bewegingen, maar zijn geest is onoverwinnelijk. Spijts zijn uitgedoofde lichamelijke krachten blijft laak
de keiharde vechter enerzijds, de fijngevoelige natuurmens
anderzijds, maar bovenal de West-Vlaamse pionier in de regionale en grensoverschrijdende geschiedenis en familiekunde.
Zou men het geen voorrecht noemen een heer als laak De
Caestecker als vriend te mogen benaderen?

LUC VANHAUWAERT'

47
Beste Jaak
Rare sport is dat hoor, stukjes brengen voor de radio. Het lijkt
wat op duivensport, of het werpen van een fles in de zee. Je
weet nooit of er wat terugkeert. Dat er minstens één man aan het
luisteren was, wist ik na jouw eerste telefoontje, laak. Mensen
die voor de radio werken hebben een geoefend oor. Ik had
meteen begrepen dat er iets mis was met je ademhaling. Maar
dat die ademhaling het schrijnende bewijs was dat jouw tijd
opraakte, had ik toen nog niet door. Hoe kon ik? Dat was te veel
ineens. Mijn bevattingsvermogen had zich beperkt tot de vaststelling dat ik een mens met een scherpe intelligentie aan de lijn
had en met een grote liefde voor taal.
Het beeld werd aangepast toen ik een belofte nakwam en je
opzocht. laak Decaestecker leek een figuur uit de metamorfosen
van Ovidius. Door een wrede grap van de natuur half mens, half
metaal en rubber geworden. Je zat naast je vrouw. Zij op een
stoel, jij in een rolstoel. De keuken was zonnig, de placemats op
de tafel glommen. Ik leerde je iets beter kennen. Je was niet
alleen scherpzinnig, je was ook moedig, een woord dat ik weiger te gebruiken als een tweedehandswoord, omdat jouw moedig zijn wél een keuze is.

* Luc Vanhauwaert. aanvankelijk leraar muzikale
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Je kreeg mijn eerste honderd stukjes en ik beloofde je om elke
week mijn nieuwe aflevering te mailen. Kwamen de stukjes wel
aan? Was je nog in staat om ze te beluiseren? Kon je ze ook nog
lezen? Het was een sprong in het duister. Maar ik maakte wel
iedere keer een kopie en stuurde de stukjes op. Ook voor mij
werd het een waardevol ritueel. Per slot van rekening was ik
zeker van die éne luisteraar die met veel meer kwaliteit luisterde dan die naamloze massa waar ik geen gezicht kan op plakken.
Ik stelde me voor dat je steeds meer geest werd en steeds minder lichaam. Als je de pijn en de paniek van die metamorfose
een ogenblik buiten beschouwing laat, dan lijkt de omzetting
bijna op een christelijk ideaal. Maar het is natuurlijk verre van
ideaal als je lijf vanaf twee fronten belaagd wordt : het onderlijf
wil niet meer mee en bovenaan lukt het ademen maar met

mondjesmaat. Wat wij achteloos doen is bij jou een helse taak.
Ik heb simpelweg geen idee wat het voor jou betekent en welke
'zin' het in het algemeen zou kunnen hebben.
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Wij houden beiden niet van vals sentiment, Jaak, maar toch zijn
deze laatste zinnen erg gemeend. Ik hoop dat de pijn vriendelijk
binnen de perken blijft en op een onbewaakt moment toch nog
wat bescheiden "contentement" toelaat. Ik wil dat de dank
geheel aan mijn kant is. Omdat je een monumentje bent van
moed en omdat je bleef naar me luisteren. Er zijn luisteraars en
liefhebbers en tenslotte is er nog een selecte groep die de woorden proeft alsof ze een delicatesse zijn. Het is duidelijk tot
welke groep je behoort. Merci!
Het simpele feit dat je er bent helpt mij om die stukjes te schrijven en daar moet niemand minnetjes ove doen.
Heel hartelijk.

Genealogie: waar is dat goed voor?

DANIËL MERLEVEDE'
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Simpele zielen denken wel eens : "Je stamboom maken, dat is
iets voor nobiljons, die hun familienaam met de kleine de schrijven, een wapenschild voeren en moeten proberen hun overgeërfde of gekochte adeltitels te verantwoorden ... ". Ze weten
blijkbaar niet dat in oude akten bijna geen enkele familienaam
met een hoofdletter begint en dat ook boeren en ambachtslui
vaak een wapen hadden.
Anderen zeggen dan weer: "Het heeft geen belang wie je overgrootvader of je betovergrootmoeder waren ... Je afkomst mag
je geen rechen geven ... Genealogie: het is alsof je wil behoren
tot een bepaalde kaste of clan, waar geen vreemde mag binnendringen ... ". Ze verwerpen iedere verwijzing naar hun afkomst,
maar weigeren daarentegen geen enkele erfenis, zelfs als ze van
een rijke oom komt die ze nog nooit zagen.
Het kan waar zijn dat er een soort erg hardnekkige amateurgenealogen bestaan die forse erfenisjagers zijn, maar dat is toch
maar een kleine, aparte groep, die erg stiekem te werk gaat!
Sommigen willen het doen voorkomen alsof we van onze eigen
voorouderlijst een soort palmares willen maken zoals een houder van stamboekvee er een op na houdt. .. Je mag wel met veel
snobisme over genen praten, maar niet over genealogie! Wie
zijn eigen stam echt leert kennen, weet veel beter: er lopen er
veel rond die plots ontgoocheld ontdekken dat hun eerste stamvader een pintje voor de vespers heeft gepakt, en ze dan lekker
heeft laten zitten ... zodat ze dus uit een "vaderloze" generatie
stammen ...

* Daniël Merlevede is
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Neen, wij willen noch adeltiteljagers, noch erfeniszoekers, noch
raspuristen zijn: voor ons is genealogie een boeiende vrijetijdsbesteding; en dé karakteristiek van een goede hobby is wel dat
ze belangeloos blijft.
Het is waar, genealogie is een ideaal tijdsverdrijf voor gepensioneerden: rustig en kalm zoeken, je eigen tempo volgen,
afwisselend van het ene stadhuis naar het andere, van het ene
archief naar het andere op zoek gaan, met veel mensen praten,
belangstelling wekken bij andere familieleden, enz., enz. Maar
het is enorm prettig te kunnen vaststellen dat ook jonge lui -

tieners en twintigers! - zich gaan verdiepen in oude parochieregisters om hun roots op te sporen.
Zoeken naar je wortels, in je stamboom klimmen of je kwartierstaat opstellen, het begint uit nieuwsgierigheid, na korte tijd
wordt het een hobby, tenslotte gedijt het tot een allesverslindende passie. Want het is boeiend!
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Er zijn nogal wat mensen die menen dat al dit zoeken, dit geliefhebber soms niet voldoende wetenschappelijk gegrond is. Ze
dringen er dan ook - vaak tercht - fel op aan om aan dit tijdverdrijf een gedegen wetenschappelijke grondslag te geven.
Stambomen en kwartierstaten kunnen slechts de skeletten zijn,
waarrond familiegeschiedenis wordt opgebouwd. En dat mag
geen roman worden, geen verbeelding maar moet wetenschappelijk, sociaal-historisch, filologisch, enz. verantwoord zijn en
ingekaderd in de algemene geschiedenis. Men klaagt er zo vaak
over dat de jeugd geen belangstelling meer heeft voor geschiedenisonderwijs. Maar als men alleen maar van veldslag naar
veldslag springt, grenzen en volkeren leert afbakenen, het wisselende spel van religies en sociale stelsels moet leren kennnen,
ja, dan kan het wel erg vervelend worden ... Maar familiegeschiedenis in het kader van de algemene historische context, dat
is geschiedenis van mensen van vlees en been, mensen die een
naam hebben!

Het is waar : families leven of leefden niet op een eiland; families zijn cellen in het maatschappelijk bestel. In elke familiegeschiedenis worden we geconfronteerd met allerlei esbattementen van inquisiteurs, met de oorlogen van Lodewijk XIV, met de
Franse Revolutie' of met de razzia's van de gestapo ...
Maar ik zou toch willen beklemtonen dat, als we niet mogen
fantaseren en geen leugens mogen vertellen, wij ons toch ook
niet mogen laten afschrikken door al die eisen van wetenschappelijkheid en zo. Wetenschap hoeft niet altijd het motief te zijn:
je mag toch ook je roots zoeken als piëteitsvol aandenken aan je
voorouders bijvoorbeeld, als je waarheid maar geen geweld
aandoet door te willen bewijzen hoe moedig, of deugdzaam ze
wel geweest zijn! Laten we het voorbeeld niet volgen van die
historici die de geschiedschrijving nodig hebben om hun eigen
gelijk te bevestigen. In alles een religieuze rebellie of een sociale revolutie zoeken, is ook een verkrachting van de historische
waarheid.
Trouwens, niet elk gezin wordt beroerd door wat er in de wereld
gebeurt. Ik kan me best voorstellen dat mijn voorvaderen die
boeren waren, toch voortploegden terwijl Napoleon inscheepte
naar Sint-Helena of toen Christus aan het kruis hing te sterven ... Als ik even Werumeus Buning mag napraten!

' Zie tekst l .

Een familiegeschiedenis leert ons precies de praktische realiteit
(of niet-realiteit) zien van wat we in de geschiedenisboeken
lezen. 3 Wie bijvoorbeeld de verspreiding van naamgenoten
nagaat, moet wel een stuk sociale geschiedenis meemaken. De
familienaam Merlevede kwam tot vóór 1550 nergens anders
voor dan in de Westhoek. Waarom vinden wij dan plots in de
negentiende eeuw Merlevedes in de Kempen en in het mijngebied van het Franse Noorden? Juist, je hebt het al geraden: ze
hebben arm Vlaanderen verlaten om in de mijnen te gaan werken. Van dat onverwoestbaar ras Merlevedes van Reninge zijn
er een paar als bootslieden aangeworven toen daar binnenschippers voorbijvoeren; ze zijn via de IJzer en via andere waterlopen tot in de Ile-de-France geraakt en hun nazaten wonen er nog
altijd. Sommigen vertellen mi nog met een zekere trots dat ze op
een binnenschip geboren zijn.
Het doet je toch wat als je voor de eerste keer verneemt dat er
in Mexico (waar de kinderen de familienaam van hun vader én
hun moeder dragen) een Maria Florencia, een Virginia-Angelica
en een Jorge-Andres bestaan die - voor hun hele leven - rondlopen met de familienaam Rodriguez-Merlevede.
Dit zijn alleen een paar voorbeelden, niet om een bepaalde stam
in de belangstelling te duwen, maar om aan te tonen dat een
stamboom maken nogal wat meer is dan alleen maar een skelet
ineenknutselen.
En dan spreken we nog niet over de familiereünies: honderden
mensen samen brengen, weliswaar slechts rond één familienaam maar toch naar elkaar toegedreven door een onzichtbare
maar onverbreekbare band. Je moet het meemaken: het geluk
om die onverwachte ontmoetingen van blijde mensen die plots
ontdekt hebben dat ze elkaars neven en nichten zijn! Je wordt
op de handen gedragen - vooral door de buitenlandse gasten omdat je dat tot stand hebt kunnen brengen, omdat je ze naar
hun land van herkomst hebt kunnen roepen.
Dat is de intense vreugde van de genealogie, en het is een enorm
genoegen als je merkt dat jongelui van nog geen twintig jaar
zich er op toeleggen overgrootouders te zoeken die ze nooit
hebben gekend, en dan met eerbiedige schroom naar het archief
van de burgerlijke stand vragen om a.u.b. wat opzaekingen te
mogen doen, meneer...

'Zie tekst 2.

Het is ook een taak en een bijzondere zorg voor de besturen van
familiekundige verenigingen, in casu de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde, een basisvorming te geven, opdat ze niet
onvoorbereid op de archieven zouden losstormen. Nogal wat
ongedisciplineerde zoekers hebben te weinig achting opgebracht voor de oude archieven van de burgerlijke stand en voor
de bedienden die daar eigenlijk niet zitten om te vertellen wie je
betovergrootvader is ...
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Tenslotte voelen deze verenigingen zich ook geroepen om
gemeentebesturen - die daar eigenlijk niet toe verplicht zijn - te
helpen waar het kan. Bijvoorbeeld ook om - zowel bij de zoekers als bij de gemeentebesturen - wat meer zorg te vragen voor
de oude geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters.
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Als ik zo af en toe op een kerkhof rondwaar om gegevens te verzamelen, dan denk ik aan de eerste strofen uit De archeologische vondst van Marnix Gijsen. Ik voel me verwant met de
dichter, die niet alleen voor archeologische vondsten belangstelling had, maar ook voor de mensen aan wie ze herinnerden4 • 5

1. Uit: Archieven uit het Noorden 6
"Als gevolg van onze normen van verwantschap, gebaseerd op
een naam die van vader op zoon wordt overgedragen, voelen
wij ons ten onrechte met het verleden verbonden door een
dunne stam, waarop in elke generatie namen van echtgenotes
worden geënt, altijd van secundair belang geacht tenzij ze schitterend genoeg zijn om als paradepaard te dienen. Vooral in
Frankrijk, land bij uitstek van de Salische wet, klinkt de uitdrukking langs de vrouwelijke lijn van iemand afstammen bijna
als een grapje. Wie kent - uitzonderingen daargelaten - de naam
van de grootvader van moederskant van de eigen overgrootmoeder van vaderskant? De man die deze naam heeft gedragen,
telt nochtans in het mengelmoes waarvan wij zijn gemaakt
evenveel mee als de voorouder van dezelfde graad van wie wij
de naam hebben geërfd. Aan mijn vaderskant, de enige waarmee
ik me hier bezighoud, vier overgrootouders in 1850, zestien betovergrootouders tegen hetjaar II van de republikeinse kalender,
vijfhonderdtwaalf ten tijde van de jeugd van Lodewijk XIV,
vierduizendzesennegentig onder Frans I, ongeveer één miljoen
bij de dood van Lodewijk de Heilige. Van deze cijfers moet
worden afgenomen, wanneer we rekening houden met het dooreenlopen van de verwantschappen, want dikwijls bevindt
dezelfde voorouder zich op het snijpunt van verschillende
geslachten, zoals één knoop op het punt waar verschillende draden samenkomen. Toch zijn wij de erfgenamen van een heel
gebied, van een hele wereld. De hoek, op de punt waarvan wij
ons bevinden, gaapt achter ons tot in het oneindige. Op die
manier bekeken leidt de genealogie, de wetenschap die zo vaak
in dienst wordt gesteld van de menselijke ijdelheid, allereerst tot
nederigheid, door het besef hoe weinig wij zijn in die kolossale
aantallen, vervolgens tot een gevoel van duizeling ... ".
[Marguerite Yourcenar]

' Zie tekst 3.
' Eerder verschenen in :
Westhoek-b!fo : mededelingenblad 1·a11 Westhoek.
VII ( 1991 ). p. 43-48.
'Marguerite Yourcenar.
Archiei•en uit het
Noorden. Amsterdam
-Baarn : AmboAthenaeum Polak & Van
Gennep. 1985. p. 35.
Vertaling uit het Frans
van Archi1·es du Nord
( 1977).

2. Uit : Het Koekoesjong 7
"Daar op de bank schuin tegenover het loket geboorten lees ik
voor het eerst zijn geboorteakte, begint die fascinatie voor een
papiertje dat ik sindsdien tientallen keren herlezen heb, uit het
hoofd kon opzeggen, woord voor woord".".
"Een officiële tekst is slechts het skelet van ooit levendige
gebeurtenissen. Zijn verhaal blijft levensloos, tenzij het opgevuld wordt door overblijfselen, aangedikt door verbeelding,
aangekleed door getuigenissen".".
" ... maar ik weet niet meer waarom, die zoektocht naar haar, die
obsessie voor hem, wat heb ik met dit rozig mens te maken, wat
met die vergane pier, die zo weg is als een mens maar weg kan
zijn, verschrompeld tot papieren gegevens waarove loketbedienden onverschillig waken en waarvoor zich geen ander mens
interesseert dan ik".".
" ... misschien vind je het leven van een mens authentieker terug
in administratieve verslagen dan in zijn eigen verhalen."
"... officiële papieren zijn gespecialiseerd in gevoelloosheid.
Nergens in deze tientallen bladzijden breekt al was het maar één
emotie door, alle verklaringen worden in een geijkte vorm gegoten ... ".
" ... en ik zie alles, zonder tijdsperspectief, in één hallucinant
beeld. Van een mens die wordt gesandwicht tussen zijn geboorte en zijn dood door hersenlaesie. Of door kanker mevrouw en
ze was pas achtendertig, of door een hartaderbreuk als je dochter pas elf is, ieder mens beleeft zijn verhaal, maar al die verhalen hebben hetzelfde begin en einde, het eerste gekrijs en de
laatste zenuwtrek ... "
"Zo'n officiële tekst zegt weinig, niet eens dat Frans Maes verongelukte, hij kan evengoed een hartinfarct gekregen hebben
langs de Grote Steenweg. Zijn verhaal blijft levenloos, tenzij
het opgevuld wordt door overblijfselen, aangedikt door verbeelding, aangekleed door getuigenissen."
[Brigitte Raskin]

3. Uit : De archeologische vondst"

Brigitte Raskin, Het
Koekoeksjong. Leuven :
Kritak, 1988, p. 9, 10,
131, 82, 116, 117-118,
127.
' Marnix Gijsen, De
archeologische vondst,
in : Het Huis. 's
Gravenhage : A.A.M.
Stols, 1948.
1

"Jacquemijne Bolats werd te Leuven begraven,
in 1520,
naast haar man en haar kinde.
Ze had bei met dezelfde liefde bemind, als haar dagen.
Ik heb haar zerksteen gevonden,
op een regennoen,
onder wat mos en veel gele blaren.
Kinderen spelen er rond,
en bij zomernacht paren geliefden
hier, hun bevenden mond.
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Zij werd in Antwerpen geboren,
-o mijn sterke stad,wie voerde haar de Brabantse heuvelen over?
Daar vond zij een man, daar won zij een kind,
en de rust, onder mos en wat herfstig lover ... "

[Marnix Gijsen]
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De Westhoeker,
ook in de geus geprofileerd?

GWY MANDELINK*
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Op de vraag of de geuzentijd de huidige Westhoeker nog enigszins beroert heb je vlug een antwoord geformuleerd. Uitsluitend
in publicaties wordt de Westhoeker van nu attent gemaakt op
zijn relaties met de geus uit de 16de eeuw. En toen Kemmel een
groots volksspel rondom de geuzentijd opzette, merkte je aan
zalen die al te moeizaam volliepen, dat de geus voor de
Westhoeker eigenlijk een mentale mummie was geworden. De
idee een geuzenmuseum op te richten werd wel op diverse fronten gelanceerd. Maar of de Westhoeker een dergelijk museum
zal plat lopen, blijft nog een dubieuze vraag. Ik heb niet de
indruk dat die geuzen op nog veel supporters in de Westhoek
kunnen rekenen.

* Gwij Mandelinck
(Guido Haerynck,
0
Wakken. 1937) is dichter en heeft sinds 1980 de
algemene leiding van de
Poëziezomer in zijn dorp
Watou. Van 1980 tot
2000 was hij bibliothecaris van Poperinge. In zijn
werk peilt hij onder meer
naar de ziel van de
Westhoek en haar bewoners.

14-18 is een slokop. Andere data bestaan er nauwelijks. En de
beeldenstorm noch de hagepreken kunnen visueel concurreren
met de loopgraven. Ik heb daarenboven de indruk dat de
Westhoeker zich wat hulpeloos voelt als er over de geuzentijd
wordt gesproken. Zelfs als uitgelezen details of pittoreske uitroepzinnen die periode evoceren, dan nog haalt de Westhoeker
zijn schouders op. Het zit hem blijkbaar vanaf die tijd ingebakken: tegenover gezag, tegenover macht, en vooral tegenover
overmacht moet je niet proberen een vuist te imiteren.
Gelatenheid zet je safe. Stakingen heb ik hier nooit meegemaakt; 1-meioptochten en Rerum-Novarumstoeten claxoneren
zich al te moeizaam doorheen de ochtendnevels. En de
Westhoekers die prof werden in grote centra of die op de BRT
[VRT] actief zijn, komen naar hun heimat terug op zoek naar
een paar dagen relax. Zelfs de uitgesproken progressieven
komen met meer vertedering dan met nieuwe ideeën af. Het
heimwee naar hun dorp/stadje overwoekert nog al te duidelijk
het besef dat de afkalving van het intellect, dat de exodus van
creatieve lieden - ingezet tijdens de geuzentijd - zich tot in hun
eigen leven blijven manifesteren.
Soms wordt de koppigheid geprezen als karaktertrek van de
Westhoeker. En die kan inderdaad merkwaardig functioneren.
Maar of die ook de drang naar vrijheid dient, is moeilijk te zeggen. De Westhoeker aanvaardt voorbeeldig het geabstraheerd
gezag, hij blijft liefst ver van Brussel weg, debatten over vernieuwende ideologieën plant hij eerder moeizaam, recente

melkquota of andere landbouwverdicten vanuit het Europees
Parlement verwerkt hij met een paar vloeken die door de muzikaliteit van zijn dialect nauwelijks opvallen. Zo lijkt het bijna
logisch dat hij de geuzentijd vaak ervaart als een periode van
totaal "verloren moeite".
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Deze uitgave [Revolt and Emigration] kan een goeie vier eeuwen "ná de feiten" wellicht zorgen voor een vinnige correctie.
Wie beseft welke handelsvitaliteit en welke mentale creativiteit
naar andere landen werden geëxporteerd zal al lezend antistoffen opslaan. En die kunnen ons evenzeer immuun maken tegen
lankmoedigheid als tegen onverdraagzaamheid. 9

' Eerder gepubliceerd als
'Woord vooraf', in:
J. Decaestecker (ed.),
Revo/t and Emigration.
Refugees from the
Westkwartier in
Sandwich in the XV/th
century, Dikkebus, 1988,
p. 18 (Weshoek. Buiten
Reeks 1). Deze tekst
schreef Gwij Mandelinck
op uitdrukkelijk verzoek
van Jaak.

De familienaam Decaestecker

' C. WYFFELS,
Analyses de reconnaissances de dettes passées
devant les échevins
d'Ypres (1249-1291),
Brussel, 1991, nrs. 1900
enl9l7.
' W. BEELE, Studie van
de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen (12501400), Handzame, 1975,
II, 263-4.
' C. WYFFELS, De rekeningen van de stad
Brugge (1280-1319),
Brussel, 1971, !, 512,
540.681, 749,954.
' F. DEBRABANDERE,
Studie van de persoonsnamen in de kasselrij
Kortrijk (1350-1440),
Handzame, 1970, 212.
' Statistische gegevens
uit 1987, samengevat uit:
F. DEBRABANDERE,
Wat was een
Kaeste(c)ker?, De
Leiegouw XXXV (1993),
67-69. Het betreft hier
globale aantallen die gelden voor alle nog
bestaande
(spelling)varianten van
de naam, al dan niet in
één woord geschreven,
ook die zonder lidwoord.
In volgorde van frequentie zijn dat: (De)
Caestecker, ruim 850,
(De) Caesteker, ruim
200, De Caesstecker,
ruim 100, en (De)
Kaesteker, De
Kaestecker, Kastekker( e ),
De Caesteeker, samen
een 50-tal.
' Geographic distribution
of Familiy Names in
Belgium (http://geonome.metaphor.be/cgibin/geonome.pl).
'Mnl. Wdb., III, 1103.
'Mnl. Wdb., VII, 2053,
lemma steken (betekenis
10).
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Het is een feit dat de naam Decaestecker, zeker voor wat WestVlaanderen betreft, als typisch inheems beschouwd kan worden. Een vluchtige speurtocht naar de oudste vindplaatsen van
de naam kan al volstaan om dat aan te tonen.
Vanaf het einde van de 13de eeuw duiken de oudste sporen van
de naam al geregeld op in Ieper: 1282 Arnoud le Castickere =
Ernous de Castickere 1; 1307 Henris le Castickere = 1326
Henric de Caestickere; 1376 van Coppin den Caestickere; 1385
Mathy le Caestickere = 1387 Matthi le Caestickere = 1393
Mathi le Caestickere = 1394 Mathy le Castickere; 1387 Marie
Caestickers; 1395 Jehan le Caestickere 2• Ook al omstreeks
1300 treffen we de naam in Brugge aan: 1297 Maria orphana
Petri Caestickers; 1297 Maria orphana Margarete Kaestickers;
1298 Margareta fa. Godevardi Casestickers = Margareta fa.
Godevardi Caesstickers = 1300 Margareta fa. Godevardi
Caestickers', en ongeveer een eeuw later in Menen: 1382 Jacob
de Caesstickere~.
Maar hoe zit het met de huidige spreiding van de naam? Het
komt uiteindelijk hierop neer dat er van de ruim 1200 huidige
naamdragers in België iets meer dan 900 in West-Vlaanderen
woonachtig zijn 5 • Dat blijkt trouwens ook duidelijk uit de spreidingskaart van de naam Decaestecker in België. Alleen in
West-Vlaanderen komt de naam nagenoeg overal voor, met de
grootste concentratie in het centrum en het zuiden van de provincie en een geleidelijke afname in de richting van de kust en
de grenzen met Zeeuws- en Oost-Vlaanderen°.
Voor wat nu de betekenis van de naam betreft, kunnen we onze
toevlucht nemen tot het "Middelnederlandsch Woordenboek",
waar het woord in volgende varianten voorkomt: caessticker,
casesticker, caissticker, caesticker, caestecker. Het wordt er
heel summier omschreven als "kaaskooper", ofschoon dat toch
niet onmiddellijk voor de hand ligt. Dat beseft men daar blijkbaar ook, want men voegt er ter verduidelijking aan toe dat we,
zoals b.v. in biersteker: "bierslijter'', te doen hebben met een
afleiding van steken: "in het klein verkoopen, slijten"', vooral
gezegd van: "drinkwaren (wijn en bier); ook van boter"8 • En
men voegt daar nog aan toe dat die betekenis misschien voort-
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gevloeid is uit het "opensteken van het vat", iets wat m.i. wat te
voorzichtig geformuleerd is.
Het is immers een betekenisverschuiving die zeer plausibel lijkt
en die zich blijkens het WNT als volgt voorgedaan heeft: vanuit
"(een vol vat) opensteken", via "(wijn of bier) door een hevel
van het eene vat in het andere laten loopen", naar "in 't klein
verkoopen, slijten, tappen, schenken"9 , zoals in biersteker en
wijnsteker1°. Ook in VAN DALE vinden we diezelfde betekenisevolutie, zij het dan wat beknopter, onder het lemma steken:
"(met betrekking tot bier of wijn) door een hevel van het ene vat
in het andere laten lopen; (ook) in het klein verkopen" 11 •
Het lijkt in dit verband echter ook zinvol even aandacht te
schenken aan wat er daar staat onder de lemmata aansteken:
"door steken openen; b.v. een vat bier aansteken", ontsteken:
"beginnen te tappen (van een vat bier, wijn enz." en opsteken:"
(een vat) opensteken door het insteken van een kraan om eruit
te tappen" 1'. En dat geldt ook voor aanboren: "door boren een
opening (beginnen te) maken; b.v. een nieuw vat aanboren" 11 •
Het kan dus niet anders of het werkwoord steken: "verkopen"
moet oorspronkelijk ooit iets met het openmaken van het vat te
maken gehad hebben, ook al schijnt men daar in het Mnl. Wdb.
nog aan te twijfelen.
De hamvraag is nu of die betekenisevolutie van "steken" tot
"verkopen" zich ook met betrekking tot kaas voorgedaan heeft.
Daarover wordt er in diezelfde woordenboeken immers niets
uitdrukkelijk vermeld. Niettemin meen ik voldoende aanwijzingen te hebben om dat aan te nemen.
Alleen dient er vooraf nog gezegd te worden dat we hier eigenlijk niet met het werkwoord steken te doen hebben, maar wel
met het bijna homonieme en ook bijna synonieme sticken 14, dat
we nu nog in ons Westvlaams kennen als stekken: "prikken,
hard steken met iets dat puntig is" 1'.
Hoe dan ook, in al de oude vindplaatsen hierboven treffen we
als tweede lid uitsluitend de vorm -sticker( e) aan en dat is ook
zo in de beroepsvermeldingen caes( s)ticker!casesticker en
botersticker/buetersticker in de Brugse stadsrekeningen van
omstreeks 1300 16 •
Ondertussen is dat -sticker( e) in de huidige familienamen bijna
altijd -stecker geworden, sporadisch ook -steker, maar vermits
die woorden semantisch zo dicht bij elkaar staan, is dat verschil
hier nauwelijks relevant. Of anders gezegd, als het waar is dat
het werkwoord steken, dat nog schuilt in de woorden bier- en
wijnsteker, door betekenisevolutie ooit "verkopen" geworden
is, dan moet dat ook waar zijn voor het werkwoord sticken, dat
we in de oudste vindplaatsen van de woorden boter- en kaasste( k)ker aantreffen.
En ook de klankevolutie van -stickere tot -stecker kan hier geen
probleem zijn, vermits die grosso modo te vergelijken is met die
in de woordvarianten likken en lekken, nikker en nekker of pikken en pekken en dergelijke.

'WNT. XV. 1194-5.
lemma steken, 13. De
daar vermelde recentere
betekenis "vreemde bieren in het groot verkoopen" heb ik hier achterwege gelaten omdat die hier
irrelevant is.
10
Nog niet in hun recentere betekenis van
"groothandelaar" (vgl.
vorige voetnoot). maar in
de toenmalige. Voor
wijnsteker vinden we
daarvoor "iemand die
wijn in het klein verkoopt, wijnslijter" (Mnl.
Wdb. IX. 2505) en voor
biersteker, dat niet in het
Mnl. Wdb. staat. "biertapper" (KILIAAN. 52).
"Van Dale. 1976. 2349.
" Ibidem. resp. 25. 1669
en 1730.
"Ibidem. 5.
"Mnl. Wdb" VII. 2135-6.
I.' DE BO. Westvlaamsch
Idioticon. Gent. 1885.
1097.
" C. WYFFELS. o.c"
Indices, resp. 200 en 203.

11
F. DEBRABANDERE,
Verklarend woordenboek
van de familienamen in
België en NoordFrankrijk, Brussel, 1993,
237.
" Bijdrage al vermeld in
voetnoot 5.
"Mnl. Wdb., III, 2171-2.
'°Ibidem, II, 855.
" Ibidem, IX. 2499.
" Ibidem, IX. 2506-7.
"C. TAVERNIER-VEREECKEN, Gentse
Naamkunde van circa
1000 tot 1253. 1968.
301.
"J.K. BRECHENMACHER. Etymologisches
Wörterbuch der deutschen Familiennamen,
Limburg/Lahn, 1957. II,
16.

Er is dan ook geen afdoende reden om te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van Decaestecker als "kaashandelaar'',
ook al is er hier blijkbaar een meer letterlijke betekenis van
"kaasboorder, kaasprikker" aan voorafgegaan.
Het is me echter niet helemaal duidelijk of deze zienswijze volledig in overeenstemming is met de verklaring die we vinden in
het "Verklarend woordenboek" van F. DEBRABANDERE uit
1993. Hij verklaart de naam Decaestecker daar namelijk als
"beroepsnaam van de beambte die in de kaas steekt, prikt, om
hem te keuren", maar dan met de niet onbelangrijke toevoeging
dat de betekenis van "kaashandelaar" uit het Mnl. Wdb. secundair is 17 •
Uiteraard komt dat nagenoeg overeen met wat er, iets uitvoeriger dan, te lezen staat in zijn bijdrage "Wat was een Kaeste( c )ker?", die hij in datzelfde jaar in "De Leiegouw" gepubliceerd heeft. Enerzijds concludeert hij daar dat het woord
kaasstek(k)er ongetwijfeld door betekenisuitbreiding en -verschuiving achteraf ook "kaashandelaar, kaaskoper" is gaan
betekenen, maar anderzijds blijft het volgens hem daar zeker
nog een raadsel hoe steken aan de betekenis "verkopen" gekomen zou zijn 18 •
Voor dat laatste baseert hij zich vooral op het feit dat die betekenis in elk geval niet blijkt uit die van de drie andere beroepsnamen die in het Mnl. Wdb. in dezelfde context vernoemd worden, namelijk crudeneren, fruteniers en wijnmeters.
Ik vind echter van wel. Een crudenare was immers een "handelaar in kruiderijen of specerijen" 19 , een frutenier een "fruithandelaar"20 terwijl ook een wijnmeter, omschreven als "iemand
die den wijn aftapt" 21 , wel eens hetzelfde geweest zou kunnen
zijn als een wijntapper: "tapper van wijn" 22 , het courante woord
voor een "wijnslijter". Het zijn dus ontegensprekelijk alle drie
beroepsnamen, die stuk voor stuk op een verkoopsactiviteit
(kunnen) wijzen.
Is dat dan geen impliciete aanwijzing dat ook caesstickere in die
rij thuishoort en dat de verklaring van de naam Decaestecker als
"kaashandelaar" bijgevolg niet zo raadselachtig meer kan zijn?

Het zou echter verkeerd zijn hieruit af te leiden dat ik hier
afbreuk wil doen aan de voortreffelijke verklaring, die al in
1968 door C. TAVERNIER-VEREECKEN voor de toenaam
Decaestecker gegeven werd: "beroepsnaam voor iemand die de
caesboor in de kazen drijft om ze te keuren op hun kwaliteit"".
Het is immers een accurate omschrijving van wat we de primaire betekenis kunnen noemen. Bovendien strookt die verklaring ook volledig met die welke in Duitse naamkundige werken
te vinden is voor de familienaam Käsbohrer, Kessbohrer24, de
onvervalste tegenhanger van onze Decaestecker.
Alleen ben ik niet overtuigd van de noodzaak om die primaire
betekenis van "kaasboorder, kaasprikker" met die van "kaaskeurder" gelijk te stellen. Een mogelijke aanwijzing daarvoor
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kan zijn dat de Brugse beroepsvermelding caes(s)tickere, casestickere omstreeks 1300 als fonnagier vertaald werd, hetgeen
toch eerder wijst op "kaashandelaar" dan een "kaaskeurder"25 •
Bovendien is het absoluut niet moeilijk om nog andere middeleeuwse beroepsnamen voor kooplui op te sommen, waarin er
zich een gelijkaardige betekenisevolutie voorgedaan heeft. Ik
denk hier b.v. aan namen als houtbreker: "houtkoper" 20 , wullebreker: "kleinhandelaar in wol" 21 , lakensnider: "lakenkooper" 28 ,
lijnwaetsnider: "linnenkoopman"29 en dergelijke. Ook dat zijn
allemaal namen die in hun letterlijke betekenis met een verkoopsactiviteit geen uitstaans hebben.
En we hoeven het zelfs niet zo ver te zoeken. Denken we maar
even aan onze beenhouwer of vleeshouwer, nu "vleesverkoper"
of aan onze melkboer, nu "verkoper van zuivelproducten", om
er maar een paar te noemen'".
Al de hierboven vermelde beroepsnamen hebben, net als
Decaestecker, dit met elkaar gemeen dat ze uiteindelijk de
secundaire betekenis van "verkoper" gekregen hebben, ten
nadele van de primaire, die gebaseerd was op een typische
nevenactiviteit die met het verkopen van de waar gepaard kon
gaan. En wat zou dat voor de kaashandelaar anders geweest
kunnen zijn dan het nemen van een monster met een kaasboor",
al was het maar om de kooplustige klant van de degelijkheid
van zijn koopwaar te overtuigen, door er hem even van te laten
proeven?
Kortom, ik heb met dit alles alleen maar willen illustreren dat
de betekenisevolutie van "kaasboorder" tot "kaashandelaar"
helemaal niet verwonderlijk is. Integendeel, wat mij betreft,
lijkt die zelfs heel wat aanvaardbaarder dan die van "kaasboorder" tot "kaaskeurend beambte".
" C. WYFFELS. o.c.,

Maar ondertussen heb ik nog met geen woord gerept over de
oorsprong van het woord kaas zelf, want ook dat is hier niet
helemaal onbelangrijk. De etymologische woordenboeken
leren ons namelijk dat het ontstaan is uit het Latijnse caseus, net
als het Duitse Käse, het Engelse cheese en het Friese tsjiis. Die
ontlening uit het Latijn is te verklaren doordat het inheemse
Germaanse woord dat onze voorouders voor hun ongerijpte
kwarkachtige kaas kenden, de plaats geruimd had voor die
Latijnse naam van een harde kaassoort, die ze dankzij een nieuwe bereidingsmethode van de Romeinen hadden leren kennen.
Dat Latijnse woord leeft trouwens ook nog ongestoord voort in
het Spaanse queso en het Portugese queijo. Dat is echter niet
meer het geval in het Italiaans, waar cacio nu in grote mate door
het nieuwere fonnaggio verdrongen is, evenmin als in het
Frans, waar het middeleeuwse case nu helemaal uitgestorven is
ten voordele van het huidige fromage, vroeger formage. Die
beide nieuwe benamingen gaan terug op het Volkslatijnse
(caseus) fonnaticus, waarin we moeiteloos het woord fonna:
"vorm" terugvinden. Dat wil dus zeggen dat deze nieuwe naam

Indices. 203 en 208.
Mnl. Wdb .. III, 656-7.
" Ibidem. IX, 2764.
" Ibidem. IV, 76.
'" Ibidem, IV, 631.
'" Bovendien kan het
tweede element in zo'n
samenstelling zelfs helemaal zinledig worden,
zoals b.v. in visboer:
"kleinhandelaar in vis",
ontstaan naar analogie
met melkboer, na de
betekenisverschuiving
van "(melkvee)boer"
naar "zuivelhandelaar".
"Zo'n kaasboor was
namelijk "een holgegroefde, halfronde, van
boven van een handvat
voorziene buis, die men
in de kaas steekt, daarin
ronddraait en, met kaas
gevuld. er uittrekt (WNT,
VIl(l). 751).
26

zijn ontstaan uitsluitend te danken heeft aan een bepaalde kaasvorm, die toen op de markt kwam.
Niettemin wil ik hier tot slot nog aan toevoegen dat dat
Oudfranse case nog ongehinderd voortleeft in de familienaam
Casier, die ooit in Franstalig gebied ontstaan is uit het Latijnse
casearius. Dat was ooit de alledaagse naam voor al wie
beroepshalve iets met kaas te maken had, ongeacht of het nu een
"kaasmaker" of een "kaashandelaar" was. Ondertussen is die
naam, na eeuwenlange immigratie, ook bij ons een vrij frequente familienaam geworden. En we mogen die dan ook
terecht beschouwen als de gemeenschappelijke Franse tegenhanger van onze Decaesemaker en onze Decaestecker.
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De familienaam Houwen

WILFRIED BEELE
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1
Geographic distribution
of Family Names in
Belgium (http://geonome.metaphor.be/cgibin/geonome.pl).
2
Vriendelijke mededeling van de heer Herman
HOUWEN uit
Reningelst, waarvoor
mijn hartelijke dank.
' Dat is een toenaam die
in West-Vlaanderen al
herhaaldelijk geattesteerd
is in de 13'' en 14'' eeuw.
Daarvoor verwijs ik o.m.
naar: 0. LEYS, De bijen beroepsnamen van
Germaanse oorsprong in
de Westvlaamse oorkonden tot 1225, Med. Ver.
Naamk., 1958; C. WYFFELS, Analyses de
reconnaissances de dettes
passées <levant les échevins d'Ypres (12491291 ), Brussel 1991;
W. BEELE, Studie van
de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en
baljuwsrekeningen
(1250-1400). Handzame
1975;
F. DEBRABANDERE,
Studie van de
persoonsnamen in de
kasselrij Kortrijk (13501400), Handzame 1970.
"Mnl. Wdb .. !II, 665.
' F. DEBRABANDERE,
Verklarend woordenboek
van de familienamen in
België en NoordFrankrijk, Brussel, 1993,
715.
'Uit een Leuvense licentiaatsverhandeling uit
198 l van M. SCHOENMAKERS.

Houwen, sporadisch ook Hauwen gespeld, is een eerder zeldzame familienaam, die tegenwoordig alleen nog een vrij hoge
spreiding kent in de provincie West-Vlaanderen, vooral dan in
de zuidelijke helft ervan 1• Normalerwijze zou men daaruit kunnen afleiden dat de naam ook daar ergens ontstaan moet zijn,
maar dat is niet het geval. Degelijk genealogisch onderzoek
heeft namelijk uitgewezen dat al de Houwens bij ons afstammen van een Limburgse naamdrager, die zich in de tweede helft
van de l 6de eeuw vanuit Maastricht in Poperinge gevestigd
heeft2.
Zolang men dat echter niet weet, is de verleiding natuurlijk
groot om de naam te laten aansluiten bij de toenaam Rauwe, die
in West-Vlaanderen al herhaaldelijk geattesteerd is in de l 3de en
14de eeuw 1 en gemakkelijk te verklaren is als beroepsbijnaam uit
het Middelnederlandse ho uwe, hauw( e ): "werktuig om te houwen, houweel"". Dat is trouwens ook de eerste verklaringsmogelijkheid die we voor de naam Houwen aantreffen bij Dr. F.
DEBRABANDERE in zijn "Verklarend woordenboek"'. Echt
bevredigend is die evenwel niet, vooral omdat er geen verantwoording in voorkomt voor het plotse verschijnen van de eindn, die daar nu steevast aanwezig is en in normale omstandigheden toch zomaar niet uit de lucht kan vallen.
Gelukkig is er daar nu die 16d'-eeuwse migratie van Maastricht
naar Poperinge, die ervoor gezorgd heeft, dat de tweede verklaringsmogelijkheid van DEBRABANDERE toevallig de enige
juiste is. Kort en bondig luidt die: "In Limburg variant van
Houben", hetgeen daar op de koop toe nog gestaafd wordt door
een onomstootbaar identiteitsbewijs: 1620 Stas Houben = 1623
Stas Houwen, Bilzen 6 • Dat wil dus zeggen dat ook onze Westvlaamse familienaam Houwen. net als zijn specifiek Limburgse
tegenhanger, wel degelijk een jongere variant is van de meer gebruikelijke naam Houben aldaar.
We hebben hier namelijk te doen met een zogenaamde b/wwisseling, een weliswaar zeldzaam taalverschijnsel, dat echter
volledig klankwettig is. Het zijn namelijk twee bilabiale medeklinkers, die in hoofdzaak alleen hierdoor van elkaar verschillen
dat de w ietwat zwakker uitgesproken wordt dan deb. Vergelijk
in dit verband even ons hieuw, de onvoltooid verleden tijd van
ons werkwoord houwen, met hieb van het Duitse hauen.
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Onze volgende stap is dan uiteraard het antwoord op de vraag
naar de herkomst van die laatstgenoemde naam. Moeilijk is dat
niet, want de Limburgse naam Houben, uitzondelijk ook
Houbben gespeld, is immers, ook weer volledig klankwettig,
ontstaan uit een oudere variant Huben. Het betreft hier blijkbaar een zogenaamde u/ou-wisseling, iets wat in onze taal nogal
courant is. Denken we maar even aan woordparen als duwen/douwen, gruwelijk/grouwelijk, huwelijk/houwelijk, luw/
louw, nu/nou, nuwel/ouweI', stuwen/stouwen, spruw/sprouw,
wuw!wouw 8 en dergelijke.
Op zijn beurt is Huben dan ontstaan uit Hubin (hier op zijn
Middelnederlands uit te spreken, rijmend met Zannekin b.v.),
door een doodgewone verdoffing van de -in-uitgang in een
onbeklemtoonde eindlettergreep.
Kortom, we mogen zonder aarzelen stellen dat het prototype
van onze naam Houwen, via Houben en Huben, uiteindelijk ooit
Hubin geweest moet zijn. Het komt er dan alleen nog op aan te
weten te komen wat die laatste naam betekende, maar ook dat
kan in een paar woorden gezegd worden. Het was immers niets
anders dan een alledaagse roepnaam voor iemand wiens voornaam voluit Hubert of Hubrecht luidde. Zo ook was Robin b.v.
zo'n alledaagse naam voor een Robert of Robrecht en Lambin
voor een Lambert of Lambrecht, enzovoort.
Het is dan meteen ook evident dat Houwen perfect thuishoort in
een lange rij van vooral Limburgse familienamen, die ook probleemloos tot diezelfde voornaam terug te brengen zijn.
Behalve de verdoffing van het oorspronkelijke suffix -in tot -en,
hebben zich daar ook in de beklemtoonde eerste lettergreep nog
tal van andere klinkerwijzigingen voorgedaan. In het huidige
namenarsenaal zijn daar heel wat sporen van terug te vinden,
zoals o.m blijkt uit: Huben, Hubben, Hoben, Hobben, Hoeben,
Huyben/Huiben, Houben/Hauben en dergelijke, maar ook uit
namen als Hoppen, Huypens en Haupens, waarin de oorspronkelijke b van Huben blijkbaar niet in de richting van de w geëvolueerd is zoals in Houwen, maar wel in die van de p. Ook dat
is immers een bilabiale medeklinker, met dien verstande echter
dat hij iets scherper uitgesproken wordt dan de b 9 •
Een gelijkaardige verscheidenheid van klankwijzigingen treffen
we bovendien tot op zekere hoogte ook nog aan in enkele
naamsvarianten die nog dichter bij de oorspronkelijke voornamen Hubert en Hubrecht staan. Respectievelijk zijn dat Hubaert en Houbaert aan de ene kant en Huybrecht, Heubrecht,
Hoebrecht en Houbrecht/Haubrecht aan de andere. Dat alles
brengt met zich mee dat de huidige Vlaamse familienamen die
etymologisch bij de doopnaam Hubertus thuishoren, haast niet
te tellen zijn.
Maar we kunnen deze naamkundige speurtocht toch niet afsluiten zonder eerst nog eens grondig in te gaan op de betekenis van
die bewuste voornaam. Zoals velen onder u wellicht weten, is

' Naam van het dun
gebak van ongezuurd tarwemeel, vooral gebruikt
voor hosties en capsules
voor medicinale poeders.
Het woord is ontstaan uit
het Middelnederlandse
nuwel, dat nog voortleeft
in de familienaam
Denuwelaere.
" Naam van de roofvogel.
die we nog terugvinden
in de naam Wouwenberg.
vroeger soms Uwenberg
(nu Mont des Récollets
bij Kassei).
' Datzelfde geldt ook
voor dep in de naam
Pim. uit Wim. die iets
scherper uitgesproken
wordt dan de b van Bill.
uit William.

die van Germaanse oorsprong en uit twee woordelementen
samengesteld. Het eerste is *hugi, dat "verstand" betekende.
Het is trouwens nog herkenbaar in ons woord geheugen, dat
daar semantisch mee verwant is, terwijl ook onze voornaam
Hugo en onze familienaam Huyghe daar b.v. op teruggaan. Het
tweede is het nog veel beter bekende *berhta, dat "schitterend"
betekende. En ook dat leeft nu nog voort in een groot aantal
familienamen, die nu vooral op -brecht, -hert of -baert eindigen,
zoals lngelbrecht, Gillebert of Geerebaert en dergelijke.
Dat wil bijgevolg zeggen dat de naam als geheel ooit zoveel
betekend heeft als: "schitterend door verstand". En het zal wel
niemand verwonderen dat zulks ook het geval is voor familienamen als Hugebaert, Huygebaert en Heugebaert, die blijkbaar uit diezelfde twee grondwoorden ontstaan zijn, maar dan
zonder verlies van de g in het midden van het woord.
Het is evenwel niet omwille van die benijdenswaardige betekenis dat zoveel ouders die doopnaam in vroegere eeuwen voor
hun kind gekozen hebben, want waarschijnlijk hebben zij die in
hun tijd ook zelf meestal niet meer gekend. Ook nu nog weten
vele ouders niet wat de namen van hun kinderen precies betekenen en dat zal toen wel niet anders geweest zijn.
Maar waarom is die naam dan uiteindelijk toch ooit zo razend
populair geweest, vooral dan in Limburg, het Luikse, de
Ardennen en het Rijnland? Er is daar maar één mogelijk antwoord, namelijk de grote devotie aldaar voor de H. Hubertus.
Hij was immers kort na 705 bisschop geworden van Tongeren,
van waaruit de zetel al eeuwen voordien, sedert de verwoesting
van die stad door de Hunnen overgebracht was naar
Maastricht' 0 • Sint-Hubertus zelf verbleef echter bij voorkeur in
Luik, waar hij zijn vermoorde voorganger, de H. Lambertus,
had laten begraven en waarheen hij weldra ook de bisschoppelijke zetel definitief verplaatste. Hij overleed op 30 mei 727,
waarschijnlijk in het Brabantse Tervuren, maar zijn stoffelijk
overschot werd naar Luik overgebracht op 3 november 743, een
niet onbelangrijke gebeurtenis, die tot zijn feestdag uitgegroeid
is. Nog later, in 825, is hij evenwel bijgezet geworden in het
Ardense Saint-Hubert, dat daardoor naar hem genoemd werd.
Zoals men weet, wordt hij thans vereerd als schutspatroon van
de jagers omdat hij, volgens de legende, tijdens de jacht, op een
Goede Vrijdag van zijn lichtzinnig leven bekeerd werd door de
verschijning van een hert met een kruis midden in het gewei.
Hij wordt vooral aanroepen als beschermheilige tegen de razernij, hetgeen nu nog vooral voortleeft in de traditie van het nuttigen van het Sint-Hubertusbrood, dat telkenjare op 3 november
gewijd wordt.

'" Dat verklaart waarom
men in de hagiografieën
van de H. Hubertus nu
eens Tongeren en dan
weer Maastricht aantreft.

En zo zijn we dan, tot onze verbazing wellicht, op het einde van
deze naamkundige speurtocht bij Sint-Hubertus aanbeland. Dat
hun naam op zo'n leerrijke geschiedenis mocht bogen, is iets
wat de meeste Houwens waarschijnlijk nooit vermoed zullen
hebben, hoe schitterend hun verstand ook moge zijn.
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Antoon Sanderus, Flandria lllustrata: een gedetailleerd gezicht op Roesbrugge

Een rekening van de proosdij van
Lo en het klooster van Roesbrugge,

1580-1581
ANDRÉ R. BAUWENS
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' André R. Bauwens,
Anno 1584, een gevangene schrijft. De brieven
van Jan Speelman, voormalig ontvanger van de
geestelijke goederen in
Veume en VeurneAmbacht, in: Westhoek
11 (1995). nr. 4. pp. 128137.
Zie verder voor Jan
Speelman: Germain
Schoonaert, Een blik op
de familie Speelman
( 16de eeuw), in:
Westhoek 13 ( 1997). nr.
2. pp. 67-70.
' Brugge, Stadsarchief,
Oud archief. nr. 501,
Confiscatie geestelijkheid.
Over een van deze rekeningen werd gepubliceerd door Ludo
Vandamme. Opstand in
het Westkwartier. Een
rekening van geconfisqueerde geestelijke goederen uit de stad en
kasselrij van SintWinoksbergen ( 15801581 ), in: Westhoek 15
( 1999). nrs. 2-3, pp. 5763.

In 1995 publiceerde ik in dit tijdschrift, op basis van een aantal
bewaard gebleven brieven in het Brugse stadsarchief, een artikel over de lotgevallen van Jan Speelman. 1 Deze gewezen ontvanger van de geestelijke goederen gelegen in Diksmuide,
Veurne en Veurne-Ambacht werd, nadat het Spaanse bewind in
Brugge en het Brugse Vrije was hersteld, op last van de Raad
van Vlaanderen in Douai in zijn woning in Nieuwpoort
aangehouden en gevangengezet. Daarbij werd de vrijwaringsclausule in het verdrag van reconciliatie dat Alexander
Farnese met de besturen van Brugge en het Brugse Vrije had
gesloten genegeerd. Gevoed door rancune en op basis van juridische spitsvondigheden meenden de Speelman vijandiggezinde prelaten het beding te kunnen omzeilen. Zij wilden zich wreken voor het leed hun aangedaan tijdens het opstandige bewind.
Daarbij ging hun aandacht vooral uit naar diegenen die in hun
ogen hun bezittingen hadden verkwanseld. De gewezen ontvangers van de geestelijke goederen waren het slachtoffer. Een
gemakkelijke prooi. Zo ook Jan Speelman van wie men verlangde dat hij zich opnieuw zou verantwoorden voor de ontvangen en uitgegeven gelden. Een van zijn rekeningen is, naast
die van enkele anderen, bewaard gebleven in het stadsarchief
van Brugge. 2 Het betreft een rekening van de proosdij van Lo en
de abdij van Roesbrugge over de jaren 1580 en 1581.
Bij bestudering van deze rekening, in bijlage gepubliceerd, vallen een aantal zaken op. In de eerste plaats het grondbezit van
de proosdij van Lo. De proosdij bezat meer dan 1.000 gemeten
land, waaronder een aantal boerderijen, in Veurne en VeurneAmbacht. Ofschoon dit grondbezit verspreid lag over talrijke
snippers in een vijftiental parochies was er toch sprake van een
zekere concentratie. Zo lag er in Alveringem ruim 47 gemeten
land, in Nieuwkapelle meer dan 53 gemeten, in Pollinkhove 83
gemeten en in Hoogstade bestond het bezit uit 2 boerderijen met
een gezamenlijke oppervlakte van 115 gemeten. In Lo was de
concentratie het grootst, 670 gemeten land waaronder 8 hofsteden, een kloosterhoeve en een molen. Het grondbezit van het
klooster van Roesbrugge stond hiermee in schril contrast. In
Veurne en Veurne-Ambacht bezat het nog geen 40 gemeten
land.
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Wat bracht dit grondbezit op? Er staan tenslotte nogal wat
memorieposten in de rekening vermeld. In 1580 werd er ongeveer voor 1.500 E parisis aan pachtgelden geïnd. De landerijen
van de proosdij van Lo brachten zo'n 1.450 E parisis op. terwijl
de pachtopbrengsten van het klooster van Roesbrugge 58 i parisis bedroegen. In 1581 inde Jan Speelman slechts 206 i parisis. Een enorme terugval. De oorzaak? De toegenomen onveiligheid in het gebied. Veurne-Ambacht was meer en rne,:r het
toneel geworden van de strijd tussen de Spaansgezinde tmepen
en de legereenheden in dienst van de opstandige gewe~tcn.
Omstandigheden die ook al in 1580 resulteerden in sterk \'erminderde pachtopbrengsten.
Op basis van de gegevens in de door Jan Speelman opge~telde
rekening hadden de verpachte velden meer dan 4.000 f parisis
moeten opbrengen. Het werden er 1.500. Iets meer dan een
derde van de nominale waarde. Een cijfer dat bovendien geflatteerd is. Want aan een aantal pachters van de proosdij van Lo
werd wegens de teruglopende inkomsten. zo'n 175 E parisis
gerestitueerd.
De overlast veroorzaakt door de troepenbewegingen noodzaakte Jan Speelman hier en daar de pachtsom met 257c of meer te
verlagen. Soms weigerde een pachter geheel of gedeeltelijk te
betalen. Maillaert Gawelos in Pollinkhove pachtte in 1580
ongeveer 14 gemeten land voor 24 E parisis. In 1581 droeg hij
"met protestatie .... overmidts zijnne beesten vanden selven
lande waeren ghenomen" nauwelijks meer dan 2 E parisis af
voor hetzelfde stuk land.' In Nieuwkapelle weigerde Lampsen
Bettenssone zijn pacht te voldoen omdat "de partie ledich gheleghen" had." In 1581 werd slechts 5% van de nominale waarde
van de verpachte bezittingen ontvangen.
Tot slot een saillant detail. De verpachting van ruim 17 gemeten
land ''toebehoorende mr. Jeronimus Caboot ter cause van eene
capelrie" leverde in 1580 108 E pari sis op en in 1581 niets.'
Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om de pastoor onder wiens
leiding Jan Speelman in 1584 gearresteerd werd.
De opbrengst van de verpachting van de tienden in Lo en
Nieuwkapelle vertoont een gelijkaardig beeld. In 1580 bracht de
verpachting in de beide parochies samen bijna 600 E parisis op.
In 1581 ontving Jan Speelman voor het in pacht geven van de
tienden in Nieuwkapelle ruim 143 E parisis. terwijl in Lo de
opbrengst van de verpachting nihil was. Onder normale omtandigheden had de verpachting van de tienden zo'n 1.000 E parisis moeten opleveren.
Aan uitgaven werden, naast de reeds aangehaalde kortingen op
de pachtsom. de jaarlijkse bijdragen van de beide kloosters aan
de oppervalkenier van de Nederlanden en aan de ontvanger van

Zie
ning
' Zie
ning
' Zie
ning

onderha \ ige rekefo. 5r.
onderha \·ige rekefo. 17\'.
onderha \'ige rekefo. 25r.

de jacht in Vlaanderen ingebracht. Aan betaling van de tiende
penning werd voor 145 f parisis ingeboekt. En de weduwe van
de heer Van Ommejagher ontving 600 f parisis aan achterstallige betalingen vanwege de proosdij van Lo. Det grootste
uitgavenpost werd bestemd voor Tilmanus Cupus, de predikant
van Lo. Hij ontving voor zijn dienst van 1 juni 1581 t/m 31 mei
1583 1.200 f parisis, 600 f parisis per jaar. Tot slot werden er
nog bedragen ingeboekt voor het opmeten en verpachten van de
tienden en voor het opmaken en controleren van de rekening.
Op 16 juni 1583 werd de onderhavige rekening gearresteerd
door de burgemeesters en griffier van Brugge Nicolaijs
Casembroot, Pieter Dominicle en mr. Francoijs de Groote en
door de burgemeesters en griffier van het Vrije van Brugge Noel
Caron, Francoijs Nans en mr. Laureijns de Aula. Jan Speelman
had ruim 58 f parisis meer uitgegeven dan hij had ontvangen.
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Reeckeninghe vande goedinghen der proostie van Loo ende
clooster van Roudtsbrugghe omme de jaeren lxxx ende lxxxj.

70

[ 1r]
Reeckenijnghe, bewijse ende relijcqua omme Jan Speelman
ontfanghere vande ghesaisierde goedijnghen in tquartier van
Vueme ende Vuemambacht ter cause van zijnnen ontfanck bij
hem ghehadt ende ghenomen vanden goedijnghen der proostie
van Loo ende vanden clooster van Roudtsbrugghe vanden jaeren xvc lxxx ende eenentachtentich. Ghedaen voor eedele ende
weerde heeren mijnne heeren burchmeesters, schepenen ende
raet der stede van Brugghe metghaders burchmeesters ende
schepenen slants vanden Vrijen representerende de Vier Leden
vanden lande ende graefschepe van Vlaenderen. Ende doet haer
dese reeckenijnghe in ponden, schellijnghen ende pennijnghen
pari sis zo hiemaer volcht. 6

Eerst ontfanck vanden proostse van Loo omme de jaeren lxxx
ende lxxxj. 7
Pervijse
Ontfaen van Sijmoen Pecksteen voor den pacht
van vij lijnnen lants omme tjaer lxxx tot
iij f p. elc ghemet compt
vijf p.
Ontfaen vanden zelven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj ghelijken
vijf p.
Steenkercke
Heindrick Godtscalck haut j ghemet xxij
roeden lants voor xj f p. sjaers ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie 8
[1 v]

Wulpen
Ontfaen van Wilhem Verse over den pacht van
ij lijnnen lants omme tjaer lxxx de somme
van
iij f p.
Ontfaen vanden selven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj ghelijken
iij f p.

' Opmerking in de marge
van de controleurs van
deze rekening: "Bij Jan
Spelman ontfanghere jn
persone ghepresentert
den xiij dach van junij
xv' lxxxiij. De bewijsen
dienende tot justificatie
deser rekenijnghe zijn
ghebleven ter proostse
van St. Donaes bijde
andere gheestelijke
bewijsen ende letteragien. Den tijt deser rekenijnghe es wel ghenomen."
' Opmerking in de marge
van de controleurs: "Bij
affirmatie vande rekenenden bij ghebreke van
bewijsen dewelcke hem
niet moghelijck en es
gheweest te becomen."
' Bij deze en de navolgende memorieposten is
steevast in de marge aangetekend "fiat de(b )voir".
"de(b )voir zij ghedaen"
of "zij de(b )voir ghedaen '".

Bulscamp
Ontfaen van joncher Pieter van Waterleet
over den pacht van xij ghemeten ix roeden
lants met noch j ghemet omme tjaer lxxx
de somme van
lxxij f p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
ij
Bulscamp
Joncheer Joos de Dove haut in pachte iiij
ghemeten lants voor xxxvj f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Bewesterpoort
Jan Janssone haut j ghemet lants voor
ix f p. sjaers ende es schuldich tjaer lxxx
memorie
Ontfaen van Pieter Tanghe als borghe voor
Jan Janssone voomoemt voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj
XX S.

p.

St. Wouburghen
Ontfaen van Lambrecht van Vutrecht voor den
pacht van j ghemet 1 roeden lants omme tjaer
lxxx de somme van
xl s. p.
[2v]

St. Wouburghen
Ontfaen vanden zelven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj
x s. p.
Oostvleteren
Mahieu Andries haut een half ghemet lants
memorie
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Ontfaen van Caerle Boghaert fs. Wilhems voor
den pacht van viij lijnnen lx roeden lants
omme tjaer lxxx de somme van
XX

f p.

XX

f p.

Ontfaen vanden zelven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj ghelijken

lij
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Oostvleteren
Joos van Hove haut ij ghemeten lants voor
x f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie
Renijnghe zuutover
Ontfaen van Alexander Grijsweer voor den
pacht van vj ghemeten iiij" xij roeden
lants omme tjaer lxxx
xliiij f p.
Ontfaen vanden zelven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj
XX

f p.

Adriaen de Vos haut ij ghemeten lants
voor x f p. sjaers ende es schuldich de
jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
[3v]

Beveren
Jan Andries haut ij ghemeten preter xx
roeden lants voor xx f p. sjaers ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
mem one
Hoochstade
Ontfaen van Cornelis Rijcquaert voor den
pacht van eene behuusde hofstede met xlv
ghemeten lants omme tjaer lxxx
xlv f p.
Caerle Lauwers es schuldich over den pacht
vanden jaere lxxxj vande zelve partie
XXX f p.
memorie

Pieter Ouzeel haut eene behuusde hofstede
met lxx ghemeten lants voor if xxiiij f p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx
ende lxxxj
memorie
iiij
Pollijnchove
Pieter Claij haut v lijnnen lants voor
vj f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
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memorie

Ontfaen van Cristaen de Vijnck voor den
pacht van v lijnnen xl roeden lants omme
tjaer lxxx de somme van
iij f x s. p.
Maillaert de Brune es schuldich voor den
selven pacht vande zelve partie omme tjaer
lxxxj iij f x s. p.
memorie
Omaer Verschaille haut vj ghemeten ij
lijnnen preter ij roeden lants voor xl f p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx
ende lxxxj
memorie
[4v]
Pollijnchove
Jan Stoet haut vj ghemeten lants hier voor
memorie
Ontfaen van Caerle Bouden voor den pacht van
j ghemet lants omme tjaer lxxx
1 s. p.

Den selven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Passchier Diericx haut x ghemeten lants voor
xx f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie

v
Pollijnchove
Ontfaen van Maillaert Gawelos voor den pacht
van xiij ghemeten ij lijnen preter v roeden
lants omme tjaer lxxx
xxiiij f p.

Ontfaen vanden zelven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj met protestatie
ende overmidts zijnne beesten vanden selven
lande waeren ghenomen
xliij s. p.
Jan Fockene haut v ghemeten lants voor
xxxvj f p. sjaers den selven es <loot ende
de partie heeft ledich gheleghen
memorie
Jaecques van Bambeecke haut v lijnnen lants
14 voor xj f p. sjaers ende es schuldich de
jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
[5v]

Pollijnchove
Joos la Cobe haut zeker erfve daer zijn
huus op stont dat nu ghebrant es voor
iiij f p. sjaers
memorie
De wedewe van Maillaert Maes haut ij
ghemeten lants voor xj f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Cristaen de Vijnck haut xj ghemeten j lijnne
xxiiij roeden lants voor lx f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Item xxij ghemeten iiij roeden lants die den
proost omme tjaer lxxix zelve ghebruuct heeft
memorie
vj
Loo
Ontfaen van Passchier Claij voor den pacht
van ij ghemeten xlvij roeden lants omme tjaer
lxxx de somme van
xvj f p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Ontfaen van Pauwels Wijdooghe voor den pacht
van v ghemeten lants omme tjaer lxxx

x f p.
Den selven es schuldich voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj iij f p.
memorie

[6v]

Loo
Ontfaen van Jacob Cardoen voor den pacht
van viij lijnnen lants omme tjaer lxxx
de somme van
v f viij s. viij d. p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van xx s. p. tghemet
memorie
Ontfaen van Maelen Claijs voor den pacht
van x ghemeten j lijnne lants omme tjaer
lxxx
f

XV

X S.

p.

Den selven es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van xx s. p. tghemet
memorie
VIJ

Loo
Ontfaen van Wilhem vander Queme voor den
pacht van vj ghemeten lants omme tjaer lxxx
ix f

XV S.

p.

Den selven es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van xx s. p. elc ghemet
memorie
Passchier Claij filius Michiels haut ij
ghemeten lants voor xij f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Ontfaen van Fransois de Pottere voor den
pacht van eene behuusde hofstede met xxxviij
ghemeten lants jn mijnderijnghe van
lxxvj f p. over tjaer lxxx de somme van
lv f p.
[7v]

Loo
Den selven Fransois es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Jan Lauwet haut v ghemeten lants voor
xvij f p. sjaers. Ontfaen jn mijnderijnghe
van den jaer lxxx de somme van
iiij f x s. p.
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Den selven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Den selven haut v ghemeten lants voor xv f p.
sjaers over tjaer lxxx ende tjaer lxxxj voor
1 s. p. ende es schuldich de jaeren lxxx ende
lxxxj
memorie
viij
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Loo
Martin van Hove haut vj ghemeten lants die
tjaer lxxix ledich gheleghen heeft ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj voor
iiij f p.
memorie
De selve haut j ghemet tjaer lxxx voor
xl s. p. ende tjaer lxxxj voor xxx s. p.
ende es schuldich de jaeren lxxx ende
lxxxj
memorie
Gillis van Belle haut iij ghemeten garslant
tjaer lxxx voor xviij f p. ende tjaer lxxxj
vj f p. die hij schuldich es
memorie
Fransois de Grijse haut iiij ghemeten
lants voor xij f p. tjaer lxxx ende ix f p.
tjaer lxxxj die hij schuldich es
memorie
[8v]
Loo
Jan Rijcquaert haut iiij lijnnen lants voor
xij f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie
De wedewe van Mahieu de Man haut viij
ghemeten lants voor xxxvij f viij s. p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx
ende lxxxj
mem one
Maillaert Lippens haut x ghemeten j lijnne
ende es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Ontfaen van relicta Regnaut de Vroe voor den
pacht van iiij ghemeten garslant omme tjaer
lxxx de somme van
vj f p.

IX

Loo
De zelve es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van iiij f p.
memorie
Ontfaen van Fransois Oliviers voor den pacht
van vijf lijnnen lants omme tjaer lxxx
vj f p.
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De zelve es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Ontfaen van Jan Baers voor den pacht van
iij ghemeten lants omme tjaer lxxx de somme
van
iij f p.
[9v]
Loo
Den zelven Jan Baers es schuldich tjaer lxxxj
ten advenante van xl s. p.
memorie
Ontfaen van Jooris de Stickere voor den pacht
van x ghemeten lants omme tjaer lxxx
XXX

f p.

Den selven es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van xx s. p. tghemet
memorie
Joos Rijcquaert haut j ghemeten lants voor
x f p. sjaers ende zecht de zelve partie de
jaeren lxxx ende lxxxj ledich gheleghen heeft
memorie

x
Loo
Ontfaen van Pieter van den Broucke voor den
pacht van viij ghemeten lants of daerontrent
voor tjaer lxxx
xvj f p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van xij f p.
memorie
De wedewe van Ghelein vander Caserie haut
eene behuusde hofstede met xlij ghemeten
lants voor tjaer lxxx omme clv f v s. p.
die zij schuldich es
memorie

Andries de Waeghemakere es schuldich voor
den pacht vande zelve partie tjaer lxxxj
ten advenante van xx s. p. tghemet
memorie
[lûv]

Loo

78

Ontfaen van Jacob Abbeij voor den pacht van
eene behuusde hofstede met xvij ghemeten
lants omme tjaer lxxx
xlij f x s. p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj ten
advenante van xx s. p. tghemet
memorie
Ontfaen van Pieter vander Balcke onbloter
over Jaspar de Buusere voorpachter vande
pacht van x ghemeten lants omme tjaer lxxx
lx f p.
Den selven es schuldich tjaer Ixxxj
memorie
XJ

Loo
De wedewe van Joos van Leusele haut iiij
ghemeten lants voor iiij f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Ontfaen van relicta Marcx vander Zwene voor
den pacht van eene behuusde hofstede met
xxxiij ghemeten lants omme tjaer lxxx
xlix f x s. p.
De zelve es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Ontfaen van Adriaen de Waeghemakere voor den
pacht van xx ghemeten garslant omme tjaer
lxxx
xl f P.
[Il v]
Loo
Den zelven es schuldich voor den pacht vanden
voomoemden partie omme tjaer lxxxj xx f p.
memorie
De zelve haut in pachte xvj ghemeten lants jn
twee partien voor xxiiij f p. sjaers ende

iij' f boters ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie
Ontfaen van relicta Jacob Brant over den
pacht van xiiij ghemeten lants jn
mijnderijnghe van iiijxx ix f xiiij s.
ix d. p. over tjaer lxxx de somme van
liij f j s. p.
De zelve es schuldich tjaer lxxxj
memorie
xij
Loo
Caerle Abbeij haut xxiiij ghemeten garslant
voor xx f p. den hoop sjaers ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
De zelve haut xj ghemeten lants voor lv f p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx ende
lxxxj
memorie
Ontfaen van Fransois Berghof voor den pacht
van eene behuusde hofstede met ex ghemeten
lants gheldende viij' xl f p. sjaers in
mijnderijnghe vanden jaer lxxx de somme van
ij' f p.
Den zelven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
[12v]
Loo
Jan van Beddelem haut eene behuusde hofstede
met xliiij ghemeten lants voor cxx f p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx ende
lxxxj
memorie
Ontfaen van Nicasen Pont voor den pacht van
vij ghemeten lants omme tjaer lxxx de somme
van
xlviij f p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Jacob Coppen haut vj ghemeten lants voor
xxiiij f p. sjaers ende es schuldich de
jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
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xiij
Loo
Ontfaen van relicta Gillis Vertombe over
den pacht van xxj ghemeten lants es xI/ 2
ghemeten te vj f p. tghemet ende de reste
tot xl s. p. tghemet jn mijnderijnghe
vanden jaer lxxx de somme van
xxxviij f viij s. p.
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De zelve es schuldich tjaer lxxxj de x 1/ 2
ghemeten te vj f p. tghemet ende de reste
tot viij f p. den hoop
memorie
Ontfaen van Pieter Lambrecht voor den pacht
van vj ghemeten lants gheldende xlvj f p.
sjaers jn mijnderijnghe vanden jaere lxxx
xvj f p.
Den zelven es schuldich tjaer lxxxj
memone
[13v]

Loo
Ontfaen van tsterfbuus van Jan Donse voor den
pacht van eene behuusde hofstede met xxij
ghemeten lants voor c f p. sjaers omme tjaer
lxxx
c f p.
Andries vander Eecke es schuldich den pacht
vande voornoemde partie omme tjaer lxxxj
memorie
Ontfaen van Jacob Brant voor den pacht van
het behuusde clooster binnen met xxxiiij
ghemeten ghemeten [sic] lants of daerontrent
omme tjaer lxxx
cxix f p.
Den zelven es schuldich voor den zelven pacht
omme tjaer lxxxj Ij f p.
memorie
Xlllj

Loo
Jan Kieken haut eene wijntmuelene voor
cxliiij f p. sjaers ende es schuldich de
jaeren lxxx ende lxxxj
memorie

Jan de Cuupere haut viij ghemeten preter
xxxix roeden lants voor lxij f p. sjaers
ende es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Charles Blomme filius Regnauts haut xiij
ghemeten ij lijnnen lij roeden lants voor
xlj f xij s. p. sjaers ende es schuldich
de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Jan vanden Abeele haut iiij ghemeten lants
ligghende an wercken Mesdachsbrugghe tjaer
lxxx
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memorie

[14v]

Loo
Maillaert vander Buere haut de zelve partie
omme tjaer lxxxj voor viij f p. die hij
schuldich es
memorie
De wedewe van Pieter vanden Abeele haut
j ghemet lants voor vij f p. sjaers ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Maillaert de Dwerf haut eene behuusde hofstede
met xix ghemeten lants voor cviij f p. sjaers
ende es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
De wedewe van Maillaert Stuerlin haut viij
ghemeten ix roeden lants voor xl f p. sjaers
ende es schuldich de jaeren lxxx ende lxxj
memorie
XV

Loo
Pieter Rijcquaert haut vj ghemeten j lijnne
xxv roeden lants voor xxxvj f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Pieter Abbeij haut j ghemet lants voor
iiij f x s. p. sjaers ende es schuldich de
jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Omaer Donche haut v ghemeten lants voor
xlv f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie

Ontfaen van relicta Jacob vanden Abeele voor
den pacht van xv ghemeten lants jn twee
partien omme tj aer lxxx
l f p.

[l5v]
Loo
Den zelven wedewe es schuldich tjaer lxxxj
memorie
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Meux Eijsebout haut iiij ghemeten lants voor
iiij f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie
Caeskercke
Ontfaen van Jacob Beijts voor den pacht van
xj lijnnen lants omme tjaer lxxx
xxxvj f p.
De zelve over tjaer lxxxj voor den
voomompden pacht ontfaen ghelicke somme van
xxxvj f p.
xvj
Rellemscappelle
Ontfaen van Jooris van Houcke voor den pacht
van iij ghemeten vetteweede omme tjaer lxxx
xviij f p.
Ontfaen vanden selven voor den pacht vande
zelve partie omme tjaer lxxxj ghelijcken
xviij f p.
Alveringhem
Ontfaen vande wedewe van Jan Barnen over den
pacht van x ghemeten lants voor x f p. jn
mijnderijnghe vande jaere lxxx de somme van
v f xvj s. p.
De zelve es schuldich tjaer lxxxj
memorie
[16v]
Alveringhem
Pieter van Uxem haut xj ghemeten lants voor
xvj f x s. p. omme tjaer lxxx ende vj f p.
tjaer lxxxj die hij schuldich es
memorie

Pieter Ouzeel haut xj ghemeten lants tjaer
lxxx voor lxvj f p. die hij schuldich es
memorie
Elijas de Buck junior es schuldich voor den
pacht vande zelve partie omme tjaer lxxxj
v f x s. p.
memorie
Jan Parent haut ij ghemeten lants voor
xiij f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie
XVIJ

Alveringhem
Jan de Valewe haut j lijnne xxxj roeden lants
memorie
Jacob van Barre heeft ghehauden xiij ghemeten
lants
memorie
Veinchem
De wedewe van Anthuenes Dorrij haut viij
ghemeten lants voor lxxiiij f p. sjaers ende
es schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
Nieucappele
Lauwers Tijbaut haut iiij ghemeten ghemeten
[sic] lants voor vj f p. sjaers ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
[l 7v]
Nieucappelle
Ontfaen van relicta m'. Jan Huerkebout voor
den pacht van xvj ghemeten lants omme tjaer
lxxx de somme van
lxvj f p.
De zelve es schuldich tjaer Ixxxj
memorie
Lampsen Bettenssone haut iiij lijnnen lants
voor ix f p. sjaers ende zecht dat de zelve
partie ledich gheleghen heeft
memorie
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Ontfaen van Loij Sporckaert voor den pacht
van eene behuusde hofstede met xx ghemeten
lants omme tjaer lxxx
cvj f viij s. p.
XVUJ

Nieucappelle
84

Ontfaen vanden zelven voor den pacht
vande zelve partie omme tjaer lxxxj
de somme van jn mijnderijnghe van
cvj f viij s. p.
XXX

f p.

Jan IJsack haut vj ghemeten lants voor
xl f p. sjaers ende es schuldich de
jaeren xv' lxxx ende lxxxj
memorie
Caerle Hartebreker haut iij ghemeten
lants voor xx f p. sjaers ende es
schuldich de jaeren lxxx ende lxxxj
memone
Jacob Malegheer haut ij ghemeten lants
voor xviij f p. sjaers ende es schuldich
de jaeren lxxx ende lxxxj
memorie
[18v]

Nieucappelle
Marrijn Coorne haut jn pachte ij lijnnen
iiij" xij roeden lants voor xlvj s. p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx
ende lxxxj
memone

Ontfanck van renten
Ontfaen van Adriaen Lieven over eene rente
van 1 f boters sjaers beset op x lijnnen
lants jnde prochie van Loo jn mijnderijnghe
vanden jaeren lxxx ende lxxxj lxxvj f boters
ende die vercocht vj s. p. elc pont compt
hier
xxij f xvj s. p.

Ontfanck van tienden
omme tjaer lxxx 9
Loo ende Nieucappelle
Ontfaen van Jacob Pauwels voor den pacht
vanden Eimderhouc jn mijnderijnghe van
lxxvj f j s. ix d.p. de somme van
xxxij f p.
Dus rest noch xliij f j s. ix d. p.
memorie
85
xix
Loo ende Nieucappelle
Ontfaen van relicta Nicasen Pont voor den
pacht vanden Dekeniershouc ende Oostwandelaershouc jn mijnderijnghe van lxxv f x s.
xj d. pari sis jn twee partien de somme van
lix f p.
Dus rest noch xvj f x s. p.
memorie
Ontfaen van joncher Roelant heere van
Zegherscappele over den pacht vande Cleene
Poorthoucxken de somme van
xxxij f v s. iiij d. p.
Ontfaen van Cornelis Ollebout over den pacht
vanden Redenaershouc ende Pieter Moenshoucxken
jn twee partien jn mijnderijnghe vande xlij f
xij s. p. de somme van
xvj f p.
[ l 9v]

Loo ende Nieucappelle
Den zelven Cornelis Ollebout rest noch
xxvj f xij s. p.

"Opmerking in de
marge: "Bijde mate jn
een 4uohier onderteekent
R. de Vos \'Oor dese naer\'Olghende thienc.le hier
ghesien ende gherestitueert.

memorie
Ontfaen van Dierick Davidt voor den pacht
van tZuuteijwerp, tNoorteijwerp ende
Westwandelaersche jn drie partien jn
mijnderijnghe van Ij f xvj s. iiij d. p.
de somme van
xxxvj f xij s. iiij d. p.
Dus rest noch xv f iiij s. p.
memorie
Ontfaen van Jan Volmaer voor den pacht
vande Oostoudelant ende Westoudelanthoucken
jn twee partien ende jn mijnderijnghe van
ciiij'' X\ : [ ' s. ix d.p. de somme van
cxxxiiij f p.

XX

Loo ende Nieucappelle
Den zelven Jan Volmaer rest noch
lxj f v s. ix d. p.
memorie
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Ontfaen van Pieter Pauwelaere over den pacht
vande Monijnchouc ende den Boijshouck jn
twee partien jn mijnderijnghe van cviij f
xix s. p. de somme van
XX

f p.

Dus rest noch iiij" viij f xix s. p.
memorie
Ontfaen van Pieter de Vijnck voor den pacht
vanden Cleenen Muenijnhouc de somme van
xxxiiij f p.
[20v]

Loo ende Nieucappelle
Ontfaen van Jacop Coppin voor den pacht
vanden Bieshouc ende Basemanshouc jn twee
partien jn mijnderijnghe van ciij f vj s.
x d. p. de somme van
lxxij f p.
Dus rest noch xxxj f vj s. x d. p.
memorie
Ontfaen van Jacob Makereel voor den pacht
vanden Pijlshouc ende Westhemesse de somme
van
xxj f iij s. vij d. p.
Ontfaen van relicta Fransois Lieven voor den
pacht vande Coudeschuerhouc jn mijnderijnghe
van lxiiij f xvj s. p. de somme van
xxvj f xvj s. ix d. p.
XXJ

Loo ende Nieucappelle
De zelve wedewe rest noch xxxvij f xix s.
iij d.p.
memone
Ontfaen van Andries de Gomme voor den pacht
van Stenentaelhouc de somme van
xxix f ix s. iiij d. p.
Ontfaen van Jan de Visch voor den pacht van
Max Boijenhoucxken ende de somme van
lxxj f xix s. iiij d. p.

Heinderick de Visch haut de Kerchofhouc voor
xxv f vj s. viij d. p. die hij schuldich es
memorie
[21 v]
Loo ende Nieucappelle
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Ontfaen van Adriaen vande Velde onbloter
over Pieter Pauwelaer over den pacht vande
Pijlshouck jn mijnderijnghe van van [sic]
xlviij f ij s. v d.p. de somme van
xij f p.
Dus rest noch xxxvj f ij s. v d. p.
memorie

Ontfanck van thienden omme tjaer lxxxj 10
Nieucappelle
Ontfaen van Michiel de Visch zoo over hem
selven als Victor de Visch zijnen vaeder over
den pacht vande tiende van Nieucappelle omme
tjaer lxxxj de somme van
cxliij f x s. p.

Loo
Angaende de tiende der prochie van Loo en es
omme tjaer lxxxj luttel of niet verpacht ende
de partien die verpacht wierden en hebben de
pachters niet connen ghebruucken vande
soldaten ligghende alsdoe jn legher te Loo
memorie
'"Opmerking in de
marge: ''Bij den quohier
ende mate gheteekent
Borrij hier ghesien ende
gherestitueert."
11
Onderaan de pagina:
"Prima grosse ij'" iij· 1 f j
s. v d. parisis".

[Eerste som van ontvangsten"]
xxij
[blanco]

[22v]

Ontfanck vanden cloostere van Roudtsbrugghe vanden jaeren
lxxx ende Luxj "
Wulpen
Jacques de Waele haut ij ghemeten Iants voor
xj f p. sjaers ende es schuldich de jaeren
lxxx ende lxxxj
memorie
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Boosterpoort
Ontfaen van Joos Blaeren voor den pacht van
vj ghemeten lants omme tjaer Ixxx de somme
van
xxxvj f p.
Van dese partie es omme tjaer Ixxxj
verantwoort bij der reeckenijnghe vande
cloostergoedijnghen van St. Nicolaes jn
ontfanghe ghebrocht op den naeme van
Pieter Lau folio xj die daer staet met eene
partie ligghende ghemeen ende onverdeelt
hiervoor
memorie
Jacop Tavemier haut vj ghemeten lants voor
xxxvj f p. omme tjaer Ixxx ende es die
schuldich
memorie
xxiij
Boos terpoort
Ontfaen van Wilhem Felicx voor den pacht
vande voomompde partie omme tjaer lxxxj
de somme van
xxxvj f p.
Leinsel
Ontfaen van Joos Deulx voor tverloop van
eene Iosrente omme tjaer verschenen den
xiiij'" meije lxxxj de somme van
xxxvj f p.
De zelve es schuldich tjaer verschenen
den xiiij'" meije Ixxxij
memorie
Proven
Ontfaen van Jan Beijaert over den pacht
van iij vieren lants omme tjaer lxxx de
som me
xl s. p.

,, Opmerking in de
marge: "Van desen quohiere en vanden cloostere
van Roudsbrugghe en es
gheenen staet."

[23v]

Proven
De zelve Jan Beijaert es schuldich tjaer
lxxxj
memorie
Houthem
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Ontfaen van Fransois Hueseck voor den pacht
van xij ghemeten lants hoijgars zijnde dat
omme tjaer lxxx ledich lach voor tjaer lxxxj
de somme van
xxiiij f p.
Jacob Janssuene filius Jans haut v lijnnen
lants voor xxvj f p. sjaers ende es schuldich
de jaeren lxxx ende lxxxj
memone
Beveren
Ontfaen van Cornelis de Vos voor den pacht
vanden Broucmuelene met een huus omme tjaer
lxxx zuvers boven resectien de somme van
XX

f p.

XXlllJ

Bever
De zelve es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Oostvleteren
Melchior de Cuupere ghelt eene rente van
xij f p. sjaers verschijnnende den xij"' maij
ende es schuldich de jaeren verschenen den
xij'" maij lxxxj ende lxxxij
memorie
Bewesterpoort
Pieter Strael haut j I/2 ghemet lants voor
vij f p. sjaers ende es schuldich tjaer lxxx
memorie
Ontfaen van Pieter Godtscalc voor den pacht
vande zelve partie omme tjaer lxxxj
ghelijcken
vijf p.

[24v]
Adinkercke
De wedewe van Jaspar Comelissone haut
iiij ghemeten j lijnne lants voor xvj f p.
sjaers ende es schuldich de jaeren lxxx
ende lxxxj
memorie
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Alveringhem
Maillaert de Graeve haut iiij ghemeten lants
voor viij f p. omme tjaer lxxx die hij
schuldich es
memorie
Ontfaen van Gillis van Hove voor den pacht
vande zelve partie omme tjaer lxxxj
xl s. p.

Ontfanck vanden jaere lxxix
Adinkercke
Ontfaen van Jan de Post junior voor den
pacht van iiij ghemeten j lijnne lants omme
tjaer lxxix de somme van
xvj f p.
XXV

Andere ontfanck
St. Wouburghen
Ontfaen van Lambrecht van Vuterecht voor den
pacht van xvij ghemeten ij lijnnen xxj roeden
lants toebehoorende mr. Jeronimus Caboot
ter cause van eene capelrie omme tjaer lxxx
de somme van
cviij f p.
Den selven es schuldich tjaer lxxxj
memorie
Lampemesse
Ontfaen van Pieter de Conijnck voor den pacht
van xij ghemeten preter j lijnne lants
toebehoorende de pitantie van St'. Nicolaes

kercke te Dixmude omme tjaer lxxx Y ixe jaer
de somme van
cviij f p.
Ontfaen vanden zelven voor den pacht vande
voomompde partie omme tjaer lxxxj
ghelijcken
cviij f p.
[Tweede som van ontvangsten en totale som van ontvangsten 13 ]
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[25v]
[blanco]

XXVJ

Betaelinghe jeghen den voorgaenden ontfanck met gratien
ende afslaghen den pachters ghedaen bij ordonnantie vande
voornompde collegien. 14
Ghemijnct Pieter van Waterleet tvierde van
zijnnen pacht vanden jaere lxxx bedraghende
lxxij f p. folio prima verso jn ontfanghe
ghebrocht voor
xviij f: p.
Ghemijnct tsterfhuus van Jan Donse over de
donatie bij hem ghedaen den ghemeenen aermen
der stede ende prochie van Loo sijnnen
gheheelen pacht vanden jaere lxxx folio xiij
verso jn ontfanghe ghebrocht bedraghende
c f p. compt boven den 1Ü"' pennijngh
iiij" x f: p. 15
" Onderaan de pagina:
''ij' grosse v' iij f parisis
Totalis vande ontfanck ijm
viij' liij f j s. v d. parisis".
" Opmerking in de
marge: "Van dese ende
naervolghende partien
werden gheexhibeert
ordonantien ende
recognoissance bij ordonantie van Lottin ende
Rast."
'' Bij de bovenstaande en
de navolgende aftrekposten staat steevast
vermeld: "Bij ordonantie
vanden collegie."

Ghemijnct Lambrecht van Vutrecht tderde van
zijnnen pacht vanden jaere lxxx bedraeghende
cviij f: p. folio xxv jn ontfanghe ghebrocht
voor
xxxvj f: p.
Ghemijnckt Pieter de Conijnck tvierde van
zijnnen pacht vanden jaer lxxx bedraghende
ghelijcke cviij f p. folio xxv jn ontfanghe
ghebrocht voor
xxvij f: p.
Ghemijnct Nicasen Pont tvierde van zijnnen
pacht vanden jaere lxxx bedraghende xlviij
f: p. folio xij verso jn ontfanghe ghebrocht
voor
xij f: p.

[26v]
Ghemijnct Eloij Sporckaert dhelft van
zijnnen pacht vanden jaere lxxx folio xvij
verso jn ontfanghe ghebrocht bedraghende
cvj f viij s. p. voor
liij f iiij s. p.
[Eerste som van uitgaven"']
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Betaelijnghe van tmijncken vanden 1Ü" pennijnghr
Ghemijnct den 1Ü'" pennijngh vanden jncommene
vanden jaere lxxx boven de gratien de pachters
opt zelve jaer ghedaen bedraghende de somme
van
cxlv f xiij s. vj d. p.
[Tweede som van uitgaven"]

Betaelijnghe met reparatien' 9
Ghemijnct Jacob Abbeij een billet van
reparatien opt jaer lxxx ghedaen folio x
verso jn ontfanghe ghebrocht voor
xiij f xvj s. p.
Ghemijnct Jan Lauwet tghone hij over betaelt
hadde an den proost van Loo opt jaer lxxviij
ende tselve hier nu opt jaer lxxx overmidts
tselve opden jaere lxxix niet jn vutghevene
en es ghebrocht folio vij verso jn ontfanghe
ghebrocht de somme van
vij f iiij s. p. 20
[Derde som van uitgaven"]

XXVIJ

Betaelinghe van alimentatien ghedaen bij ordonnantie vande
1·oomompde collegien 22
Betaelt Tilmanus Cupus dienaer des godtlicken
woorts tot Loo over zijnnen dienst bij hem
daer ghedaen beghinnende den j'" junij xv' lxxxj
tot en metten lesten meij xv· lxxxiij ten
advenante van vj' f p. sjaers compt
xij' f p.
Betaelt Pieter vander Mersch de somme van
ciiij" xij f p.

'" Opmerking tussen de
tekst: ""j' grosse ij· xxxvj
f iiij s. p."
,. Opmerking in de
marge: ··Bij billette
jnhoudende specificatie
ende declaratie."
''Opmerking tussen de
tekst: ··ij- grosse parsoy"
[ 1..\5 f 13 s. 6 d. parisis].
19 Opmerking in de
marge: ··Bij billette
vande zelve reparatien:·
'"Opmerking in de
marge: ··Bij affirmatie:·
Opmerking onderaan
de pagina: ··jij grosse xxj
f parisis:·
· Bij beide uitga\ en de
opmerking: ··Bij Drdonantie ende quijtantie:·

[Vierde som van uitgaven"]

[27v]

Andere betaelinghe van renten ende anderssins bij ordonnantie alsvooren.
Betaelt Lucas Strijmersch over joncher Pieter
Demo! oppervalckenaer vanden Nederlanden
ter cause van x f p. sjaers die hij heeft
jaerlicx opde cloostergoedijnghen van Loo
over de jaeren verschenen Baefmesse xv' lxxx
ende lxxxj compt
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Betaelt den selven ter cause van iiij f p.
sjaers die tclooster van Roudtsbrugghe de
oornompde joncher Pieter Demo! jn de
qualitheijt alsvooren jaerlicx ghelt over
de jaeren verschenen alsvooren compt
viij f p.
Betaelt Jan de Boom ontfanghere vande
jagherie van Vlaendren ter cause van xv f
p. sjaers die hij jaerlicx heeft op de
goedijnghen vanden cloostere van Loo over
de jaeren verschenen Kersmesse xv' lxxviij,
lxxix, lxxx, lxxxj ende lxxxij compt
lxxv f p.
Betaelt den selven ter cause van iij f p.
sjaers die tclooster van Roudtsbrugghe hem
jn zijnne voornompde qualitheijt jaerlicx
ghelt over de jaeren ende verschenen als
vooren compt
XV

f p.

XXVllJ

" Onderaan de pagina:
··iiij' grosse xiij' iiij" xij
f parisis."·
., Opmerking in de
marge: ··Bij diverssche
quijtantien dienende voor
de se ende naerghetroc ken
part1en.
., Opmerking in de
marge: "Den quijtantie
van xlviij [sic 1 vanden
jare lxxxj zijdert overhrocht. ..

Betaelt Maximiliaen de Cherf ontfanghere
van joncher Nicolais van Meetkercke
uppersurrettier vanden oost ende westdunen
ter cause van iij s. groten die de zelven
jaerlicx heeft op de goedijnghen vanden
clooster van Loo over tjaer verschenen
Martinij lxxxj compt
xxxvj s. p.
Betaelt Roelant de Vos ende Ghilein Borrij
lantmeters slants van Vuernambacht voor
tmeten vande tiende jn Lo ende Nieucappelle
vande jaeren lxxx ende lxxxj
iiij" xvj f p.è'

Betaelt Lucas Strijmeersch over de voomompde
joncker Pieter Demo! oppervalckenaer vanden
Nederlanden over x f p. sjaers die hij heeft
opt clooster van Loo over de jaeren verschenen
Baefmesse lxxvij, lxxviij, lxxix ende lxxxij
voor
xl f p.
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Betaelt de zelve over tpensioen vande
oppervalckenaere voomompd tot tvoorschreven
clooster te Roustdbrugghe [sic] laste over de
jaeren verschenen Baefmesse lxxvij, lxxviij,
Ixxix ende lxxxij te iiij f p. sjaers voor
xvj f p.
[28v]
Betaelt Jan de Goe ende Jan de Wilde over
toesiene ende behauden vanden eesten van
desen clooster ij f groten sjaers compt over
de jaeren deser reeckenijnghe de somme van
xlviij f p.' 6
Betaelt de wedewe vanden heer van Ommejagher
op reeckenijnghe vande verachterde marcken
zelvers die zij op de prooste van Loo heeft
bij ordonantie ende quitantie de somme van
vj' f p.' 7
Betaelt de cuerheeren over de verpachtijnghe
vande tienden zo ten jnstellen als ten
overslaghe ghestaen hebbende zo op den jaere
lxxx als lxxxj tsaemen de somme van
xvj f p.' 8
Ghevachiert jnt doenen deser reeckenijnghe
vanden [sic]
xij f p.' 9
Voor tstellen deser reeckenijghe ende
doubleren der zelver
xvij f viij s. p. 30
Den ontfanghere over zijn recht ende sallaris
van den voorgaenden ontfanck bedient thebben
de voomompde twee jaeren
c f p.31
XXlX

Voor de vacatien vande ghedeputeerde
ter auditie van deser reeckenijnghe
ghedenomeert jnt slot van desen

" Opmerking in de
marge: "Bij affirmatie."
,- Opmerking in de
marge: "Bij ordonantie
ende quijtantie jnhoudende van acht marck zelvers jn specie. 919.16.0."
'" Opmerking in de
marge: "Bij affirmatie."
" Opmerking in de
marge: "Habeat voor
twee daghen ten advenante van vj f p. sdaechs
xij f p."
"' Opmerking in de
marge: '"Habeat voor
xxix bladen ten advenante van xij s. p. van blad
xvij f viij s. p.""
'' Opmerking in de
marge: "Habeat voor zijn
moijte ende salaris c f
p.""

xlviij f p.

3

'

Voor tlesen ende appostilleren deser
reeckenijnghe metter dobbele van diene
xl s. p. 33

" Opmerking in de
marge: "Habeat voor
twee daghen xlviij f p."
'' Opmerking in de
marge: "Ordinaire voor
twee daghen.""

" Onderaan de pagina:
''v' somme xj' x vij f p.

Totalis vande vuijtghevene ijm ix' xj f xvij s. vj
d.p.
Dus heeft meer vuijtghegheven dan ontfaen
lviij f xvj s. j d. p.
Dese rekenijnghe es
aldus ghehoort ghesloten
ende ghearresteert gheweest bij dheeren
Nicolaijs Casembroot
ende Pieter Dominicle
burgmeesters metghaders
mr. Francoijs de Groote
greffier vande stede van
Brugghe. Item joncheer
Noel Caron ende
Francoijs Nans burgmeesters metghaders mr.
Laureijns de Aula greffier slands vanden Vrijen.
Ghedaen te Brugghe den
xvj dach van junij xv'
lxxxiij.
[getekend] F. de Groote
L. de Aula··

Voor de sergeanten vanden camere bewaert
hebbende de duere
xxiiij s. p.
Item de conchierge
xij s. p.
[Vijfde som van uitgaven, de totale som van uitgaven, het slot
en de arrestatie van de rekening"]
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Herbergbezoek en overmatig drankmisbruik: een dronken man wordt weggeleid door zijn vrouw. Uit:
R. Van Roosbroeck (ed.). Patientia. 24 politieke emblemata door Joris Hoefiwghel, 1569. Antwerpen.
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Twee remissiebrieven
op de naam Decaestecker

WILFRIED BEELE
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Een "remissiebrief' was een officieel schrijven waarin de vorst.
opdracht gaf kwijtschelding van straf te verlenen aan een veroordeelde, die daartoe een smeekschrift tot hem gericht had.
Het desbetreffende misdrijf wordt daarin telkens ongenuanceerd doodslag genoemd, ofschoon we het in de meeste gevallen eigenlijk veel beter zouden omschrijven als onvrijwillige
slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dat laatste
was iets wat in vroegere eeuwen veel vaker voorkwam dan nu,
vooral door het ontbreken van een degelijke medische verzorging.
Een indrukwekkende verzameling met afschriften van dergelijke remissiebrieven uit de l 6'1e en l 7d' eeuw is tegenwoordig
gedeponeerd in het Rijselse ADN. Daartoe behoren o.m. ook
die van een zekere Jaques de Caestekere uit 1522 en die van
een zekere Pieter de Caesteker uit 1616'.
Al die remissiebrieven zijn volgens hetzelfde stereotiepe stramien opgesteld en bestaan uit twee delen, waarvan het eerste
begint met de mededeling dat de vorst een oitmoedighe supplicacie heeft ontvangen van de betrokken veroordeelde, aldaar
suppliallf genoemd. Na een summiere identificatie wordt daarna tot in de minste details uitgeweid over de omstandigheden
waarin de dootslach zich voordeed, met als belangrijkste ingrediënten: de plaats en het tijdstip van het gebeuren, de aanleiding
daartoe, het aandeel van het slachtoffer en van een aantal
omstaanden. de gebruikte wapens, de aard van de verwonding,
de eventuele complicaties en uiteindelijk ook de fatale afloop,
steevast tot groot leetwesen van den suppliant.

' In Rijsel. Archi1·es
départememales du Non/
(ADNJ worden de registers met deze rernissiebrieven respectieveiijk
bewaard onder de nummers B 1733 en B 1804.

Het tweede deel, dat in elke remissiebrief bijna woord voor
woord identiek is en op zijn minst even lang uitvalt als het eerste, begint met de verklaring van de vorst dat hij in die zaak
beslist heeft zijn voorkeur te geven aan gracie ende genade
boven rigueur ende strancheyt van justicien. Meteen draagt hij
zijn ambtenaren op aan de veroordeelde de brieven van remissie te bezorgen om hem te laten weten dat de dootslach hem
wordt vergeven. quijtegescholden ende geremitteert en dat hij
ts\'nen goeden name. fame ende geruchte H'edergeste!t ende
ge restitueert zal worden. Maar tevens - en dat zal voor de vorst

misschien wel het belangrijkste geweest zijn - waarschuwt hij
die ambtenaren ervoor dat die tegenwoordighe gracie, remissie
ende pardoene pas van kracht wordt, nadat gebleken is dat alle
boeten ende alle casten van justicien bij den suppliant betaelt
sijn. Voor wat hoort dus wat.
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Zoals veel officiële documenten uit vroegere tijden, zijn deze
remissiebrieven voor de modale lezer eerder moeilijk toegankelijk. Dat komt vooral door de overladen zinsbouw, het ontbreken van de nodige interpunctie, het al te schaarse hoofdlettergebruik, en noem maar op. En vooral voor het tweede deel komt
daarbij nog een uiterst bombastische vaktaal, waar het krioelt
van bastaardwoorden, van opsommingen van twee of drie synoniemen en van allerlei geijkte juridische termen, die zelfs bij
ingewijden de wenkbrauwen doen fronsen.
Alleen het eerste deel, waarin de omstandigheden van de dootslach in geuren en kleuren beschreven worden, vormt hier tot op
zekere hoogte een uitzondering, want daar is de taal a.h.w. uit
het alledaagse leven gegrepen. Alleen zinsbouw, grammatica
en spelling laten hier en daar te wensen over.
Daarom heb ik me in deze bescheiden bijdrage uitsluitend tot de
bespreking van dat eerste deel beperkt. Ik heb er een becommentarieerde samenvatting van gemaakt in een leesbare hedendaagse taal, die weliswaar doorspekt is met tal van letterlijke
aanhalingen uit de bronnen, al was het maar om in de authentieke sfeer van het verleden te blijven.
Aldus heb ik twee saaie juridische bescheiden gereduceerd tot
twee aangrijpende kortverhaaltjes, waarin een bewogen episode
uit het leven van de eenvoudige volksmens zo getrouw mogelijk geëvoceerd wordt.
De remissiebrief van Jaques de Caestekere (1522)
Deze brief werd opgesteld te Gent, tijdens het bewind van
Keizer Karel, in de maand december van het jaar 1522, maar de
feiten hadden zich al in het voorgaande jaar afgespeeld, in twee
fasen zelfs.
De moeilijkheden begonnen eigenlijk al omtrent Vastenavont
1521' op eenen disendach. Dat was ten huize van Jan vander
Mersch diemen zeyt Aerwete in de parochie van Steenweerke ten
Groenen Driessche, alwaar op die dag een huysekin verkocht
zou worden door een zekere Jacob Berkin. Uiteraard waren er
daar, behalve voornoemde Jacques Bercquin, ook nog enkele
andere lieden aanwezig, o.m de hierboven al vermelde Jaques
de Caestekere, suppliant, mitsgaders oick Hannekin de
Caestekere, broedere vanden suppliant, allemaal sprake hebbende vanden voorseyden huysekin. Na enige tijd kwamen daar
toevallig ook nog Jacques van Acquere ende eenen Pieter
Obrecht geseyt Stroy bij. ende de coopmanscepe vanden huusekin ghijnck overe, zonder enig probleem.
Maar dat veranderde plots toen de zogenaamde lijfcoope ter

' In het handschrift staat
er eigenlijk 1520. maar
ik heb die datering hier
omgezet in de nieuwe of
Gregoriaanse jaarstijl.

sprake kwam. Dat was namelijk een bepaalde som geld of een
hoeveelheid wijn of bier, die in openbare verkopingen, ter
bevestiging van de koop, door de koper betaald diende te worden). Dat zou hier ook het geval zijn en er werd overeengekomen ook het gelag van de gesellen die hier up thende vanden
tafele gedroncken hebben drie ofte vier kannekens bier in die
lijfcoope begrepen zou zijn.
De moeilijkheden begonnen echter toen de werdinne de aanwezigen er plots attent op maakte dat er daar van oudsher nog een
stuiver supplementair drinkgeld bij hoorde. Ze zei namelijk:
"daer is een stuvere van outs dat salder oick binnen gaen".
Maar het antwoord daarop was: "wij en hebben daer mede niet
te doenne, maer alleene datter nu verteert is, dat salder binnen
gaen".
Het was de suppliant zelf die dat zei, wat erop wijst dat hij de
koper van dat huisje was, ook al wordt dat in de tekst niet expliciet gezegd. Wel is het mogelijk dat zijn broer medekoper was,
vermits hij in het meervoud sprak.
Hoe dan ook, die weigering van de suppliant was beslist niet
naar de zin van de voornoemde Jacquet van Acquere, die gram
wiert, uuyten huyse ghijnck ende brochte eenen stocq ende mes,
terwijl de suppliant ondertussen aanstalten maakte omme met
zijnen broedere ende meer andere lieden thuswart te gaene. Hij
zag toen echter plots de gewapende Jacques van Acquere aankomen en dacht bij zichzelf: "die zal mij willen slaen, ic zal mij
moeten wee ren". En hij voegde de daad bij het woord, want hij
weerde hem met eenen messe ende slouch upden selven Acquere
ende gerochte hem aen een oore. Gelukkig kwamen de omstaanden toen tijdig tussenbeide om erger te voorkomen.

' Dat was nagenoeg hetzelfde als wijnkoop, fra.
pot-de vin.
' Ik vermoed dat we hier
te doen hebben met een
misleidende spelling van
de naam Hoyba111. die
semantisch te vergelijken
is met Strooba/11.
' Lees: doet u lllll, gebiedende wijs van mnl. hem
111edoe11: zich ontdoen
(van).
"Verleden tijd van mnl
bediën (bedeec/1. bedegen): worden.

Korte tijd daarna echter deed er zich een tweede incident voor.
Dat was op Onser Lieven Vrauwen dach uuytgaende maerte van
hetzelfde jaar, op 25 maart dus. Op die dag zat Jacques van
Acquere te drinken ten huize van Jaecques Hoybaet', samen met
drie oft vier scaepherders, maar op een gegeven ogenblik begaf
hij zich, met zijnder hant up zijn dagghe, naar de middelcamere, waar de suppliant zich bevond, in het gezelschap van
Lodewijck vander Schaghe. Laatstgenoemde vroeg hem:
"Jacquet, waer omme ghaet ghi} met u hant up u mes?" en die
antwoordde droogweg: "Het is mijn maniere". Lodewijc vreesde evenwel dat hij iets in het schild voerde en hij bedacht een
elegant middel om te voorkomen dat het op een handgemeen
zou uitdraaien. Mede namens de suppliant deed hij Van Ackere
het voorstel om samen met hen iets te komen drinken, hetgeen
die prompt aanvaardde. Maar kort daarna maakte Lowijck van
de gelegenheid gebruik om resoluut van hem te eisen: "doet u
huut' van u mes of gaet uuyt onsen gelage ".
Daarover ontstemd ghijnck de selve Van Ackere weder in tvoorseyde huys tot bij de schaapherders ende bedeech" droncke, terwijl zijn metgezellen, wetende ende kennende zijn manieren,
bevreesd weggingen, na eerst heur gelach betaald te hebben.
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Van Ackere bleef dus alleen achter, ook nog toen de suppliant
daar wat later toevallig even voorbijkwam omme te gaen pissen.
Toen die echter gepist hebbende terugkeerde. bood \(111 Ackere
hem onverwacht een half bier aan. hetgeen de supp!tanr evenwel weigerde onder het voorwendsel dat hij op dat ogenblik nog
elders aan het drinken was.
Maar de voorseyde Ackere. die ondertussen al stomóronken
geweest zal zijn, was daarover zodanig verbolgen dat hij quam
metten kannekin in de handt ende metten anderen lwnr up zijn
mes ende slouch den suppliant metten kannekin een !!UI dueï
zijn zivart bonnet dat tbloet hem ten voeten of" liep. Daarop riep
de suppliant hem toe: "hoeresoone, ::,oude my oid1n : '!rruden? "ende track een dagghekin daer mede hr doglre 1:.1 :.Unen
plouch met screipt ende gaf den voursnden Van Ackere een
steke up ::,ijn lichter' zijde up zijn teetkine' ", in die mak dat ook
hij bleef sta en bloedende.
Levensgevaarlijk was die verwonding toen blijkbaar nog: niet.
maar door een ongelukkig toeval zou het voor hem kort daarna
toch nog fataal aflopen. zonder dat de suppliant er iet, mee te
maken had. Het was namelijk zo dat de voirnonule Hm Ade re
binnen acht daghen off .ix. daernaer van twee 111ee11fïs ll·as
gegeven eenen dranck ende dien gedroncken hehbendP star( ter
stont. twelckfayt den suppliant hertelicke leet was.

De remissiebrief van Pieter de Caesteker
Deze brief werd opgesteld te Brussel, tijdens het bewind van de
aartshertogen Albrecht en Isabella. in de maand 10\ emher
1616. maar ook hier hadden de feiten zich al in het vn()t·:1fgaande jaar afgespeeld. meer bepaald op 11 maart 1615.
Op die dag namelijk vond het huwelijksfeest plaah m11 .!011
Hardeman. die traude de dochter van Jaco111ijnke11 Cuppoe11.1
inden Zuijdthoeck van Belle. Er waren daar divenche jonckmans ten danse vande bruijloffeeste uitgenodigd en daartoe
behoorde o.m. ook de hierboven al genoemde Pierer de
Caestekf'I; jonckman tehuwene van Belle. hier verder 1ï117pliant
genoemd.
Toen het dansspel voorbij was. hebben die jongelui Lllil enige
tijd onledig gehouden met te springen om tveerste over een put.
met behulp van een claustock. Dat was een lange stok. gewoonlijk met ijzer beslagen. die diende om over een gracht te springen.
Per ongeluk nu moet een zekere Philips Damhre d<mhij dl:'n
claustock gebroken hebben van Adrien Buseijnne. die daeromme groote diffirn!teijt maeckte ende -:eijde daermn hetuelt te
willen \\'esen. De betrokkene ging daar niet op in. rn""' al;!eill\\
kwam er een welwillend voorstel van Jaecq11es .'-1· , ,1/rw die
hem zei: "/aet ons geen woordf'/1 maecken rnnden 111,"k. \1·i/dij
hem laeten voor zesse stuijvers. ick sa! r-:elve ghe1·e 11 " Voor
Buseijnne volstond dat bedrag echter niet. want hi_i aptwrn•rdcle
1

- Zeld1ame 1 anam 'an
mnl. linka of l'linkei:
' Verkleinwoord 1 an 111nl.
teite: tepel. hier dm:
kleine lmannclii~e 1 tèpd.

., Een corre was een kleine koperen munt van
geringe waarde.
'' Verfranste q1riant van
ons mnl. /Jruut: verloofde
of jonggehuwde vrouw.
met de pejoratieve betekenis van: bij/il
" De suppliant. een
jonckman tehuirene.
zoals we al weten.
iemand die dus op trouwen stond. duikt hier
eigenlijk pas in extremis
in het verhaal op. blijkbaar naar aanleiding van
die opdringerige grootspraak van Seroultre.
Als hij zich daardoor zo
geviseerd voelde. dan
was het wellicht omdat
ook zijn aanstaande echtgenote op dat feest aanwezig was en hij daardoor. al dan niet terecht.
enige argwaan begon te
koesteren.

hem: "gh11 zoudter wel aff geven .x. stuijvers ", tot groot ongenoegen van Seroulter evenwel. Meer nog, omdat het royale
voor>.tel dat hij aanvankelijk gedaan had, van meet af aan van
tafel geveegd werd, wou hij voortaan helemaal niets meer
geven, zelfs niet een corte 9 •
Onmiddellijk daarna echter begon de zaak pas echt te escaleren,
vooral doordat ook een paar buitenstaanders zich ermee gingen
bemoeien. Een zekere Pieter Zwijnghedau, misnoegd omdat
Seroulter nu ook die beloofde zes stuivers weigerde, dreigde
ermee dat hij den claustock liever soude smijten naer zijn hooft,
iets waarvan Buseijnne hem kon atbouden door te zeggen dat
hij sulcx niet en begeerde, noch geen vuustins gesint en was.
Maar op zijn beurt was het de daarnet nog zo verzoeningsgezinde Jacques Seroultre, die deze persoonlijke bedreiging niet
duldde. Hij zei dat hij mans genoech was ende hij heeft den se/ven Zwijngedau geaggresseert & hebben begonst te vechten met
rnsten sulcx dat de voornomde Seroultre ter aerde viel & oock
opst(mt seer bebloet in zijn aensicht. Om erger te voorkomen,
werd de gewonde toen door de omstaanden wechgetrocken.
maar hij was zodanig in zijne furie dat hij kort daarna, dreigend
met eenen claustock in zijn handen, met ongeschikte woorden
verklaarde dat hij de bru' 0 huerde van diegene die daerby waeren. Of anders gezegd, dat hij al meer dan één liefje van de aanwezigen versierd had.
Deze opschepperij zou hij evenwel duur bekopen, want
d'welck hoorende den suppliant is uuijt den hoop gecommen",
oock met eenen claustock inde handt, seggende: "ick sul haest
met u hebben gedaen ". Daarop gingen ze mette voorseijde
claustocken zo heftig tegen elkaar tekeer dat hij Jacques
Seroultre heeft ontfaen eenen slach op zijn hooft daervan hij ter
aerden viel al deser werelt overleden tot grooten ende bitteren
leetwesen van den suppliant.
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Een Spaans soldaat in de Nederlanden tijdens de Opstand tegen Spanje. Gravure van Jacob vanden
Gheyn. Uit: D. Caldecott-Baird, The expedition in Holland, 1572-1574, Londen, 1976

Gedwongen onderhoud
van Spaanse troepen in Ieper
in de late zestiende eeuw
WILFRIED BEELE EN STEFAAN LAZOORE
103
In het Ieperse Stadsarchief, meer bepaald in Ieperse Aanwinsten
nr. 42, bevindt er zich een ongedateerd document, dat onze speciale aandacht getrokken heeft doordat het in het Spaans gesteld
is. Het betreft een lijst met de namen van 306 Ieperse ingezetenen, die ertoe verplicht werden kost en inwoon te verschaffen
aan een Spaanse legereenheid.
Die lijst zelf is twaalf bladzijden lang en vrij goed leesbaar. Het
ontcijferen ervan heeft ons dan ook niet al te veel problemen
bezorgd, temeer doordat het namenmateriaal ons uiteraard vertrouwd voorkomt.
Anders was het gesteld met de korte inleiding van anderhalve
bladzijde, niet omdat die van een andere hand is en daardoor
moeilijker te lezen zou zijn, maar wel omdat de betekenis van
dat archaïsche Spaans niet altijd zomaar voor de hand ligt.
We hebben er echter de nodige aandacht aan besteed en wat nu
onmiddellijk volgt, is het resultaat daarvan. Het is een bescheiden poging tot een vrije, maar zo getrouw mogelijke vertaling,
met na elk zinsfragment, gecursiveerd en ietwat ingekort, telkens ook de corresponderende Spaanse tekst. Omwille van de
leesbaarheid is het evenwel aan te raden die laatste, bij een eerste lezing althans, achterwege te laten.
Na grondig kennis genomen te hebben van het voorstel van de
plaatscommandant tot onderhoud van de troepen en daarover
beraadslaagd te hebben (mirado y consyderado lo que ha sydo
propuesto por el illustre senor maestro de campo), laten de
Ieperlingen (los de la villa dypre) weten dat ze, wegens de grote
armoede van de stad (por la gran pobreza desta villa) niet in de
mogelijkheid verkeren om daar gunstig gevolg aan te geven (no
saben ni hal/an medio dacomplyrlo).
Niettemin verklaren ze zich ertoe bereid een bovenmatige
inspanning te doen (esforzandose y haziendo mas de lo que
pueden), al was het maar omdat ze de Koning van dienst willen
zijn (por el servicio del Rey) en uiteraard ook omdat ze de rust
in de stad op prijs stellen (y el reposo desta villa).
Ze beloven zelfs desnoods aan te kloppen bij buitenstaanders
die het financieel beter hebben (a cerca los vezinos dalguna
riqueza) om te kunnen garanderen dat de gewone soldaten van
hun gastheren een dagelijks rantsoen krijgen van een pond
rundsvlees, twee pond brood en een portie bier (una libra de
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carne de rncca, dos libras de pan y un late de serve::,a cada dia\.
Dat kan zowel gebeuren in geld als in natura (oen dinems o e1i
sustancia), zoals het voor de gastheren het best uitkomt (coma
a los patrones nzas paraçera comodo).
En mocht het gebeuren dat er dan nog bepaalde gastheren zodanig arm zijn. dat ze dat bedrag onmogelijk kunnen ophoesten
(adonde los patrones fueren pobres que no podrian deborsar
este dinero). dan belooft de stad daar op eigen kosten voor in te
staan (veran los de villa de proveer a su cuesta), zodat ook die
gastheren aan hun soldaten hetzelfde rantsoen kunnen bezorgen
(que los patrones hagan la mismo a sus soldados). En dat voor
een periode van ten hoogste twee weken (v eso por un tiempo
de 15 dias sin mas).
Van zijn kant moet de plaatscommandant dan evenwel een officiële bekendmaking uitvaardigen (se haga un bando) waarin
gestipuleerd wordt dat alle soldaten die van deze tegemoetkoming willen genieten en er daadwerkelijk door geholpen worden (que quizieren de gozar y se aiudaran deste empreso) verplicht zijn hun gezinsleden en huisgenoten te verlaten (teingan
de quytar a sus mocos, regassos y mochachos ). Daarbij komt
nog dat die laatsten, net als alle anderen die niet in militaire
dienst zijn (que ellos y todos otros que no fueren en sen1icio),
uit de regio verbannen zullen worden, op straf van ophanging
(sean desterrados desta tierra sa pena della a stroppe de
corda).

Maar veel belangrijker voor ons is natuurlijk de hoofdmoot van
dit historisch document. Ik bedoel uiteraard de namen van de
notabele Ieperlingen, die in aanmerking kwamen om voor de
opvang en het onderhoud van deze Spaanse troepen in te staan.
Ook die tekst is, in theorie althans, integraal in het Spaans
gesteld, maar vermits het hoofdzakelijk namenmateriaal betreft,
is daar uiteindelijk niet al te veel van in huis gekomen.
Familienamen worden er begrijpelijkerwijze nooit vertaald, een
paar uitzonderingen niet te na gesproken (Juan, Fredrico). En
ook voor wat de straatnamen betreft, is de verspaansing beperkt
gebleven tot de woordelementen markt (mercado) en straat
(caille) of, vaker nog, tot de overbodige voorvoeging van dat
laatste woord aan de ongeschonden Vlaamse naam (el Mercado,
la Caille de Dixmude, la Caille de Tempeltrate). Voornamen
daarentegen worden in principe wel integraal vertaald, al dienen
we ook dat wat te nuanceren. Zo zijn de meeste b.v. altijd verspaanst geworden (Juan, Pedro,), andere meestal (Diego, naast
sporadisch Jacques) en enkele, vooral zeldzame, helemaal niet
(Alaert, Bertran, Glaude, Maillart, Morant, Walrant,
Yzembaert). Uiteindelijk is er alleen op de vertaling van de
schaarse namen van titels en beroepen (maestro, brassero) helemaal niets aan te merken.
Hieronder geven we nu de namen uit die lijst integraal weer,
straat na straat, in dezelfde volgorde als ze in onze bron voor-

komen, met een doorlopende nummering tot 306, en na elke
straatnaam ook nog telkens het respectievelijke aantal afzonderlijk.
In de volgorde van de straatnamen kan men moeiteloos constateren, dat men in uurwijzerzin te werk gegaan is, vertrekkend
vanuit de Markt in oostelijke richting tot de cirkel helemaal
rond is, met daarna nog een korte uitloper in zuidelijke richting.
Het gebruik van hoofdletters in de namenlijst hebben we aan de
huidige norm aangepast, op lidwoorden en voorzetsels na, terwijl we alle" afkortingtekens door cursivering opgelost hebben.
En overal waar we dat om de ene of andere reden wenselijk
achtten, hebben we voetnoten ingelast, daarbij rekening houdend met het feit dat niet iedere lezer even goed met de stad
Ieper of met de Spaanse taal vertrouwd is.
Ook hebben we het nuttig geacht het in deze inleiding nog even
over enkele summiere statistische gegevens te hebben. Zo kunnen we o.m. aanstippen dat er in die lijst van 306 gastheren ook
5 namen van abdijen staan, hetgeen het totale aantal echte
gezinshoofden dan op 301 brengt. Daarvan zijn er niet minder
dan 51 vrouwen, meer bepaald 49 weduwen en 2 ongehuwden.
Voorts hebben we daar b.v. ook 22 mannen geteld, die de ene of
andere titel dragen. Voor 5 is dat die van heer, voor 14 die van
meester en voor 3 die van kanunnik. Om het nu mogelijk te
maken al die gegevens moeiteloos te identificeren, hebben we
in voetnoot, bij elke eerste vermelding van elke groep telkens
meteen ook naar alle anderen verwezen.
Ook voor de diverse beroepen hebben we dat gedaan, ook al is
dat hier eigenlijk niet relevant. Er komen er in de hele lijst
amper 17 voor, en dan nog allemaal in het begin ervan. M.a.w.
over het beroep van de meerderheid laat men ons dus in het
ongewisse.
En, zoals u al weet, geldt dat ook voor de datering van het document. Veiligheidshalve hebben we het in onze titel daarom
voorlopig op de late l 6de eeuw gehouden, ofschoon het door
gericht zoekwerk in andere gelijkaardige bronnen uit die tijd
wellicht toch mogelijk moet zijn om daar uitsluitsel over te vinden. Misschien kan deze tekstuitgave daar een aansporing toe
zijn. Voor elke suggestie, hoe miniem ook, houden we ons ten
zeerste aanbevolen.
En tot slot iets heel anders nog. Onder nr. 276 wordt een zekere Diego de Caestyckere vermeld. Vermits dat een onvervalste
naamgenoot is van onze Jaak Decaestecker, was dat voor ons
een extra reden om deze bijdrage hier te laten verschijnen.
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A. El Mercado de la villa d'Ypre' : 23
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

La viuda' de losse de Halewyn
Juan Habordyn, granero'
La viuda Esteban Juan"
La viuda Francesco Ghyselen
Juan de Loopere, hostelero'
Juan de Tailly, hostelero
Nicolas de Waterschote
El senor" Pedro Ymeloot
El senor Bouduwyn la Douve
Lucas van Wervicken, brassero'
Guillame Maes, tavemero'
Juan van der Carne re
Georgio Bossaert, hostelero
Francesco d' Acquet, brassem
Justo vanden Broucke
Hector Habordyn
Christiano Marival, negociante de vino9
Juan Remoult, hoste/era
Gheleyn Bulteel
Guillermo Spanuut, apotecario' 0
Maestro" Justo Navegheer, apotecario
Oliverio de Keuwere, m ... "
Balduwino Denys, m ...

p. 1

p.2

B. La Caille de Dixmude 13 : 20
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Henrico van Durste, bordador'"
Miguel de Schore, m ...
Pedro de Vloo
Pedro de Prez, crassero 15
Nicolas de Brigghe
La viuda Miguel Beaugrand
Juan vander Quellerie
Simon de Rupele
Diego Rufault
Huberto van Haringhe
Juan van Rysele
Pedro Cocqueel
Pedro Cocqueel fs Pieters
Pedro Henricxs
La viuda Guillenno vanden Bulcke
Guillenno Blanckaert
Laurentio Guesquiere
Guillenno vanden Bilcke
Senor Pedro Massiet
La vidua Diego Spilleboult

p. 3

' Zoals te verwachten is.
zijn de opstellers van
deze lijst aan hun taak
begonnen op de Grote
Markt. waar toen blijkbaar heel wat neringdoeners woonden. Het is
wellicht de oorspronkelijke bedoeling geweest
ook in de volgende straten de meestal de beroepen te vermelden. maar
daar is niet veel van in
huis gekomen. want er
rnlgen alleen nog de nrs.
24. 25. 27. 69 en 73.
' Sp. viuda: weduwe.
Vermits er in het totaal
49 weduwen zijn. lijkt
het ons overbodig hier
naar al die nrs. te verwijzen. Er staat er immers
gemiddeld één om de zes
namen.
' Sp. granero: graanhande laar.
' Uitzonderlijk is hier
ook de familienaam in
het Spaans vertaald. Ook
in nr. 186.
' Sp. hostelero: hotelhouder. Ook in de nrs. 6. 13
en 18.
' Sp. senor: heer. Voor
deze titel. zie ook nog de
nrs. 9. 42, 129 en 172.
' Sp. brassero: brouwer.
Ook in nr. 14.
' Sp. tavernero: herbergier.
' Sp. negociante (de
vino): (wijn)handelaar.
'" Sp. apotecario: kruidenier. Ook in nr. 21.
" Sp. maestro: meester.
Voor deze titel, zie ook
nog de nrs. 54, 73. 81.
89.98, 131.145.148.
158, 18~254.256en
285.
" Afkorting van een
beroepsnaam die in het
Spaans met m begint.
Idem voor de nrs. 23 en
25.
"Nu nog
Diksmuidestraat
genoemd.
" Sp. bordador: borduurder.
" Sp. crassero: vetter.

C. El Mercado de mantera (sic)'": 10
" Vermoedelijk te lezen
als Sp. manteca: ( vroeger) zuivelproducten
(vgl. mantequilla: boter).
In Ieper was de
Zuivelmarkt lange tijd de
naam van een westelijke
zij straat van de
Diksmuidestraat. nu al
sedert enkele decennia
tot Surmont de
Volsberghestraat omgedoopt (J. E. Cornillie.
leper door de eeuwen
heen. Langemark. 1950.
p. 135 ). Theoretisch zou
het ook de Botermarkt
kunnen zijn. maar vermits deze naam hier
onmiddellijk na de
Diksmuidestraat vermeld
wordt. is dat uit te sluiten. In Ieper was de
Botermarkt namelijk aan
de noordkant van de
Boomgaardstraat gelegen, althans sedert de
overwelving van de
leperlee aldaar in 1564
(Ibidem. p. 166-167).
" Letterlijk: straat van de
Broeders van Sint-Franciscus. kortweg Franciscanen of Minder-broeders
genoemd, en
later Recolletten. Hun
klooster was gelegen aan
de noordkant van de huidige Cartonstraat, die
daardoor Recollettenstraat
genoemd werd, een oostelijke zij straat van de
Diksmuidestraat. Later
werd er een nieuw straatje aangelegd dat hun
klooster met de
Diksmuidestraat verbond
en dat nu nog
Recollettenpoort
genoemd wordt
(J. E. Cornillie. o.c.,
p 126). Voor de andere
abdijen, zie de nrs. 108.
115, 286 en 297.
'" Voormalige gemeenschappelijke benaming
van de huidige Korte en
Lange Torhoutstraat.
" Afkorting van een
beroepsnaam die in het
Spaans met car begint,
wellicht: carpintero: timmerman, of carnicero:
beenhouwer.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Jazon de Corte
Cuintino Blanckaert
La viuda Leon vanden Walle
Matheo Willems
Diego Baelde
Daniel de Bane
Juan Tytgat
La viuda Francesco de Calckere
La viuda Gillio vander Meersch
Guillermo Tartare
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D. La Caille de los fraieles de Santo Francesco' 1 : 3
54.
55.
56.

Maestro Juan De Jonghe
Yzembaert Faulceur
Carlo Questier

E. La Caille de Toroult' 8
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

:

14

Juan Letten
Everardo Acquet
Olivero Werckyn
Ghyleno Montz
Zegher vander Haeghe
Francesco Bateman
Guillermo de Burchgrave
Diego Baelde
Henrico de Queckere
Juan Doen
La viuda Adriano de Clercq
Lodovico de la Haye
Fransesco de Quicke, car". 19
Diego Boddaert

F. La Caille d'Hanwerstrate 20

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

:

11

La viuda Carlos van Winnezeele
Jacques Loot
Maestro Juan vander Elst, medico 2 '
Ghyleno Lamoot
Juan vander Eecke
Pedro Erckele
Justo Schiethaze
Andrea de Enste" .22
Nicolas Bommare
Diego de Schildere
La viuda de maestro Nicolas Keingnart

p.4

G. La Caille de Bollinckstrate'' : 5
82. Georgio Navegheer
83. La viuda de Simon Vincke
84. Angelo Cabillau
85. Victor Frutier
86. La casa del prelado de Zinnebeque tiene soldades por no
tiener comodidation'"
H. La Caille de Clierstrate'' : 13
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

p.5

Justo de Corte
Justo Lyssezone
Maestro Georgio Aerleboult
La viuda Henry Tybault
Juan van Provyn
Juan Monts
Jacques Buets
La viuda de Juan Mormentyn
Cristiano de Langhe
Juan de Moor
La viuda Juan Lamoot
Maestro Olivero Fenten
La viuda Cnockaert

1. La Caille de Hondtstrate' 6 : 20

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

La viuda Francesco vander Stichele
Gaultero vander Gracht
Die go Baelde
El canonigo Cuinger27
Ghyleno Everaert
Matheo vander Muelene
Juan de Burchgrave
Francesco de Keerle
La casa de l'abbad de Wameton 28
Lorenco Tybault
La viuda de Pedro de Schildere
Pedro Bomare
El canonigo de Croix
La viuda Guillermo Motoen
Gerardo Dieryck
La casa de Voormisella es discommoda29
Jeron Hanneroen
Anthoni vander Camere
Juan Letten
Adriana Herman

J. La Caille de Zuutstrate 30 : 65
120. Juan Velle
121. Juan de Craie

p. 6

:,, Toenmalige bènaming
van de huidige
Menenstraat. die aanvankelijk Hancwargstrate
heette en via tal van
rnlksetymologische verbasteringen uiteindelijk
tot Antwerpstrate geëvolueerd is tot ze in 1826
haar huidige naam kreeg
(J. E. Cornillie.
o.c .. p.115-116). Voor
een uitgebreide studie
over de etymologie van
deze naam. zie: W.
Beele. Naamgeschiedenis
i·an de Menenpoort. in :
Gidsenking Westland.
XXXVI(! 998). nr.+. p.
139-1-1-6.
., Sp. medico: heelmeester. hier blijkbaar met de
titel van meester vermeld.
:: Raadselachtige naam.
Na deze vijf leesbare letters volgt er alleen nog
een afkortingsteken.
"Zuidelijke zijstraat van
de Menenstraat. nu nog
Bollingstraat genoemd.
., We menen uit deze
korte Spaanse tekst te
kunnen afleiden dat de
prelaat van Zonnebeke
wel soldaten diende te
herbergen. maar die niet
hoefde te onderhouden.
De abdij van Zonnebeke
bezat in de Bollingstraat
inderdaad een drietal huizen. die van 1578 tot
1609 als refuge gediend
hebben (J. E. Cornillie.
o.c .. p. 118).
'' Voormalige benaming
van de huidige SintJacobsstraat. oorspronkelijk Cliestrate genoemd.
Het mnl. woord. clie
betekende zemelen en
waarschijnlijk is die
naam ontstaan doordat
daar de zemelen verkocht
werden van de builmolen
die aan het einde van die
straat op de vestingen
stond.. De naam
Clierstrate is blijkbaar
een misleidende verbastering van die oudere
naamsvorm (J. E.
Cornillie. o.c .. p. 107108).

"·Middeleeuwse straatnaam die tot op heden
haar naam behouden
heeft. maar tegenwoordig
ten onrechte
D" Hondtstraat gespeld
wordt. precies alsof die
van een hedendaagse
familienaam afgeleid zou
1ijn. Het had simpelweg
Hondstraat moeten zijn.
·· Sp. canonigo: kanunnik. Let erop dat na deze
titel de voornaam ontbreekt. Dat is ook zo bij
zijn twee collega·s. de
1m•. 112 en 257.
:' De abdij van Waasten
had hier Leker al in 1566
een refuge aan de hoek
met het Maanstraatje (J.
E. Cornillie. o.c .. p. 111).
."Waarschijnlijk wordt
hier in één woorJ ge;,egd
dat voor deze abt de1elfde regeling gold als mor
de prelaat van
Zonnebeke. nr. 86. De
abdij van Voormelele
bezat inderdaad een refuge aan de westkant van
deze straat. Ze werd grotendeels verwoest tussen
1578 en 1584 (.].E.
Cornillie. o.c .. p. 99).
"' Eeuwenoude naam van
de huidige Rijselstraat.
de langste en helangrijkste straat van de leper:-.e
hinnenstad.
., On1ekere le1ing. Het
1ou ook van den Buek
kunnen 1ijn.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156 .
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170 .
171.
172.

Juan de Ghesy
Walrant Baelde
Diego Veile
Martin Seneschael
Diego Heneman
Francesco Lampzuene
Olivero Braem
La viuda de senor d' Albleghem
La viuda Pedro vanden Broucke
La viuda maestro Diego vanden Bulk''
Miguel de Corte
Perlro vanden Driesche
La viuda de Juan van Durste
Walrant de Vettere
Justo Vaillant
La viuda France.1·co van Eldinghe
Rougero van Raes
Jaspar Van Baviere
Pedro Thevelen
Arnoldo van Pitte
Juan vanden Bussche
Oste Avingnon
Matheo Reyninck
Maestro Anthonio Ie Grand
Diego des Prez
Juan de Kien
Maestro Andrea Cosyn
Francesco Erckenboult
Pedro Veile
Juan de Hooghe
Matheo Beulte
Francesco de Schepene
Juan vanden Berghe
Juan Domicent
George vanden Driessche
Oliverio Quaetjonck
La viuda maestro Juan Keyngnart
Juan vander Meersch
Juan Bottuut
Lorenco Neckebaert
Miguel vander Meersch
Diego Ovyn
Matheo Ie Febvre
La viuda Dominica van Ackere
Francesco Y weins
Diego Bomare
Pedro Marival
Juan Marival
La viuda Pedro Vander Stichele
Francesco Merghclen
Senor Diego de Pa~chendale
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p. 8
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173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

La viuda de Roland Kien
Maillaert Lottier
Gillio Dieryck
La viuda de Jacques Kieken
Justo vanden Broucke fs Pieters
Jacquemyna Peers
Juan de Wynckele
Sacharias de Zomere
Morant Seneschael
Nicolas Bomaere
Juan de Kien fs Joannis
La viuda de Gillio Navegheer

K. La Caille de Boesingstrate (sic)'': 10
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Juan de Storm
La viuda de Francesco Fredrico
Juan Cabilliau
Guillenno Petit
Maestro Augustyn de Hondt
Georgio vander Meersch
Diego Zanne
Pablo de Mounhet (sic)
La viuda de Guillenno Buedens
La viuda de Andrea Maes

L. La Caille de Bueterstrate33 : 33
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Guillenno Buts
Pedro van Wervicken
Nicolas Zelveren
Alaert Bonaert
Huberto Bonaert
Pedro de Joncheere
Marco de Wilde
Diego Thevelen
Ghyleno de Joncheere
Bertran de Kerle
Juan Langhedul
La viuda de Clement Rabault
Pedro Janssone
Juan Moreel
Juan Zelvere
Jeorgio vanden Berghe
Juan de Caestyckere
Denisio Steenstrate
Juan Ra ba uit
Olivero de Schildere
Juan Baelde
La viuda de Jacques Buetack
Juan des Prez

p. 9

" Het is niet zonder
reden dat we hier (sic)
geschreven hebben. want
onder nr. 0 hieronder is
er nog een Caille de
Boesinghe. Aangezien
deze naam hier tussen de
Zuutstrate en de
Bueterstrate staat. moet
de straat ook tussen die
beide straten gelegen
zijn. M.a.w. er had hier
eigenlijk Caille de
Boomgaertstrate moeten
staan. als naam van de
straat waarvan het eerste
deel nog altijd
Boomgaardstraat heet en
het tweede sedert geruime tijd Mgr. De
Haernestraat.. Voor het
overige is het ook de
enige belangrijke centraal
gelegen straat die in deze
tekst ontbreekt. Het kan
dus niet anders dan dat er
hier een verwarring
gebeurd is tussen
Boesingstrate en
Boomgaertstate. allebei
namen die dezelfde
beginletters hebben en
bovendien nagenoeg
even lang zijn.
" Tegenwoordig nog
Boterstraat genoemd. met
dien verstande dat de
westelijke helft ervan
sinds ongeveer een eeuw
tot G. de Stuersstraat
omgedoopt is.

218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

Ghyleno Lorais
Francesco de Zomere
Juan van Steenstrate
Juliaen Werckyn
Pedro de Wilde
La viuda Dierycx
Guillermo Bottuut
Juan van Wervicken
Gillio Joos
Juan Willems

M. La Caille d' Aelstrate
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
"Aelstrate was de toenmalige naam van de
straat die van de
Neermarkt richting
Elverdingestraat loopt,
voordien Naelstrate geheten en later Hallestraat,
tot die in 1938 Jules
Coomansstraat genoemd
werd (J. E. Cornillie.
o.c., p.142-143).
" Euwenoude benaming
van de huidige
Elverdingestraat.
" Gewezen naam van de
straat waarvan het eerste
deel nu
Boezingepoortstraat heet
en het tweede Oude
Veemarkt. Het feit dat
die hier volgt op de
Elverdingestraat, is een
bewijs dat dit de echte
Boezingestraat moet zijn.
en die onder nr. K de
valse. Ook het ontbreken
van de uitgang -strate in
de Spaanse vertaling
wijst in die richting, want
die ontbreekt ook in de
drie andere straten waarvan het eerste element
een gemeentenaam is. de
nrs. B. Een N.
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11

Aalaert Rammels
Gillis Annoot
La viuda Olivero Everaert
Miguel Navegheer
FrancescoTybault
Pedro & Juan van Thune
Glaude de Beer
Gille de la Barre
Anthonio vanden Bilcke
Nicolas Langayge
Juan Petyt

N. La Caille d'Elverdynghe" : 20
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.

Juan Thevelen
Christiaen Persyn
Juan Merlevede
Francesco Herman
Jacques de Keerle
Christiana Lamoot
Flippe vanden Walle
Carlo Veile
La viuda Sebastiano Matte
Nicolas van Halzenberghe
La viuda Nicolas vanden Kerchove
Augustyn van Herdeghem
Nicolas Berten
Maillart Pladys
Juan Caestyckere
La viuda maestro Bauduwino Militis
Matheo de Vloo
La viuda maestro Geeraert Frutier
El canonigo Buret
Matheo van Ackere

0. La Caille de Boesinghe'" : 13

259. La vidua de Francesco de Baviere
260. La viuda de Jacques Venant

p. 11

112

261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

Martin du Camp
Justo van Ryspoort
Justo Rabault
La viuda de Pedro Rouveroy
Felippe Cabillau
Juan Werkyn
Francesco Voet
Juan Storm
Diego Zanne
Juan Longuespee
La viuda Diego de Bie

P. La Caille de Meersch'- : S
272.
273.
274.
275.
276.

La viuda Hellackers
Anthonio Pardieu
Nicolas Baelde
Matheo Heyte
Diego de Caestyckere

Q. La Caille de Tempelstrate" : 8
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

Pedro de Joncheere
Pedro d'Hoplynes
Pedro Amare
Ghyleno Amare
Rolando Loonis
Miguel Ie Cocq
Juan van Dixmude
Pedro Thevelen

R. La Caille de Montstrate"' : 19
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

Maestro Francesco Cnockaert
L'abbad de Loo""
Christiaen Reynier
Juan Willemot
Lauwers Thybault
Margreta vander Muelene
Andrea Heyns
Jacques Doudelet
Diego Aernoult
Yictoir de Rivelles
Pedro vanden Berghe
Matheo de Barremakere
L' abbad de Santo Juan"'
Ludovico Backaert
Pedro Thybault
Carlos Outers
La viuda de Christiaen Priem
Ghyleno vander Beke
La viuda de Corte

p. 12

·- Gewezen gemeenschappelijke naam van de
huidige Lange en Korte
Meersstraat.
'' Nu nog Tempelstraat
genoemd.
'"Zuidelijke zijstraat van
de Boterstraat. waarvan
het eerste deel nu
Patersstraat heet en het
tweede nog steeds De
Montstraat. Net ab in de
huidige D"Hondtstraat is
ook het lidwoord hier
totaal onverantwoord.
Het zou eigenlijk kortweg Montstraat moeten
zijn. of beter nog
Mondstraat.
'" De abdij rnn Lo had
toen inderdaad een refuge in deze straat. aan de
oostzijde ervan. niet ver
rnn de Boterstraat (1. E.
Cornillie. n.c".p. 174).
" Er is hier een probleem
van historische aard.
want de Sint-Jansabdij
heeft in deLe straat wellicht nooit een eigendom
gehad. Na de \ erwoesting 'an hun abdij bij
Terwaan door Kei1er
Karel in 1553. 1ijn de
monniken pas kort voor
1660 naar leper gekomen. na eerst een hal\ e
eeuw in Belle verbleven
te hebben. Ze hebben
zich echter van meet af
aan in de Boterstraat
ge' estigd. dichtbij de
Sint-Niklaaskerk
(J. E. Cornillie. o.c.
p.195 en 197-198).
Daarentegen hebben de
Jezuïeten in deze straat
wel een klooster gehad.
dat tu'5en 1588 en 1590
gebouwd werd. 1Ibidem.
p. 1771. Is er hier geen
\"ergi'.-.'.-.ing in het -.pel
doordat de afkorting S.J.
zowel ,·oor Sint-Jan kan
staan als 'oor Societatis
Jesu·>

" Toenmalige naam van
een straat die de
Tempelpoort met de
Mondstraat verbond,
richting Zaalhof. Deze
straat bestaat nu niet
meer. Een groot deel
ervan werd onteigend
voor het bouwen van het
klooster van de
Jezuïeten. Nadien werd
de huidige
Studentenstraat aangelegd, een nieuwe kortere
verbindingsweg tussen
beide straten ( J. E.
Cornillie, o.c., p.191).

S. La Caille de

Nieustrate4~

:3

304. Olivero vander Muelene
305. Justo vander Quaille
306. Jacques Zanne
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Protestanten op een binnenschip. Een ets van Jan Luyken, in T. van Braght, Het Bloedig Tormeel of
Martelaars Spiegel der Doopsgesinde of Weere/oase Cristenen, Amsterdam, 1685, dl. II.

Een geanimeerde boottocht op
maandag 30 mei

NOËL BOUSSEMAERE
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Inleiding
Het document dat hierna besproken wordt, is niets meer dan de
neerslag van de verhoren van vijf personen begin juni 1569 in
Sint-Winoksbergen (Bergues) en Duinkerke afgenomen'. Deze
ondervragingen kaderden in de godsdiensttroebelen in het
Westkwartier gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw.
In andere publicaties werd dit verhaal al uitgebreid behandeld,
zodat we het onnodig achten in herhaling te vallen.
Maar, omdat die verhoren in Bergen-ambacht plaats hadden.
willen wij toch heel kort het volgende kwijt. Tijdens de tweede
helft van de zestiende eeuw was de kasselrij Bergen ongetwijfeld het calvinistisch bolwerk bij uitstek in het Westkwartier van
Vlaanderen. In de loop van de maand juni 1566 was het vuur
aan de lont in het Westkwartier en namen de hagepreken alsmaar in aantal en omvang toe. Op zaterdag 10 augustus 1566
betekende in Steenvoorde de Beeldenstorm de aanzet tot het
plunderen van honderden kapellen, kerken en kloosters in zowat
alle steden en dorpen van het Westkwartier. De daaropvolgende jaren bleef het onrustig in deze regio. De repressie van Alva
zorgde ervoor dat velen naar Engeland vluchtten. Wreedheden
en terreur teisterden de dorpen, een mislukte invasie uit
Engeland in 1568 zorgde voor talrijke losgeslagen groepen soldaten. Samen met de calvinistische rebellen die de streek niet
verlaten hadden, zwierven zij rond en zochten een onderkomen
nu hier dan daar, bij vrienden of bekenden. Op de dool niet in
staat tot vast werk, omdat ze gezocht en opgejaagd waren, leefden zij als buiten de wet gestelde vrijbuiters. En aangezien de
levensomstandigheden vaak bepalend zijn voor moraliteit, is het
duidelijk dat deze mensen zich gedroegen als vogelvrijverklaarde rabauwen en voor geen kleintje terugdeinsden'.
' Bergues, Archives municipales. 314 B. Met dank
aan Jef Cailliau voor het
attenderen op dit document.
' Blondeau. R.-A"
Geuzen in de Westhoek,
Gent, 1988, p. 132.

Wij schrijven dit laatste omdat de aanleiding tot de verhoren een
soldaat was die in dienst van de Spaanse koning met nog anderen in Sint-Winoksbergen en omgeving verbleef einde jaren
zestig van de 16de eeuw om wellicht dergelijke calvinistische
rebellen te bestrijden. Dat hij wel degelijk een soldaat in
Spaanse dienst was, bewijzen zijn uitspraken als "Ilz sont tous
gueulx" en de getuigenis van Mayke De Wilde, huisvrouw van

Robert La Coote, die hem hoorde zeggen dat zij (=de soldaten)
de opdracht van de koning hadden gekregen de stad
(=Sint-Winoksbergen) te laten branden en de heren uit de stad
te verdrijven.

De vijf verhoren
Het verhoor van Hector van Onderdale
116

Hector van Onderdale was de eerste die ondervraagd werd. Dit
gebeurde op de eerste juni 1569, den eerste in wedermaent
1569, in het bijzijn van de schepenen Tackoen en Acken.
Wellicht kwam dit omdat hij in Sint-Winoksbergen geen onbekende was. Hij sprak Frans en Nederlands, wat niet onbelangrijk was omdat de soldaat het grootste deel van zijn propoosten,
voornemens, in het Frans deed.
Hector van Onderdale was van Sint-Winoksbergen afkomstig
en - zo schreef men eerst - 56 jaar oud. Maar men verbeterde
boven de tekstregel : bet den L, wat betekent meer dan vijftig.
Hij was getrouwd met Mayke, een vrouw van 60 jaar. Deze
laatste was ook op het schip aanwezig, maar van haar nam men
geen verhoor af want ende wei ter nyet af Zij had blijkbaar niets
gehoord.
Hector van Onderdale was inderdaad geen gewoon iemand.
Tijdens de troebelen van 1566 woonde hij calvinistische predikaties bij. In november of december van hetzelfde jaar beklaagden de nieuwgezinden van Sint-Winoksbergen zich bij de graaf
van Egmont dat de magistraat hen nog geen plaats voor hun
godsdienstbelijdenis had toegewezen. een klacht die Hector van
Onderdale mee ondertekende. Later zette hij eveneens zijn
naam onder de onderwerpingsakte aan Egmont om een einde te
stellen aan de rellen in de stad'.
Hector van Onderdale verklaarde dat hij maandag laatst in het
schip een soldaat in het Frans hoorde zeggen : celuv quv porte
la blame verghe on luy fera que/que jour cela a cause qui! avoit
esse present quant on a brisé les images". Terwijl hij dit zei,
maakte hij het teken dat men die mensen zou onthoofden.
Verder zei hij ook nog : Jls sont tous gueulx, tout leur bien apartient a nous, zij zijn allen geuzen, al hun bezittingen behoren
ons toe. Hector van Onderdale dacht ook gehoord te hebben dat
de soldaat zei : quilz et pilleront la ville assommer present la
bourgiosie et ilz mettrent Ie feu dedans, zij zullen de stad heftig
beschieten. plunderen en in brand steken en de bourgeoisie de
hersens door de kele slaan'. Maar voor die laatste uitspraken
van de soldaat durfde Hector van Onderdale zijn hand niet in
vuur het steken. want hij zat aan de andere kant van het schip.
Dit gebeurde allemaal de voorlaatste dag van mei (= 30 mei)
1569.

' Backhouse. M.F..
Inwoners van Bergenambacht betrokken hij de
Troebelen in de kasselrij
tijdens her Hongerjaar
I 566. Westhoek. genealogisch jaarboek . V
(1988 ). pp. 59-94.
"De betekeni-, 'an deze
Lin is ons niet helemaal
duidelijk. Wanneer wij
het goed begrijpen. kunnen wij deze uitspraak
vrij vertalen als ·· degenen die aanwezig waren
tijdens de beeldenstorm
zouden gedurende enkele
dagen de afkeuring van
de roede moeten dragen··.
Yerge betekent o.m.
roede. Kan dit hier een
verwijzing zijn naar
spitsroede 1= een striemende lange en dunne
roede. vroeger gebruikt
als tuchtigingsmiddel.
cfr. door de spitsroeden
lopen.) Of is ··1a blame
verghe" een soort brandmerk·>
'assommer quelqu'un =
iemand de henens door
de kele s/0011. iemand de
.Herre insluan.
De Bo. L.-L.
\Ve.m·laamsch ldio(lcon.
Brugge. 1x73. ll. p.
1261.

' Op 4 januari 1557 werd
in Sint-Winoksbergen
een huwelijbcontract
getekend door een Claeys
De Roo. geassisteerd
door zijn vrienden Jan
Scaloegne h Adriaen en
Louis Burs en door
Marguerite Veile fa
Jacob. geassisteerd door
haar broer .Jan Veile en
schoonbroer Omer De
Lepelaere.
Vergriete. T.. Bergues
Saint Winoc Con/rats de
Mariai;e. p. 10.
·Up de Haven of De
Haven was een straat in
de wijk Burhurchpoorte
in Sint-Winoksbergen.
Nu heet die •maat Rue du
Port.
' Rapier : lange degen die
aan de zijde gedragen
werd. Het1elfde als
;ijdghe\\"eere. (Stallaert"s
Glossarium lil. p. 303).
'Jan De Wilde woonde
in 1545 in de
Vrauwenstraete in de
wijk Burburchpoorte in
Sint-Winoksbergen. In
dat huis had tot 1544 de
weduwe 'an .Jan
Luerman gewoond. Jan
De Wilde was cordier (=
touwslager. koordenmaker). Hij had een knecht
in dienst Malen Willems.
Hij woonde daar met zijn
ge1:in maar één jaar want
in het zelfde jaar nog
nam Galpen Kiel in deze
woning zijn intrek. In
1557 en l 55X had Jan De

Wilde zijn adrö nog
altijd in de wijk
Burburchpom1e. maar nu
in de straat De Haven.
Hij betaalde toen ook een
taks van 2 LB pars.
omdat hij een reepganghe 1= toestel waarop men
de koorden maakte) bezat
of gebruikte.
Vandev. alle. P.. e.a .. Le.1
Habiram.1 de Bergues,
Tome 1 (1544-1590).
Oostende 1995. pp. 56.
67. 102 en lf>5.

Daarmee zat de getuigenis van Hector van Onderdale erop.
Maar de vierde getuige Elisabet. de weduwe van Jan Waldack
vertelde dat Hector van Onderdale vis a vis, tegenover de soldaat zat en dat hij als tolk optrad voor de medepassagiers.
Daarbij verklaarde zij nog dat men vooral Hector van Onderdale
moest ondervragen want hij had voortdurend op de uitingen van
de soldaat geantwoord. Hector van Onderdale had ook gezegd
dat de heren van de Wet te hove al vergaderd hadden om naar
een oplossing te zoeken om van de soldaat af te geraken,
vanden soldaet quyte te ::,_rne.
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En Elisahet voegde er nog aan toe : " den voorscreven Hector
alsdan nyet b·y drancke was." Ook de vijfde getuige Mayke. de
huisvrouw van Robert La Coote, verklaarde dat Hector van
Onderdalc naast de soldaat zat. Hector van Onderdale had
blijkbaar niet de hele waarheid verteld. Bijgevolg werd hij op
3 juni. twee dagen later, nog eens verhoord in aanwezigheid van
de schepenen Priem en Wouters. Maar van dit verhoor vonden
we geen verslag, misschien omdat hij bij zijn oude verklaring
was gebleven.
Het verhoor van Mailliaert De Halve

Mailliaert De Halve was 22 jaar oud en de zoon van Jooris. Hij
was cnape, knecht van Clays de Roo. schipper. In de verhoren
heeft men het dikwijls over een kapitein bij wie een klacht werd
ingediend. Vermoedelijk gaat het hier om een kapitein van het
leger of van politie en niet om een gezagsdrager op een boot.
Clays de Roo, was de schipper van de boot, maar voer die dag
niet mee".
Mailliaert De Halve verklaarde bij ede dat hij de soldaat - die
gelogeerd had in het huis van Jacques De Voocht up de Have' toen hij het schip maandag laatst van Duinkerke naar Berghe
bestuurde. eerst in het Frans had horen spreken, maar daar had
hij niets \·an verstaan. Daarna herhaalde de soldaat het allemaal
in het Nederlands opdat ze het op het schip zouden begrijpen.
Hij zei : '"Vooraleer we Sint-Winoksbergen verlaten. zullen we
het vuur in de vier hoeken van de stad steken. Wij zijn maar met
honderd gezellen. maar wij zijn sterk genoeg om de poorters
aan te kunnen. Wanneer wij op de markt zullen komen, enkel
gewapend met rapieren 8 , slaan we die van de Wet dood."
Het verhoor van Namken De Wilde

Zij was de dochter van Jan De Wilde', en 17 jaar oud. Zij was
de zu~ \an Mayke. die met Robert La Coote getrouwd was (zie
het laatste verhoor). Haar vader Jan De Wilde verdiende zijn
boterham als reeper. koordenmaker.
Naynkc11 hoorde de soldaat vragen : "Wie heeft bij de kapitein
gekla~Lt'.Li dal ik ~cbulden heb bij haar moeder van boter en

kaas?" Zij durfde uit angst niet antwoorden. De soldaat echter
vervolgde in het Nederlands met het dreigement haar vader te
hangen en haar moeder te onthoofden en daarna hun huis in
brand te steken. Ze hoorde hem ook nog zeggen : " Wij zijn
maar met honderd soldaten, maar wij zullen tonen dat wij macht
hebben en eer we weg gaan, zullen wij de koppen van de wethouders afbouwen." Hij herhaalde ook nog eens zijn dreigement haar vader en moeder te hangen.
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Het verhoor van Elisabet, de weduwe van Jan Waldack
(Waldacq ).
Elisabet was 62 jaar oud en dienstmeid bij Robert La Coote en
diens vrouw Mayke De Wilde (zie het laatste verhoor) in
Duinkerke. Elisabet was al meer dan tien jaar weduwe. In 1558
woonde zij al als weduwe (relicta) van Jan Waldack in SintWinoksbergen op de oude Pottemerct ende Zuvelmerct '0 • Zij
was ook poorteres van dezelfde stad".
Men verhoorde Elisabet in Duinkerke op 2 juni 1569 met toestemming van burgemeesters en schepenen en in het bijzijn van
de schepenen jonkheer Geeraerd Tackoen en Jan Lyssen.
De deposant up haer vrauwe waerheyt verklaarde dat zij maandag laatst in een schip van Duinkerke naar Sint-Winoksbergen
voer in het gezelschap van een soldaat die gelogeerd had in een
brouwerij in De Haven, waar nu Jacob De Voocht met zijn
vrouw woonde'è. een jonge dochter. de dochter van Jan De
Wilde, reeper en haar zuster die in Duinkerke getrouwd was,
Rector van Onderdale en diens huisvrouw.
Zij had de soldaat tegen het meisje Naynken horen zeggen dat
hij haar vader zou hangen en hij bedreigde ook haar moeder. De
soldaat zegde ook : " Ik zal de heren van de wet doen hangen
omdat ze in de kerk gebroken hebben en er gepredikt, maar die
van Antwerpen, Gent en Brugge komen eerst aan de beurt."
Op de vraag of zij de soldaat had horen zeggen dat hij de stad
·'Berghe'' in brand zou steken, kon zij niet met zekerheid antwoorden, omdat de soldaat zo vlug in het Frans sprak. Toch
dacht ze dat hij dergelijke dingen had gezegd. want Hector van
Onderdale vertaalde voor haar in het Vlaams. Maar het bevestigen. durfde ze niet.
Gevraagd of zij gehoord had dat de soldaat zei dat zij maar met
honderd waren en dat zij zouden tonen dat zij de macht hadden
en eens op de markt, enkel met rapieren bewapend. zij die van
de Wet zouden dood slaan en daarna de stad saccagienu. antwoordde zij dat zij dat niet gehoord had. want zij was bezig met
het meisje(= Naynken De Wilde) te troosten omdat ze zo weende. Verder weten we al dat zij aan de verhoorders zei dat ze de
rest maar aan Hector van Onderdale moesten vragen (zie \'erhoor nr. 1).

'" Yandewalle. P. e.a" o.
c" p. 163.
" Yergriete. T" Indices.
Poorterboeken 1•a11 St.Winoksbergen ( 138917891. Handzame 1968.
p. 252.
" Op 8 mei 1569 sloten
in Sint-Winoksbergen
een Jacob de Yoocht. fs
Jan en Margriete. de
weduwe van Lauwys
Gueux. een huwelijkscontract. Jacob de
Yoocht was vergezeld
van zijn schoonvader
Philips Dane en zijn
schoonbroer Lambrecht
Hazebaert. Margriete
werd op haar beurt bijgestaan door haar grootheere (= grootvader)
Guillaeme Palynck en
haar schoonbroer Clays
Heede. Indien het inderdaad om onze Jacob De
Yoocht gaat. dan had de
soldaat heel recent die
woonst \·erlaten en had
het jonge koppel. dat
allebei niet voor de eerste
maal in het huwelijksbootje stapte. nog maar
enkele weken er hun
intrek genomen
Yergriete T.. Bergue.1
Saint Winoc, Comrms de
Mariage. p. 611.
Saccagien. In het
Frans saccager = plunderen.

Het verhoor van Mayke De Wilde, de huisvrouw van Robert La
Coote.
Mayke De Wilde, zus van Naynken, was 22 jaar oud en woonde met haar man Robert (de) La Coote bij de kerk in Duinkerke.
Net als haar vader was haar man ook reeper, koordenmaker.
Zij verklaarde dat zij maandag laatstleden in een cogghe kwam
gevaren naar Sint-Winoksbergen. Op het schip hoorde zij een
soldaat haar zuster bedreigen : " Ik zal uw vader en moeder
doen hangen en het huis in brand steken." Hij uitte die dreigementen omdat haar vader en zuster een klacht bij de kapitein
hadden ingediend omdat hij nog geld schuldig was van boter die
hij had meegenomen. Zij hoorde hem ook zeggen dat men in
Sint-Winoksbergen zekere personen had verbrand en doen hangen. Het zijn maer al een hoop rabauwen, zy hebben dat zelve
bet verdient. Wij hebben opdracht van de koning de stad in
brand te steken en de heren te wreken. Over vier maanden zullen we gedurende een hele dag de heren doot smyten, zij zijn ons
beu en hebben ons aangeklaagd. Wij zijn maar met honderd,
maar we zullen tonen dat wij macht hebben.
Toen de soldaat zag, vertelde ze verder, hoe haar zuster erg
weende, zei hij : "Wij zullen uw vader niets misdoen, maar wij
zullen ons op de heren en de stad van Berghe wreken."
Mayken vertelde ook nog dat de volgende dag, de laatste dag
van mei 1569, de soldaat voor het huis van haar moeder passeerde, dat was dus in de straat De Haven in de wijk
Burburchpoorte in Sint-Winoksbergen. Haar moeder keek net
naar buiten leunend op de onderdeur. Zij hoorde haar moeder tot
driemaal toe roepen : "Zyt ghy de man die ghy ghister traert ?"
De soldaat repliceerde uiteindelijk : " Ik had het niet op u
gemunt, maar wel op de stad."
Mayke eindigde haar verklaring met te zeggen hoe zij gezien
had dat Rector van Onderdale naast de soldaat zat en hoorde
oock den voorscreven soldaet 1·eele hooghe woorden in walsche
spreicken die zy nyet en verstont. ''

Een portret van den soldaet
De soldaat was duidelijk in dienst van de Spaanse koning.
Misschien behoorde hij tot een voorhoede van het leger van
Alva want hij bleek daar niet alleen te zijn. Volgens zijn verklaring waren ze met zijn honderd. Goed bewapend schenen zij
niet, zij beschikten enkel over een rapier. De soldaat haatte
zeker de calvinisten en de geuzen. In zijn ogen waren het rabauwen waartegen moest opgetreden worden. Hij was duidelijk al
overal in Vlaanderen geweest want hij sprak op een bepaald
moment over Brugge, Gent en Antwerpen.
Zijn moedertaal was het Frans. Waarschijnlijk was hij uit het
Franssprekende gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden afkom-
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stig. Toch was hij bilingue, want wanneer hij merkte dat zijn
medepassagiers hem niet verstonden, schakelde hij moeiteloos
op het Nederlands over.
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Vreemd is dat niemand van de ondervraagden de naam van de
soldaat kende of wou meedelen. Nochtans wisten drie getuigen
waar hij logeerde of ze woonden zelfs in zijn buurt, nl. in de
wijk Burburchpoorte in Sint-Winoksbergen. De familie De
Wilde en de soldaat woonden zelfs in dezelfde straat Up de
Haven in die wijk. Misschien durfden ze de naam van de soldaat
niet zeggen uit schrik voor wraak. Vergeten we niet dat de soldaat had gezegd dat zij met honderd waren. In elk geval was hij
voor de getuigen geen onbekende. Het kan ook dat zij zijn
naam niet moesten meedelen, omdat de ondervragers de naam
van de soldaat toch al kenden. Zei getuige Elisabet niet dat
Hector van Onderdale tegen de soldaat had gezegd dat de heren
van de Wet al bijeen waren gekomen om te kijken hoe ze van de
soldaat konden afgeraken. Ze waren hem liever kwijt dan rijk.
De soldaat moet wel veel lef hebben gehad om in het
Westkwartier. waar de calvinistische gezindheid toch groot was,
voor zijn mening uit te komen. Wellicht was hij geprikkeld
omdat iemand tegen de kapitein had verteld dat hij niet betaald
had voor boter en kaas die hij bij de familie De Wilde had meegenomen. Hij ageerde eerst tegen de dochter Naynken.
Wellicht opgehitst door zijn eigen woorden gooide hij al zijn
gramschap tegen de stad en de calvinisten eruit en verkondigde
hij welke plannen hij en zijn kompanen hadden. De enige die
voor weerwerk zorgde. was Hector van Onderdale. Zo verklaarde althans de weduwe Elisabet : " maer zyde dat Hector
1·an Onderdale dannof de waerheyt wude moghen :z,egghen
want hij rerantwoorde den soldaet up al zyn propoosten." Dat
is te begrijpen gezien het "calvinistische" verleden van Hector
van Onderdale (zie het eerste verhoor). Uiteindelijk suste de
soldaat toch wanneer Naynken hevig begon te wenen. Hij
troostte haar dat hij het niet zo zeer op haar familie had gemunt,
maar op de calvinisten in de stad "Berghe".
Op 31 mei 1569, de dag na de bootreis, bevond de soldaat zich
nog in Sint-Winoksbergen want toen hij voor de woning van de
familie De Wilde voorbij kwam. sprak de vrouw des huize hem
aan. De opvarenden van de boot werden gedurende de eerste
drie dagen van juni ondervraagd. Wat er daarna met de soldaat
gebeurde. weten we niet.

Om af te sluiten
Vier jaar later. in 1573, woonden twee van de vijf reizigers op
het schip niet ver van elkaar in de wijk Broekburgpoort in SintWinoksbergen.

" Vandewalle. P.. e.a ..
o.c .. pp. 197. 198 en 269.

Mayke De Wilde, 26 jaar, woonde er. Zij was ondertussen
weduwe geworden van Robert La Coote en was blijkbaar na
zijn dood terug naar Sint-Winoksbergen komen wonen.
Mailliaert de Halfve. Hij was batelier (=schipper). Ook Clays
de Roo, de vroegere schipper bij wie Mailliaert de Halve in
1569 knecht was, woonde er.
In 1581 woonde Mailliaert de Halfve er nog altijd. Het "huisgezin" telde zeven personen. 1•
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Overspel: een houtsnede uit een zeventiende-eeuwse editie van Jacob de Damhoudere. Praxis rerum
criminalium

Een pardoenbrief anno 1602

NOËL BOUSSEMAERE
123

Inleiding
Een pardoenbrief of letteren van pardoenen of genadebrief is
een vraag van kwijtschelding van straf bij niet nader omschreven misdaden 1• Een genadebrief volgde meestal op een rechtszaak. De veroordeelde schreef een supplicatie, een smeekbede,
naar de Raad van Vlaanderen om kwijtschelding van zijn straf
te krijgen. In een gunstig geval antwoordde de Raad van
Vlaanderen met een pardoenbrief waarbij de beschuldigde van
alle blaam gezuiverd werd.
De pardoenbrief die wij in deze korte bijdrage bespreken telt
zes bladzijden met telkens 23 à 24 regels tekst, uitgenomen
bladzijde 6 waar slechts dertien regels te vinden zijn. Bij deze
genadebrief steekt ook een brief - waarschijnlijk van de bevelhebber van de compagnie soldaten waartoe de suppliant
behoorde - gericht aan de baljuw van Voormezele 2 •
De bewaarde tekst is een kopie van de genadebrief gegeven
door de aartshertogen Albrecht en Isabella in Brussel op 25 september 1602. De kopiist, griffier Bommare van de Zaele ende
Casselrije van Ypre, vermeldt op het einde - om aan te tonen dat
hij alles correct had overgeschreven - dat hij de kopie met het
origineel had vergeleken, ghecollationeert jeghens doriginele.
' Roelstraete. J ..
Handleiding \'OOr
Genealogisch Onder~oek
in Vlaanderen. Roeselare
.1998. p. 286.
- leper. SwdsaH'hief.
Kasselrij leper. Eerste
Reeks nr. 70.
Wij danken de heer
Henri Vandenberghe voor
het nalezen van de tekst
en de nuttige tips bij het
interpreteren van enkele
rechtstermen.
· Op het titelblad schreef
men de familienaam als
Michiels. in de tekst echter steeds als Michiel.
tonder '"s·· dus.

De protagonisten
Jan Michiel( s)'
Hij is de veroordeelde die met een supplicatie gericht tot de
Raad van Vlaanderen probeerde van de aartshertogen genade te
verkrijgen voor zijn "misdaad". Hij was borghere van de stad
Ieper en boogschutter bij een compagnie soldaten. Om welke
compagnie het ging, konden wij niet achterhalen. Hij was een
getrouwd man die zijn boterham verdiende als "beenhouwer"
door magere beesten te vetten en wat aan landbouw te doen,
beenhauwelick van nwegher beesten te l'etten, lantneer·mghg_
als anderssins,
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De familie Michiel(s) bleek omstreeks 1600 in Ieper goed vertegenwoordigd. In leper trouwden tussen 1570 en 1650 in de
vier parochies negen mannen en evenveel vrouwen met de familienaam Michiel(s)".
Op 9 februari 1602 schreef men als poorters van Ieper in: Jean
Michiels, zoon van Jean en Jaquemine Wulleman. de dochter
van Nicolas. Zij waren in Vlamertinge getrouwd en door zijn
huwelijk bekwam Jean Michiels het poorterschap van Ieper.
want hij was voor zijn huwelijk een vreemde 5 • Misschien onze
Jan Michiel uit het document. Volledigheidshalve voegen we er
nog aan toe dat op 1 mei 1605 in de Sint-Pieterskerk van Ieper
een Joannes Michiel in het huwelijksbootje stapte met Jacoba
Cailliau6 • Misschien een tweede huwelijk van onze Jan Michiel?
Margriete

Een meisje op huwbare leeftijd en dienstmeid bij Jan Depuudt.
Wellicht een koewachter want zij zorgde voor de koeien van
haar meester. Wij kunnen stellen dat zij het hele gebeuren
onderging.
Jan Depuudt

Hij was de zoon van Pieter, inwoner van leper en een getrouwd
man. Wellicht landbouwer daar hij koeien bezat. Hij had een
dienstmeid Margriete genaamd. Jan Depuudt was niet onmiddellijk de beste vriend van Jan Michiel.

Het verhaal
Jan Michiel. burger van Ieper en boogschutter van een compagnie soldaten, reisde in de vooravond van 12 juni 1602 naar
leper. Omstreeks acht uur 's avonds ontmoette hij langs de weg
Margriete. een meisje op huwbare leeftijd. eene jonghe dochtere te huwen wesende jonckw)f ofte dienstmaerte. Zij bleek
inderdaad de dienstmeid van Jan Depuudt, zoon van Pieter.
wonende in de stad Ieper. Toen Jan Michiel haar ontmoette,
was zij bezig de koeien van haar meester van de weide naar de
stad leper te drijven. Blijkbaar kreeg Jan Michiel bij het zien
van Margriete een opstoot van zijn hormonen en vergat hij even
dat hij een getrouwd man was, inhoudende hoe hy ghehuwet
-::.rnde hem -::.oo vergheten heeft'. Op het slechte spoor gezet
door de duivel, vanden boosen viandt, en door de zwakheid van
het menselijk lichaam had hij zijn zinnen op het meisje gezet.
Hij sprak haar aan en probeerde haar te overreden op zijn avances in te gaan. Volgens zijn verklaring ging zij zonder veel
weerstand op zijn voorstellen in. Hij hoefde haar niet te dwingen, kracht of geweld te gebruiken. ghebru\"Ct thebbene eenighe fortse, moyenesse ofte violencie. Zij hadden betrekking met
elkaar of om het met de termen van die tijd uit te drukken : dat
In vleessche/ic/.:.e com·er.1afie glzehadt heeft.

" Bauwen. FA ..
H11ll'e/ijke11 der stud
leper. Deel 1 ( 15701600) en Deel Il ( 160116501.
Sint-Maartens : in 1570.
1592 en 1600 was telkens één bruidegom een
Michiel(s) : in 1570.
1572. 1576. 1590. 1606
en 1619 was een bruid
een Michie!(s).
Sint-Jacobs : een bruidegom in 163 7 en een
bruid in 1619.
Sint-Pieters : een bruidegom in 1594. 1603.
1605 en 1606: een bruid
in 1647.
Sint-Niklaas : een bruidegom in 1644 en een
bruid in 1599.
' Bauwen. F. A .. Poorters
1w1 Ieper (2./ januari
/597-18j1111i 1611 ). leper
2000. p. 176.
" Bauwen. F. A ..
H11ll'e/ijke11 der stad
leper. Deel 11 1601-1650.
p. 69.
- Als het inderdaad om
Jan Michieb gaat die
begin februari 1602 in
Vlamertinge trouwde.
dan ging hij na \ier
maanden huwelijk al
vreemd.

Na het liefdesspel, dat blijkbaar wat geduurd had, trok Jan
Michiel verder naar Ieper. Maar toen hij er aankwam, werden
de stadspoorten gesloten. Hij besloot dan maar de nacht door te
brengen in de herberg van Jan Penet. Deze herberg stond in de
nabijheid van de stadsmuren. Margriete kon natuurlijk ook de
stad niet meer in en uitgerekend kwam ook zij in de herberg van
Jan Penet terecht, aldaer de zelve jonghe dochtere ghenampt
Margriete oock haere ruste es comm_en nemen. Of Jan Michiel
en Margriete de nacht samen doorbrachten is uit de tekst niet op
te maken. De volgende morgen verlieten zij de herberg en elk
ging zijn eigen weg om zich met hun zaken bezig te houden. Er
bleek geen vuiltje aan de lucht.
Toch klaagde Margriete Jan Michiel aan voor de aanranding op
haar eerbaarheid. De klacht ging echter niet zo zeer uit van
Margriete, maar wel van haar meester Jan Depuudt en zijn echtgenote. Wellicht had zij verantwoording moeten afleggen waarom zij die avond met de koeien niet was thuisgekomen en kon
zij niet anders dan haar "nachtelijk avontuur" opbiechten.
Het moest nu wel lukken dat Jan Michiel en Jan Depuudt enige
tijd daarvoor ruzie hadden gehad over weiden en weilanden,
van zekere twist ende querelle die zy lieden eertyts tsamen hebben ghehadt ter cause van ghaersweynighe ofte pasturage. Jan
Depuudt en zijn echtgenote namen het voorval gretig aan om
wraak, vindicassie, te nemen op Jan Michiel.
Enkele dagen daarna pakte de baljuw van Voormezele Jan
Michiel op in de heerlijkheid van de prelaat van Voormezele en
verdween hij achter de tralies. Het bedroefde Jan Michiel dat
hij zijn werk niet meer kon verrichten, zao van beenhauwelick
van maegher beesten te vetten, lantneerynghe als anderssins.
Jan Michiel wilde niets liever dan opnieuw een vrij man worden
en aan de eeuwighe blame, ruyne ende desolatie van zynen
huysvrauwe ende kynderen een einde stellen.
Daarom schreef hij een supplicatie, een smeekbede, naar de
Raad van Vlaanderen in de hoop aan zijn ellendige situatie een
einde te maken. Hij werd hierin waarschijnlijk gesteund door
de officieren van de compagnie boogschutters waartoe hij
behoorde.
Het antwoord op zijn smeekbede kwam met een opene letteren
van pardoene, gegeven in Brussel op 25 september 1602 door
de aartshertogen Albrecht en Isabella na het inwinnen van het
advies van de president en de leden van de Raad van
Vlaanderen. Wij citeren : ... den voornomde Jan Michiel suppliant gheneghen wesende tzynder bede ende begheerte ende
hem willende in dit stuck gratie ende ghenaede prefeeren voor
rigeur van justicien, hebben inden ghevallen als boven vergheven ende quitghescholden, vergheven ende schelden quite vuvt
onse -;.underlyngjy;_ (=uitdrukkelijke) gratie by desen tfeyt ende
misdoet boven verclaert, mitsgaeders alle pene ende boete corporelle ende criminele, daerinne hy ter cause van dien met dies-
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ser ancleeft jeghens ons ende justicien misdaen ende misbruyct
mach hebben, hem alsdaer af wederstellende ende restituerende
tot zyne goede fame ende name in onsen lande ende graefschepe van Vlaendren, ende allen andere onsen landen ende heerlicheden, ende tot zynen onverbuerde goeden.
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Daarmee was Jan Michiel alles vergeven en was zijn naam in
heel het rijk van alle schande gezuiverd. Natuurlijk moest hij
wel beloven zijn leven te beteren en niet meer in dezelfde zonde
te vervallen en draaide hij op voor de kosten die zijn smeekbede en deze genadebrief hadden meegebracht. Om zeker te zijn
dat Jan Michiel die boete zou betalen, stipuleerde men om hem
met de voeten gebonden, pede ligalo, te transporteren en over te
leveren in de handen van de procureur-generaal. Binnen zes
maanden moest hij de onkosten hebben betaald of anders verloor de genadebrief alle kracht van wet.
Vanaf het moment dat Jan Michiel alles had vereffend moest de
baljuw van Voormezele. de justiciers ende officiers hem in
onmiddellijke vrijheid stellen en doen laeten ende ghedooghen
den voornomde suppliant van dese onse gratie ende pardoene,
ende van allen den inhouden de zelve inder i·ueghen ende
manieren ( =op deze manier gesteld) voorsf:Y_t, ruste!~ vredelick ende eeuwelick ghenieten ende ghebruycken.
Wij weten niet hoe het komt, maar aan de genadebrief werd
geen gevolg gegeven en Jan Michiel bleef noodgedwongen in
de gevangenis van de gastvrijheid van de baljuw van
Voormezele genieten.
Veertien maanden na de bekendmaking van de genadebrief zat
Jan Michiel nog altijd opgesloten. Wij weten dit doordat bij de
pardoenbrief een brief in het Frans steekt, wellicht van de hand
van de bevelhebber van de compagnie soldaten waartoe Jan
Michiel behoorde. Hij schreef deze brief vanuit "Byeze" op 30
november 1603. Het was niet de eerste brief die aan de baljuw
van Voormezele werd geschreven om de vrijlating van Jan
Michiel te bepleiten. De openingszin van de brief bevestigt dit:
Monsieur Ie Bailly voiant que n 'aves daigné de respondre a celle que vous ay escrit puis peu de jours ny voullu relaxer deprison Jean Michiel Archer de ma compagnie d'hommes d'armes.
In deze brief verzocht hij de baljuw opnieuw om Jan Michiel
vrij te laten. Daarom stuurde hij monsieur de Bettencourt", luitenant van de compagnie, speciaal naar Voormezele opdat de
baljuw eindelijk Jan Michiel aan hem zou overdragen om hem
de straf te geven die hem toekwam. Waarschijnlijk verwees de
bevelhebber hier naar de voorwaarden die in de genadebrief
voorkwamen.
Opnieuw ging de baljuw hier niet op in en nu verwees de bevelhebber naar de edicten en plakkaten waaraan hij zich moest
houden, zoniet overtrad de baljuw de wet. Met dit in het achterhoofd, zo schreef de bevelhebber, hoop ik dat u Jan Michiel
eindelijk zult vrijlaten.

' Op 18 november 1598
werden als poorters van
Ieper ingeschreven : jonker Jean de Betencourt.
heer van Marigné.
vreemde, getrouwd in
Houtrain (= Houtain-leVal) in Brabant met jonkvrouw Anne van
Wijngaerde. weduwe van
de heer de Houtrain,
poorteres .
Bauwen, F.. Poorters van
leper ( 24 jan. 1597 - 18
juni 1611 ), p. 174.

Onderaan de brief is er nog een soort voetnoot waarin de aanvoerder schreef dat hij de autoriteit bezat als bevelhebber van
een troep soldaten. Indien geen gevolg aan zijn verzoek werd
gegeven, zou hij zich tot prins Sonnemin wenden.
Hoe het verder met Jan Michiel vergaan is, weten we niet.
Hopelijk kwam hij als een vrij man uit de gevangenis, want we
kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Jan Michiel het
slachtoffer is geworden van een "vete" tussen hem en Jan
Depuudt.
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De dodendans. Een houtsnede uit: Guy Marchant, Danse Macabvre, Parijs, 1485

Voor het eeuwige zielenheil
Begrafenisrituelen en gebruiken
bij het overlijden van
Gilles Ternync (Veurne ca. 1523)
JEF CAILLIAU
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De middeleeuwse sterveling werd geconfronteerd met het alternatief, hetzij zijn temporalia behouden en zoals de kerkvaders
toen predikten zijn ziel verliezen, hetzij in de christelijke traditie er geheel of gedeeltelijk aan verzaken. De kerk begunstigen
was dus het middel om het aeterna te winnen zonder zijn temporalia te verliezen. Het is als het ware een vorm van verzekering, gesloten tussen de sterveling en God, met de Kerk als
tussenpersoon, en waarvan de premies in speciën werden
betaald onder de vorm van H. Missen en eventuele (caritatieve)
schenkingen 1•

' Ph. Ariès, L'homme
devant la mort, Parijs.
1977,p. 190.
' Een hofstede was
bewoond door Jan
Witvoet.
' Brugge, Rijksarchief,
Boedelbeschrijvingen
Kasselrij Veurne. nrs.
19078 t.e.m. 19081. Deze
bevatten de verdeling en
rekeningen ( 1526-1532)
m.b.t. het sterfhuis van
Gillise Ternync.
' Brugge. Rijksarchief,
Boedelbeschrijvingen
Kasselrij Veurne. nr.
19080. Deze dootscult
werd gesloten op 3
november 1533.

In die geest heeft de bemiddelde -zij bezat behoorlijk wat goederen in Veurne, Adinkerke', Vinkem en Bulskamp'- Veumse
familie Ternync talrijke H. Missen laten opdragen, o.m. op de
dag van de uitvaart en van de begrafenis. De uitvaart zelf was
met den besten peldre, dus met de hoogste dienst. De kapelaan,
klokkenluider en kosters kregen elk een derde van 12 f voor
hun prestaties. Een zwaan werd aangeschaft om in de uitvaart te
gebruiken. De betekenis ervan is ons onbekend. Enkele
rubrieken vermelden de uitgave voor stro van goede kwaliteit
en aan een kreupele kerkbewaarder werd betaald om tot
tweemaal toe het stro uit de kerk te verwijderen. Ruim 60 % van
alle uitgaven was verbonden met de kerkelijke geplogenheden.
In de ellenlange opsomming van spijs en drank, dat slechts circa
12 % van het totaal bedroeg, kregen ook de disgenoten hun deel.
De hoogste uitgave (48 f, een kleine 20 % van het totaal) was
voor de sepulture. Gillise Ternync werd dus in de Sint-Walburga
kerk begraven. Bovendien heeft een schrijnwerker het grote blazoen aangepast. Wellicht had de familie Ternync meerdere obiits in de kerk.
Tenslotte blijkt uit de verdeling van de dootscult dat 75% van de
uitgaven werd gedragen door de twee hoofden van vullen bedde
en 25 o/c door de twee hoofden van ha/ven bedde.

Het document'

Dit naervolghende es zeker dootscult verscoten bij Philips
TERNYNC, als vo(o)cht van wylendt Gillise Ternynghes
Eerst
Ten daghe vander begravinghe betaelt VIJ messen, te VJ s. de
messe ... XLIJ s. pa ris is
Voor een paer cappoenen jeghens den vutvaert ... XXJ s. pari130

sis
Aen(de) pi(j)nders5 van Gillises goet te halen ten Grauwen
Zusteren ende dat te voeren ten huuse van Adam CANEEL,
betaelt ... VJ s. parisis
Betaelt noch voor twee paer cappoenen jeghens den vutvaert
ghecocht bij merjoncvrauwe twijf van Adam CANEEL, te
XVIJ s. de paer ... XXXIIIJ s. parisis
Noch van drie paer cappoenen jeghens den vutvaert, tsame ...
LV s. parisis
Betaelt omme rapen ... IIIJ s. pa ris is
Van een achtendeel even omme de cappoenen te houden totter
vutvaert ... IJ s. IX d. parisis
Van een XXV peren ... IIJ s. parisis
Van een L appelen ... llJ s. parisis
Van een half XXV eyeren ... IJ s. IX d. parisis
Betaelt Pieter PERMENTIER, van een vichtich rijshoudts ...
XXV s. parisis
Jan AERSEUNE, van een vichtich ypen facelen ... XL s. pari-

sis
Aen(de) pi(j)nders, van tzelve houdt ten huuse van Joos DE
DOYS te voeren, alwaer den maeltijt vanden vutvaert ghehouden was ... IJ s. parisis
Betaelt Jan BOUDEN, van VJ scuetel coyenvleisch ... XLVllJ
s. parisis
Antheunys BOUDEN, van VIIJ scapen, te wetene VJ omme
ten sterfhuuse te veroreborene, metgaeders VJ achterscouders
omme pasteyen derof te make, tsame ... XXX f parisis
Andries BOUDEN, van een styck larde(e)rvleisch ... VllJ s.

parisis
Van een spint terwen omme blomme ten sterfhuuse ... XXJ s.

parisis
Jacob HORNEWEDER, voor een tonne biers ... XXIIIJ s.

pari sis
Van twee scapen te draghen vanden vleischuuse ten sterfhuuse
... XIJ d. pa ris is
Van roede colen ... IIIJ s. parisis
Aen(de) pi(j)nders, van tafelen te halen ende weder thuus te
draghen, van fyn te leenen ende van een tonne biers te weicken, tsame ... XVJ s. parisis
Van een XXV eyeren ... VJ s. IIJ d. parisis
Absoloen ABBOUDT, van een zwane bij Adam CANEEL
ghecocht ende inden vutvaert verbesicht ... XL s. parisis

' De zakdragers. de lastarbeiders.

'Mispels.
' Doodskist.
' Gleuys: stro van goede
kwaliteit.

Van wittebrode omme inden kueken te veroreborene ... XVIIJ
d. parisis
Den costere, omme tofferghelt inde sealen ... XXIIIJ s. parisis
Betaelt omme mespelen 6 , appelen ende Brussche sausissen ...
VIIJ s. VJ d. parisis
Merjoncvrauwe twijf van Adam CANEEL, van drie pinten
roems ... X s. parisis
Ghegheven den costere, omme de kerse te stoken, daermede
dat de rauwe offerde ten daghe vander vutvaert ... X s. parisis
Betaelt van wijne omme messe mede te <loene ... IIJ s. parisis
Van drie scaepcodunen ".VJ s. parisis
Jacob PYSE, van de rauwe te bidden ten tween stonden ". XIJ
s. parisis
Den prochiepape, van zijn vutvaert ende visitacie bij advene
van vrienden ende maeghen ... XIJ f parisis
Mathijs DE COCK, van coken ... L s. parisis
Clays VEYSEN, van de rauwe ten tween stonden te ledene
ende zijn wijf van helpen ... XXIIIJ s. parisis
Betaelt van assise van een tonne biers ... XX s. parisis
Joos TEMMERMAN, van tselver te leenen, te bewaren ende
wederomme thuus te leveren ende zijn wijf van helpen, tsame
... XXIIIJ s. parisis
Meester Jan TEMMERMAN, van destribuciën omme tcollegie, tsame ... XX f parisis
Betaelt bij Jan EGHELS, ten daghe vanden vutvaert, van XXV
messen ghedaen bij den priesters van binnen, te VJ s. elcke
messe ... VU f X s. parisis
Noch van vier messen ghedaen bij den priesters van bouten, te
VIIJ s. de messe ... XXXIJ s. parisis
Gillis SAILLY, van VJ kannen Orliens die ghedroncken
waeren ter vutvaert, te VJ s. de sto(o)p, comt ". IIJ f IIJ s.
pari sis
Noch twee sto(o)ps wins, ten ghelycken prijse, omme de
rauwe te offeren inde kercke ... XIJ s. parisis
Noch van een kanne Rijncxwijn, te XJ s. parisis de sto(o)p,
ghedroncken ter vutvaert ... XIX s. IIJ d. parisis
De zelve, van V coppel cuenen, te XJ s. parisis de coppele,
comt LV s. parisis
De zelve, van twee kannen kevyten, houdende onder hen beeden XIIJ sto( o )p een pincte wijn, comt ... XIX s. IIJ d. parisis
Betaelt Jan CLAY, als knape vanden dische ... IIIJ s. parisis
Comelys MICHIELS, van VJ scapen ten dische te hawen ...
IIIJ s. parisis
Den scrinewercker van het groote blasoen te beslane ... X s.
pa ris is
Betaelt de lichtwerdeghe van St(e) Wouburghen voor het derde
van IIIJ f parisis ". XXVJ s. VIIJ d. parisis
Jan CLAYSSEUNE van een tievoethouten scervat7 te maken
. .. IIIJ f parisis
Jan DE COUDE, clockludere van St(e) Wouburghen, voor het
derde van der vutvaert ... IIIJ f parisis
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De zelve, van de pyt te maken ... XL s. parisis
De zelve, van gleuye' (sic) ... IJ s. parisis
De costers van St(e) Wouburghen, voor het derde van XIJ :[ ...
IIIJ :[ parisis
Marant DE MAETSENARE, van tgraf te stoppen ... VJ s.

pari sis
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D(h)eer Antheunis PYSE, als capelaen vander prochie tSt(e)
Wouburghen, voor zijn derde vanden vutvaert ... IIIJ :[ pa ris is
Twijf van Adriaen HOOFT, van XVIJ pont en half bueters die
inden vutvaert verbesicht was, te IJ s. IX d. parisis tpont ...
XLVIIJ s. IIJ d. parisis
Betaelt Jan AERSSEUNE, van een XXV gleuys omme te
stroyene ... X s. parisis
Frans ZELVEREN, van t(g)leuy ter kercke te draghen ... IJ s.

parisis
Betaelt Crepel Hans van de kercke ten tween stonden te
vaghen vanden gleuye, te wetene ter begravinghe ende ter vutvaert ... VJ s. parisis
Willem BEURSE, als bailliu vander kercke van St(e)
Wouburghen, van den pyt te scauwen ... XL s. pa ris is
Malen DE COSTERE, van VIIJ spint bro(o)dts, te wetene VJ
spint omme ten dissche te deelen ende twee spint ten sterfhuuse, te XXIJ s. elc spint, comt ... VIIJ :[ XVJ s. parisis
Den zelven, van offerbrode ... IIIJ s. parisis
Den zelven, van VJ cappoenpasteyen te backen, V scouderpasteyen ende VIIJ vleischpatseyen ... XX s. parisis
Betaelt meester Jan VAN DORNE, als canter van St(e)
Wouburghen, voor tlossen vanden torsen 9 die te lycke waeren
... L s. parisis
Den pater vanden cellebroeders, van tlyck ghedreghen
thebbene ende ter aerde te doene ... XX s. parisis
Jacob DE CLERCQ, van specerie tsijnen huuse ghehaelt bij
den cock ter vutvaert naer tutwijsen van zijnen boucke ...
LVIIJ s. IIJ d. parisis
Meester Jorys MASEN, als fabrykmeestere van St(e)
Wouburghen, voor den besten peldre ... IIJ f XIJ s. parisis
Betaelt Franchois VOLKERAVE, van XLVIIJ pont was
verbesicht ter begravinghe ende vutvaert, te IX s. pari.sis elc
pont, comt ... XXJ :[ XIJ s. parisis
Den prochieape van St(e) Wouburghen, van ghedaen thebbene
XXX ziel messen over de ziele van Gillise voomomt ... VJ f

parisis
D(h)eer Willem, wonende met mijn heere den cantere. insgelycx van XXX zielmessen ... VJ f parisis
Meester Jan TEMMERMAN, als ontfanghere vanden groten
ontfanghe van St(e) Wouburghen, voor de sepulture ... XLVIIJ
f parisis
Betaelt Jan JOOS. van tgoet vuttegheven ten daghe \·:inden
co(o)pdaghe ... VJ s. parisis

., Toorhen.

Betaelt den Ill"'' lauwe voor den sallaris van heeren wet, clercq
ende den lovere van eenen herlycken co(o)pdach vanden
goede wylendt toebehorende Gillise TERNYNGHES ... V f
VIIJ s. parisis
Ten zelven daghe verteert bij der wet, vo(o)chden, vrienden
ende maghen ten huuse van Gillis SAILLY, als men den
co( o )pdach overleyt hadde ... IIJ f parisis
Betaelt dhe(e)r Jan LIPPIN, van dat den heeren vander capittle
ghepresenteert was ten daghe vanden vutvaert ... IIIJ f parisis
Betaelt Ligier VALCKE, van dat de wet ghepresenteert was
ten daghe vanden vutvaert ... VJ f parisis
Somme totale uc LVIIJ f XVIJ s. V d.
Comt ten laste van Adam CANEELE IIIJXX XVIJ f J s. VJ d.
Inschelycx ten laste van Marye TERNYNGHES, ooc IIIJXX
XVIJ f J s. VJ d.
Item ten laste van Joos DE DOYS XXXIJ f Vil s. IJ d.
Ende Antheunis LEFEVE, ooc XXXIJ f Vil s. IJ d.
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Een zestiende-eeuwse edelman in de Nederlanden, uit : R. Van Roosbroeck (ed.). Patientia. 24 politieke emblemata door Joris Hoefnaghe/, 1569, Antwerpen, 1935

Het Vlaamse leenerfrecht
toegepast in een feodaal proces
uit 1579
PIETER DONCHE
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In de verzameling procesdossiers op het Stadsarchief te Brugge
vonden we een dossier dat de debatten bevat in een proces dat
in 1579 gevoerd werd over het eigendomsrecht van vier achterlenen gelegen in Veurne-Ambacht.' Dit procesdossier hebben
wij in dit artikel uitgediept. waarbij ruim aandacht besteed
wordt aan het genealogische aspect van de betrokken families.
Tenslotte hebben we ons gewaagd aan een eigen oordeel over
welke partij het bij het rechte eind had in deze zaak op basis van
het Vlaamse leenerfrecht.
' Brugge. Stadsarchief
Oud Archief. 279:
Procesdossiers
Yiersc haar en Kamer. nr.
2326.

· Uit de aanhef: voor
U/(ieden) heeren
Bt11'f.:hm( eeste )re ende
scepenen der stede i·an
Brn[?ghe ter Camere.
' A. Y ANDEWALLE.

Beknopte inl'entaris i·an
het Stadsarchief i·an
Brugge, deel /: Oud
Archief. Brugge. 1979. p.
89.
'De legende wil dat het
dorpje Oeren lang geleden Maagdendale heette.
In de jaarlijkse processie
werd een beeld van
0.L.Yrouw rondgedragen
dat moest gedragen worden door een aantal jonge
maagden. Op een keer
kon de pastoor in zijn
dorp geen enkele maagd
vinden. Hierover danig
ontstemd. doopte hij zijn
dorp om tot Hoeren' De
oudste vermeldingen in
officiële akten luiden in
het Vlaams Horen ( 1231)
en in het Latijn: Putena
(1238). Zie G. DALLE,
Gids voor VeumeAmbacht, Antwerpen,
Haarlem, 1981, p. 203.

Normaal zou een proces in feodale materie moeten gevoerd zijn
vóór het prinselijk leenhof van de Burg van Veurne. waarvan
immers de hoven, waarvan die achterlenen afhingen. op hun
beurt van afhingen. Omdat de rechtsgang toch voor de schepenen van de stad Brugge gebeurde' zou men de neiging kunnen
hebben aan te nemen dat het hier om een proces in beroep ging.
De Brugse schepenen fungeerden immers als wettelijk hoofd
over ondergeschikte steden, waartoe - volgens een lijst van
1619 - de meeste steden van het Brugse Vrije en de kasselrijen
Veurne, St.-Winnoksbergen en Broekburg behoorden.' Maar
een feodaal proces in beroep zou men toch eerder voor het
hoogste leenhof in Vlaanderen, de Wetachtige Kamer verwachten. De echte reden waarom het proces te Brugge en niet op die
andere plaatsen gevoerd werd, wordt duidelijk in het procesdossier zelf (zie verder).
In dit proces is de eiser Charles Vasquez, de verweerster
Martina Douche, weduwe van Jacob Schynckele.
De inzet van het proces zijn vier achterlenen, alle gelegen in de
parochie Oeren (Veurne-Ambacht): vier leenen, danof de drie,
zijn ghehouden va(nden) luJVe van( den) Broucke, gheleghen
inde prochie van H[letter H doorstreept]oeren;, dhene groot vier
ghemeten zesenveertich roeden landts, tweede leen, groot vijf
lijnen en alf, tderde, een ghemet achtien roeden aen elckanderen gheleghen, tvierde leen inde zelve prochie, groot vier lijnen
ende zeker [=enkele] roeden en(de) neffens de voorn(oemde)
drie andre leenen, ghehouden van( de) hove van Oeren.

Volgens Charles Vasquez had Martina Donche deze onrechtmatig in bezit. Beiden beriepen zich, om hun aanspraken te staven,
op hun verwantschap met de zonder overlevende nakomelingen
overleden Anna Verdebout, bezitster van de kwestieuze achterlenen.
Uiteraard kan, als de feodale rechtsregels ondubbelzinnig interpreteerbaar zijn, slechts één partij het bij het rechte eind gehad
hebben. We kennen echter niet het vonnis dat de Brugse schepenen van de Kamer in deze zaak velden. 5
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Het dossier bevat een eigentijdse inventaris van de stukken
waaruit blijkt dat het nog bewaarde dossier volledig is. Aan de
verschillende stukken werden volgletters (A tot H) gegeven.
De debatten

Stuk A: De opslag van Charles Vasquez, een donderslag bij heldere hemel voor de verweerster
Op 13 juli 1579 gooit jonkheer Charles Vasquez, heer van
Bellekin de bal op. Zijn tegenspeelster is joncvrauwe de weduwe van Jacob Schynkle, waarvan hij voornaam noch de meisjesnaam schijnt te kennen. Hij betoogt dat eenjoncvrauwe Anna
Verdebout, dochter van Assebout Verdebout overleden is en vier
achterlenen (zoals hoger geciteerd) nagelaten heeft. Hij sluit een
familiestamboompje in om zijn verwantschap met haar duidelijk te maken (zie reproductie).
Daarna uit hij de beschuldiging dat de verweerster zich veroorloofd heeft zich de lenen in kwestie toe te eigenen en de inkomsten ervan op te strijken, maar zonder titel van verwantschap:
niet jeghenstaende heeft de verweerderighe haer vervoordert de
zelve leenen tharewaert t' applijquieren ende de baten danof
tharewaert te treckene, zander title van bestansel ofte andersins.6
Van een klaarblijkelijk toevallige ontmoeting in Brugge greep
hij de kans haar te laten arresteren: Dheeschere vindende de
zelve joncvrouwe alhyer binnen der stede [Brugge] ende vrimde, heeft up haer ghedaen arreest bij intarde (?) van wette. Is
deze arrestatie misschien de reden waarom het proces te Brugge
gevoerd werd? Met vrimde (vreemde) wordt wellicht bedoeld,
dat zij géén poorteres was van Brugge was en dus niet de rechtsbescherming van poorters binnen die stad genoot, waardoor hij
haar op staande voet kon laten arresteren. Zij had wellicht de
civiliteit van de kasselrij Veurne (zie verder). Voor de weduwe
moet het even schrikken geweest zijn ...
Hij eist dan ook dat de vier lenen aan hem toegewezen worden,
met alle inkomsten die er reeds uit geweest zijn en een veroor-

' De registers van de
civiele sententiën van de
Kamer zijn onvolledig
bewaard: er zijn 2 registers voor de jaren 155779. daarna pas 2 registers
voor 1585-1594 ... (A.
YANDEWALLE, op. cit., nr.
165 (p. 85) Met de initiële eis van Charles
Yasquez van 13 juli 1579
en een aanmaning van 7
december 1579 van de
Kamer aan Martina
Donche om een tweede
antwoord te formuleren,
kan men moeilijk onderstellen dat er nog binnen
dat jaar een vonnis zou
uitgesproken zijn. We
vonden bij het doorbladeren van die registers of
andere bundels daaromtrent niets terug ...
'Bestansele, bestaensel
betekent: maagschap.
verwantschap. (zie
STALLAERTS Glossarium
van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en
andere uitdrukkingen,
Leiden, E.J. Brill, 1890,
derde deel door F.
DEBRABANDERE en anastatische herdruk van de
eerste twee delen,
Handzame, Familia et
Patria, 1978).
1
Hij behoorde tot de
Yeurnambachtse familie
Schynckele met wapen:
van zilver met twee
schelpen en een ster van
sabel. Niet te verwarren
met die andere
Yeurnambachtse familie
Schinckelle, met wapen:
van hermelijn met een
schildhoofd van goud met
een uitkomende klimmende leeuw van keel,
getongd en geklauwd van
azuur.

Stamboompje opgemaakt door Charles III Vasquez.
Vooraan in de bovenste regel staat nog de
tekst Carne/ie van ... (buiten de reproductie)

deling voor de verweerster tot de kosten van het proces. En ten
provisionele maatregel wil hij ook dat, zolang het proces duurt,
aan de verweerster verboden wordt te weeren (weg te nemen)
houten ofte wassende cateylen (houten: wellicht wordt bedoeld:
bomen, wassende cateylen: groeiende goederen (graangewassen?)) staende upde zelve leenen, maer de zelve te laten stane.

Stuk B: De bal verontwaardigd teruggekaatst door de verweerster
Het antwoord van de verweerster, komt er van advocaat Spetael
en is kort en bondig. Zij identificeert zich als joncvrauwe
Martyne Donche weduwe van Jacob Schynckele 7 in deze materie van executie personele ofte arreste van hueren persoon. Zij
antwoordt dat de vier lenen waren bij de verweerderighe verhe-

ven als up haer ghesuccedeert bij der doot van joncvrauwe
Anna Verdebout huere nichte ende in wiens sterfhuus zij verweerderighe naest bestond van bloede Zo blijcken zal in tijden
ende wijlen. M.a.w. zij zegt de naaste bloedverwant te zijn van
de overleden Anna Verdebout en bij de verdeling na haar overlijden heeft zij gewoon de bedoelde vier lenen geërfd. Zij vertrouwt erop dat dit (na onderzoek) bij tijd en wijle wel vanzelf
zal blijken.
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En ze geeft Charles Vasquez meteen nog een veeg uit de pan: hij
kent zijn wereld niet goed, want hij koos het verkeerde terrein
om zijn spel te spelen: een dergelijke rechtszaak kan nooit een
persoonszaak zijn (met lijfelijke arrestatie van personen). maar
behoort gevoerd te worden voor de baljuw en de leenmannen
van het leenhof waarvan de betrokken lenen afhangen: Ende dat
notoirelick tzelve es eene actie raekende gheensins personnele.
zo behoorde dheerschere zijn actie, indien hij eenighe pretendeerde up de zelve leenen, voor den bailliu ende mannen i•anden hove, daer van die ghehouden ::,ijn te jutenteren ende vervolghen ende gheensins bij actie personele zo hij heerschere
beghonnen heeft.

Stuk C: Repliek van Charles Vasquez

Charles Vasquez laat via zijn advocaat Sproncholf in het kort
antwoorden dat hij 't verweerderighes dilatoire antivoorde als
futile beschouwt. In een paragraaf, doorspekt met Latijnse citaten uit wellicht wetboeken verantwoordt de advocaat de 'personele' actie van zijn cliënt. En hij eist ook dat de verweerster gheordonneert zal wezen peremtoirelicke' tantirnorden (en de
gebruikelijke veroordeling tot de kosten van het proces).
Een dupliek van de verweerster is er niet maar toch werd, in de
haast wellicht door de behandelende ambtenaar. in de inventaris
een letter D daarvoor voorzien. De ambtenaar was dan ook
genoodzaakt zijn inventarisitem D en enkele ook al voorbarig
neergepende regels over de afsluiting van de debatten (met een
opengelaten datum) naderhand te doorstrepen.
Onder een rubriek E in de inventaris staat een korte mededeling:
de verweerster had laten weten dat zij zeyde te persisteren bij
haer voorgaende, sluitende de zake alsmede in tadvijs in daten
xxj-en novembris 1579. Enig stuk met deze mededeling steekt
niet in het dossier maar wellicht vond de ambtenaar dat zijn
samenvatting van de essentie in de inventaris kon volstaan. De
verweerster voelde zich blijkbaar nogal zeker van haar stuk als
ze vond dat er aan haar eerder antwoord niets toe te voegen viel.
Rubriek F uit de inventaris is de mededeling van een aanmaning
gericht aan de verweerster. Het college van de Brugse schepe-

' Peremtoierlicke: niet in
STALLAERT,.op.cil.

Vergelijk met (Frans)
péremptoire: vernietigend. beslissend,
afdoend.

nen vond blijkbaar dat de verweerster zich er wat te snel van
afmaakte en eiste dat ze zich duidelijk zou uitspreken: ordonneert de verweerderighe peremtoirlick 't and(woord)en
sch( eesche)rs heessche ... in daten vij-en decembris 1579.

Stuk G: Martina kaatst de bal weer terug

Martina gaf aan het verzoek gevolg en via haar advocaat Spetael
liet ze nu een omstandige uitleg, met genealogische commentaar bezorgen.
Vooreerst Iaat ze weten dat ze uit de dupliek van Charles
Vasquez met het stamboompje onthoudt dat zijn aanspraak op
de vier lenen gebeurde uit hoofde van Cornelis van Schoore.
overgrootvader van de eiser via zijn grootvader Pieter
Bladelin, maar dat hij wegens gebrek aan voorgelegde bewijzen
geen recht erop kan pretenderen: Alvooren dat zij expresselicken
onthout dat de vier leenen in questien zauden ghecommen ofte
ghesuccedeert zijn niet meer vuten hoofde ofte vander zijde van
wijlen Cornelis van Schoore oude grootvadere vanden
h( eesche )re, dan van Pieter Bladelijn, sh( eesche )rs grootvader
bij zijnen boom ghedenomineert ende ghearticuleert. Bij faulte
van welcke prueve dh( eesche )re gheensins en can eenich recht
pretenderen (dfe heesschen ande zelve vier leenen.
En ook dat wat Vasquez in zijn eis poneert als zou zij de vier
lenen verheven hebben en de opbrengsten tot haar getrokken
hebben, zonder enige titel van verwantschap met de overleden
Anna Verdebout, niet waar is: Es oock min dan warachtich
tgheposeerde ten derden ar( tic )Ie van sh( eesche)rs hees se he dat
de ver(weerderi)ghe z.oude de zelve vier leenen verlieft ofte thaerwaerts ghetrocken hebben de prr~ffijten van dien, sonder tytele van bestansele van( den) overledenen Anna Verdebout, laetste
overledene eifachtich vuten vier questieuse leenen. Ook kan de
eiser niet ontkennen dat zij beiden betrokken waren in de verdeling van de goederen van Anna Verdebout: zij ver(weerderi)ghe Zo wel als dh(eesche)re heeft helpen deelen de naerbleven goedinghen van( de) voorn( oemde) Anna Verdebout weduwe
van Pieter De Wulf
En tenslotte geeft ze nog haar verwantschap op met die overledene: de lenen zijn haar toegekomen uit hoofde van Anna
Verdebouts patemele grootmoeders zijde (namelijk als dochter
van) Renault Donche, broer van Roeland Donche, "vader" van
de verweerster: Ende dat vuten hoofde ende de zelve ver(weerderi)ghe der overledenen bestaende als ghecommen zijnde van
huer grootevrauwe vaderlicke zijde te wetene Reynout Donche
die broeder was van Roelandt Donche vader van dese ver(weerderi)ghe, Zo danof ... ghebleken es ten sterjhuus van(de)
voorn(oemde) Anna Verdebout. We merken op, zoals uit de

139

genealogische gegevens verder ook blijkt, dat hier een generatie overgeslagen werd: Roeland Donche is niet de vader, maar
wel de grootvader van verweerster Martina Donche. Een foutje
van advocaat Spetael?
Ze besluit met te stellen dat de eis van de eiser niet ontvankelijk
kan zijn, dat de verweerster vrijgepleit moet worden en de eiser
veroordeeld in de kosten van het proces.
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Stuk H: Het laatste woord is aan de eiser
Hier mag Charles Vasquez nog eens op repliceren .In de aanhef
blijkt dat de genealogische lapsus blijkbaar opgemerkt was en
ook gecorrigeerd wordt: de repliek is immers gericht aan: joncvr( auwe) Martyne Donche, filia Jacob [en niet meer Roeland],
weduwe van Jacob Schynckele.
Hij of zijn advocaat Sproncholf zeggen dat de vier lenen in een
register van het leenhof oorspronkelijk op naam stonden van
Cornelius van Schoore, dan op zijn dochter Ydon ie van
Schoore, daarna op Gillis Verdebout, gehuwd met Bonnette,
dochter van Y donie van Schoore, vervolgens op Gillis
Verdebouts zoon Assebout Verdebout, en dan op diens dochter
Anna Verdebout, overleden zonder wettelijke nakomelingen.
De eiser is anderzweer (achterneef) van Anna Verdebout daar ze
beiden afstammen van de voornoemde Cornelius van Schoore:
Alvooren presenteert dheesschere preuve dat de ghelibelleerde
leenen staen ten registre vanden leenhove originalick upt hooft
van Cornelis van Scoore ende Ydonie zijn dochtere respectievelicke, daernaer up Gillis Verdebout hebbende getraut joncvrauwe Bonnette de dochtere van de zelve Ydonie, vaarten up
Assebout filius Gillis Verdebout, ende laetste up Anna zijn dochtere, nu overleden zander wettelicke descente, an welcke overleden dh(eesche)re es anderzweer als beede ghecommen zijnde
vuten hoofde van(den) voornoemden Cornelius Verscore naer
tvutwijsen van sh( eesche )rs overgheleiden boom van bestansele.
De claim van Martina Donche uuten hoofde van eenen Roeland
Donche, haer grootheere, die broeder zoude gheweest zijn van
Reynoult Donche die in huwelicke hadde wijlent de voornoemde Idonie wordt impertinent genoemd.
En dan volgt een uitgebreide les in toegepast leenrecht:

Want alzao de questieuse leenen hebben originalick toebehoort
de voornoemde joncvrauwe Idonie filia Cornelius van Scoore,
de zelve leenen hebben moeten haer zijde blijven houden, ende
haer bloet, zulcxs als es dh( eesche )re. Ende gheenssins devalueren ofte versterven up de zijde collaterale vande(n) voornoemde Reynoult Donche, tzelfses Idonies man was, midts dat de

zelve Reynoult vremde was ande zelve leenen, ende alleenlick
kerckelick vooght vande zelve zijne huusvrauwe.
Inder manieren, dat eene allucinatie es ende tastelick erreur
van( de) ver(weerderi)ghe haer toescrijvende de questieuse
leenen vuten hoofde van haer grootheere, die broeder zoude
gheweest zijn van( de) voornoemden Regnault Donche van( de)
zijde van( de) we leken Reynoult, de zelve leenen nemmermeer en
mueghen succederen, bij ghebreke van bloede p( ar) bestansele
ande voornoemde Ydonye vande welcke de zelve leenen zijn
orginaelyck ghecommen ende ghedevolueert upde ghelibelleerde Anna Verdebout, nu overleden zonder wettelicke descente.
De devolutie ende versterven van leenen, wesende van versceeden nature ende effecte up versterven van allodyalle goedinghen, die ghedeelt werden bij quote hereditaire, tusschen alle den
hoi ren vanden overledene van allen zijden als vader ende moeder vaarten svaders vaderlicke zijde ende moeders smoederlicke zijde, ende zoo voorts, twelcke niet en es in leenen, daeranne alleenlicke compt bij devolutie, de guene die bestaet der
overledene vande zijde d( aer)lans de leen en originalicke zijn
ghecom(m)en, zulckx en als es deze h(eesche)re volgheden zijnen overgheleiden boom, ende niet deze ver(weerderi)ghe
dewelcke bij haer voorzeide andtwoorde peremptoire tvermet
(?) allenelick bestansele an( de) overledenen p( ar) quote hereditaire in allodialibus vande zijde van( de) man vande voornoemde Ydon ie en( de) niet vande zijde ofte bloede vande zelve
Ydonie ende alsoo vremde wezende aen zelven leenen.
Laten we het proces voorlopig even rusten en eerst de leengoederen die de inzet zijn, en alle betrokken personen en families
nader onder de loep nemen.

De inzet van het proces

"A. MERGHELYNCK.

Vade-mecwn pratique et
utile de connaissances
historiques ... , Doornik,
1896-97, anastatische
herdruk Flandria Nostra.
Torhout. 1986 .. pp. 601625. We vinden wel als
53ste achterleen een leen
van 2,5 gemeten (750
roeden) in bezit van
Bonnette. dochter van
Pieter Bladelijn, maar dat
is natuurlijk te groot om
te identificeren met het
leen van iets meer dan
400 roeden.

Voorwerp van het proces zijn vier aanpalende stukken land in de
parochie Oeren, waarvan er drie lenen zijn, gehouden van het
Hof van den Broucke, resp. groot 4-0-46, 1-2-50, 1-0-18 (omgerekend in volle gemeten, lijnen en roeden) en het vierde een
leen gehouden van het Hof van Oeren. Oeren is één van de
kleinste parochies in Veurne-Ambacht, gelegen ten noorden van
Alveringem (die de grootste parochie was van die kasselrij).
Laten we eerst de leenhoven waarvan die achterlenen afhangen
nader situeren.

Het Hof van den Broucke
In de uitgebreide lijst van lenen, heerlijkheden en achterlenen in
A. MERGHELYNCKS Vademecum 9 vinden we meerdere leenhoven van die naam. Het dichtste bij is het Hof Ten Broucke te
Oostvleteren en dit blijkt ook het gezochte. want van dit grote
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leenhof met een foncier in Oostvleteren, hingen niet minder dan
100 achterlenen af, gelegen in Oost- en Westvleteren, Stavele,
Gijverinkhove, Reninge, Pollinkhove, Alveringem, Oeren,
Wulveringem, St.-Jacobskapelle, Steenkerke en Vinkem. Het
Hof Ten Broucke werd ook soms Siboutsdelf genoemd en ook
nog Noordhof. '0
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GILLIODTS- VAN SEVEREN geeft de volgende bezitters ( i 5de en
16de eeuw): In 1392: Lodewijk van Haveskerke, heer van
Bernis, groot-baljuw van Brugge en het Vrije. Lodewijk van
Haveskerke bracht het Hof Ten Broecke en het Hof van Nevele
(een nog groter leenhof met foncier ook in Oostvleteren gelegen, ook genoemd Ten Toren") samen in één grafelijk hof dat
afhing van het kasteel van Veurne." In 1429 was het hof Ten
Broucke in het bezit van zijn dochter Maria van Haveskerke
(+ 1 april 1475), gehuwd met Wouter van Gistel, heer van
Ekelsbeke (+ 1 sept. 1457).
Het leenhof verviel aan hun zoon Jacob van Gistel, ridder, burgemeester van St.-Omaars, raadsheer en kamenier van aartshertog Philips de Schone (vader van keizer Karel), souverein-baljuw van Vlaanderen. Hij werd opgevolgd door Jan van Gistel
(+ 1515), raadsheer en kamenier van koning Philips van Castilië
en groot-baljuw van Kortrijk. De volgende bezitter was diens
zoon Lodewijk van Gistel(+ 6 jan. 1571), ridder, groot-baljuw
van Kortrijk. Hij verkocht het leenhof in 1571 aan Philips, heer
van St.-Aldegonde, die in 1574 reeds was opgevolgd door zijn
zoon Maximiliaan. 13

Het Hof van Oeren
GrLLIODTS-VAN SEVEREN geeft hiervoor volgende gegevens'":
Het Hof van Oeren had een foncier van 18 gemeten met 56 achterlenen, zich uitstrekkend over 160 gemeten. Reeds in 1325
was het Hof van Oeren in bezit van de familie Claissoone. Dit
hof werd in 1514 opgesplitst, toen Joos Claissone 14 gemeten
verkocht aan Willem de Crane en in 1515 de resterende 18
gemeten van het foncier met al de achterlenen verkocht aan
Joos van Wulfsberghe.' 5 Maar al in 1517 was het in bezit van
Geraard van Langhele, heer van Pecques, echtgenoot van
Eleonora van Wulfsberghe.

komt Oostvleteren niet
voor. Op de kaart van de
kasselrij leper in
SANDERus· Flandria
Illustrata staat onderaan
een zicht op een kasteel
met de titel Broeckhof
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Veurne gelegen was.
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marge of boven de originele inschrijvingen.
Gilliodts vermeldt een
Jan Claissone als bezitter
in 1543 en een Jan
Claissone als verkoper in
1513 en 1515. Wij lezen
echter telkens: Joos
Claissone. Gilliodts vermeldt een foncier van

0
' E. HuYs. Inventaris
ver::.ameling aanwinsten,
Rijksarchief Brugge.

Brussel. 1998. p. 314.
" Zie: Dit is WestVlaanderen. Uitg.
Flandria. St.-Andries.
1959. onder Oostvleteren
(steunend op DE SEYN).
p. 1345. daar genoemd
'een leen met 103 gemeten land en 320 gemeten
in achterleen. banmolen.
marktgeld en private visvangst in verscheidene
waterlopen. Na in 1365
aan Willem van Nevele
te hebben toebehoord.
vervolgens in de families
Boetelin. van
Haveskerke. van Gistel.
d'Oignies enz ... · Op p.
1343 wordt ook een
Torenslot vermeld te
Oostvletern met overblijfselen dagtekenend uit
1595. De grootte van het
foncier en van het ene
achterleen is deze die
ook Gilliodts-Van
Severen geeft voor het
Hof van Nevele.
" Zie: Gemeenten 1•an
België, uitgave van Het

Gemeentekrediet, onder:
Oostvleteren Over de
genealogie van
Haveskercke zie ook H.
DouxCHAMPS.
Haveskercke. in: Le
Parchemin. jrg. 65. nr.
329 (sept.-okt. 2000) pp.
323-343 en een later te
verschijnen boek H.
DOUXCHAMPS & G. DE
HAVESKERCKE. la familie
de Hm•eskercke.
"L. GJLLIODTS-VAN
SEVEREN. Coutumes des
pays et comté de
Flandre. Quartier de
Fumes, Coutumes de la
ville et chátellenie de
Fumes. Brussel. 1897.
dl. IV (Etats desfiefs
relevant de la Cour féodale de Fumes) p.303
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pp. 280-281 en voor het
leenhof van Nevele. zie
pp. 300-301. In het handschrift van Pauwel
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'" L. VANDAMME, Een
edelman uit het
Westkwartier in
Engeland: Charles
Vasquez ( 1568-1578). in:
(ed.) W. BEELE, J.
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en XV!Ide eeuw.
Bijdragen tot de geschiedenis van de Westhoek/,
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PAUWEL HEINDERICKX 16 schrijft over het Hof van Oeren, afhangend van de Burg van Veurne, dat het lag ten oosten van de
kerk, en een foncier van 18 gemeten had (eertijds 32). 14 gemeten werden ooit afgesplitst en vormden een afzonderlijk leen
ook afhangend van de Burg van Veurne. Van het Hof van Oeren
hingen 58 achterlenen af. Er zou op het foncier ooit een groot
gebouw gestaan hebben, te merken aan de hoge mote en de
wijde grachten ...
De opvolging van de bezitters is echter totaal anders dan vermeld bij Gilliodts-Van Severen: Volgens Heinderickx trouwde
anno 1208 ridder (mher) Eustaes Knibbe met de oudste dochter
van ridder (mher) Gillis van Oeren, waardoor hij in bezit kwam
van dit hof. Zijn zoon nam de naam van Oeren aan, maar zijn
kinderen namen weer de naam Knibbe aan. In 1440 trouwde
ridder (mher) Jan van Wulfsberghe met Edelisse, de enige dochter van Omaar Knibbe, waardoor het leenhof in de familie van
Wulfsberghe kwam. Daar bleef het tot in de jaren 1500 of daer
omtrent wanneer jonkvrouw Eleonora van Wulfsberghe huwde
met jonker Jan de Lange, heer van Picques. De volgende eigenaars waren hun zoon ridder (mher) Jacob de Lange, die het in
1617 overliet aan zijn dochter Susanna de Lange, gehuwd met
ridder (mher) Philips van Rycourt van Licques"
Het nog bestaand leenregister uit 1453 geeft ondubbelzinnig
Joos Claissone aan als eigenaar en een Joos Claissone als verkoper in 15 14 en 1515 en spreekt dus de versie van Heinderickx
flagrant tegen. 17

De spelers in het proces
Het proces is een zaak van het feodaal erfenisrecht en dus is het
genealogisch aspect primordiaal. De door Charles Vasquez
geschetste afstamming moet waarheidsgetrouw zijn, anders is
zijn zaak op los zand gebouwd. Voor zijn tijd zal de verificatie
van zijn stamboompje wellicht een niet zo moeilijke opgave
geweest zijn, daar het boompje slechts 4 generaties 'hoog' is en
alles zich afspeelt in de laatste 100 jaar. Maar een verificatie
méér dan 500 jaar na de tijd waarin Cornelius van Schoore, de
gemeenschappelijke voorvader voor beide partijen, leefde is
wel iets helemaal anders. Maar, wat die genealogische afstamming betreft zitten we, voor een deel althans, op rozen.
Een eerste sleutelfamilie, de familie Vasquez is goed gedocumenteerd. Over de figuur van Charles Vasquez, de eiser in het
proces, verscheen zelfs een biografische studie van de hand van
Ludo Vandamme! 18 Daar wordt vooral ingegaan op zijn verblijf
als gereformeerd vluchteling in Engeland in de periode 15681578 en dit aan de hand van een door hem nagelaten persoonlijk dagboek. Charles Vasquez' feodale perikelen dateren dus uit
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de tijd onmiddellijk volgend op zijn terugkeer in Vlaanderen en
net vóór zijn overlijden.
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Een tweede sleutelfamilie is de familie Bladelin over wie de
afstamming van Charles Vasquez uit Cornelius van Schoore en
Marie van Oeren verloopt. Deze familie werd recent door onszelf uitgebreid genealogisch onderzocht' 9 wat meteen heel wat
concrete data verschaft om de personen in Charles Vasquez'
stamboomschema met vaste bakens in de tijd uit te zetten. De
derde sleutelfamilie heeft voor ons zo mogelijk nog minder
geheimen... Martina Douche, gehuwd met Jacob Schynckele,
de tegenpartij van Vasquez, is ons goed bekend uit de genealogische opzoekingen over de eigen familie.
Een vierde sleutelfamilie, waarmee eiser en verweerder banden
hebben is de familie van Schoore. Van deze familie vindt men
wel een genealogie in het 19de_eeuwse compilatiewerk Bruges
et le Franc, maar dat werk moet met de nodige reserves benaderd worden, bijkomend onderzoek is nooit een overbodige
luxe.
De vijfde sleutelfamilie Verdebout is minder goed gedocumenteerd maar hieraan remediëren we verder in dit artikel.
We behandelen deze families hierna één voor één.
De familie Vasquez en Charles (lil) Vasquez

Een korte samenvatting van zijn biografie helpt ons de man wat
nader te leren kennen. Voor meer detail verwijzen we de lezer
naar het hoger vernoemde artikel.
Charles' overgrootvader Jan Vasquez - zijn familienaam laat het
al vermoeden - was geen Vlaming, maar een Portugees die in
het gezelschap van Isabella van Portugal, derde vrouw van
Filips de Goede naar Brugge gekomen was. Hij was er actief in
de internationale handel. Zijn zoon Charles I Vasquez huwde
Isabella VAN VASENARE en diens zoon Charles II, de vader
van Charles III, huwde Gillise BLADELIN. De familie
Vasquez verwierf grondbezit in Zuid-Vlaanderen, zoals de heerlijkheden Bellequint bij Belle en Haghedoorn in
Godewaarsvelde. Charles III Vasquez was de oudste zoon en op
hem vervielen die heerlijkheden. Als edelman vestigde hij zich
op zijn landgoed Bellequint.
Via zijn tweede echtgenote, een SARENSONE, verwierf hij
ook heel wat onroerende bezittingen rondom de stad St.Winnoksbergen. Dit introduceerde hem ook in de hogere kringen van de stad. Op 11 juni 1566 legde hij de eed af van schepen van St.-Winnoksbergen. 1566 is ook het jaar van de
Beeldenstorm. Charles Vasquez was eerder al toegetreden tot
het 'Verbond der Edelen' dat vele aanhangers had onder de kleine adel van Zuid-Vlaanderen en Artesië en actief het calvinisme

'" P. ÜONCHE. De familie
Bladelin in de Kasselrij
Veurne van 1230 tot de
16de eeuw. in: Vlaamse
Stam. jrg. 36. nr. 9 ( september 2000). pp. 353382. Charles (de)
Yasquez staat \'ermeld op
p. 378.

steunde. Luttele maanden na zijn aanstelling tot schepen werd
hij er evenwel omwille van zijn religieuze overtuiging al niet
meer geduld. Een onderzoek in 1567 naar de gebeurtenissen van
het Wonderjaar zullen voor hem wellicht ook niet zo gunstig
geweest zijn. Uitwijken werd dus de boodschap.
Op 28 maart 1568 verliet Charles Vasquez en zijn vrouw hun
heerlijkheid Bellequint om via Antwerpen naar London te vertrekken. Later zakte hij wel weer terug af naar Dover. 10 jaar
zou zijn vrijwillige ballingschap duren. De Pacificatie van Gent
bracht echter uitkomst om terug te keren naar het moederland.
In 1578 was te St.-Winnoksbergen onder invloed van de Gentse
calvinistische republiek ook een Oranjegezinde magistraat in
het zadel geholpen. Charles Vasquez maakte een comeback, niet
alleen letterlijk, maar ook op bestuursvlak: op 19 juni 1579
werd hij aangesteld tot eerste burgemeester (poortmeester) van
St.-Winnoksbergen.
Terug in zijn heimat, moet hij ongetwijfeld ook gedacht hebben
aan het lot van zijn bezittingen tijdens zijn afwezigheid. En wellicht kadert zijn proces om de vier achterlenen in Oeren hierin.
Zijn afwezigheid en religieuze overtuiging waren op zich geen
beletsel om leengoederen te erven, want we zien bv. dat hij rond
1576-77 een leengoed erfde van 15 gemeten te Oeren na het
overlijden van Anna, dochter van Adriaan Cortewille. Het leenverheffingsrecht werd wel door iemand anders in zijn naam
betaald. 20

Een fragment uit de genealogie Bladelin
Alle gegevens werden ontleend aan ons artikel over deze familie.21 We beperken ons tot de essentiële gegevens en voor bronvermeldingen verwijzen we naar ons artikel. (m.u.v. enkele
nieuw gevonden gegevens)
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fief q( on)tena111 xv mesures a luy succede p( ar)
Ie trespas de
da(moisel/)le Anna fille
de Adr(ie11) Cortewille. X
Lbp.
" P. DONCHE. art. cit.

1. - Pieter Bladelin, zoon van Antonius Bladelin (overleden
rond 1486-87) en Maria Bladelin (een dochter van Y drop
Bladelin), huwde een eerste maal met jonkvrouw Agnes VAN
SCHOORE, dochter van Cornelius fs Jan en Maria van Oeren,
bij wie hij vier dochters had. Agnes van Schoore is wellicht
overleden rond 1500, want in 1500-01 betaalde Pieter Bladelin
een leenverheffingsrecht voor zijn oudste dochter als haar
voogd. (zie bij Bonnette Bladelin). Hij hertrouwde later met
jonkvrouw Gillise Haeghebaert, dochter van Gillis.
Pieter Bladelin bezat diverse leengoederen te Adinkerke, groot
18, 8 en 3 gemeten en ook een leengoed onder de vorm van een
ambt resorterend onder Veume-Bewesterpoort. Dit ambt wordt
soms genoemd vierdinc, soms de tafle van de wet secreet en
soms (al duidelijker) tclerckschip ofte greffierschap vanden
bloede ende secrete. Hiermee wordt bedoeld het griffierschap
van de criminele rechtspraak in Veurne-Ambacht. Ook in
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Veurne Bewesterpoort aan de Jacobvischbrug bezat hij een
leengoed. In Oostvleteren bezat hij 2 achterlenen van elk 4 lijnen (of: l gemet, 1 lijn) groot.
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Hij schijnt een vooraanstaande rol gespeeld te hebben in het
leenhof Burg van Veurne over een periode van 25 jaar, want hij
maakte de leenverheffingsrekeningen op, ononderbroken van
17 oktober 1492 tot 10 juli 1505 en van l 0 juli 1509 tot 10 juli
1527. Hij overleed op 20 september 1527 en werd begraven in
de St.-Niklaaskerk te Veurne met volgend grafschrift: Sepulture
van Pieter Bladelin,fs Antheunes, in sine tiden eifachtigen clerc
van den bloede en secrete slants van Veurnambocht de welcke
over/eet int jaer vifthien honderd xxvij den xx in septembre. Bid
over de ziele.
Hij had vier dochters:
1. Bonnette Bladelin, oudste dochter en feodaal erfgenaam. Na
het overlijden van haar moeder rond 1500 erft zij een leengoed
gelegen in het Vrije van Rijsel (in Alveringem en Oeren) met
een foncier van 14 gemeten, met drie achterlenen, afhangend
van het leenhof van Nieuwkapelle. Zij wordt op 26 november"
1502 ook reeds vermeld als bezitster van een achterleen van 2,5
gemeten groot in Oeren, één van de 60 achterlenen van het Hof
van Oeren, gehouden van Joos Clayssone, die dan wellicht ook
uit de erfenis van haar moeder kwam. Bij schenking van haar
vader, kreeg zij, als huwelijksgeschenk, het leengoed van het
erfachtig klerkschap.

Zij huwde op 26 november 1510 met Lenaert DE CRANE. Zij
overleed rond 1522-23. Hun minderjarige zoon Gillis de Crane
erft het leenbezit van zijn moeder. Gillis de Crane moet jong en
zonder nakomelingen of broers of zusters overleden zijn, gezien
de betreffende leengoederen later in bezit zijn van meester
Willem van den Coornhuuse, de zoon van Gillis' tante, Omarine
Bladelin.
2. Omarina Bladelin. Bij huwelijkscontract van 22 december
1517 23 huwde zij meester Hendrik VAN DEN COORENHUYSE, zoon van Jacob en Maria van de Woestijne, geseid van
Waterleet. Ter gelegenheid van huw huwelijk schonk het
Veurnse kasselrijbestuur hen op 12 januari 1518 (n.s.) zes kannen wijn. Haar echtgenoot wordt vermeld als raadsheer bij de
Raad van Vlaanderen.
Omarina erfde al het leenbezit van haar zuster Bonnette via haar
neefje Gillis de Crane. Zij wordt ook vermeld als Omarina,
dochter van Pieter, die op 6 oktober 1514 een achterleen van vijf
gemeten, in de Paddebrouc in Oeren houdt, gehouden van zijn
hof Spoorkinshof in Steenkerke als één van de 30 achterlenen.
En als houdster van een achterleen van 1 gemet in
Wulveringem, gehouden van het Hof van Oeren, als één van de
60 achterlenen van dit hof.

" A. MERGHELYNCK. Le
fief-manoir dit "Ie
Chateau de Beaul'oorde ''
à Wu/veringhem. Brugge.
1900-1901, 2 delen, II, p.
51.
" Veurne, Stadsarchief,
Dekenaal archief St.Niklaas. nr. 383. fo 4950. Opgemaakt door
priester-notaris Cornelis
Weyns in het huis van
Pieter Bladelin te Veurne.
Getuigen zijn: Christiaan
van Zegherskapelle,
Nicasis Marchant, Jan de
Doys.

3. Gillise Bladelin. Geboren op 1 januari 1490. Zij huwde in
1515 met Charles VASQUEZ. Ter gelegenheid van hun huwelijk werd hen door het bestuur van de kasselrij Veurne op 6
november 1515 twee kannen wijn geschonken. Zij werd begraven te Belle in 1533.
4. Maria Bladelin. Zij huwde inl513 met Jan DE DOIJS en ter
die gelegenheid kregen zij van het Veurnse kasselrijbestuur op
31 mei 1513, vier kannen wijn. Ook zij houdt in 1502 een achterleen van 2,5 gemeten groot in Oeren,
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Een fragment uit de genealogie Donche

Alle gegevens werden ontleend aan onze opzoekingen over de
eigen familie. We beperken ons tot de essentiële gegevens en
voor bronvermeldingen verwijzen we naar een te verschijnen
publicatie.,,
L. Lodewijk Donche, huwde Maria HEYNDRICKX. Hij

overleed in 1491 te Alveringem, waar hij in de kerk begraven
werd met grafschrift. Een charter van 1476 vermeldt hem als
baljuw van de deken en het kapittel van St.-Omaars en van hun
'hernesse' Oostscure, in Walravenkinderkerke (=Oostkerke bij
Veurne), een ander van 1479 als baljuw van de heerlijkheid
Nieuwkapelle. Hij is de Lodewijk Donche van wie niet minder
dan 20 gedetailleerde jaarrekeningen uit de periode 1457-1489,
door hem opgemaakt, in het archief te St.-Omer bewaard bleven
en die handelen over het geheel van alle bezittingen die dit
kapittel had in Veurne-Ambacht en die het leenhof 't Vrije van
Sint-Omaars werd genoemd.''
Hij had drie zonen:
1. Roeland Donche. Zie hieronder onder Il.
2. Jacob Donche. Hij huwde Cornelia N. Hij was eigenaar van twee leengoederen te Alveringem en te
Booitshoeke zoals blijkt uit twee denombrementen die
hij indiende in 1502 en 15 14.
"P. DoNCHE,
Geschiedenis en
Genealogie van de familie Donche (gepland voor
eind 2004).
" Zie ook: P. DONCHE,
Archief voor de
Westhoek in St.-Omer.
De heerlijkheid van het
Vrije van St.-Omaars, in:
Westhoek. tijdschrift voor
geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse &
Franse Westhoek, jrg. 14,
nr. 4 (1998). pp. 165-194.

3. Renault Donche. Vermoedelijk deze Renault
Donche die schepen en keurheer was van de kasselrij
Veurne, van 18 febr. 1479/80 tot 15 febr. 1482/3, en van
9 maart 1500/1 tot 1 febr. 1501/2 en van 16 febr. 1502/3
tot 3 febr. 1504/5. Hij huwde Idonie (Ida) VAN
SCHOOREN, tijdens het schepenjaar 1482-83. Hij
woonde in 1495 te Alveringem. Hij overleed tussen juni
1513 en augustus 1515.
Wellicht is hij ook de Regnault Donche, die we in de
stadsrekeningen van Lo ononderbroken terugvinden in
de schepenjaren 1500-01 tot 1506-07 als ontvanger van

het kapittel van St.-Omaars voor hun bezittingen te Lo.
Hij zou dan die functie van zijn broer Roeland overgenomen hebben.
Zij hadden een zoon en een dochter:
a. een niet verder bij naam gekende zoon. die religieus was. Wellicht de Jacob Donche, priester die als
getuige in het huwelijk van zijn zuster voorkomt.
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b. Bonnette, enige dochter, gehuwd met Gillis VERDEBOUT, schepen van Ieper in 1528. Bij het huwelijk van hun zoon Archambault met Anna de Revel te
Ieper op 21 februari 1533/34 was o.a. getuige een
Jacob Donche, priester. In de huwelijksakte wordt
ook een jonkvrouw Idonie van Scooten (Scooren)
vermeld, weduwe van Renault Donce, grootmoeder
van de bruid ..

II.- Roeland Douche. Hij was schepen-keurheer van de kasselrij Veurne in 1485 en van 28 april 1487 tot 21 februari 1491. Hij
huwde Christine GHYSELIN, dochter van Jacob en Nicaise
de Doys tijdens het schepenjaar 1490-1491 en ontving te dezer
gelegenheid 24 pond van het kasselrijbestuur. In het schepenjaar
1495-96 vinden we Roelandt Donche, ontfangher van de cappitle van St.-Omaers van een rente voor hun bezittingen in Lo.
In dat schepenjaar inde hij de achterstallige rente vervallen over
de hele voorbije periode van 1489 tot/met 1495, wat naadloos
aansluit bij de renten, ononderbroken door zijn vader Lodewijk
Donche geïnd in de 30 jaar daarvoor.
Zij hadden volgende kinderen:
a. Jacob Douche, zie verder onder III.
b. Jan Douche, jongere broer, gehuwd met Paschasia N.
III.- Jacob Douche. Hij huwde een eerste maal met Josephina
DAVELIN, dochter van Jan en Guillemette van de Bampoele,
overleden op 26 december 1516 en begraven in de kerk van
Alveringem. Hij huwde een tweede maal met Catharina
TEERNYNCK, die overleed in 1569. Hij overleed op 22
augustus 1552 en werd begraven in de kerk van Alveringem. We
vinden hem terug in de rekeningen van renten in de kasselrij
Veurne, te Alveringem, waaruit blijkt dat hij een hofstede
bewoonde op de grens van Alveringem en Lampernisse.
We zien Jacob Donche voorkomen als schepen en keurheer van
de kasselrij Veurne in 1520, 1521, van 1525 tot 1529, van 1531
tot 1533, in 1537, 1539, van 1540 tot 1544, in 1546, 1547, 1550

en in 1551. We vinden hem voor het eerst vermeld in de rekeningen in 1512 en vanaf de schepenjaren 1515-16 komt hij bijna
onafgebroken tot 1540-41 voor als deurwaarder. Dit deurwaarderschap was een ambt die hij uitoefende voor de Raad van
Vlaanderen (gevestigd te Gent).
Van 1527 af zijn registers der 'wettelicke passeeringen' van de
kasselrij, dit zijn registers van akten en contracten bewaard. Het
was blijkbaar de gewoonte dat de schepenen voor wie deze
akten verleden werden, elke akte ook ondertekenden. Tussen
1527 en 1551 vinden we niet minder dan 154 maal (sic) Jacobs
handtekening in deze registers terug. Hij vernoemt zichzelf ook
in twee akten uit 1527 die hij neerschreef in de wettelijke passeringen van de kasselrij Veurne, als ontvanger van de kerk van
St.-Bertijns te St.-Omaars. Zo trad hij in de voetsporen van zijn
grootvader, vader en oom die reeds vanaf 1457 deze functie
hadden uitgeoefend.
Hoogstwaarschijnlijk is het ook deze Jacob Donche die we
terugvinden als ontvanger van de spijker van de kasselrij
Veurne. In 1541-42 vinden we hem ook vermeld als ontvanger
van de weduwe van meester Jan vander Burch waarvoor hij 50
schellingen ontving. Hij wordt ook vermeld als baljuw voor de
familie van der Burch voor hun leenbezit te St.-Rijkers.
Jacob Donche had uit zijn eerste huwelijk twee dochters:
1. Maria, die een eerste maal huwde met Jacob RYEEL
en een tweede maal met Daniël HERREWIJN.
Tenslotte huwde ze een derde maal met Pieter LOTTIN.
2. Petronilla, geboren rond 1519-20, huwde in 1551
met François van der MANDELE. Zij overleed op 3
januari 1570 en werd begraven in het Bijlokehospitaal
te Gent onder grafsteen met wapenschilden en grafschrift.
Hij had uit het tweede huwelijk:
3. Antonius, die zich inschreef aan de universiteit van
Leuven in 1537. Hij was schepen van de kasselrij
Veurne. in 1548-1549. In de registers van de 'wettelijcke passeeringen' vinden we zijn handtekening 30 maal
terug. Hij huwde rond 1544-1545 met N. BLADELIN.
Vermoedelijk overleden in 1550.
4. Jacob, overleden vóór 1564.
5. Martina, huwde een eerste maal met Franciscus
COLIN, zonder nakomelingen. Zij hertrouwde met
Jacob SCHYNCKELE, zoon van Jacob en Ghislaine
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de Dossere. Hij was schepen-keurheer van de kasselrij
Veurne in 1564. Hij overleed kinderloos op 7 september
1568 en werd begraven te Alveringem in de graftombe
van zijn ouders. Jonckvrouw Martina, weduwe van
Jacob Schynckele woonde in 1578 in een huis te
Alveringem in de heerlijkheid van het Vrije van St.Omaars, toebehorend aan Roeland de Vos. Zij overleed
rond 1585-1586.
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6. Margareta, huwde in 1551 Roeland de VOS.
Roeland de Vos was schepen- keurheer van de kasselrij
Veurne. Na 1554 vinden we hem ook terug als ontvanger van de spijker te Veurne, een ambt dat hij van zijn
schoonvader Jacob Donche overnam. Zij overleed op
16 september 1604, haar echtgenoot op 5 november
1610, op 95-jarige leeftijd. Zij werden begraven in de
St.-Walburgakerk te Veurne in de rondgang van het
koor aan de noordkant, tegenover de St.-Elooiskapel
met grafsteen en grafschrift.
7. Catharina, huwde in 1564 een eerste maal met
Anthonis de CRANE, zoon van Lenaert en Maria de
Fevin, zonder nakomelingen en een tweede maal na
huwelijkscontract van 23 juni 1569 te Veurne, met
Jacob de PAPE, zoon van Lieven. Zij huwde een derde
maal met François ELLEBOUT.

De familie van Schoore
Van de familie van Schoore vonden we een oude handgeschreven genealogie in l 6cte_ of vroeg 17d'-eeuws geschrift, die we
niet anders kunnen betitelen dan gesneden brood voor ons
onderzoek! Immers de genealogie begint exact bij de Cornelis
van Schoore, gehuwd met Maria van Oeren en geeft - o wonder
- alle afstammelingen zowel in mannelijke als vrouwelijke lijnen weer over minstens de drie volgende en voor sommige takken nog meer generaties. De vindplaats is wel onverwacht: zij
steekt als een los blad in een documentatiemap betreffende de
Veurnambachtse familie de Crane 26 (die Merghelynck
uitgebreid bestudeerde voor zijn werk over het kasteel
Beauvoorde)."
Hoewel het als genealogisch document een goede indruk nalaat
qua volledigheid, bevat het - naar hedendaagse normen erg
vreemd aandoend - geen enkel jaartal. .. Er zijn later een klein
aantal correcties en aanvullingen toegevoegd in een ander handschrift. Hieronder geven we die genealogie. De genealogische
gegevens over de familie Vasquez hebben we erin geïntegreerd,
met aanduiding van de bronnen in voetnoot:

" KBB, FM 42 farde F83
(familie de Crane). Bij
het doornemen van alle
mappen betreffende aan
Donches verwante families in het kader van ons
onderzoek naar de eigen
familiegeschiedenis hadden we dit opgemerkt en
als curiosum genoteerd.
zonder te beseffen hoe
dit ons later ooit nog
eens heel goed van pas
zou komen. Wat wellicht
zijn plaats in de farde
verklaart is dat in de laatste generatie van de
beschreven afstammelingen van Cornelis van
Schoore. de Cranes voorkomen. Maar waarom
Merghelynck van die
handgeschreven genealogie niet een aparte farde
'wm Schoore · gemaakt
heeft. begrijpen we niet
goed. Sommige andere
van zijn fardes over
andere families bevatten
veel schaarsere informatie (bvb. Verdebout om er
maar één te noemen).
,- A. MERGHELYKCK. op.
cit.

1. - CORNELIS VAN SCHOORE, huwde jonkvrouw MARIA VAN
OEREN. Zij werden begraven te Oeren. 28 Hij woonde in een

behuusde hofstede van 16,5 gemeten in Oeren, bewesten ande
kercke daer Cornelis van Schore mijn vadere nu wonende es,
schrijft zijn zoon Renault in een denombrement dat hij indiende
op 4 november 1502. 29 Zij hadden volgende kinderen:
1. REGNAULT VAN SCHOORE, huwde ISABELLA VAN DER GRACHT.
Zij hadden drie dochters:
1.1. JozuNE VAN ScHOORE, huwde een eerste maal met
PERCHEVAL VAN HEMSRODE en een tweede maal met
CORNELIS VANDENBERGHE, waarvan geen kinderen. Uit
het eerste huwelijk had zij drie dochters:
1.1.1. ADRIENNE VAN HEMSRODE, huwde ÜLLIVIER DE
GHYBERGHES. Deze naam werd doorstreept en in een
17de of 18de_eeuwse hand verbeterd in DE HAUDION,
waarvan 4 kinderen.
1.1.2. JACQUELINE VAN HEMSRODE, huwde ANTHONIS
DE LANNOY, waarvan 2 kinderen.
1.1.3. ANTHONETTE VAN HEMSRODE.
1.2. lSABEAU VAN SCHOORE, huwde REGNAULT KNIBBE,
waarvan
1.2.1. ADRIAAN KNIBBE
1.2.2. GUILLAUME KNIBBE
1.2.3. AGNES KNIBBE
1.1.4. JANE en MARIE KNIBBE beede joncste dochteren, vermoedelijk wordt door beede joncste bedoeld
dat ze tweelingzusters waren.

'"Letterlijk: Cornelis van
Schoore filius ... (niet
ingevuld) hadde ghetrauwt ja( nk)vr( ouw)
Marie van Oerenfilia ...
(niet ingevuld) en( de)
hadden tsamen een ~one
en( de) drie dochteren. ~ij
ligghen bede begraven
tOeren in
Vuerenamb( acht).
'" KBB. FM 55bis (analyses van leendenombrementen leenhof Burg van
Veurne) nr. 612. "' L.
VANDAMME. art. cit.. p.
l l 9 op basis van de staat
van goed n.a.v. het overlijden van Charles
Vasque en Gillise
Bladelin. Bergues.
Archives Municipales, FF
309 A.

1.3. AGNES VAN SCHOORE, huwde ROELANDTS VAN
HAMES, capiteyn van Han, waarvan een zoon NICOLAIS,
zonder afstammelingen en een dochter met veel kinderen.
2. d'oudste dochtere (geen voornaam vermeld, maar dit is
AGNES) huwde PIETER BLADELIN FILIUS ANTONIS, waarvan:
2.1. jonkvrouw BONNETTE BLADELIN, huwde LENAERT
DE CRANE, waarvan
2.1.1. GILLIS DE CRANE
2.1.2. PHILIPS DE CRANE
2.1.3. PETRONELLA DE CRANE
2.2. GILLETTE (GILLISE) BLADELIN, huwde CHARLES
(Il) FASQUE (VASQUEZ) heere van Bellekin. Beiden
overleden kort na elkaar in 1533 in hun herenwoning op
de heerlijkheid Bellequint bij Belle. Hun toen minderjarige kinderen waren, onder voogdij van Jan Breydel
en Hendrik vanden Coorenhuuse"':
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2.2.1. CHARLES (111) FASQUE (VASQUEZ). Hij deed
praktijkervaring op bij een griffier in Béthune
(Artois). Hij huwde een eerste maal met Marie, dochter van M(eeste)r Joos LANSSAEM. Zij overleed reeds
in 1552. 31 Hun kinderen kwamen op 20 mei 1663 te
Ieper onder voogdij van Ghislain Bulteel en Meester
Jan Tartare.' 2 Hij huwde een tweede maal met jonkvrouw CORNELIE dochter van THOMAES SARENSONE,
raadspensionnaris van St.-Winnoksbergen en Marie
Zuelhooft. 33 Charles III Vasquez had volgende kinderen:
2.2.1.1. een dochter.
2.2.1.2. ADRJANA VASQUEZ, gehuwd met PIETER
PUESSIN en met LEONARD TACCOEN, heer van
Zillebeke.
2.2.2. NICOLAIS FASQUE (VASQUEZ). In 1542/43
liep hij school te leper en in Belle. Hij huwde met
jonkvrouw CHRISTINA TASTEELS, dochter van
Hendrik. Hij werd baljuw van het Proostse (van
St.-Donaas in Brugge) in Belle.
2.2.2bis. PIETER VASQUEZ (niet vermeld m het
genealogisch handschrift van Schoore).
2.2.3. de oudste dochtere (PERYNE) gehuwd met
JACOB BAELDE tYpre, waarvan een zoon JAN
BAELDE. Volgens de staat van goed na het overlijden van de ouders, was dit een bastaarddochter.
2.2.4. JOANNA FASQUE (VASQUEZ) gehuwd met
(doorstreept in het handschrift: Jan van
Winneseele te Watou en verbeterd met:) DIERYCK
LOTTIN te Belle, waarvan 2 dochters.
2.2.4bis. MARGARETA VASQUEZ (niet vermeld in
het genealogisch handschrift van Schoore),
gehuwd met JOOST VAN CALOEN, baljuw van
Ingelmunster en naderhand in dienst van de Raad
van Vlaanderen in Gent. 34
2.3. MARIE BLADELIN, huwde JAN DE DOYS, waarvan 5
dochters
2.4. ÜMARINE BLADELIN, huwde HEINDRYCK VAN DEN
COORENHUUSE, waarvan 5 zonen en 1 dochter
3. de tweede dochtere VAN SCHOORE (geen voornaam vermeld,
maar dit is IDONIE) hadde ghetrauwt REGNAULT DONCHE
en( de) hadden tsamen een zane en( de) een dochtere, de zane
was religieux.

1
'
De naam Lanssaem
wordt vermeld in de
genealogie van Schoore.
L. VANDAMME. art. cit.. p.
122 vermeldt als eerste
echtgenote Maria. dochter van Joost Sarensone
(met als bron: Bergues.
Archives Municipales. FF
3I 1 GJ. Wellicht een vergissing.
" KBB. FM 129. dl. 23.
p. 184.
" Ook vermeld in een
genealogisch handschrift
Schinckelle uit+/- 1660
(in privaat bezit) met
tekening der wapenschilden. fo 27 kolom 1:
Dame Cornelia Sarawne
fa Thomas en Marie
Zuelhooft, esp(ous)a
mes(sir)e Charles
Vaersche ch( eva)/( ie )r,
si eigneu)r de Belquin,
sans génération. Zijn
kinderen zouden dan
allen als moeder Maria
Lanssaem hebben.
"Vermeld in
L. VANDAMME, art. cit.
" Nederlandse voornamen databank. Meertens
Instituut.
http:l/www.meertens.nl
onder 'Archibald'.

"KBB, FM 7. II, 205.
·" Ieper, Stadsarchief.
Fonds Cordonnier 16:
KBB, FM 33. dl. !, p.
l 1l. Deze gegevens ook
in B". BüNAERT, La
familie de Reve! à Ypres.
in: Le Parchemin, 53ste
jrg. nr. 254 (maart-april
1988), p. 95. Met als
bronvermelding: KBB.
FM 7. Il, p. 205.
"KBB, FM 42 farde
Y550 (Verdebout) geeft
enkele extra gegevens: de
vader van Anna de Reve!
was Jan de Reve!. baljuw
van de Zaal en Kasselrij
Ieper en overleed op 23
februari 1568 (1569 n.s.).
Haar moeder was Anna
de Waele, zij was overleden op 7 april 1555. In
strijd met de genealogie
van Schoore en met het
procesdossier is de vermelding dat haar vader
Gillis Verdebout gehuwd
zou zijn met Cornelia
filia Cornelius van
Schoore.

'' KBB, FM 7. II, 205.
Jan de Wulf was poorter van leper, maar
woonde te Steenwerck.
Op 2 april l 546 was hij
reeds overleden. Hij liet
aldaar een leen Ter
Blauwe Torre na, en nog
andere lenen en landen te
Herzele en Oudezele. Hij
was te Komen gehuwd
op 10 aug. 1535 met
jonkvrouw Jossijne van
de Kerkhove. overleden
rond 1574, eigenares van
2 lenen in Kassei. Jan de
Wulf behoorde tot een
vooraanstaande familie
uit Steenwerck.
SANDERUS. in zijn
'

0

Verheerlijckt Vlaanderen.

1735. 2de deel. 1de boek
p. 58. schrijft uitgebreid
over de familie de Wulf
bij de behandeling van
het kasteel van
Nieuwenhove in
Steenwerck. Zie ook B".
BoNAERT. Les de Wulf
aux quatre losanges, in:
Le Parchemin, nr. 266
(maart-april 1990), pp.
93-128.

3.1. joncvrouw BONNETTE DüNCHE, hadde getrauwd
GILLIS VERDEBOUT en hadden een zane.
4. de derde en( de) de joncxste dochtere VAN ScHOORE (erboven
staat bijgevoegd GEUJNE) hadde gehtrauwt ÜMAER CooLEN.
Waarvan een dochter:
4.1. (geen voornaam vermeld) COLIN, gehuwd met
ADRIAEN DE CORTEWYLLE.fs VIGOUREUX.
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De familie Verdebout
De rol van die Anna Verdebout, afstammelinge van Cornelis
van Schoore, in dit verhaal speelt is eigenlijk beperkt tot haar
overlijden zonder levende nakomelingen na te laten,. waardoor
het proces over het eigendomsrecht van de vier lenen te Oeren
ontstond. Haar verwantschap met eiser en verweerster wordt
door geen van beide partijen in vraag gesteld. Toch is het voor
de volledigheid goed die verwantschap ook eens aan te tonen
met archiefstukken.
Vooreerst is een kleine op punt stelling op zijn plaats. De vader
van Anna Verdebout wordt in het procesdossier Assebout (of
Assibout in het genealogisch schema van Vasquez) genoemd.
Assebout klinkt vreemd als voornaam. Maar in andere bronnen
vinden we Archambault (zie hiervoor) of Hardtsebout (zie verder). Archambault en Hardtsebout zijn goed te herkennen als
een Franse en Vlaamse variant van de voornaam Archibald. Het
eerste deel Archi- betekent eerste, opper- en komt zowel in het
Frans in de woorden archevêque als archiduc voor of in de
Nederlandstalige equivalenten aartsbisschop en aartshertog."
Assebout is dus wellicht een wat verbasterde vorm die door
Vasquez gebruikt wordt.
1. - Gillis Verdebout, Hij huwde Bonnette Douche. (zie hoger)
Hij was schepen van Ieper in 1528. 16 Zij hadden een zoon:

ll. - Archambault Verdebout. Volgens een quytschelding 37 van
het Ieperse stadsarchief van 21 februari 1533 (1534 n.s.) huwde
hij met jonkvrouw Anna de Revel, dochter van Jan. Getuigen
van zijn kant waren: zijn vader, Jacob Donche, priester en Pieter
van der Stichele de jonge, zoon van Franciscus. De getuigen van
haar kant waren: haar vader, Geraard de Revel, haar grootvader,
meester Boudewijn de Revel, haar oom en Jeronimus Haneron.
De akte vermeldt ook dat ldonie van Scooten (=Scooren) weduwe van Renault Donce, grootmoeder was van de bruidegom. 38
Hij was schepen van Ieper in 1536. 19 Zij hadden een dochter:
Anna Verdebout. Zij huwde te Ieper bij huwelijkscontract op 9
februari 1557 (nieuwe stijl) met Pieter de WULF, zoon van Jan
en Jossijne van de Kerkhove.4°

Net als Charles Vasquez hadden Pieter De Wulf en Anna
Verdebout op een bepaald ogenblik het katholieke geloof verlaten en waren ze protestants geworden. In het testament van haar
grootvader Jan de Revel werd zij onterfd. Anna's vader wordt
daar Hardtsebout Verdebout genoemd.4 1 Op dat ogenblik was zij
met haar gezin al niet meer te Ieper. Zij waren gevlucht naar
Norwich in Engeland. Pieter de Wulf is wellicht nooit meer naar
Ieper teruggekeerd. Reeds vóór 29 november 1576 was hij te
Norwich overleden, toen erfden hun minderjarige kinderen,
onder voogdij gesteld, van een verwante. 42
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Toen er voor de gereformeerden eindelijk betere tijden aanbraken, was dit voor de weduwe het signaal om met haar kinderen
terug te keren. Maar voor Anna Verdebout en haar kinderen zat
een nieuwe toekomst in hun land van herkomst er evenwel niet
in: in 1577 verdronk zij met haar kinderen in de haven van
Oostende .. .'-'
Haar bezittingen moesten dus nu verdeeld worden onder haar
rechtmatige erfgenamen. En hieruit ontstond het proces om de
achterlenen ...
Wie heeft gelijk volgens het feodaal erfrecht ?
De verwantschappen.

De genealogische opzoekingen bevestigen het stamboompje
van Charles III Vasquez volledig.
Wat de verwantschap, uitgedrukt in aantal generaties tot een
gemeenschappelijke voorvader met de overledene Anna
Verdebout betreft, zijn Charles III Vasquez en Martina Donche
gelijkwaardig. Laten we voor de eenvoud die afstand tot Annas
vader, Assebout Verdebout even bekijken: (zie schema, overlijdensjaren zijn deze van man/vrouw)
Cornelis van Schoore
Maria van Oeren
+/+
oudste dr.

Lodewijk Douche
Maria Heyndrickx
+ 1491/+

tweede dr.

Pieter Bladelin
Agnes van Schoore
+1527/+cal500

Renault Douche
ldonie van Schoore
+ ca 1514/+na 1514

Roeland Douche
Christine Ghyselin
+1495-1500/+

Charles II Vasquez
Gillise Bladelin
+ 1533/+ 1533

Gillis Verdebout
Bonnette Douche
+!+

Jacob Douche
Catharina Teernynck
+1552/1569

Charles III Vasquez
+cal580

Assebout Verdebout
Anna de Revel
+!+

Jacob Schynckele
Martina Douche
+ 1568/+cal585

Pieter de Wulf
Anna Verdebout
+vóór 1576/+ 1577

"KBB, FM 129, dl. 72.
p. 66: testament van Jan
de Reve!. opgemaakt te
Ieper voor de notarissen
Henri de Codt en Frans
Knockaert. Merghelynck
geeft als bron: Nr. 90,
Archives son Bonaert
prop(iétaire) à Sirault
1892. (te identificeren
met 3n Raoul Bonaert
(1853-1910) op basis van
A. MERGHELYNCK.
Vademecum .. " p. 63 en
278 en BN. BONAERT.
Histoire de la familie
Bonaert. in: Tablettes des
Flandres. Receuil 1. p.
93).
"KBB. FM 129 dl. 25 p.
661.
" KBB. FM 42 farde
Y550 (Verdeboul) met
bronvermelding: ex. Mss
Vellenaere" KBB. FM 7.
ll. p. 205. over Anna
Verdebout: Elle se no.ra
avec ses enfants dans Ie
port d'Ostende en 1577.
Merghelynck geeft als
bronvermelding: nr. 168.
Arch. son Bonuert,
prop(rietai)re à Sirault.
Zie ook hetzelfde verhaal
in BN. BONAERT. La
familie de Reve! à Ypres.
in: Le Parchemin. jrg. 53.
nr. 254 (maart-april
1988). pp. 87-106 op p.
96 noot 43.

Van Charles III Vasquez loopt een lijn van drie generaties
omhoog over zijn moeder Gillise Bladelin, over zijn maternele
grootmoeder Agnes van Schoore naar zijn maternele-maternele
overgrootvader Cornelis van Schoore. Van Assebout Verdebout
loopt een lijn van ook drie generaties omhoog over zijn moeder
Bonnette Donche, over zijn maternele grootmoeder Idonie van
Schoore naar zijn maternele-maternele overgrootvader Cornelis
van Schoore (toevallig volgt de lijn identieke kronkels).
Van Martina Donche loopt een lijn van ook drie generaties
omhoog over haar vader Jacob Donche, over haar paternele
grootvader Roeland Donche, naar haar paternele-paternele
grootvader Lodewijk Donche. Van Assebout Verdebout loopt
een andere lijn van ook drie generaties omhoog over zijn moeder Bonnette Donche, over zijn maternele grootvader Renault
Donche naar zijn maternele-paternele overgrootvader Lodewijk
Donche.
Wellicht heeft Martina (en degenen die na het overlijden van
Anna Verdebout de achterlenen aan haar hebben toegewezen)
geoordeeld dat bij een voor beide partijen gelijke generatieafstand tot Anna Verdebout, de directe 'koppeling' aan een naamdrager Donche primeert. In Anna Verdebouts kwartierstaat is
haar paternele grootmoeder immers een Donche, terwijl de
naam Vasquez nergens in haar kwartierstaat te bespeuren is.
Maar is dit wel van belang ?

Leenrecht versus gewoon erfrecht

"" De genoemde teksten
over leenrechten vindt
men. samen met heel wat
andere op:
http://w1ni:kulak.ac. bel
facult/rechten/Monballyu
/Rechtlagelanden/Vlaams
recht!vlaamsrechtindex
.htm

Het leenerfrecht hanteert andere regels voor vererving dan het
gewone erfrecht voor allodiale (=niet-leen) goederen, iets waar
Vasquez, maar wellicht vooral zijn advocaat Spronckholf in hun
finale repliek op hameren. Martina Donche en haar advocaat
Spetael houden zich op dat punt liefst van de domme. Dit niettegenstaande een traktaat over het leenrecht in Vlaanderen toen
reeds minstens een halve eeuw (in twee edities) in druk uitgegeven was (Antwerpen, 1517 en 1528) en ook Filips Wielants'
( 1441-15 l 0) Tractaet van den leenrechten na den hoven van
Vlaenderen, (voltooid mei 1491) in 1579 dat ook al méér dan 20
jaar was (Antwerpen, 1554) ... Dat had moeten volstaan om de
knoop door te hakken. Dat zij die teksten nog niet op het
Intemet.w konden lezen is geen excuus. Of evenmin dat ze nog
niet konden beschikken, zoals wij éénentwintigeeuwers, sinds
enkele jaren, over een gedegen studie over het leenrecht in
Vlaanderen in de 14d' en 15d' eeuw. 45

" RIK ÜPSOMMER.

"Omme dat leengoed es
tlwochste dinc 1·an der
weerelt". Het leenrecht
in Vlaanderen in de 14de
en J5'le ee1111·. Brussel.
1995.

Tijd dus om zelf even in het leenrecht te duiken.
Het leenerfrecht van descendenten is hier niet uiteraard van toepassing: Anna Verdebout, weduwe, verdronk in 1577 met haar
kinderen en liet geen nakomelingen na.
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Of van haar een ouder of een grootouder nog leefden weten we
niet. maar het is niet van belang, want het leenerfrecht zegt zeer
duidelijk: de clemmende in de rechte linie en moghen nemmermeer succederen naer leenrechte!6 m.a.w. dat ascendanten van
hun kinderen kunnen erven is volledig uitgesloten in het leenrecht.
We komen dus terecht bij het leenerfrecht van de collateralen
(de verwanten in de zijlinie)!'
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Verwanten in de zijlijn worden in parentelen ingedeeld: broers
en zusters van iemand horen tot de 2d' parentele (de l '" parentele is die iemand zelf dus), afstammelingen van een grootouder
(maar niet van de ouders) tot de 3d' parentele (dus: ooms en tantes en hun kinderen), afstammelingen van een overgrootouder
(maar niet van een grootouder) tot de 4d' (dus grootoom en -tantes, hun kinderen en kleinkinderen), enz ... Een parenteel is een
stamboom(pje) op zich. De leden van de 2ct', 3d', 4d' en 5d' parentele, die van dezelfde generatie zijn als die iemand, noemt men
resp. broers/zusters, rechte rechtzweers (=kozijns), rechte
anderzweers en rechte derdezweers. Er maar één 2d' parentele,
maar er zijn twee 3cte parentelen (nm!. enerzijds de afstammelingen van paternele grootouders en anderzijds de afstammelingen
van de maternele grootouders), vier 4cte parentelen, acht 5cte
parentelen.
Charles 111 Vasquez en Martina Donche waren beide rechte
anderzweers van Assebout Verdebout, maar zij behoren niet tot
dezelfde 4d' parentele, want de overgrootvader die ze met hem
delen is niet éénzelfde persoon (die is resp. Cornelis van
Schoore en Lodewijk Donche). Dus het erfrecht voor leden binnen éénzelfde parentele is ook niet van toepassing.4 8
Wat nu als er een betwisting is tussen pretendenten die niet tot
éénzelfde parentele behoren ?
In het Vlaamse leenrecht bestaat er voor patrimoniale lenen een
zgn. terugvalrecht.• 9 Patrimoniale lenen (ook wel gestruikte
lenen genoemd) zijn lenen die men van een ascendent of collateraal heeft verkregen via intestaat erfrecht. Dit in tegenstelling
tot lenen verkregen door koop of door een nieuwe belening
(aanwinsten dus, ook genoemd 'nieuwe lenen', 'acquesten' of
'conquesten'). Het terugvalrecht betekent dat vaderlijke goederen naar de vaderlijke zijde moeten gaan en moederlijke goederen naar de moederlijke zijde (een terugvalrecht is niet van toepassing op aanwinsten omdat men niet kan zeggen uit welke
zijde of lijn een aanwinst afkomstig is). Anna Verdebout had de
lenen geërfd van haar grootmoeder Bonnette Donche, die ze op
haar beurt had geërfd van haar moeder Idonie van Schoore.
Charles III Vasquez beweert dat ldonie de leengoederen elfde
van haar vader Cornelis van Schoore, dus dat het geen aanwin-

" R.

ÜPSOMMER. op. ciT..

p. 298.
r

Behandeld in R

ÜPSOMMER. op. ciT" p.

300 e.v. We noteren ook
dat plaals1·en·111/i11g (een
systeem waarbij kinderen
de plaats innemen van
een ouder. die had moeten erven indien deze niet
vóór de erflater overleden was) in de zijlijn (en
evenmin in de rechte lijn)
in het leenerfrecht nieT
bestaat.
" De leenerfopvolgingsorde hiervoor wordt
samengevat in R.
ÜPSOMMER. op. ciT" p.

308, schema 6. Indien
Charles III Yasquez en
Martina Donche wél tot
dezelfde parentele hadden behoord. dan waren
volgende regels van toepassing: Binnen éénzelfde parentele gaat een
leen naar de collateraal
die het dichtste in graad
staat tot de gemeenschappelijke voorouder (R.
ÜPSOMMER. op. ciT" p.

307 ). Als ze allebei bvb.
van Cornelis van Schoore
hadden afgestamd. dan
hadden ze dezelfde
graad. In dit geval zou
een mannen voorrecht en
een eerstgeboorterecht
(in die volgorde) van toepassing zijn (R.
ÜPSOMMER. op. ciT" p.

309). Charles zou dan
geprimeerd hebben
boven Martina.
" R. ÜPSOMMER. op. cir"
p. 310.

sten waren die Idonie van Schoore en Renault Donche bvb.
gekocht hadden, maar daarentegen patrimoniale lenen, dus vallen ze onder het terugvalrecht.
Het terugvalrecht toepassen betekent dus dat de leengoederen
de zijde van ldonie van Schoore moeten volgen en niet die van
haar echtgenoot Renault Donche. Alles staat of valt dus met
waar de bewuste leengoederen vandaan komen.
De bewering van Charles Vasquez dat de lenen oorspronkelijk
aan Idonie van Schoore en haar vader Cornelis toebehoorden
wordt terecht als een belangrijk element aangehaald. Charles III
Vasquez schrijft letterlijk in stuk H: alzoo de questieuse leenen
hebben originalick toebehoort de voornoemde joncvrauwe
Idonie filia Cornelius van Scoore. In het procesdossier wordt
dat niet door Martina Donche betwist, maar ook niet expliciet
toegegeven. Wel poneerde zij in stuk G dat Charles Vasquez
geen bewijzen aanbrengt voor zijn stamboompje: bij zijnen
boom ghedenomineert ende ghearticuleert. Bij faulte van welcke prueve dh( eesche )re gheensins en can eenich recht pretenderen ofte heesschen ande zelve vier leenen. Maar omdat ze van
dit gebrek aan geleverde bewijzen een punt maakt, geeft ze
onrechtstreeks toe dat die verwantschap belang heeft en dat de
lenen dus toch best wel van Idonie van Schoore of haar vader
Cornelis kunnen komen.
Volgens stuk H van het procesdossier leverden Charles Vasquez
en zijn advocaat Sproncholf bewijzen dat de vier lenen in leenhofregisters oorspronkelijk op naam stonden van Cornelius van
Schoore en dan op zijn dochter Ydonie van Schoore: Alvooren
presenteert dheesschere preuve dat de ghelibelleerde leenen
staen ten registre vanden leenhove originalick upt hooft van
Cornelis van Scoore ende Ydonie zijn dochtere respectievelicke
We hadden die bewijsstukken toch wel graag even gezien! Want
hoewel er eind l 5d', begin l 6<le eeuw nogal wat leenregisters tot
stand kwamen betreffende de Burg van Veurne, blijkt het zeer
moeilijk daar die bewijzen in te vinden ...

Op zoek naar vier achterlenen
Nemen we bvb. eerst even het vierde leen, afhangend van het
Hof van Oeren, onder de loep.

"' Brugge. Rijksarchief.
Leenhof Burg van
Veurne. nr. 8.

In een leenregister van de Burg van Veurne, lopend over de
periode 1503-153050 vinden we vanaf folio 368v het Hof van
Oeren beschreven, ongetwijfeld aan de hand van een denombrement opgemaakt door Joos van Wulfsberghe en overgemaakt
in daten vanden xvj-en dach van ougst xv. C vichtiene ( 16 augustus 1515). Het Hof van Oeren had toen een foncier van 18
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gemeten. Daarna volgt de opsomming van de ervan afhangende
achterlenen: vanden welcken desen leene ende have zijn ghehouden diversche manscepen ende achterleene, daen of de
ghene dit bekent zijn hiernaer volgen. In totaal 55 achterlenen
worden opgesomd (tot folio 374). 5 '
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We vinden hierin evenwel slechts éénmaal5 2 Idonie van Schoore
vermeld (fo 368v, het 5cte achterleen): joncvrauw Ydonie van
Schore weduwe van wijlen Renault Donche, een leen groot ij
1( ine )n lands inde voorn( oemde) prach( ie) van Oeren, staende
ter meester vrome ende ten dienst in de voors. vijf schell(ingen)
par( is is) s( iae )rs ghemet ghemets gehelijcke.
Identiek dezelfde informatie vinden we in tweede leenregister
van de Burg van Veurne in het ARA, samengesteld in 1521 door
Joos vanden Kelnare bij ordonnantie van de Rijselse
Rekenkamer, maar op basis van gegevens uit 1503, 1514 en
1515. 53
In de Archives Départementales du Nord te Rijsel (ADN) vinden we een derde leenregister van de Burg van Veurne over de
periode 1502-1515. Daar lezen we: Renault Donche, ter cause
van Ydonie zijnen wyve houd een leen groot twee lijnen ligghende in Oerne ... 54 Zo te zien is het leenregister in de ADN het
oudste en zijn deze van het RAB (Rijksarchief in Brugge) en het
ARA (Algemeen Rijksarchief in Brussel) afschriften, die up-todate zijn gebracht, in het leenregister van het ADN leeft immers
Renault Donche nog, in de andere twee is Idonie reeds zijn
weduwe.
We vonden ook een denombrement van het Hof van Oeren van
25 november 1502 ingediend door Joos Claeissone fs Joos.
Daar wordt ook maar één enkel achterleen van 2 lijnen vermeld
(het 15de), in bezit van Renault Donche, echtgenote van Idonie
(familienaam niet vermeld).''
De verwoording in het leenregister in het ADN geeft wel ondubbelzinnig aan dat Renault Donche alleen in naam van zijn vrouw
eigenaar is van het achterleen. Dat sluit dus aan bij de stelling
van Charles III Vasquez dat - althans dit ene - achterleen originalick aan ldonie van Schoore toebehoorde. Maar er is wel een
grote discrepantie wat de oppervlakte betreft. Alle feodale bronnen hebben het steevast over een leen van 2 lijnen (=200 roeden) groot, en dat past, zelfs met een ruime marge, toch niet zo
goed op het door Charles Vasquez genoemde vierde leen, dat hij
een grootte van 4 lijnen en enkele roeden toedicht (=iets meer
dan 400 roeden), of dubbel zo groot. ..
Wat met de 3 achterlenen gehouden van het Hof Ten Broucke ?
Hier staan we voor een raadsel. In het eerder vernoemde leenregister van 1453 vinden we nergens het Hof Ten Broucke met

" Er staat overghegeven
bij wijlen Joos van
Wulfsberghe ... ougst
xv.C 1•ichtiene. Hiermee
zal bedoeld worden dat
Joos van Wulfberghe
(uiteraard) nog in leven
was op het moment dat
hij de laatste hand legde
aan deze beschrijving.
maar reeds overleden op
het moment dat het in het
leenregister ingeschreven
werd. Hij moet kort na
die datum overlijden zijn.
Dit is volledig in overeenstemming met het feit
dat het Hof van Oeren al
in 151 7 in het bezit was
van Geraard van
Langhele. echtgenoot van
Eleonora van
Wulfsberghe.
(Zie p. 143).
"We vinden wel in het
leenregister op de volgende pagina (fo 369)
jonC\'r(o1111·J _ _ [niet
ingevuld] van Schore
twijf P(er)chernl 1•an
Hemstre. die niet minder
dan 6 achterlenen van dat
hof bezit. alle in Oeren
gelegen. groot resp. 4
gemeten. 1 gemet. 3
gemeten. 5 gemeten. 2
stukken van elk 50 roeden en nog een stuk van
1 gemet. Het gaat hier
om Jozijne van Schoore.
dochter van Renault van
Schoore. een broer van
ldonie en Agnes van
Schoore (zie de genealogie van Schoore ).
'' Brussel. Algemeen
Rijksarchief;
Rekenkamer. 1087. folio
249v met op zelfde blad
ook de 6 achterlenen
gehouden door N. van
Schore. echtgenote van
Percheval van Hemstre.
" Rijsel, Archives
Départementales du
Nord. B 4012, fo 209v.
" KBB, FM 55bis (analyses leendenombrementen
Burg van Veurne), nr.
613.

I

foncier in Oostvleteren vermeld (?) 56 Ook in leenregisters van
1470 en 1472 geen spoor. 57 Ook in de gedetailleerde leenregisters 1503-1530 (zie hoger), 1521 (zie hoger) en het basisdocument voor die vorige twee, dit van 1502-1515 (zie hoger) die
allen de leenhoven volgens parochie beschrijven, vinden we wel
een 20 à 25 folios over Oostvleteren (resp. folios 234-253 en
folios 161-175 in de eerste twee registers), maar daaronder niet
een Hof Ten Broucke. En bij volledige lezing van wat er over
Oostvleteren staat ook geen enkel achterleen in bezit van ldonie
van Schoore ....
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Ging het Hof ten Broucke dan niet af van de Burg van Veurne,
maar misschien rechtstreeks van de Wetachtige Kamer van
Vlaanderen (het hoogste leenhof) ? We vinden het niet vermeld
in een lijst van rond 1500 van dergelijke lenen.5 8
Een opzoeking in de leenverheffingsrekeningen van de Burg
van Veurne bracht ook geen soelaas. Het leverde wel meerdere
vermeldingen van van Schoores, Donches, Vasquez, Bladelins
en Verdebouts op, maar helaas geen enkele die betrekking heeft
op één van de vier questieuse achterlenen. 59
"In KBB, FM 55bis
(analyses leendenombrementen Burg van
Veurne). zijn er onder de
5 leendenombrementen
betreffende Oostvleteren
helaas geen die over het
Hof ten Broucke gaan.
" Resp. Brugge,
Rijksarchief Leenhof
Burg van Veurne, nr. 142
en Brussel, Rijksarchief,
Rekenkamer, l 086.
'" R. OPSOMMER, op. cit ..
p. 180en 193"
"Ook een raadpleging
van de reeks Brugge.
Rijksarchief. Charters
met Blauw Nummer
onder de benamingen
Oostvleteren. Ten
Broucke en Syboutsdelf
leverde geen bruikbare
gegevens op.

Er blijft dus enkel het vierde leen de enige strohalm over om ons
aan vast te klampen, als we daarbij dan ook het verschil in
oppervlakte doorslikken.

Besluit

Van dit vierde leen weten we dat het aan ldonie van Schoore
behoorde en niet aan haar man Renault Donche. Of zoals
Vasquez' advocaat Spronkholf het verwoordt: Reynoult
[Donche] vremde was ande zelve leenen, ende alleenlick kerckelick vooght vande zelve zijne huusvrauwe.
En dus moet het haar zijde volgen en via terugvalrecht op haar
vader Cornelis van Schoore en vandaar naar diens achterkleinzoon Charles III Vasquez gaan.
Martina Donche moeten we dus ongelijk geven in deze zaak.

_ __

Een vluchteling heeft ingepakt en staat klaar om te vertrekken, uit : R. Van Roosbroeck (ed.),
Patientia. 24 politieke emblemata door Joris Hoefnaghel, 1569, Brussel, 1935, plaat VI

Anna Verdebout, geloofsvluchtelinge
(1568-1577)

PIETER DONCHE
161

In onze vorige bijdrage kwam de familie Verdebout te leper ter
sprake. Over de figuur van Anna Verdebout vonden we een aantal interessante biografische gegevens in relatie tot de godsdiensttroebelen te Ieper, die het zeker waard zijn om verhaald te
worden.

' Brussel. Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck (verder:
KBB. FM) 42 farde
Y221 (Frutier): Hij werd
begraven te Ieper in april
1565 (kerkrekening).
Zijn grafschrift in de
Ieperse St.-Maartenskerk
werd opgetekend door
Cornelius Gailliard: Hier

licht Alonse Fruutierfs
Victor en Marguerite
Hanneron fa Nicaisen
ende van Denise
Hanneron, Alonsens 1ste
wijfobiit 1543 en(de)
joncvrouwe Jehenne van
der Fosse. Alonsens
tweede wijf Zijn eerste
huwelijk met Marguerite
Hanneron had plaats op
13 mei 1532 (KBB. FM
33 index).
' KBB, FM 33. dl. !. p.
125: een quytsche/ding
van 9 febr. 1556 (1557 n.
st.J ..
' B". BONAERT. Les de
Wulf aux quatre losanges. in: Le Parchemin, nr.
266 (maart-april 1990).
pp. 93-128. Uit: Brussel.

Algemeen Rijksarchief,
Raad van State en
Audiëntie. nr. 28/169
vol. 1.

Anna Verdebout was te Ieper bij huwelijkscontract op 9 februari 1557 (nieuwe stijl) gehuwd met Pieter de WULF, zoon van
Jan en Jossijne van de Kerkhove. Haar getuigen waren Jan de
Reve!, voogd en grootvader, Victor de Reve!, oom, Jan
Hanneron, Pieter van der Stichele en Andre Vaellant, verwanten. Zijn getuigen waren zijn moeder (Pieter de Wulfs vader was
reeds overleden), Boudewijn van Meteren alias Wyts, heer van
Winchem en Wulverghem, Alfons Frutier,' Joos van Meteren,
zoon van Boudewijn en jonker Joost Lansaem fs meester Joost.'
Pieter de Wulf was lid van het College der 27 van de stad Ieper.'
In 1569 bezaten Anna Verdebout en Pieter de Wulf een huis in
de Ieperse Mondstraat, verhuurd aan meester Urias Pollet.
Pieter de Wulf en Anna Verdebout waren op een bepaald ogenblik aangestoken door de nieuwe geloofsideeën, zoals blijkt uit
een aantal persoonlijke documenten. Maar laten we, voor een
goed begrip, eerst de historische achtergrond van de reformatie,
in het bijzonder te Ieper, nog even reconstrueren.
Vanaf de eerste helft van de 16"' eeuw begonnen reformatorische ideeën inzake religie steeds meer op te komen. De wereldlijke en religieuze overheid poogde met keizerlijke plakkaten
(verordeningen) en inquisiteurs deze nieuwe ideeën te bestrijden. Vanuit Artezië kwamen de ideeën weldra ook de Westhoek
binnen: in 1559 doken de eerste calvinistische predikanten in de
Nederlanden op en vanaf 1562 werden de eerste clandestiene
hagepreken gehouden. Zij wonnen veel aanhangers in de
Westhoek. Niet alleen onder het gewone volk waar de religieuze onvrede zich bovenop de sociale onvrede had geënt, maar
ook onder de lagere adel werden velen aanhangers van de nieuwe ideeën. Zij richtten zelfs een Eedverbond op dat de
afschaffing van de plakkaten vroeg. Maar de acties voor de uitvoering van de plakkaten werden daarentegen nog verscherpt.

Het toenemend aantal veroordelingen door steeds actiever wordende inquisiteurs deed vanaf de 1560-er jaren meer en meer
bedreigden op de vlucht slaan. In Westelijk Vlaanderen. waar de
reformatie stevig wortel had geschoten, verkoos men vooral
naar Engeland te vluchten en daar betere tijden af te wachten.
Engeland had reeds ten tijde van Hendrik VIII het katholicisme
de rug toegekeerd en in november 1565 had zijn dochter. koningin Elisabeth 1 de stad Norwich speciaal voor geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden opengesteld.'
162

De gemoederen geraakten steeds meer verhit. Een uitbarsting
bleef niet uit: in de zomer van 1566 raasde gedurende zes weken
een Beeldenstorm door de Nederlanden. De Spaanse overheid
was dermate onthutst over de intensiteit van deze gebeurtenis
dat koning Philips II van Spanje het volgende jaar de hertog van
Alva als nieuwe landvoogd naar de Nederlanden stuurde. samen
met 10.000 keursoldaten om orde op zaken te stellen. Alva
richtte meteen een uitzonderingsrechtbank op. de Raad van
Beroerten, zeer snel in de volksmond omgedoopt tot Bloedraad.
Uitgebreide onderzoeken werden gevoerd om zoveel mogelijk
inlichtingen te verzamelen over al wie van ver of nabij met de
godsdiensttroebelen te maken had. Velen voelden zich bedreigd
en sloegen op de vlucht.
Ook Pieter De Wulf en Anna Verdebout hadden het katholieke
geloof verlaten en waren protestants geworden. Anna Verdebout
haalde hiermee de woede over zich van haar grootvader Jan de
Reve!. Toen deze op 18 januari 1569 zijn testament liet opmaken specificeerde hij daarin niet alleen dat hij bij zijn echtgenote in de Minderbroeders te leper wilde begraven worden, maar
tegelijk ook dat hij zijn kleindochter Anna onterfde omdat zij
heur begheven heeft totter ketterie en dat daarom alleen Lipkin
en Tannekin de Revel, kinderen van haar oom Victor de Revel,
zijn testamentaire erfgenamen waren. 5
Op dat ogenblik was zij met haar gezin al niet meer te Ieper. Zij
waren gevlucht.
Vooral na de harde repressie in de eerste maanden van Alvas
aanwezigheid in de Nederlanden was een massale uitwijking op
gang gekomen, vooral richting Engeland. Hetzij naar het
Engelse kustplaatsje Sandwich, hetzij naar London waar de
vluchtelingen de Austin Friars kerk ter beschikking kregen, hetzij naar Colchester, hetzij naar Norwich. toentertijd de tweede
grootste stad van Engeland. In 1568 waren er te Norwich reeds
1.132 Vlaamse en 399 Waalse vluchtelingen en vier jaar later, in
1572 bestond de bevolking van ongeveer 15.000 inwoners voor
niet minder dan een derde uit inwijkelingen die van over het
Kanaal kwamen. 0 Vluchtelingen uit de Westhoek en speciaal uit
Ieper namen er zelfs een bijzonderde plaats in: de Vlaamse protestantse gemeente werd er bediend door een Ieperse predikant

'Vluchtelingen om
geloofsredenen uit de
Westhoek trokken vooral
naar Engeland. Al in
15-14 was de Nederduitse
vluchtelingenkerk in
Engeland een sterke
gemeente geworden. In
154 7 werd te Canterbury
de eerste vluchtelingenkerk voor gereformeerden gesticht. In 1550 kregen vluchtelingen uit de
Nederlanden de Austin
Friarskerk te Londen ter
beschikking. Ook in de
Engelse kuststreek ontstonden duchtelingenkerken. zoals te
Sandwich en Norwich.
' KBB. FM 129. dl. 72.
p. 66: testament van Jan
de Reve!. opgemaakt te
Ieper voor de notarissen
Henri de Codt en Frans
Knockaert. Merghelynck
geeft als bron: N1: 90.

Archil'es B011 Bonaerr
prop(iétaire) à Sirault
1892. (te identificeren
met Bn Raoul Bonaert
( 1853- 19 IO) op basis van
A. MERGHELYNCK. Vade-

mecum pratique et urile
de connaissances historiques .... Doornik. 189697. anastatische herdruk
Flandria Nostra. Torhout.
1986. p. 63 en 278 en B'.
BüNAERT. Histoire de la
familie Bonaert. in:

Tahlertes des Flandres.
Recueil L p. 93 ).
0
R. ESSER. Strangers within the Gates: Dutch and
Walloon refugees in
Norwich. in: Westhoekinfo. ts. van Westhoek.
Kring voor Geschied- en
Familiekundig onderzoek
in de Westhoek. jr. 8. nr.
!. april 1992. pp. 28-34.
IDEM. Social concern and
calvinistic duty: the
Norwich strangers· community. in: (ed.)° W.
BEELE. J. DECAESTECKER.
L. VA;>;DA~IME. E. V..\:-;
DER BACWHEDE. Het

Belo()fde Land. Acht
opstellen m·er 11·erken.
ge/m·en en 1·/uchten tijdens de XV/de en X\11/de
eeuw. Bijdragen tof de
geschiedenis 1·an de

Westhoek !, Dikkebus,
1992, pp. 172-184.
' Deze brieven werden
waarschijnlijk tijdens
huiszoekingen door de
overheid gevonden en in
beslag genomen omwille
van de inlichtingen die er
over gereformeerden in
te vinden waren. 65 van
deze brieven belandden
uiteindelijk in het Ieperse
Stadsarchief. maar zij
gingen. met de rest van
het Ieperse stadsarchief
in de vlammen op in de
Eerste Wereldoorlog. In
1857 waren zij gelukkig
reeds uitvoerig bestudeerd in een artikel van
90 bladzijden: H.Q.
JANSSEN en J.H. VAN
DALE, De Her\'Ormde
vluchtelingen 1•an Yperen
in Engeland. in de reeks
Bijdragen tot de
Oudheidkunde en
Geschiedenis inzonderheid van ZeeuwsVlaanderen. 1857.
' In de brieven wordt
Anna Verdebout niet
woordelijk vernoemd,
maar toch kan er geen
twijfel zijn dat de Pieter
de Wulf die uit Norwich
schrijft haar echtgenoot
is. Beide brieven zijn
gericht aan Victor
Fruutier. die hij in de
tweede brief zijn cousijn
noemt. Wellicht een verwante van de Alfons
Frutier die getuige was
van zijn kant in hun
huwelijkscontract. In de
eerste brief verzoekt hij
ook de groeten te doen
aan Jan en Victoor de
Rel'e!is. (de Reve!). dit
moeten dan de grootvader en oom van Anna
Verdebout zijn. tevens
getuigen van haar kant in
hun huwelijkscontract.
9
KBB. FM 32 dl. VI
(nota's uit stadsrekeningen 1551-1595). uit
stadsrekening 1.4.1560/ 1
- 31.3.1562 fo 6v. Victor
Frutierf1 Alphonse was
pachter bij aankoop van
het ambt van klerk van
de weeskamer 'loco
Alphonse Frutier'. Victor

en in de jaren 1567-68 was de Ieperse brouwer Thomas Bonneel
zelfs burgemeester van Norwich.
Ook Pieter de Wulf en Anna Verdebout waren met hun gezin en
dit zeker al in 1568 naar Norwich gevlucht. Hiervan getuigen
nog twee brieven' die Pieter de Wulf" vanuit deze stad schreef
aan zijn achter- (en wellicht ook katholiek) gebleven familieleden. Beide brieven zijn gericht aan Victor Fruutier, de zoon van
de Alfons Frutier die getuige was in zijn huwelijkscontract van
10 jaar eerder. In zijn tweede brief noemt Pieter de Wulf hem
zijn kozijn. Victor Frutier fs Alphonse had in 1561-62 zijn vader
opgevolgd als klerk van de Ieperse weeskamer. 9
In zijn eerste brief vanuit Norwich van 8 januari 1568 dankt hij
Victor Fruutier omdat hij de procuratie (volmacht voor een wettelijke handeling) die hij hem gestuurd had ontvangen had en
zou volbrengen. Maar hij toont zich wat gepikeerd omdat Victor
Frutier hem niet de gevraagde rekeninge van zijne administratie
toegezonden had. Vermoedelijk wordt hier een rekening van
beheer van de Wulfs eigendommen in Vlaanderen bedoeld. Dat
Victor Fruutier als reden opgaf dat hij hem met vrouw en kinderen eigenlijk terug in Ieper verwacht had en dat hij daarnaast
nog een of ander gebod van Alva inroept, vond Pieter geen geldige reden. Hij moest toch weten dat hij nu veilig in Norwich
zit, en dat een reis in volle winter op korte termijn onredelijk is,
maar bovenal dat het periculeus is in die landen [Vlaanderen]
en sonderlinghe in die stadt [leper] te com(m)en. En dat ic
soude moeten co(m)pareeren voor den duck [de hertog van
Alva], jeghens den welcken ic niet en weet yet yutstaens [iets
uitstaans] te hebben, overmidts ic niet misdaen en meen te hebben jeghens den coninck. Ook wil hij zijn vrouw en kinderen
niet in de steek laten om zijn bezittingen te komen verdedigen
in Vlaanderen. Zijn aanwezigheid op preken van hervormden
was niet onwettelijk: Want dat ic ter predicatie ghegaen hebbe
en es niet ghewesit zander toelatinghe vanden grave en der
wet.'"
Hij maande Victor Fruutier aan goed zijn belangen wettelijk te
verdedigen: Hoopende dat ghy, acht hebbende up mijne huusvrauwe en( de) kinderen, mijn zaecke zult vooren staen naer 't
gebodt Codes in den wetboucken daert u moghelijck waert.
Victor Fruutier moet ook in eerdere brieven geprobeerd hebben
hem van zijn hervormd geloof te doen afzien, wat hem ook niet
erg zint: Voort, zo vele als uwen raet en( de) vermaning he angaet, waenneide ghy begheert, dat wy niet obstinaet [standvastig in de hervormingsgezindheid] en bliven nochte hardneckich,
dinckt my onnoodich te weisen. En als Frutier hem aanraadt niet
naar slechte raadgevers en leugenaars (de hervormden) te luisteren, antwoordt hij dat zijn raad die hij gaf om naar Ieper en
naar de katholieke eredienst terug te keren pas slechte raad zou
zijn: Ghy scrijft ooc, dat wy gheen quaede raeders en( de) lug-
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heners ghelooven en zouden. Dat en hebben wy ooc tot noch
niet ghedaen nachte en hopet noch niet te doene, ten waere dat
wy uwen raedt volgden, die ons raedt als goede vriendekins
weider te keeren naer Ypre en(de) ons te reco(n)siliere(n) met
ul(ieden) bisscop en( de) pastuer ... Zijn standpunten en reacties
worden uitgebreid met allerlei bijbelse uitspraken en vergelijkingen beargumenteerd.
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Hij eindigt met praktische zaken. Hij verzoekt de groeten te
doen aan Jan en Victor de Reuelis (de Revel) en aan al zijn
vrienden. Aan Fruutier persoonlijk vraagt hij te waken over zijn
goederen achtergelaten in zijn huis in Ieper, in het bijzonder zijn
klederen en hem ook nog 100 angeloten (een fors bedrag) 11 toe
te sturen. Hij bedreigt hem met strenge maatregelen, als hij
daaraan niet voldoet en zijn bezittingen oneerlijk zou besturen.
Dat zijn bezorgdheid om het vertrouwen dat hij in Fruutier kon
stellen voor het beheer van zijn goederen, terecht was blijkt uit
een korte brief van vier maand later: Op 19 mei 1568 schreef hij
vanuit Norwich opnieuw aan Victor Fruutier te Ieper, die hij zijn
cousijn noemt. Hij verwijt hem dat hij, die zichzelf een eerlijk
man noemt en die een goed leven kan leiden, zich niettemin
toch zijn goederen toegeëigend heeft. Hij uit nogmaals scherpe
bedreigingen. Hij verwijt hem misbruik te maken van zijn situatie van vluchteling: dat ic int landt niet comen en mach om der
groote tyrannie wille, die men aldaer anrecht, insonderheidt
inde stadt van Ypere ...
Anna Verdebout had door haar hervormde geloofsovertuiging
de woede over zich van haar grootvader Jan de Revel gehaald.
Toen deze op 18 januari 1569 zijn testament liet opmaken specificeerde hij daarin niet alleen dat hij bij zijn echtgenote in de
Minderbroeders te Ieper wilde begraven worden, maar tegelijk
ook dat hij zijn kleindochter Anna onterfde omdat zij heur begheven heeft totter ketterie en dat daarom alleen Lipkin en
Tannekin de Reve!, kinderen van haar oom Victor de Reve!, zijn
testamentaire erfgenamen waren."
Op 10 mei 1571 werden de bezittingen die Pieter De Wulf en
Anna Verdebout in Ieper achtergelaten hadden geconfisqueerd. 1)
Pieter de Wulf is wellicht nooit meer naar Ieper teruggekeerd.
Reeds vóór 29 november 1576 was hij te Norwich overleden.
Op die datum immers, erfden hun minderjarige kinderen Jan,
Frans, Abraham en Clara de Wulf, onder voogdij van Victor de
Reve! en Jan Questier, van Joanna de Cortewille, dochter van
Adriaan, 1• weduwe van jonkheer Jan Claissoone, raadsheer van
de koning van Castilië en ontvanger van West-Vlaanderen. Op
dat ogenblik woonde de weduwe Anna Verdebout met haar kinderen nog steeds in Naerdtwijck Nordewijck (Norwich). 15

Frutier wordt in die functie ook vermeld in de
rekening van l.4.157331.3.1573/4. In de rekening van het jaar daarvoor wordt hij vermeld
als hooftman van de
wake ter poorte. In BN.
BONAERT, Les Keingiaert,
seigneurs de Denterghem
et de Gheluvelt, (Recueil
XXXIII uitgegeven door
de Office Gén. et Hér. de
Belgique), Brussel, 1983,
vindt men een klein fragment (anderhalve pagina)
van de genealogie Frutier
te leper ( 1457-eind
1500). maar zonder de
Alphonse of Victor
Frutier.
"' De graaf van Egmond
had in september 1566
tijdens een bezoek aan
leper toegestaan dat de
hervormden een bedehuis
buiten de stad bouwden.
In april 1567 was de
godsdienstbeleving er
evenwel weer verboden
en de volgende dag werd
het bedehuis (een inderhaast opgetrokken
schuur) afgebroken.
11
Een angeloot is een
Franse gouden munt door
Lodewijk IX voor het
eerst geslagen en aldus
genaamd naar de aartsengel Michaël die de draak
versloeg. Er werden ook
angeloten in Engeland
geslagen. Zie STALLAERTS
Glossarium 1·a11 rerouderde rechtstermen.
kunstwoorden en andere
uitdrukkingen. Leiden.
E.J. Bril!. 1890. derde
deel door F.
DEBRABANDERE en anastatische herdruk van de
eerste twee delen.
Handzame. Familia et
Patria. 1978. In 1514 was
één angeloot equivalent
aan 6 pond. l 2 schellingen parisis. Zie P.
DoNCHE. Lyeden ,·an
oorlooghe in de kasselrij
Ieper anno 1524. in:
Westhoek Genealogisch
Jaarboek. V. Dikkehus.
1988. p. 153. noot 7.

"KBB, FM 129, dl. 72,
p. 66: testament van Jan
de Reve!. opgemaakt te
Ieper voor de notarissen
Henri de Codt en Frans
Knockaert. Merghelynck
geeft als bron: Nr. 90,
Archives 8° 11 8onaert
prop(iétaire) à Sirault
1892. (te identificeren
met Bn Raoul Bonaert
( 1853-1910) op basis van
A. MERGHELYNCK, op.
cit., p. 63 en 278 en BN.
BONAERT. Histoire de la
familie Bonaert. in:
Tab!ettes des Flandres.
Receuil 1, p. 93 ).
'' Brussel. Algmeen
Rijksarchief. Kwitanties
van de Rijselse
Rekenkamer (Acquits de
Lille). nr. 285.
" Merkwaardig: Ook
Charles JII Vasquez erft
in 1576-1577 van Anna.
dochter van Adriaan
Cortewille. (zie ons voorgaand artikel in deze
bundel. paragraaf: De

Na het generaal pardon van juni 1574, de Pacificatie van Gent
(8 november 1576) en de erkenning van deze religievrede door
de nieuwe landvoogd Don Juan in zijn Eeuwig Edict van 12
februari 1577 herbegon voorzichtig een publieke uitoefening
van het calvinisme. Voor velen was dit het ogenblik om terug te
keren naar hun streek van herkomst. Kwam ook de weduwe
Anna Verdebout met haar kinderen rond die tijd terug of eerder?
Een nieuwe toekomst in Vlaanderen was voor hen evenwel niet
weggelegd. Anna Verdebout en haar kinderen kwamen om het
leven in 1577 te Oostende in ongewone omstandigheden' 6 :
samen met haar kinderen verdronk zij in de haven van
Oostende ... 17 Was dit een stom ongeluk bij de terugkeer of een
wanhoopsdaad na een niet geslaagde herintegratie ? We hebben
er het raden naar.
familie Vasquez en
Charles (lil) Vasquez: 15
gemeten in Oeren)
'' KBB. FM 129 dl. 25 p.
661.
"' KBB. FM 42 farde
Y550 (Verdebout) met
bronvermelding: ex. Mss
Vel/enaere ..

,- KBB. FM 7. IL p. 205.
over Anna Verdebout:
Elle se norn ai•ec se.1
enfánts dans Ie porr
d'Ostende en 1577.
Merghelynck geeft als
bronvermelding: 111: 168,
Arch. 8° 11 8011aerr.
prop(rietai)re à Sirault.

Zie ook hetze 1fde verhaal
in BN. BONAERT. La
familie de Reve! à Ypres.
in: Le Parchemin. jrg. 53.
nr. 254 (maart-april
1988). pp. 87-106 op p.
96 noot 43.
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Stadsplan van Terwaan. 1538-1540. met centraal de kathedraal. uit : J. Van Buggenhout.
Geschiedenis en vernietiging rnn de stad en bisdom Tenrnan. Torhout. 1981 (losse kaart)

/

' M. Dierickx. La réorganisation de la hiérarchie
ecc/ésiastique des PavsBas par la bulle de 1559
flit élaborée pendant la
seconde période du
Concile de Trente. en
1551-1552. in Revue
d'Histoire Ecclésiastique.
LIX ( 1964 J. 2. p.489499. Zie eveneens in dit
kader Id .. Le dé/Jut de la
réforme catholique a11x
Pays-Bas. in :
Miscellanea Historiae
Ecclesiasticae. Il. in:
Bibliothèque de la revue
d'histoire ecclésiastique.
fase. 44. p.139-162. en
meer bepaald over de
stichting van de nieuwe
bisdommen p. 142-147.
'0. Bied. Théro11a1111e.
1111e ville disparue. in:
Bull. Hist. Philol. Com.
Trav .. 1894. p. 191-216.
'Onze aanpak verschilt
dus enigszins van de uitgave van de rekening van
het bisdom Doornik uit
1507-1508. Zie M.
Yleeschouwers - Van
Melkebeek. Un compte
de la recette générale de
l'éi·êque de To11rnai
( 1507-1508) (Londen.
P.R.0" '36/82). in:
Bulletin de la
Commission Royale
d'Histoire. dl CL!. 3' afl ..
1985. 109 p.
' B. Janssens de
Bisthoven en C. de
Backer. Inventaris i·an
het Bisschoppelijk
archiefi•an Br11gge.
KADOC. reeks B:
Inventarissen van archieven niet bewaard op het
Kadoc. nr. 6. 1984. p.3.
Zie eveneens B. Janssens
de Bisthoven. Het jimds
i·an het bisdom leper op
het bisschoppelijk archief
te Brugge. in:
Handelingen van het
Genootschap voor
Ge,chiedenis van
Brugge. 1963. p. 197-205.
• Archief bisdom leper Y
1. voornamelijk vanaf p.
157 en p.187-191 mem/Jres Morininsis. Door de
zeer beperkte omschrijving en het ontbreken

De laatste rekening van het
aartsdiaconaat Vlaanderen van
het bisdom Terwaan (1554-1555)
KRISTOF PAPIN
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Het archief van het bisdom Terwaan is vrijwel volledig verloren
gegaan. Dit bisdom werd in 1556 opgeheven en het gebied ging
op in verschillende andere bisdommen (o.a. Ieper) die in 1559
werden opgericht Terwaan was daarenboven in 1553 met de
grond gelijk gemaakt door de troepen van keizer Karel V'. Het
in deze bijdrage aangehaalde stuk, een rekening van het aartsdiaconaat Vlaanderen van het bisdom Terwaan, was tot op
heden onbekend in historische middens. Dit document is in
menig opzicht merkwaardig en zal de kennis voor de aanloop
tot de reformatie zeker van dienst zijn.
1

•

Wij meenden echter dat het hier, in het kader van dit Liber
Amicorum, om diverse redenen eerder aangewezen was het
document niet in extenso uit te geven. Wij opteerden bijgevolg
voor een bewerking van het document en een inkadering in zijn
geheel'. De eerste 5 folios ontbreken jammer genoeg en dit
bezwaart natuurlijk de waarde die we aan het document kunnen
geven. De taal waarin de rekening werd opgesteld is het Latijn
en de randnotas zijn in het Frans, hetgeen vanzelfsprekend bij
de meeste lezers voor bijkomende problemen van interpretatie
zorgt. We zullen echter binnen onafzienbare tijd de volledige
tekst kritisch uitgeven, in samenwerking met mevrouw
Monique Van Melkebeek. bij de Koninklijke Commissie voor
de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België.

Herkomst en vindplaats van het document
Het is algemeen bekend dat het Bisschoppelijk Archief te
Brugge ook het archief bewaard van het voormalige bisdom
leper, opgericht in 1559 en opgeheven ten gevolge van het concordaat van 15 juli 1801. Dat in dit archief ook een klein restant
bewaard is van het archief van het bisdom Terwaan is minder
bekend. Toch kan men zeker niet spreken over een volwaardig
archieffonds, gezien zelfs het eigenlijke archief van het bisdom
Ieper slechts fragmentarisch bewaard is'. Er is tussen de opmaak
van een J8d'-eeuwse inventaris van het archief van het bisdom
Ieper en de huidige inventarisatie veel verloren gegaan 5 • Na de
opheffing van het bisdom leper zijn de meeste archiefstukken in
bezit gekomen van M. Bouckaert, de pastoor-deken van de SintMaartenskerk van Ieper, waarna ze na diens overlijden bij

M. Maertens, onderpastoor van dezelfde kerk en familiegenoot
van Bouckaert terechtkwamen. Zijn erfgenamen verkochten
deze archieven en zo kwamen ze deels in bezit van het stadsarchief van Ieper en in handen van particulieren (o.a.
A. Vandenpeereboom)6. Deze laatste schonk zijn belangrijke
verzameling handschriften aan de stadsbibliotheek van Ieper.
Beide verzamelingen zijn verloren gegaan in 1914'. Over het
bisdom Ieper blijft het tevens wachten op een allesomvattende
synthesestudie 8 •
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Archief van het bisdom Terwaan
Het staat vast dat veel van het eigenlijke archief van het bisdom
Terwaan verloren is gegaan bij de vernietiging van de stad door
de keizerlijke troepen in 1553. Slechts een beperkt aantal stukken zijn door de kanunniken meegenomen en zo verspreid
geraakt in gans West-Europa. Dit maakt de speurtocht natuurlijk
des te boeiender. Gezien 10 kanunniken uit Terwaan in het
nieuw opgerichte kathedraalkapittel van Ieper belandden is het
bijna vanzelfsprekend dat ook daar enkele archiefstukken
terechtkwamen. Er is dus een zekere logica terug te vinden bij
het opsporen van eventuele vindplaatsen van archieven. Wij
laten ons zeker niet zo negatief uit over de archieftoestand als
Jacques Toussaert dat deed in zijn bekende studie Le sentiment
religieux en Flandre. Hij laat zich bij zijn uitspraak kennelijk te
veel leiden door een al te enge interpretatie van zijn onderwerp
wat zich uit in een kortzichtigheid in zijn bronnenbasis. Hij kent
overigens enkele voorname werken niet eens betreffende
Terwaan°.
Als belangrijkste stukken die betrekking hebben op het oude
bisdom Terwaan dienen we zeker de twee cartularia te vermelden, die gedeeltelijk uitgegeven zijn door Duchet en Giry' 0 •
Aansluitend moet tevens de studie van abbé Ringard ter hand
genomen worden betreffende deze handschriften". Eveneens te
noteren voor de kennis van het einde van het bisdom is zeker
ook de rekening van 1554-1555, de enige en laatste rekening die
bewaard bleef voor het aartsdiaconaat Vlaanderen en die het
voorwerp uitmaakt van deze bijdrage". Van groot belang is
tevens de uitgave door 0. Bied van de regesten van de oorkonden van de bisschoppen van Terwaan 11 • Ook zijn werk over het
bisdom St.-Omaars geeft zeer belangrijke gegevens over
Terwaan en dient zeker geraadpleegd te worden''. Voor het overige zijn er nog enkele documenten die het onderzoeken waard
zijn, maar men dient de volledige inventaris van het bisdom
Brugge m.b.t. Ieper hiertoe door te nemen, omdat de archiefstukken die betrekking hebben op Terwaan her en der in de
inventaris terug te vinden zijn. Hieruit blijkt overigens dat de
dekenij Terwaan in het begin van de l 7d'-eeuw vanuit Ieper
werd bestuurd 15 • Was een van de kanunniken misschien deken
van Terwaan geworden? Toen een groep kanunniken van

van sommige data is het
zeer moeilijk te bepalen
of er en hoeveel stukken
er na de inventarisatie in
de l sde_eeuw nog verloren zijn gegaan. Een aantal stukken konden wij
recent nog terugvinden in
het fonds van de
Vliegende Bladen in de
bibliotheek van de
Gentse Universiteit. Zie
K. Papin. Ne jete:jamais

un papie1: Het fonds \'an
de Vliegende Bladen in
de boekentoren rnn de
unii•ersiteitsbibliotheek te
Gent geeft :ijn geheimen
prijs. in: Westhoek. jg 17
(2001). p. 99-106.
'1. Pycke. Prél'óté de
Saint-Martin à Ypres. in:
Monasticon Beige. dl lll.
Flandre Occidentale. vol.
3. p. 932.
- Niet alle stukken uit de
stadsbibliotheek en het
stedelijk museum. waar
verschillende handschriften werden bewaard. zijn
verloren gegaan. Een
inventaris van de in 1914
verstuurde stukken is
bewaard gebleven.
Tijdens de oorlog zijn
dan nog eens talrijke
stukken 'verdwenen· uit
het depot en nooit teruggekeerd naar Ieper.
' We vermelden het oudere G. de Meestere.

Historia episcopatus
lprensis ex autographis .. " collecta cura et
studio duorum dioec.
Brug. Sacerdotum. in:
Receuil de Chroniques.
Chartres et ... de la
Flandre Occidentale.
Brugge. 1851.
Vandenpeereboom (ut
supra) geeft tevens
inlichtingen over het
begin van het bisdom
Brugge. Andere werken
hebben uitsluitend
betrekking op de latere
periode. Vanzelfsprekend
dienen we hier de Gal/ia
Christiana, dl. IX en X te
vermelden.
' Jacques Toussaert, Le

sentiment réligieux en
F/andre à la fin du
Moyen-Age, Paris, 1963,

p. 617. Het werk van T.
Duchet (cfr infra) kent
hij bvb. niet.
io T. Duchet en A. Giry,
Cartulaires de
Térouanne, 1062-1474,
Saint-Omer, 1881.
11
St.-Omaars,
Stadsbibliotheek, Mss.
1902. Etude sur Ie
manuscrit 238 de
l 'Evêché de Bruges par
l' abbé Ringard, curé de
Marenla en 1933 pour
servir de suite au cartulaire de Thérouanne
publié par Ducet et Giry.
1
' B. Janssens de
Bisthoven. o.c.. p. 45-46.
"0. Bied. Regestes des
évêques de Thérouanne.
Société des Antiquaires
de Ja Morinie. 2 dln,
Saint-Omer. 1894-1907.
"0. Bied. Les évêques
de Saint-Omer depuis la
chute de Thérouanne
1553-1619. St.-Omer.
1898. Algemeen zie: Th.
Gousset. Les actes de la
province ecclésiastique
de Reims ou ancien
décrets de conciles, constitutions, sta/uts et Ie/tres des évêques des différents diocèses qui
dépendent ou qui dépendaient autrefois de la
métropole de Reims,
Reims, 1842-1844, 4 dln.
" Dit blijkt uit het
bestaan van de dekenale
rekeningen van Terwaan
uit dejaren 1589, 15911601: Brugge,
Bisschoppelijk Archief,
fonds Bisdom Ieper. nr.
y 30.
16
Brugge, Bisschoppelijk
Archief. fonds Bisdom
leper, nr. Y 53:
Denombrementen van de
heerlijkheden der bisschoppen van Térouanne
en Ypre, in de parochie
Herseele in BergAmbacht, 1524-1669.
Idem, nrs. Y 113 - 114:
Rekening van de inkomsten uit de goederen in
Artois (18d'-eeuw) en
tienden in Artois ( l 8d,_
eeuw). Idem, nrs. Y 122 123: Handboeken van de
goederen behorende aan

Terwaan zich na 1553 te Ieper vestigden, werd nog een onderscheid gemaakt tussen de goederen die aanvankelijk eigendom
waren van de kanunniken uit Terwaan' 6 • Een aantal handschriften uit de bibliotheek zijn opgedoken op diverse plaatsen (o.a.
Parijs en Gent). Twee handschriften die het midden houden tussen een compilatie en historische bron zijn zeker het consulteren waard: Matthieu Desprets, Antiquitates ecclesiae
Morinensis, ex archivis ejusdem" en Elenchus episcoporum
Tervanensium' 8 • Bij het verdwijnen van de orginele bronnen zijn
deze aanvankelijk secundaire bronnen het archiefmateriaal
waarop we ons dienen te baseren. Een gedeeltelijk overzicht
van relevante bibliografie vindt men bij U. Chevalier'". In de
19de_eeuw werd er in de regionale historische tijdschriften
gewezen op belangrijke stukken"'.
Naast archief dient er tevens melding te worden gemaakt van
restanten van wat ooit een schitterende bibliotheek van het bisdom en van het kathedraalkapittel van Terwaan moet geweest
zijn. Niet enkel de historische betekenis van deze bibliotheek is
van belang - ze geeft de historicus een beeld van het geestelijke
en culturele leven van het bisdom - doch ook de kunsthistorische betekenis is niet te verwaarlozen. De grote verspreiding
van de restanten van deze bibliotheek zorgt er voor dat er tot op
heden nog steeds geen inventaris beschikbaar is van deze
bibliotheek. Er bestaat een inventaris van de boeken die toebehoorden aan de kathedraal van Terwaan en die de kanunniken in
1560 hadden meegenomen naar St.-Omaars. De boeken hadden
toen een waarde van 1960 ponden". Volgens het akkoord werden al deze boeken meegegeven met de kanunniken die naar
Ieper trokken. Verschillende handschriften en boeken zijn nog
bekend en bewaard. Gelukkig werd er dan ook in verscheidene
bijdragen op het belang gewezen van individuele handschriften

de "Capellaenen van
Therouaenen" 1741-1764
en 1777-1793.
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Parijs. Bibliothèque
nationale, Mss. Lelong, I,
9766.
" Parijs. Bibliothèque
nationale, Mss. Lelong, 1,
9767.
"U. Chevalier,
Répertoire des sources
historiques du Moyen
Age topo-bibliographie,
2 dln. 1903.
'° J. Diegerick, Quelques
lettres et autres documents concernant
Térouanne et St.-Omer
(1486-1537), in: Bulletin
de la Société des

Antiquaires de la
Morinie. 1866. III. p. 23.
D'Haigneré. Cartulaire
des établissements religieux du Boulonnais: /.
Deux chartes inédites du
chapitre de Thérouanne
( 1119-1157). in: Mém.
Soc. Acad. Boulogne-surMer. 1880, XII, p. 49.
D'Haigneré, Deux chartes inédits de l "officialité
de Térouanne, in:
Bulletin de la Société des
Antiquaires de la
Morinie, 1884, VII, p.
373 - 376. D'Haigneré.
Deux chartes inédites des
évêques du diocèse de
Tournai, in: Bulletin de

la Société des
Antiquaires de la
Morinie. 1884. VII. p.
519 - 524.
" St.-Omaars.
Stadsbibliotheek. nr. IJ G
193 Déclaration des
livres jadis appartenans à
l' église cathédrale de
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ik nog niet dateren, nr. II
G403.
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en boeken 22 • Recent werd er door L. Waelkens en D. Van den
Auweele nogmaals aandacht besteed aan een 'nieuw opgedoken· handschrift van Terwaan in de bibliotheek van de Gentse
Universiteif'. Naast het scriptorium waren ook talrijke (kerkelijke) notarissen actief in en rond het bisdom en de collegiale
kerk van Onze-Lieve-Vrouw. Het werk van James M. Murray
geeft ook daar reeds de nodige aanwijzingen voor verder onderzoek betreffende dit aspect van de bisschopsstad 2".
170

Voor onderzoek naar de samenstelling van het kapittel kan men
zeker in de Vatikaanse archieven voldoende materiaal vinden
dat gelukkig deels werd uitgegeven door het Belgisch
Historisch Instituut te Rome 2' en andere wetenschappelijke
instellingen. Pionier op dit vlak was Dom Ursmer Berlière die
er gebruik van maakte voor zijn voortreffelijke studie Les é1·êques auxiliaires de Thérouanne dat verscheen in de Revue
Bénédictine. 1907 (24 ), p. 62-8S2".

., Voor de handschriften
en boeken raadplege men
1zonder volledig te zijn)
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/'ancien diocèse de la
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diocèses d"Arras,
Cambrai. Thérouanne.
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Pomificat d 'Eugène IV
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de la Belgique. 3e série.
IV. 1908. U. Berlière.
Supplément à lïnl'entaire
des obituaires be/ges. in:
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d"Histoire. dl LVII
(1903 ). p. LXXXIlCXIII. U. Berlière.
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Beige de Rome. Namur.
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des Archii·es Vaticanes
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Bulletin de lïnstitut
Historique Beige à
Rome. dl IV. 1924 en dl
VII. 1927. U. Berlière.
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llllX anciens diocèses
Be/ges. in: Bulletin de
lïnstitut Historique
Beige à Rome. dl IX.
1929. U. Berlière.
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so/11tion11111 des Archil'es
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des anciens diocèses de
Cambrai. Liège.
Thérouanne et Tournai.
Rome. Brugge. Parijs.
1904. L. Jadin. Relations
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Ie Saint-Siège d'après les
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Brussel. Rome. Parijs.
Bibliothèque de lïnstitut
Historiques Beige de
Rome. dl. XI. U.
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pontificales dans les
anciens diocèses de
Cambrai. Thérouanne et
Tournai des XIVe siècles.
Rome. Institut Historique
Beige. 1929 (Analecta
Vaticano-Belgica. dl XJ.
U. Berlière. Suppliques
de Clémem VI ( J3421352 ): textes et ana!Yses.
Rome. Institut Historique
Beige. 1906 (Analecta
Vaticano-Belgica:
Recueil des documents
concernant les anciens
diocèses de Cambrai.
Liège. Thérouanne et
Tournai. dl ll.
"' Aan verschillende
belangrijke figuren in en
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reeds aandacht besteed.
Zie o.a. Les i·ies de St.Bain, évêque de

Thérouanne et de SteBerthe. abbesse de
Blagny. in: Bulletin de la
Société des Antiquaires
de la Morinie. Félix Ie
Sergeant de Monnecove.
Testament et exécution
testamentaire de Jean
Tabari. él'êque de
Thérouanne. in:
Mémoires de la Société
des Antiquaires de la
Morinie. dl. 27. 1901. 0.
Bied. Publication d'une
liste des dignitaires de
l'église de Thérouanne.
in: Bulletin de la Société
des Antiquaires de la
Morinie. 1901. Augustin
Dusautoir. Saint-Ome1:
apótre de la Morinie et
ses successeurs sur les
sièges épiscopaux de
Thérouanne. St.-Omer et
d'Arras. St.-Omer. s.d"
Jean-Marie Boulanger.
La 'récompense ·à
/'él'êché de Thérouanne
en 1552. s.l.. 1989.
D'Haigneré. Le testament
de messire Je/"111 de
Wrssoc, doven de
Thérouw111e. St.-Omer.
1886. 0. Bied. Liste des
dignitaires de /'église de
Thérouw111e. Extraits des
regestes des évêques de
Thérouanne. St.-Omer.
1907.
·· St.-Omaars.
Stadsarchief. nr. II G 85
en 86. Bulle van Pius IV.
uitgegeven in: Miraeus
en Foppens. Opera diplomatica 1298 en tevens in
Gallia Christiana. dl. 3.
inst. 99)
" St.-Omaars.
Stadsbibliotheek. nr. II G
87 en 193.
'" St.-Omaars.
Stadsbibliotheek. nr. II G
166 Betreffende een
canonicaat en prebende
die de bisschop van
Terwaan had in de kerk
van St.-Omaars (proces).
1160-17de_eeuw. II G
167 Brief van het kapittel
van Terwaan die een
akkoord bevestigt tussen
de bisschop en het kapittel dat de verschillende
priesters van de kerken in
St.-Omaars naar de syno-

Het archief van het kapittel van St.-Omaars is een ongemeen
rijk archief dat tot op heden veel te weinig geraadpleegd wordt.
Het is een quasi onuitputtelijke bron voor de kennis van de
geschiedenis van St.-Omaars en van de plaatsen die er direct of
indirect mee te maken hadden. De nog steeds niet sluitende
inventarisatie is het werk van toch twee eminente historici. Het
werk werd aangevat door Arthur Giry en in 1967 door Alain
Derville aangevuld. Doch de beschrijvingen zijn soms veel te
summier en de inhoud van de pakken die met de beschrijving
piéces enjlamand hun geheimen niet prijsgaven, zullen u intense momenten van vreugde opleveren. De oprichtingsbulle door
paus Pius IV van het bisdom St.-Omaars evenals de bulle van
paus Paulus IV die de oprichting gebood van de bisdommen in
huidig België en Nederland bevinden zich nog ter plaatse". Een
brief van Margareta van Parma als regentes van de Nederlanden
aan het kapittel van St.-Omaars geeft informatie over de ambten
die moesten ingevuld worden nadat het kapittel van Terwaan in
het nieuw opgerichte kapittel van St.-Omaars terechtkwam (14
december 1561). Later kwam zij nogmaals tussen toen de
kanunniken te St.-Omaars hun collega's niet naar Ieper lieten
vertrekken met hun koorboeken, relikwieën en andere benodigdheden voor de dienst (4 november 1562 en 6 april 1563
n.s.)". Eveneens het 46 folio's tellende document getiteld Prima
devisio bono rum ... , dat de verdeling van de goederen van het
kapittel van Terwaan vastlegde en dat na moeizame onderhandelingen, die duurden van 7 maart tot 7 mei 1587, tot stand
kwam. Dit document verdient eveneens nader bestudeerd te
worden. Er zijn eveneens enkele oudere stukken bewaard in het
kapittelarchief van St.-Omaars betreffende Terwaan gaande
vanaf de l 2de_eeuw. Vele van deze stukken zijn on bestudeerd 20 •
Er zijn ook enkele rekeningen bewaard gebleven voor 1558/9.
1560/63 en 1559/62 voor het archidiaconaat Artesië, doch deze

de gaan zonder het srnodaticum (betaling voor
het bijwonen van de
synode) te hoeven betalen. 1241. II G 168
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171 Geschil met de bisschop van Terwaan
betreffende de jurisdictie

van het kapittel tegen een
Pol de Ie Plae. klerk van
de kerk. 1381. Il G 172-3
Proces tussen de bisschop van Terwaan en de
kerk van Terwaan
betreffende de collatie
van de pastoor van
Tatinghem. 1431-1455. II
G 174 Appel van het
kapittel voor het hof van
Rome tegen bisschop van
Terwaan Henri de
Lorraine die belastingen
vroeg aan de geestelijken. Hiertegen werd
oppositie gevoerd door
de kapittels van Terwaan
en St.-Omaars. 14621463. II G 175 Bulle van
het Concilie van Basel

die enkele vroegere regelingen tussen de bisschop
van Terwaan en het
kapittel regelde en bevestigde. 1436. II G 176
Verschillende stukken die
de periode dat François
de Melun bisschop van
Terwaan was behandelen.
Deze was eveneens
proost van het kapittel
van St.-Omaars. 15021529. II G 192 Het concordaat dat de intrede
van de kanunniken van
Terwaan regelde in het
kapittel van St.-Omaars
na de vernietiging van
Terwaan. 1554.
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zijn in vergelijking met de hier bestudeerde rekening veel minder van belang 10 • Het spreekt bijna voor zich dat de documenten
die we hier aantreffen vrijwel allemaal betrekking hebben op
het kapittel van Terwaan en niet op het eigenlijke bisdom zelf
doch de nauwe verbondenheid tussen beide instellingen was
van die aard dat de inlichtingen die dit archief ons kan geven
over de werking van het bisdom van primordiaal belang is.
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Het ontbreken van een eigenlijk archief is er dan ook verantwoordelijk voor dat een wetenschappelijke studie over het bisdom Terwaan en dan vooral voor de laatste drie eeuwen tot op
heden uitblijft, de in 1927 uitgegeven studie door Hans van
Werveke (uitgave van zijn doctorale verhandeling van 1924)
niet te na gesproken 11 • We wachten dan ook vol spanning op de
aangekondigde uitgave van het eerste deel van de doctorale verhandeling van Marc Camier over het bisdom Terwaan'è. De
door H. Piers uitgegeven geschiedenis van de stad Terwaan is al
te vaak gebaseerd op kronieken en chauvinistische vooringenomenheid en is sterk verouderd 11 . De uitgave door J. Van
Buggenhout over de stad en bisdom Terwaan volgt al te zeer de
studie van Piers, gebruikt geen nieuwe bronnen en brengt eveneens geen nieuwe inzichtenu. Deze historische armoede staat in
schril contrast met de schitterende studie van bijvoorbeeld het
bisdom Atrecht door B. Delmaire 1; en het werk van L. Kery die
in hetzelfde jaar hun studie publiceerden zonder te hebben
samengewerkt.
Dat enkele stukken van het archief van het bisdom Terwaan
terechtkwamen in Ieper heeft - zoals reeds aangehaald - alles te
maken met het apocalyptisch einde van de stad Terwaan.

Deleti Morini
De stad Terwaan werd in 1553 op bevel van keizer Karel met de
grond gelijk gemaakt en was het resultaat van een langdurig
conflict tussen de Franse koning en de Spaanse vorst3°. In minder dan één maand werd de stad, waar tot dan toe 12.000 mensen woonden, een bisdom gevestigd was en verschillende kerken en kloosters waren, met de grond gelijk gemaakt. De belegering van de stad is historisch. De stad zou nooit meer worden
heropgebouwd op dezelfde plaats. De opgravingen die thans
aan het publiek worden getoond geven maar een beperkt beeld
van hoe de stad er ooit heeft uitgezien.
Reeds onder de Bourgondische hertog Filips de Goede werd er
bij de paus op aangedrongen om de kerkelijke omschrijvingen
aan te passen en de Nederlanden hun eigen bisdommen te
geven. Van deze plannen kwam echter nooit iets in huis en het
zou duren tot de regering van Karel V voor er weer plannen
werd gemaakt voor een kerkelijke reorganisatie. Deze was een
noodzakelijke voorwaarde geworden om de groeiende reforma-
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Rechtsgeschiedenis,
1995, p. 394 -395 van de
hand van B.-M. Toch, is
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Legrand.
Correspondance inédite
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du siège, prise et
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"J. de Jong. o.c" p. 103.
''' J. Pycke. o.c" p. 986 988.
'" A. Vandepeerenboom.
Le chapitre de Sailll-

torische beweging afdoende te kunnen bestrijden. De Spaanse
Nederlanden vielen grotendeels, wat betreft de kerkelijke
omschrijving, onder vreemde invloed. De bisdommen werden
bestuurd door buitenlandse bisschoppen, die op hun beurt onder
de aartsbisdommen Reims en Keulen stonden. Paus Paulus IV
zou uiteindelijk onder toenemende druk van Filips II - hij zond
zijn gezant Franciscus Sonnius naar Rome - en van het opkomend protestantisme toegeven en Terwaan (dat nu toch al verwoest was) opheffen en het gebied opdelen in drie nieuwe bisdommen: Ieper, St.-Omaars en Boulogne. Dit gebeurde op
12 mei 1559 bij de bulle Super Universas, waarbij in totaal voor
de Nederlanden 15 nieuwe bisdommen werden opgericht. Het
vroegere gebied van het bisdom Terwaan dat deel uitmaakte van
de Spaanse Nederlanden kwam terecht onder het nieuwe bisdom Ieper. Onder het eveneens nieuw opgerichte aartsbisdom
Mechelen vielen naast Ieper ook Antwerpen, Gent, Brugge, 's
Hertogenbosch en Roermond als nieuwe bisdommen te noteren". In zijn bulle van 11 maart 1560 regelde de paus definitief
de oprichting van het bisdom Ieper. De proosdij van SintMaarten werd, alsmede de functie van de proost zelf, afgeschaft
en de reguliere kanunniken werden seculier. Alle goederen en
privilegies van de proosdij gingen over naar het nieuwe bisdom.
Voor de andere bisdommen werd een soortgelijke regeling uitgewerkt waarbij de inkomsten van een of andere rijke abdij aan
het bisdom werd toegewezen en de bisschop als commendataire abt de inkomsten van de abdij toegewezen kreeg 18 • Het kapittel van de kathedraal werd samengesteld uit 32 kanunnikaten,
waaraan evenveel prebendes werden verbonden: 10 voor het
kapittel van Terwaan, 12 voor het kapittel van Ieper en 10 voor
het kapittel van Sint-Walburga van Veurne. Dit stemde overeen
met de vroegere aantallen prebendes te Ieper en de zittende
kanunniken werden automatisch aan hun nieuwe prebende verbonden. Daardoor wijzigden de namen van de nieuwe kanunniken dus nieC 9 •
Hiermee is het ook duidelijk hoe enkele stukken van het archief
van Terwaan in Ieper terechtkwamen. De Vrede van CateauCambrésis (1559) tussen Frankrijk en Spanje regelde in de art.
12 en 13 dat de stad Terwaan definitief naar de Franse koning
ging. Daar de stad volledig verwoest was en er geen enkele eredienst meer mogelijk was, werd er aan de paus gevraagd de
inkomsten van het bisdom te verdelen over twee nieuw op te
richten bisdommen in Boulogne en St.-Omaars. Twee commissarissen werden aangewezen om de verdeling op te maken• 0
doch deze verdeling gebeurde niet zonder discussie. De intussen

Martin. in: Ypriana. dl
VI. p. 328-329.
Uitgegeven bij Miraeus.
o. c" dl IV. p. 661.

Verschillende andere
documenten betreffende
de oprichting van de
nieuwe bisdommen zijn

hier eveneens uitgegeven.
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naar Ieper vertrokken kanunniken werden helemaal niet geconsulteerd en de verdeling werd aanvankelijk niet geheel uitgevoerd"'. Er was uiteindelijk druk nodig van de landvoogdes
Margareta in 1562 om de Ieperse kanunniken in het bezit te stellen van de hen toegewezen goederen: de overheveling van de
prebendes. maar ook van de boeken en andere meubelen die
gered werden in Terwaan. Deze gingen vrijwel allemaal naar
Ieper gezien ze daar de grootste materiële problemen hadden
om in de praktijk het kapittel her op te starten"'. In 1563 trokken
- volgens de getuigenis van een monnik van Clairmarais - dan
18 kanunniken vanuit St.-Omaars naar Ieper om aldaar hun collega's te vervoegen"'.

Het bisdom Terwaan: inrichting en werking
Het bisdom Terwaan was aanvankelijk opgedeeld in twee aartsdiaconaten. nl. Vlaanderen en Artesië, doch na de vernietiging
van Terwaan werd met het oog op de hervorming van de bisdommen overgegaan tot een herverdeling in 3 aartsdiaconaten:
Boulogne, St.-Omaars en Ieper die dan overeenkwamen met de
latere bisdommen. Dit laatste aartsdiaconaat werd gevormd
door de dekenijen van Ieper, Kassei, Belle, Poperinge, SintWinoksbergen en een deel van het Brugse Vrije. Van de 25
dekenijen die oorspronkelijk onder het bisdom Terwaan vielen
lagen er 17 onder de Spaanse en 8 onder de Franse koning.\.!. Het
is zo overduidelijk dat de benoeming van de bisschop aldaar een
meer dan gewoon politiek belang had. In domeinen waar het
kerkelijke en wereldlijke recht elkaar raakten kwam het dan ook
voortdurend tot betwistingen. Toussaert liet zich vrij laagdunkend uit over het belang van deze bisschopsstad als zou ze maar
een beperkt belang hebben gehad en maar als tussenstation zijn
gebruikt in de carrièreplanning van de bisschoppen"'.
Tot op heden waren er evenwel weinig gegevens bekend over de
werking van het bisdom na de vernietiging van de stad in 1553.
0. Bied stelde zich de vraag hoe het bisdom zowel kerkelijk als
spiritueel werd bestuurd zonder bisschop, vicarissen, spiritueel
hof, kathedraal noch kapittel. Hij was dan ook van oordeel dat
deze vraag une question ainsi intéressante à étudier que difficile à résoudre was" 6 • Het document dat we hier bestuderen heeft
enkel betrekking op het aartsdiaconaat Vlaanderen en zou er
kunnen op wijzen dat de administratie van het bisdom werd
opgesplitst nà de vernietiging van de stad Terwaan. Jammer
genoeg is er anders geen enkele rekening bewaard van het bisdom zodat er geen vergelijking mogelijk is met oudere rekeningen. Er bestaat dus een mogelijkheid dat er reeds voor 1553 een
afzonderlijke comptabiliteit was voor de 3 aartsdiaconaten in
het bisdom Terwaan, doch het zou eveneens mogelijk zijn dat
men pas achteraf tot een opsplitsing heeft besloten. We hebben
uiteindelijk te maken met de minuut van een rekening die misschien werd opgemaakt nà 1559. Diverse gegevens wijzen er

" 0. Bied. Les él·êques
de Sai111-0mer. p. 35 en
38. De verdeling is
bewaard: Sint-Omaars.
Stad"1rchief. Archief
Kapittel. nr. G 88: Prima
dil·isio honorwn morinorum inter canonico.s
Theroanenses !pram
translatos et graduatos
audomarenses factae
anno 1557. Commencé Ie
7 mars. terminé Ie 7 mai.
,. 0. Bied. Les éi·êques
de Saint-Omer. p. 81 86.
" 0. Bied. o.c .. p. 88.
Verwijst naar de
Stadsbibliotheek van St.Omaars. Handschrift 779
en Stadsarchief G I .+8 (=
II G 148. Kapittelarchief
van St.-Omaars. cfr
supra)
~Zie o.a. C. Piot. Les
limites et les subdii·isions
de /'ancien éi-êché de
Tournai. in: Annales de
la Société d"Emulation
de Bruges. Brugge. 1870.
Zie eveneens A.
Havensius.
Commentarius erectione
novorum in Belgio episcopatuum. Coloniae.
1609.
'' J. Toussaert. o.c .. p.
548. Hij wordt hierin
gevolgd door J.M.
Murray. o.c .. p. 18. die
evenwel er op wijst dat
toch enkele belangrijke
plaatsen gelegen waren
in dit bescheiden bisdom:
de ·grote' stad leper. de
kleinere lakensteden
Poperinge en Diksmuide.
en de havens van
Nieuwpoort en
Duinkerke. Voor de lijst
van de bisschoppen zie.
0. Bied. Regestes. Zij
worden dan weer tegengesproken door M.
Carnier. o.c .. p. 12 die
het bisdom Terwaan met
zijn ca. 6.000 km· als een
van de grotere bisdommen van het aartsbisdom
Reims omschrijft. Het
wa,. nog aldus deze
auteur. tweemaal zo
groot als het naburige
bisdom Atrecht.
"' 0. Bied. Les éi-êques

ons toch op dat de kanunniken vrij vlug hun toevlucht hebben
gezocht in Ieper en van daaruit hun administratie hebben voortgezet.
Voor de 13d,_ en 14d'-eeuw zijn er geen wetgevende statuten
bekend voor het bisdom Terwaan. We moeten wachten tot in
1496 voor we de eerst bewaarde statuten kennen•'.
Deze rekening zal ons (zij het maar gedeeltelijk) een beeld
geven van de werking van het bisdom in de wellicht moeilijke
jaren na de vernietiging van de stad Terwaan. De vrijwel volledige administratie was daarbij verloren gegaan, de infrastructuur volledig vernield en dus zal er van de werking van het bisdom weinig kracht zijn uitgegaan. Toch moeten we, gezien de
situatie, ons er voor behoeden om zonder enige vorm van kritiek de werking voor deze jaren te transponeren naar het verleden. Het is logisch dat door de gewijzigde situatie ook de comptabiliteit mee evolueerde. We menen echter dat een drastische
hervorming gezien de situatie dan weer uitgesloten is gezien de
geestelijken waarschijnlijk andere prioritaire bekommernissen
hadden.

Opbouw en bespreking van de rekening
de Saint-Omer. p. 53.
Later publiceerde hij nog

Translation du chapitre
de Thérouanne à St.Omer. Arras. 1888, waar
hij reeds een deel van die
vraag beantwoordde.
" A. Artonne. L. Guizard.
0. Pontal. Répertoire des

statuts srnodaux de /'ancienne France. Paris.
1963, p. 431. Voor de
oudere statuten in het
aartsbisdom Reims
(waaronder Terwaan
viel). zie: J. Avril. Les

statuts synodaux
Français du Xllle siècle.
dl IV: Les statuts s_rnodaux de / 'ancienne prm·ince de Reims (Cambrai.
Arras, Nowm. Soissons et
Tournai). in: Collection
de documents inédib sur
l' histoire de France.
Section d' Histoire
Médiévale et de
Philologie. dl 23. Parijs.
1995.
" De eventuele zoeker
kan voor gedetailleerde
informatie beroep doen
op het originele document.

Om de hierboven aangehaalde redenen zullen we hier de rekening niet in extenso uitgeven. Ter onderlijning van het historisch en genealogisch belang van deze rekening, en dit type van
rekeningen in het algemeen, geven wij hierna op gecondenseerde wijze·'":
- de huwelijksdispensaties
- de jaarbrieven van de geestelijkheid
- de samenstelling van het bisdom aan de hand van de aanwezig
parochies op de twee synode's
- het recht van de niet-residerende geestelijken.
f 0 6r 0 -15v 0
Huwelijksdispensaties vanaf 1 februari 1554 (n.s.) tot eind
september 1555
Het verlenen van huwelijksdispensaties was een voorrecht van
de bisschop. Gezien er daarvoor door de begunstigde diende
betaald te worden zijn deze opgenomen in de rekening. De verstrekte informatie is vrij uitgebreid en is voor deze periode voor
genealogen van uitzonderlijk belang. De reden van de verlening
is tweeërlei: voor personen die beide uit het bisdom Terwaan
afkomstig waren betrof het huwelijksbeletsel meestal in verband met de graad van verwantschap. Wanneer evenwel een van
de partners uit een ander bisdom kwam is de reden meestal te
zoeken in het aantal bannen dat afgeroepen werd. Enkele keren
werd de dispensatie verleend door een plaatselijke geestelijke
die het bedrag dan doorstortte naar de bisschoppelijke adminis-
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tratie. In die gevallen zijn de namen van de betrokken personen
zelden opgegeven, zodat de onderstaande lijst zeker niet als volledig kan beschouwd worden.

februari
Matheus du Thoroul en Maria Mantel, ex Bourech
Johannes de Bavere en Johannes Souldain, ex Arques (pauperes)
Franciscus vanden Thorre en domicella Maria van Waterleet,
ex Locre
176
Jacobus Sonneville en Paschina Lammoots, ex Ypris (pauperes)
Johannes Coucke (Doornik) en Laurentia van Merris, ex
Langemark
Carolus de Payelle en Nicasia des Fontaines, ex Aire
maart
(nihil)
april
Carolus vanden Straete (Doornik) en Jaconiena Maertens
Balduinus Langhebout en domicella Bussardina sGreeuwen,
ex Broekburg
Paschasius vanden Broucke ex Langemark en Maria Bidders
(Doornik)
Lenterius de Brune (Doornik) en Anna Meeux, ex Ypris
Balduinus Proot (Doornik) en Catharina, weduwe van
Ludovicus de Jonghe
Melchior de Clercq (Atrecht) en Coletta de Busues (pauperes)
ex Artesië
Nicolaus Bonnet (Kamerijk) en Maria Vaquyt, ex Ypris
Johannes Bosset ex Zonnebeke en Maria sWale (Doornik)
mei
Margareta Nollet (Doornik) en Jacobus Haghedoorne, ex
Nederwaasten
Petrus Brugandin en Catharina de Lignes, ex Aire
Laminus Prevost en Johannes de Valkenaere, ex Merris
Jacobus de Buichon (Doornik) en Johanna Bossaerts, ex
Neerwaasten
Anthonius Maillart (Doornik) en Catharina Halewaert (pauperes)
Rolandus Wouters en Perina. weduwe van Petrus de Stickere.
ex Reninge
Petrus de la Leane en Maria Darras, ex Busues (per decanum
Sanctus Venantius)
Fredericus de Ie Val en Isabella de Melun, ex Lilers
Franciscus Bollaert en Johanna Blomme (Doornik)
Jacobus van Thune en Johanna sWulfs, ex Zandvoorde
Bartholomeus Janssoone (Traiectensis) en Francisca filia
Molitoris, ex Oostduinkerke
Petrus Zwijn ex Nieuwpoort en Johanna, weduwe van
Nicolaus Jacobssoone (Doornik)

Johannes Dansque en Maria de Crequy (per decanum
Bergenses)
Aegidius Lefebure (Doornik) en Johanna le Clercq, ex
Neerwaasten
juni
Catharina Pits en Perquinus Merveille ex Godewaarscapelle
Aegidius Struve ex Warneton en Jossina le Nef (Doornik)
Thoure vanden Venne (Doornik) en Perone Clements
Judocus Adaem (Doornik) en Jorine Grinnepont ex Langemark
(pauperes )49
Johannes Colaert (Doornik) en Maria van Thune, ex
Wijtschate
Adrianus Bazijn en Judoca Scipman, ex Vinkem
Johannes Pissonnier ex Zandvoorde en Catherina Clicquets
(Doornik)
Petrus van Vlamertinghe, ex St.-Maarten Ieper, en Maria vander Mersch (Doornik)
juli
Balduinus Pissonnier (Doornik) en Margareta sHoorne ex
Waasten
Petrus de Vuldere, presbiter / Anthony Bertheloot
Carolus de Boeuf en Maria Heyde (Doornik)
augustus
Johannes Hobbele en Guillielmina Walou" (Doornik) (pauperes)
Aegidius Sale en Jacomena Paschenzone (Doornik)
Petrus Pierin en Margareta Sots (Doornik)
Jacobus de Weerdt en Perone sHouts ex Boeschepe
september
Johannes Sellof (Doornik) en Jossina Malebranc
Franciscus Allaert en Maria Samelenaers
Martinus Brouckaert (Doornik) en Maria de Francq ex Ypris
(pauperes)
Johannes Carre ex Cassel en Margereta Becuwe (Doornik)
Deze rubriek werd afgesloten als/" grossa somma met een
totaalbedrag van 241 f 17 s. 9 d. tournois, zodat we er kunnen
van uit gaan dat dit eveneens de eerste post was in de rekening
(ontvangsten).

" Dispensatie verleend
door Karel Liebaert. pastoor van Langemark
(zeker nog in 1563 ). Hij
trok samen met bisschop
Rythovius naar Rome om
er het Concilie van
Trente bij te wonen. Met
dank aan de heer G.
Schoonaert voor de
mededeling.

f 0 l6r 0 -38v 0
Jaarbrieven van de geestelijkheid vanaf 1 oktober 1554 tot
eind september 1555

F16r 0
oktober 1554
- Vlamertinge, Anthonius de Wintere, benoemd magister
Jacobi de Lespiere

Fl6v 0
- St.-Pieters Broco, dominus Jacobus Lardeere, benoemd
dominus Carolus Drieux
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- Cappellebroucq, dominus Leonardus Cailliau, benoemd
Robertus van Belle
- Crochte, dominus Johannes Nieulandt, benoemd magister
Oliverius Roens
- Ledringem, dominus Johannes Walleix, benoemd Guillielmus
Walleix
f'° l 7r0
- Wormhout, dominus Marcus Vande Broucke, benoemd dominus Philippus de Franchieres
- Avekapelle, dominus Johannes van Dale, benoemd dominus
Anthonius de Lestre
- Klerken, dominus Judocus Houve, benoemd Aegidius de
Clercq
- Weiderecque, dominus Johannes Folque, benoemd Joannes
Cauleri
f'° l 7v 0
- Quienville, dominus Simon Papegay, benoemd dominus
Johannes Papegay
- Arques, dominus Johannes Papegay, benoemd Gregorius
Drie nart
- Waalskapel, dominus Regigius de Zomere, benoemd dominus Henricus Rycquelin
- Beertenaere capella, dominus Ginnocus vander Muien,
benoemd magister Y sembardus Dantis
f'°l 8r0
- Ramskapelle, dominus Matthias Carpentier, benoemd dominus Peter vanden Noordt
- Leeresselles, dominus Guillielmus Gars, benoemd, magister
Johannes Heyns
f'° l 8v 0
november
- Sperlecques, vacant door vertrek van magister Malinus de
Hondt, benoemd magister Nicolaus de Lengaigue (verhuisd
van Sancti Mariae kapel in de St.-Aldegondekerk te St.Omaars en aldaar vervangen door magister Philippus de
Lespinoy, kanunnik te St.-Omaars voor de prebende gemaakt
voor magister Carolus Piets ten gunste van dominus
Olemosinarius Bersacques)
- Longuenesse, dominus Maximus Myguignon, benoemd
magister Marcus Heynie
f'°l 9r0
- Kemmel, dominus Petrus Poytevin, benoemd Johannes Loray
- Hoogstade 50 dominus Carolus vander Haghe, geestelijke,
wordt herroepen
- Eversam, parochie St.-Richard, vacant door aftreden van
dominus Carolus vander Haghe, religieus aldaar; thans
benoemd dominus Godiferus Lesquier, religieus aldaar
f'° l 9v 0
- Dranouter, dominus Balduinus Vlaeis, benoemd Henricus
Hecke

0
' De bediening van het
altaar van de kerk van
Hoogstade. Pollinkhove
en St.-Rijkiers hoorde toe
aan het kapittel van
Eversam. Zie:
Monasticon Beige, dl III,
p. 660.

- St.-Omaars, Sint-Michaelkerk, concessie aan dominus
Johannes Crepin door de deken en kapelaan
f 0 20r 0
- Poperinge, St.-Janskerk dominus Guillaume Barnen,
benoemd magister Mattheus de Gay
- Marcove, St.-Mauricekerk, vacant door het overlijden van
Christophorus Ramault en op presentatie van de abt van
Blagiatus gegeven aan dominus Petrus Hemy
- Luzy, St.-Pieterskerk, vacant door aftreden van dominus
Petrus Hemy en op voordracht van abt Alchiatus gegeven aan
dominus Guillielmus Thielt
f'20v
- Dominus Rogerus Tryer, proost van Eversam
- Troisbaulx (graafschap St.-Pol) vacant na overlijden dominus
Johannes Provost, benoemd dominus Balduinus de Mons
f'2 lr 0
- Dranouter, vacant na aftreden magister Johannes Croes,
benoemd dominus Henricus Hecke, vertrek naar St.Pieterskapel in parochie van Halewijn, na voordracht door St.Pieterskapittel Rijsel, benoemd Chrisolius Carpentier
- Krombeke, dominus Victor de Wale, benoemd dominus
Judocus Claeis
- Merris, restauratie kerk
- Busues, dominus Nicasius Forestier, benoemd magister
Claudius de Ie Haye
- Lilers, dominus Johannes Foumier, benoemd Petrus
Andreh .. " student Leuven
december
f 0 22r 0
- Lieres, dominus Johannes Faquenes, benoemd dominus
Aegidius Dostrel, kanunnik
- Eeke, dominus Sampson de Ruyart, benoemd Johannes
Hubert
- Winnezeele, dominus Johannes Grieten, benoemd dominus
Martinus Chocquel
f'22v 0
- Ekelsbeke, dominus Alexander Scotey, benoemd Marcus
Rosson
- Beveren, dominus Marandus Colin, benoemd dominus
Nicolaus Laureys
- Loon, dominus Jacobus de Buidere, benoemd dominus
Petrus Hemy
- Broekerke, dominus Petrus de Vuldere, benoemd magister
Julianus Mahieu
f 0 23r 0
- Tonsuurbrieven
- Ontslag ambt van questor 51 Sint-Hubert in Andenna
januari
f'23v 0
- Ontslag ambt van questor H. Drievuldigheid te St.-Omaars
- Ontslag ambt questor 0.-L.-V. in Hallis
0

" Een questor (mandati
questorum) is de ontvanger van de penningen en
aalmoezen.
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- St.-Maartenskerk te St.-Winoksbergen, dominus Malinus
Oosten, benoemd magister Guislenus de Vroede
- Neerwaasten, dominus Guillielmus Cnockaert, benoemd
dominus Matheus de Clercq
f"24r 0
- Robecque, dominus Anthonius Hennebert, benoemd dominus
Philippus de Senlis
- Lilers, dominus Franciscus Mignot, benoemd Franciscus
Desbaulx
- Ham, vacant na overlijden dominus Johannes de Lieres, op
voorspraak abt van de abdij aldaar benoemd dominus Jacobus
Faulqueir
februari
f"24v 0
- Reconciliatie kerkhof van Busnes na ontheiliging door
Spaanse soldaten
- Wavraiss, vacant na ontslag Malin Canis, aanstelling dominus Philippus Nigri, benoemd Adrianus Oblet
- Beata mariacappela, dominus Guinocus vander Mulde,
benoemd magister Y sembardus Dantis
f"25r 0
- Crochte, dominus Johannes Metant, benoemd magister
Oliverius Roens
- Strazeele, dominus Johannes Rubbens, benoemd Petrus de la
Vallee
- Nieppe, ruil grond tussen magister Matheus de Pape, rectoris
loci modernum en Mattheus de Witte
- Houtkerke, concessie aan dominus Carolus van Nordhover
f"25v 0
- Deschymeys (afhangende van Noylettes) vacant door aftreden Henricus de Codt, benoemd Marcus de Puter, verhuisd
naar Ariën, op voorspraak van abt van Blagny dominus
Tonsanus Caillart benoemd.
- Poperinge, 0.-L.-Vrouwkerk, dominus Judocus de Bisschop
- Reningelst, dominus Clement de Back, benoemd Mattheus
Boucquet, rector aldaar
f"26r 0
- Tonsuurbrief voor Johannes Stert uit Busscheure
- Crochte, vacant na aftreden magister Malinus Canis,
benoemd Olivier Roens, die door zijn verhuis naar 0.-L.Vrouwkapel in Zonnebeke werd gegeven aan dominus
Philippus Auwer en benoemd Johannes de Wraet
- Flechin, vacant door aftreden van Henricus de Codt,
benoemd dominus Andreas Y sard, die door zijn vertrek naar
kapel van 0.-L.-Vrouw in de St.-Salvatorkerk van Choques,
gegeven aan Johannes de Clercq, benoemd dominus Rolandus
Ysard
f"26v 0
- Diaconaatbrief aan magister Victor de Slynghere en akoliet
Petrus Maupetit
- Tonsuurbrief voor Colardus Galand uit leper

maart
f'27r
- Belle, dominus Paschasius Rouveroy, benoemd Philippus de
Zauchaies
- Loberghe, dominus Tristrandus Zeghelant, benoemd dominus
Petrus de Vuldere
- Ham, benoemd dominus Anthonius
f'27v
- Ramskapelle, vacant door aftreden magister Johannes
Tartare, gegeven aan Petrus Vande Noordt, die door zijn vertrek naar de St.-Juliaankapel van Langemark, op voordracht
van de prior en convent van St.-Niklaas te Veurne (abtszetel
vacant), benoemd magister Aegidius Vellemakere
- Stavele, magister Stephanus de Meyere, benoemd Franciscus
Remoult
- Lederzeele, magister Marcus Vander Coline, benoemd magister Johannes Heyns, rector aldaar
f 0 28r 0
- Longuenesse, dominus Maximus Micguigno, benoemd
magister Marcus Heyne
- Thiennes, dominus Mattheus Je Cat, benoemd dominus
Robertus des Mazures
- Quaedypre, vacant door aftreden magister Johannes Tartare,
gegeven aan magister Petrus vanden Ysere, die door zijn vertrek naar kapel O.L.-Vrouw in de kerk van de H. Aldegonda in
St.-Omaars, op voordracht van de abt van St.-Winok vervangen door magister Balduinus de Lengaigue
f 0 28v 0
- Steenbeke, dominus Judocus Parisis, benoemd dominus
Judocus du Bois
- Wijtschate, dominus Johannes Houbart, benoemd Jacobus
Suavels, rector aldaar
- Vlamertinge, dominus Anthonius de Wintere, benoemd
magister Jacobus de Lespiere
- Questor van 0.-L.-Vrouw van Halzenberghe
f'29r 0
- Kapel van Outersteene (Belle), vacant door aftreden van
Johannes Croes door zijn overplaatsing naar de 0.-L.Vrouwkapel in Zonnebeke, benoemd dominus Franciscus
vande Bussche
- Tonsuurbrief e.a.
f 0 29v 0
april
- Tonsuurbrief e.a.
- Questor van St.-Cornelius in colligendas elemosinas van het
Artesische deel van het bisdom
- Vernieuwing van mandaat van questor van St.-Comelius in
het Vlaamse deel van het bisdom
- Kemmel, dominus Petrus Poyteum, benoemd Johannes Bray
f'30r
- Tonsuurbrieven
0

0

0
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- Houtkerke, benoemd dominus Carolus Nordhover
- Dranouter, dominus Balduinus Claeis, benoemd dominus
Chrisolus Carpentier
f'30v 0
mei
- Poperinge, St.-Janskerk, dominus Guillielmus Barnen,
benoemd dominus Mattheus de Gay
- Winnezeele, vacant door aftreden van Henrici de Codt, notarius, benoemd dominus Martinus Chocquel, verhuisd naar St.Mauritskerk in Atrecht op voordracht van abt van St.182 Augustinus, benoemd Balduinus Perveys, klerk uit Arras
- Wormhout. dominus Marcus Vande Broucke, benoemd dominus Philippus de Franchieres
f'3 lr
- Sinten (Sintitempli), dominus Jacobus Barnen, benoemd
magister Johannes Heyns
- Tonsuurbrief voor broeder Johannes
- Vernieuwing mandaat questor van St.-Antonius in Vlaams
deel van het bisdom
- Elverdinge, vacant door aftreden magister Thomas Herwyn,
op voorstel van de proost van Voormezeele, benoemd dominus
Malinus de Schottere, presbiter
f'3 l V
- Merville, dominus Simon de Laultre, benoemd magister
Henricus de Ie Fosse
- Vernieuwing mandaat questor St.-Bemard in Vlaams deel
van het bisdom
- Rubroek, magister Anthonius vander Clyte, benoemd magister Nicolaus de Lengaigue, rector aldaar
-Acekapelle, dominus Johannes van Dale, benoemd dominus
Anthonius de Lestre
f'32r
- Waalskappel, dominus Remigius de Zomere, benoemd dominus Henricus Rycquelin
- Clarques, dominus Judocus vande Houve, benoemd Judocus
de Clercq
f'32v 0
juni
- Poperinge (St.-Bertinus) vacant door aftreden magister
Christianus Reynier, benoemd dominus Ludovicus Willems,
door zijn vertrek naar de parochie van Saierlebbe (Kamerijk),
op voorspraak van de abt van St.-Bertinus benoemd magister
Judocus Biscop, presbiter
- Bendthoucke, vacant door aftreden magister Johannes de
Grotere, benoemd dominus Anthonius Marievoorde, presbiter
aldaar, door zijn vertrek naar kapel van St.-Juliaan in
Langemark, op voorspraak van de proost van St.-Niklaas te
Veurne, benoemd magister Petrus van Ackere, presbiter
f'33r
- Concessie van grond te Steenvoorde
- Tonsuurbrieven
0

0

0

0

" Jacobus Meerschaert.
pastoor van St.-Bertinus
Poperinge in 1562.

- Promotiebrief broeder Petrus Daschier
- Spijker, dominus Guinocus De Roo, benoemd dominus
Fredericus Bergen
f033v 0
- Kassei, O.L-Vrouwkerk, vacant door aftreden magister
Johannes Tartare en magister Franciscus van Capple, door vertrek, gegeven aan Maximilianus van Walescapple, kanunnik
van St.-Walburga te Veurne en Nicolaus Jonyn uit het kapittel
van St.-Petrus te Kassei
(belangrijk voor de verdeling van de prebendes)
f034r 0
juli
- Waasten, dominus Petrus Noie, benoemd Nicolaus de
Franqueville
- Croix, vacant door aftreden Henricus de Codt, gegeven aan
Franciscus Minor, rector aldaar, gegeven het altaar van Leerne,
op voordracht van de abt van Blagny.
f034v 0
- Leerne, vacant door aftreden Henricus de Codt, benoemd
magister Petrus Daudrelie, door zijn vertrek naar de kerk van
Croix, op voordracht van Galvan du Pouchel, kanunnik
Lileriense (Lilers ?), benoemd dominus Franciscus Minot
- St.-Omaars in angulo, dominus Johannes Ie Orene, benoemd
dominus Johannes Haudruwyn
- Fundatie St.-Eligius te St.-Pol, vacant door overlijden van
dominus Johannes Ie Bel, op verzoek van de heer van Belle,
benoemd magister Johannes Ie Josne
f 0 35r 0
- Zoutenaaie, magister Petrus Beele, benoemd magister
Johannes Pieremont
- Ochtezeele, dominus Richardus de Vey, benoemd magister
Cornelius Militis
- St.-Joris bij Grevelingen, dominus Philippus Biliant,
benoemd Jacobus Merschart 5'
- Nieuwkerke, gegeven aan dominus Nicolaus Streeck,
benoemd magister Georgius Ymmelot, rector aldaar
f035v 0
- St.-Omaars, kerk St.-Sépulcre, vacant door overlijden van
magister Augustinus Andrieu door benoeming op voordracht
van deken van het kapittel van St.-Omaars, benoemd dominus
Anthonius Crepin
- Reningelst, dominus Clement de Back, benoemd dominus
Mattheus Boucquet
- Ham, gegeven aan dominus Martinus Pene!
- Wijtschate, dominus Melchior Boudry, benoemd dominus
Jacobus Snavels
f036r 0
- Neerwaasten, gegeven aan dominus Guillielmus Cnockart,
benoemd dominus Mattheus de Clercq
- Leernensis, gegeven aan dominus Johannes Fernir, benoemd
dominus Petrus Andreke, student te Leuven
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- Busues, dominus Nicasius Forestier, benoemd magister
Claudius de Ie Haye
f"36v 0

augustus
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- Ramskapelle, dominus Carolus de Bake, benoemd Aegidius
de Vellemakere
- Promotiebrief voor Laurentius de Cleindere
- Strazeele, dominus Johannes Ruwens, benoemd Petrus de la
Vallee
- Confessiebrief abdij van Roesbrugge (Pontisrohardi) gegeven aan magister Christianus Loes
- Crochte, dominus Joahnnes Melant, gegeven aan magister
Oliverius Roens
f"37r 0
- Bulskamp, dominus Aegidius de Vellemakere, gegeven aan
Gregorius Drieuwart
- Beveren, dominus Marandus Colin, benoemd magister
Nicolaus Laureys
- Dauchel, dominus Johannes de Porta, benoemd dominus
Johannes Louchart
- Tonsuurbrieven voor magister Ludovicus de Vroix
f"37v 0
- Kapellebroek, gegeven aan dominus Leonardus Caillau,
benoemd Gaspar Philips
- Beuriere, dominus Simpson Ruyart, benoemd dominus
Johannes Hennebert
- Belle, dominus Paschasius Rouveroy, benoemd dominus
Philippus de Zauchuies
f"38r 0

september
- Wyvere, vacant door aftreden van magister Anselmus
Wimille, benoemd magister Judocus Willebrecht, door zijn
vertrek naar de 0.-L.-Vrouwkapel te Steenvoorde, op voordracht van het kapittel te St.-Omaars, benoemd Judocus Parisis
- Broco, St.-Pieter, dominus Jacobus Larderre, benoemd dominus Carolus Druty
- Tonsuurbrieven voor Johannes en Nicolaus Ymmelot
f"38v 0
- Kleinsinten, gegeven aan dominus Gerardus de Peystere,
benoemd dominus Guinocus de Clercq
- Kapellebroek, dominus Leonardus Caillau, benoemd Gaspar
Philips
- Tonsuur- en andere brieven
Deze rubriek werd afgesloten als II' somma
s. toumois.

vc LXXVII f

III

Per maand was er telkens een afzonderlijke optelling gebeurd,
die eveneens als Ia, /la, ... somma aangegeven staat en dit vanaf
1 oktober 1554 tot en met 30 september 1555.
Voornamelijk de benoemingen van de priesters maakten het
grootste deel uit van de bisschoppelijke brieven en zijn voor het

historisch onderzoek van kapitaal belang. We kennen zowel de
eigenaars van het altaar als de effectieve bedienaars, een situatie
die bleef bestaan tot aan het Concilie van Trente. Voor de
geschiedenis van de reformatie is deze unieke informatie van
uitzonderlijk belang. Een doorgedreven studie van deze gegevens zou de weg die het reformatorische gedachtegoed heeft
afgelegd, beter kunnen traceren. Deze gegevens kunnen op dit
niveau uit geen enkele andere bron gehaald worden.
f'39r 0 - 44r 0
De samenstelling van het bisdom
Ontvangst van synodaal recht (synode van die martii post
festum Remigius), dus kort na 1 oktober (genoemd de synode
hyemalis 1554). De ontvangst voor deze synode bedroeg 11 f
17 s. 10 d. toumois, waarvan er 5 f 6 s. 11 d. werd geboekt voor
het aartsdiaconaat Vlaanderen.
f'44v 0 -50r 0
Zelfde ontvangst, doch nu van de synode estivale De ontvangst
bedroeg hier 35 f 19 s. 4 d. toumois, waarvan 17 f 7 s. 8 d. tournois werd geboekt voor het aartsdiaconaat Vlaanderen.
Parochiale synodes waren vergaderingen waar de lokale clerus
van het ganse bisdom dienden aanwezig te zijn". Ze werden telkens op een andere plaats georganiseerd, rekening houdend met
de praktische mogelijkheden. In de praktijk kwamen enkel de
grotere steden in aanmerking (Terwaan, St.-Omaars, Boulogne,
Ieper). De bisschop gebruikte deze synodes als een instrument
van controle over zijn lokale clerus. De financiële implicaties
van de betalingen verricht voor het bijwonen van de synode zijn
eerder beperkt. Waarom de betalingen niet gelijklopend zijn
voor de vergadering in de winter en in de zomer is onduidelijk54 •
We geven ze hier in tabelvorm om de vergelijking te vergemakkelijken.
" F. Gescher. Synodales.
Studien zur kirchlichen
Gerichtsveifassung und
zum deutschen
Ständewesen des
Mitte/alters. in:
Zeitschrift der SavignyStiftung für
Rechtsgeschichte,
Kononistische Abteilung.
dl XXIX, 1940. p. 358446.
" D. Lambrecht. De
parochiale synode in het
oude bisdom Doornik
gesitueerd in de
Europese omwikkeling
ude_eeuw - Il 59.
Brussel, VKAWKL. 113.
1984. p. 47-138.

Synode hyemalis 1554

Synode estivali

Decanaat leper
Waasten II s.par.
Wijtschate II s.par.
Vlamertinge II s.par.
Zillebeke II s.par.
Langemark II s.par.
Boezinge II s.par.
Loker II s.par.
Nederwaasten XII d.
Kemmel XII d.
Mesen XII d.
Wulveringem XII d.
Elverdinge XII d.

Decanaat leper
Waasten VI s. par
Mesen VI s. VI d.
Kemmel VI s. VI d.
Elverdinge VI s. VI d.
Steenwerk VI s. VI d.
Vlamertinge VI s. VI d.
Nieuwerke VI s. VI d.
Dikkebus III s. IIII d.
Zandvoorde III s. IIII d.
Wulveringem V s. VI d.
Bikschote VI s.
Neerwaasten VI s.
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Steenwerk XII d.
Dikkebus XII d.
Bikschote XII d.
Zandvoorde XII d.
Nieuwkerke III s. VI d.

Loker X s.
Wijtschate VIII s.
Zillebeke IIII s. VI d.
Boezinge VIII s. VI d.
Langemark X s.

Decanaat Belle en Merville
Belle V s. IX d.
Thiennes II s.
St.-Janscappel II s.
186 Nieuw Berquin II s.
Boesinghem II s.
Blaringhem III s.
Oud Berquin III s.
Nieppe III s.
Gorge III s. VI d.
Morbeke III s. VI d.
Tilia II s. VI d.
Kaaster II s. VI d.
Emblinghem II s. VI d.
Borre II s. VI d.
Quienville II s. VI d.
Hazebroek IIII s.
Meteren II s. VI d.
Merris II s. VI d.
Steenbeke III s. IX d.
Stegers V s. III d.
Smocus .... XXI d.
Waalskappel XXI d.
Eecke XXIII d.
Haveskerke III s. X d.
Merville III s. III d.
Vleteren III s. III d.
Strazele XVIII d.
Pradelles XV d.

Decanaat Belle
Belle X s.
St.-Janscappel IIII s.
Kaaster Vs.
Borre Vs.
Hondegem V s.
Eeke Vs.
Vleteren V s.
Meteren IIII s. VI d.
Merris IIII s. VI d.
Hazebroek IIII s. VI d.
Waalskappel III s. VI d.
Strazeele III s.
Pradelles II s. VI d.
Decanaat Merville
Merville VI s. VI d.
Thiennes IIII s.
Boesinghem IIII s.
Nieuw Berkijn IIII s.
Tilia Vs.
Emblinghem V s.
Blaringem VI s.
Oudberkijn VI s.
Morbeke VII s.
Gorga VII s.
Haveskerke VII s.
Steenbeke VII s. VI d.
Estaires X s. VI d.
Sarais III s. VI d.

Decanaat Broekburg
Decanaat Broekburg
St.-Pieters in broco II s. VI d. Broekburg XI s. VI d.
Dringam XVIII d.
Sint-Pieter in broco VI s. VI d.
Eringem XVIII d.
Kapellebroek VI s. VI d.
Loberge XVIII d.
Sinticapella V s.
Wulverdinge XVIII d.
Loon XI s. VI d.
Capellebroucq XVIII d.
Marguntghem XII d.
Millam XII d.
Drinckham IIII s.
Brouckerke XII d.
Eringhem IIII s.
Sinticapelle XII d.
Loberghe IIII s.
Mardycke XII d.
Millam IIII s.
Loon V s. VI d.
Wulverdinghe IIII s.
Sintitemplum III s.
Craywick V s. VI d.
Pitgam III s.
Grevelingen V s. VI d.
Spyckere III s.
Sint-Joris Vs. VI d.

Mardycke VI s.
Sintitemplum VI s.
Pitgam X s.
Spyckere IIII s. VI d.
Broekerke V s.
Decanaat Veurne
Hoogstade XII d.
St.-Richardus XII d.
2 priesters van Eversam
XXI s. IIII d.
Zoutenaaie XII d.
Oeren XII d.
Willemskapelle XII d.
Pollinckhove XII d.
Avekapelle XII d.
Adinkerke XII d.
Booitshoeke XII d.
Isenberge XII d.
Houthem XII d.
Bulskamp XII d.
Giverinckhove XII d.
Vinkem XII d.
Oostduinkerke XII d.
Effridicapelle XII d.
Wulpen II s.
Wulvergem II s.
Leisele II s.
Steenkerke II s.
Decanaat Cassel
0.-L.-V. II s. VI d.
Bollezele II s. VI d.
Volckerinckhove II s. VI d.
Rubroek II s. VI d.
Terdegem II s. VI d.
Steenvoorde II s. VI d.
Zuutpeene II s. VI d.
Bavikhove II s. VI d.
Lederzeele XVIII d.
Borxele XVIII d.
Winnezele XVIII d.
St.-Niklaas XII d.
Sigericapelle XII d.
Morquinghem XII d.
Oudezele XII d.
Stapel XII d.
Oxelare XII d.
Hildewardicapella XII d.
Wenemaricapella XII d.

Decanaat Veurne
Sint Duansius V s.
Sint-Niklaas Vs.
Hoogstade V s.
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Sint-Richard V s.
2 priesters van Eversam XXI s.
IIII d.
Avecapelle V s.
Adinkerke V s.
Izenberge V s.
Houtem Vs.
Bulskamp V s.
Gijverinckhove V s.
Vinkem Vs.
Effridicapelle V s.
Wulpen Vs.
Pollinkhove VI s.
Oeren VI s.
Wulveringem VI s.
Leisele VI s.
Steenkerke VI s.
Alveringem VI s.

Decanaat Cassel
Sint-Niklaas V s.
0.-L.-V. v s.
Bollezeele V s.
Volkerinckhove V s.
Rubroek Vs.
Sigericapelle IIII s.
Oudezele IIII s.
Stapel IIII s.
Okselare IIII s.
Hildewardicapelle IIII s.
Hardifort IIII s.
Zermezele IIII s.
Zuutpeene IIII s.
Bavinckhove IIII s.
Terdegem IIII s.
Steenvoorde IIII s.
Ledrenselles IIII s.
Broxelles IIII s.
Winnezeele IIII s.
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Zermezeele XII d.
Hardifort XII d.

Peene IIII s.
0.-L.-V.-kappel IIII s.
Renthea IIII s.
Ochtezele IIII s.
Busscheure IIII s.

Decanaat Bergen
Duinkerke II s.
Killem II s.
Tetinghem II s.
Hondschote II s.
Rexpoude II s.
Sint-Niklaaskappel II s.
Ghijvelde II s.
Ekelsbeke II s.
Crochte II s.
Warhem II s.
Quadypra II s.
Bierne II s.
Steen II s.
Socx XII d.
Coudekerke XII d.
Arnulphicapelle XII d.
Leffrinckhoucke XII d.
Uxem XII d.
Ledringhem XII d.
Arembaldicapella XII d.
Zoucote XII d.
Bambeke III s.
Arembalditemplum III s.

Decanaat Bergen
Duinkerke VI s.
Tetinghem VI s.
Ghyvelde VI s.
Ekelsbeke VI s.
Crochte VI s.
Herzele VI s.
Bieren VI s.
Arembalditemplum VI s.
Bambeke VI s.
Killem Vs.
Rekspoede V s.
Soxs Vs.
Stene Vs.
Coekerke Vs.
Arnulphicapelle V s.
Leffrinckhoucke V s.
Uxem Vs.
Ledringhem V s.
Arembaldicapella V s.
Zoucote Vs.
Hondschoote X s.
Warhem X s.
Quaedipre X s.
St.-Niklaaskappel bij
Oostcappel 11 s. VI d.

Decanaat Diksmuide en
Nieuwpoort
Diksmuide III s.
Ramskapelle II s.
Kaeskerke II s.
Woumen II s.
Reninghe II s.
Noordschote II s.
Merkem II s.
St.-Jacopskapelle XII d.
Esen XII d.
Klerken XII d.
Zuudschote XII d.
Lampernisse XII d.
St.-Catherinecappel XII d.
Volerandi filiorum cap. XII d.
Sint-Joris XII d.
Vetuscapelle" XII d.

Decanaat Diksmuide
Diksmuide XIIII s. III d.
St.-Jacobscapelle III s. III d.
Esen III s.
Klerken IIII s.
Zuidschote IIII s. VI d.
Woumen XII s.
Lampernisse VI s.
Kaaskerke VI s.
Noordschote VI s.
Pervise Vs.
Oudcapelle V s.
Oostkerke V s.
Reninge VIII s.
Merkem VI s. VI d.
Decanaat Nieuwpoort
0.-L.-V. V s.

" Oudecapelle.

Ramskapelle Vs.
St.-Catherinekappel Vs.
St.-Joris in nova terra V s.
Zoutenaaie V s.
Willemskapelle V s.
Boitshoeke V s.
Oostduinkerke V s.
Decanaat Poperinge
0.-L.-V. VI d.
St.-Jan VI d.
St.-Bertinus XV d.
Watou II s.
Houtkerke II s.
Westvleteren II s.
Westouter II s.
Godifricampus 56 II s.
Haringe II s.
Krombeke XII d.
Stavele XII d.
Oostvleteren XII d.
Woesten XII d.
Reningelst XII d.
Boeschepe XII d.
Berten XII d.
Proven XII d.
Beveren II s. VI d.
Dranouter II s. VI d.

Decanaat Poperinge
0.-L.-V. IIII s.
St.-Jan IIII s.
Godewaarskappel V s.
Haringe Vs.
Krombeke V s.
Stavele Vs.
Woesten Vs.
Oostvleteren Vs.
Proven Vs.
Houtkerke V s.
St.-Bertinus VI s.
Watou VI s.
Westvleteren VI s.
Reningelst VI s.
Boeschepe VI s.
Beveren VI s.
Berten VI s.
Dranouter VI s.

Decanaat Arques
Ruusscheure XVI d.

Uit dit overzicht kunnen we enkele zaken besluiten. De tijdens
beide synodes gehanteerde volgorde van de parochies is niet
gelijklopend. Waarom men hier zo slordig in was, lijkt op het
eerste zicht niet geheel duidelijk. Het feit dat men toch groepeerde per betaald bedrag wijst toch op enige financiële logica
eerder dan op een aanwijzing over de interne kerkelijke hiërarchie. Doch de grote verschillen tussen de betalingen tussen de
eerste en de tweede synode laat ons duidelijk zien dat er uit de
hoogte van dit bedrag geen verdere conclusies kunnen getrokken worden. De redenen van deze verschillen zijn onduidelijk.

"' Godewaarsvelde.

Het heeft er alle schijn van dat deze twee synodes het gevolg
zijn van een hervorming van de dekenijen in het aartsdiaconaat
Vlaanderen, waarbij inderdaad nogal wat verschuivingen zijn
gebeurd. Misschien zijn deze hervormingen besproken tijdens
de eerste synode en waren ze bedoeld in het licht van de verdere reorganisatie van het bisdom, dan wel in het kader van
de nieuw op te richten bisdommen en de totale herverdeling
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die dan zou gebeuren. In de tweede synode splitst met de decanaten Belle en Merville, alsook Diksmuide en Nieuwpoort wel
op, terwijl dit in de eerste synode niet het geval was. Ook wordt
bij deze tweede synode helemaal achteraan het decanaat Arques
met één parochie (Ruusscheure) vermeldt.
De dekenijen waren van groot belang, ook voor de fiscale
inning in het bisdom. Uit dit oogpunt was de hervorming van de
dekenijen zeker van groot belang' 1 .
190

f 0 52r0

Recht van de niet-residerende
De bisschop taxeerde de clerici die de hen toegewezen plaats
niet persoonlijk bedienden. In het kader van de prebendenpolitiek was dit een algemeen verspreid verschijnsel wat nogmaals
duidelijk blijkt uit deze rekening. De belasting was hoog, hetgeen de geestelijke in casu wel moet afgeschrikt hebben en dus
als een voorrecht van de rijkere geestelijken kan worden
beschouwd. De totale opbrengst van deze (4d') post bedroeg 296
f 5 s. 10 d.p.
We comprimeerden ook deze gegevens. We moeten het overzicht als volgt lezen: de eerste naam is diegene die de opbrengsten van het altaar (altarius portionis) in bezit had (doch de
bediening zelf niet uitoefende), de tweede persoon is de geestelijke die de eigenlijke bediening deed en er dus daadwerkelijk
pastoor was.
Dekenij Ieper
Magister Nicolaus de Franqueville, pastoor in Waasten, vervanger dominus Matheus Andries
Dominus Matheus de Clercq, pastoor in Nederwaasten, vervanger dominus Guillielmus Cnockart
Magister Johannes Loray, pastoor in Kemmel, vervanger
dominus Petrus Poyteim
Magister Aegidius de Lespiere, pastoor in Vlamertinge, vervanger dominus Anthoine de Wintere
Dominus Jacobus Savels, pastoor in Wijtschate, vervanger
dominus Johannes Houbart
Dekenij Poperinge
Dominus Matheus Boucquet, pastoor in Reningelst, vervanger
dominus Clement de Back
Dominus Judocus Claeis, pastoor in Krombeke, vervanger
dominus Victor de Wale
Dominus Henricus Hecke, pastoor in Dranouter, vervanger
dominus Balduinus Claeis
Dominus Nicolaus Laureys, pastoor in Beveren, vervanger
dominus Marandus Colin
Dominus Franciscus Romont, pastoor in Stavele, vervanger
dominus Stephanus de Meyere

"A. Labrille, Les doyens
de chrétienté et leur
intervention en matière
fiscale, in: Bulletin du
Cercle historique et
archéologique d' Ath.
n°16. 1970. Zie algemeen rond de fiscaliteit
J. Longnon. Pouillés de
la province de Reims.
Paris. 1908. dl 1. p. 275415; dl II. p. 595-623.
Een vergelijking met
deze lijst zou misschien
verhelderend zijn.
Pouillés zijn lijsten waarin de fiscale repartitie
door de Camera
Apostolica voor de bisdommen werd genoteerd.
De hier aangegeven verwijzingen zijn voor de
bisdommen Doornik.
Kamerrijk en Terwaan in
1362.

Magister Matheus de Gay, pastoor in St.-Jan Poperinge, vervanger dominus Guillielmus Barnen
Dekenij Kassei
Dominus Martinus Chocquel, pastoor in Winnezeele, vervanger dominus Johannes Grieten
Magister Ysembardus, pastoor in 0.-L.-V.-kappel, vervanger
dominus Guinocus Vander Mulde
Magister Johannes Heyns, pastoor in Lederzeele, vervanger
dominus Guillielmus Gars
Magister Johannes Heyns, pastoor in Lederzeele, vervanger
dominus Marcus Vander Coline
Magister Cornelius Milites, pastoor in Ochtezeele, vervanger
dominus Richardus de Vey
Dominus Jacobus Wilsen, pastoor in Bavikhove, vervanger
dominus Jacobus Folque
Dominus Theodoricus de Deckere, pastoor in Eduardicapelle,
vervanger magister Theodoricus Winneel
Magister Nicolaus de Lengaigue, pastoor in Rubroek, vervanger magister Anthonius Vander Clyte
Dekenij Broekburg
Dominus Petrus Hermi, pastoor in Loon, vervanger dominus
Jacobus de Bindere
Dominus Petrus de Vuldere, pastoor in Loberghe, vervanger
dominus Tristrandus Zeghelant
Dominus Fredericus Beugin, pastoor van Spijkere, vervanger
dominus Guinocus de Roo
Robertus van Belle58 klerk en rector van de kerk van
Kappellebroek, de inkomsten komen thans toe aan dominus
Leonardus Cailliau
Dominus Nicolaus de Schodt, St.-Pieterskerk in Broco, vervangen door dominus Jacobus Lardeire59
Dominus Petrus Boudenoot, pastoor van Craywick, vervanger
dominus Johannes Malebaut
Petrus de Grave, bekwam na overlijden van bovengenoemde
Petrus Boudenoot, de opbrengsten van het altaar van Craywick
" Stond eerst vermeld:
Gaspar Philips, later
geschrapt.
59
Deze vertrekt op zijn
beurt op 21 april 1555
n.s. en wordt vervangen
door Carolus Drieux.
60
Guislenis de Vroede,
kwam als 'rector proprietaris alterus portionis
Sancti Martini Bergensis'
nog hetzelfde jaar als
residerende pastoor.
" Guillelmus Walleux
kwam later datzelfde jaar
zelf resideren in
Ledringem.

Dekenij St.-Winoksbergen
Magister Guislenus de Vroede, rector altaar St.-Maartenskerk,
vervangen door dominus Malinus Oost60
Magister Guillielmus Walleux, pastoor van Ledringem, vervanger magister Jehan Walleux 61
Dominus Philippus de Franchieres, rector van de kerk van
Wormhout, vervanger Marcus vanden Broucke
Dominus Stephanus de Lespinoy, Aremboutskappel, vervanger
dominus Guillielmus Rabat
Magister Oliverius Roens, Krochte, vervanger dominus
Johannes Melant
Dominus Balduinus de Lengaigue, rector Quadipre, vervanger
dominus Petrus vanden Yzere, presbiter
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Dekenij Veurne
Magister Nicolaus de Horst, Adinkerke, vervanger dominus
Balduinus Abietis
Dominus Gregorius Drieuwart, Bulskamp, vervanger dominus
Aegidius de Vellemakere
Magister Anthonius de Lestre, Avekapelle, vervanger dominus
Johannes van Dale

192

Dekenij Belle
Magister Johannes Papegay, rector kerk Quienville, vervanger
dominus Simon Papegay
Dominus Philippus de Zanchines, Belle, vervanger Paschasius
Rouvroy
Magister Henricus Ryequelin, Waalskappel, vervanger dominus Remigius de Zomere
Dominus Petrus de la Vallere, rector kerk Strazeele, vervanger
dominus Johannes Ruebens
Magister Daniel Ael, pastoor Meteren, vervanger dominus
Franciscus Denerio
Magister Judocus du Bois, Steenbeke, vervanger Judocus
Parisis6 '
Dominus Georgius du Val, Thiennes, vervanger dominus
Mattheus Le Cat6 '
Dominus Robertus Desmazurez, Thiennes, vervanger dominus
Mattheus Le Cat
Magister Henricus de la Fosse, pastoor Merville, vervanger
dominus Simon de Laultre
Magister Johannes Gerardi''"', pastoor Oud-Berquin, vervanger
dominus Gerardus de Cousemakere
Dekenij Diksmuide en Nieuwpoort
Dominus Petrus Vander Noordt. pastoor Ramskapelle, vervanger Mattheus Carpentier
Magister Judocus de Clercq, Clarques, vervanger Judocus vanden Houve
Magister Johannes Piremont, Zoutenaaie, vervanger dominus
Petrus Beele
Magister Johannes Gerardi 6' , Merkem, vervanger dominus
Petrus

''' J udocus du Bois
resideerde niet. doch gaf
andere recompensaties.
Er werd geen betaling
verricht in deze rekening.
"' Georgi us du Val vervangen door dominus.
Robertus des Masurez.
cfr infra.
"' Was ontvanger van het
bisdom. Betaalde niet
voor zijn vervanger in
deze rekening als morinensis officiarum.
" Ontvanger van bisdom.
Betaalde niet (zie hierboven onder Oud-Berquin).
doch trad af rond
Kerstmis als eigenaar van
de opbrengsten van het
altaar van Merkem.

De bezittingen van Karel
van Sint-Omaars (1533 1569)
in het Westkwartier
' Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367. Met
dank aan dhr. Jacques
Degroote (Damme) die
zijn transscriptie ter
beschikking stelde. In de
bronnen werd Karel van
Sint-Omaars ook van
Moerbeke geheten.
' H. WILLE. Karel van
Sint Omaars. Nationaal
Biografisch
Woordenboek,
Koninklijke Academiën
van België. Brussel.
2002. 687-692. F. DE
MEULENAERE.
Généalogie de familie
(de) Schacht (X!Ve XVIl!e siècles) suivie
d'un aperçu sur celle de
Saint-Omer Morbecque,
L' Intermédiaire des
Généalogistes, nr. 298,
1995. 353-373.
'Lille. Archives
Départementales du
Nord, B 5677, f" 4v.
' Hij stond zowel op 30
januari 1552 als 15 fe
bruari 1556 onder
voogdij van die voogden
(Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Grote Raad
van Mechelen, 852. f 0
1515 - 1537 - Brussel,
Algemeen Rijksarchief.
Grote Raad van
Mechelen, 856, f" 759 769).
'Brussel, Algemeen
Rijksarchief,
Rekenkamer, f" 2r - 2v.
'F. DE MEULENAERE.
art. cit., 368. Lille,
Archives
Départementales du
Nord, B 3896. nr.
142885. Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 5693, f" 3r.
' Brussel, Algemeen
Rijksarchief,
Rekenkamer, 17485, f"
3r.

MATTIAS PATTYN
Onlangs ontdekten we de lijvige staat van goed van Karel van
Sint-Omaars, heer van Dranouter en Moerkerke'. Onmiddellijk
weerhield de beschrijving van zijn onroerende goederen in het
Westkwartier onze aandacht. In deze bijdrage willen we aan de
hand van die staat van goed zijn onroerende goederen in het
Westkwartier beschrijven. We toetsten de belangrijkste
gegevens uit de staat van goed aan andere bronnen.
Karel van Sint-Omaars, sommige bronnen spreken over Karel
van Moerbeke, stamde uit de bekende adellijke familie van de
Saint-Omer de Morbecque'. Hij werd in 1533 geboren als zoon
van Joos en van Anna van Praet. Karel was nog bitter jong toen
zijn vader Joos overleed. Vermoedelijk overleed zijn vader in
1538 want Joos van Coornhuuse betaalde het verhefgeld voor
de leenheerlijkheid Dranouter tussen 15 februari 1538 en 15
februari 1539 1 . Hij werd onder voogdij van Joos van
Coomhuuse en Jan de Cherf geplaatst•. Hij was reeds meerderjarig toen zijn moeder Anna van Praet overleed. Zij overleed in
1560 of 1561 want tussen Sint-Jansdag 1560 en Sint-Jansdag
1561 betaalde Karel 50 ponden parisis aan de ontvanger van de
verhefgelden van het leenhof van Brugge5 • Zijn huwelijksleven
verliep ook niet vlot want Karel huwde tweemaal. Hij huwde
met Françoise de Blois en, na haar dood, met Anne d'Ongnies
maar stierf kinderloos. Anne d'Ongnies huwde nadien met
Jehan d'Estourmel, heer van Vendeville en Dampierre in
Steenwerk. Na zijn dood op 10 februari 1569 werden de feodale
goederen in het Westkwartier aan zijn volle neef Jan van SintOmaars, heer van Moerbeke, gouverneur van Ariën-aan-de-Leie
toegewezen 6 • Zijn Brugse bezittingen werden door Kameel van
Praet, ridder, heer van Moerkerke, verworven'.
De bezittingen van Karel in het Westkwartier sproten allemaal
van vaderszijde voort. Er werden geen bezittingen in het
Westkwartier teruggevonden die door zijn moeder in het bezit
van Karel van Sint-Omaars kwamen. Enkele bezittingen werden
wel door zijn moeder voor Karel tijdens zijn minderjarigheid
gekocht maar die bezittingen vinden we onder de rubriek "aanwinsten" terug. De meeste goederen zijn leengronden. We kunnen hier drie belangrijke centra onderscheiden: Dranouter,
Kaaster en Merris.
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Blijkbaar stond Karel van Sint-Omaars niet zelf voor het beheer
van zijn goederen in het Westkwartier in want Karel Marissael,
baljuw van de parochie en Ieenheerlijkheid Dranouter, werd
door hem tot ontvanger van zijn goederen in de streek van Belle
aangesteld. Na het overlijden van Karel van Sint-Omaars
betaalde Marissael ook de verhefgelden in naam van Jan van
Sint-Omaars, de neef en feodale erfgenaam, aan de ontvanger
van het Belse leenhof. Dat Karel van Sint-Omaars nauwelijks
interesse vertoonde voor die goederen lijkt ons niet te verwonderen want in zijn kasteel te Moerkerke had hij meer interesse
voor de studie en beschrijving van planten'.

Dranouter
Het belangrijkste leen was de leenheerlijkheid Dranouter dat
Karel in leen hield van het leenhof van Belle". De leenheerlijkheid Dranouter had Karel op jonge leeftijd van zijn vader
Joos van Moerbeke geërfd. De ontvanger van de verhefgelden
van het leenhof van Belle ontving tussen 15 februari 1538 en 15
februari 1539 het bedrag van 10 ponden parisis van Joos van
Coomhuuse, procureur van Karel van Moerbeke'".
De leenheerlijkheid Dranouter strekte zich te Dranouter, Loker,
Belle en Boeschepe uit. Het foncier van de leenheerlijkheid
Dranouter bedroeg ruim 228 gemeten zaailand, bos, weiden en
het neerhof van Dranouter. De leenhouder had recht op een
rente van 18 razieren tarwe en 3 razieren haver (mesure de
Bailleul). Daarnaast leverde die rente 9 kapuinen en half op en
eveneens een geldrente van 69 ponden 10 schellingen per jaar.
De leenhouder van Dranouter had recht op tweederden van de
tiende van Dranouter waarvan het andere derde aan de plaatselijke pastoor toebehoorde. Hij had ook nog recht op tweederden van de lammertiende in Dranouter waarvan de rest aan het
kapittel van Terwaan toebehoorde. De leenhouder van
Dranouter mocht een baljuw, vijf schepenen en een sergeant
aanstellen. Er waren van het Dranouterse leenhof 55 achterlenen gehouden: 15 achterlenen waren aan hun leenheer een vol
verhef van 10 ponden parisis verschuldigd terwijl de overige
lenen een verhef van de beste vrome dienden na te komen". Vervolgens had de Ieenhouder van Dranouter recht op de klassieke
feodale rechten: marktgeld, confiscatie, stragiersgoed, bastaardgoed en afforagerecht op de bieren en wijnen die geschonken
werden in de plaatselijke herbergen. Supplementair mocht hij
ook een baljuw voor de Dranouterse draperie benoemen.
De niet-feodale goederen die Karel van zijn vader geërfd had,
bestonden uit 6 gemeten één vierendeel en 9 roeden land dat in
de staat van goed de Ackerbilck genoemd werd. Dit perceel
werd aan Georges Moenen voor 96 ponden parisis per jaar verpacht". Ook een herberg Sint-Joris, die in pacht gehouden werd
door Michiel Vander Meulen voor 90 ponden parisis behoorde

' Over de activiteiten van
Karel van Sint-Omaars
als botanicus raaaplege
men H. WILLE. De
botanische belangstelling
van Karel 1·an Sin/Omaars in Moerkerke tijdens de 161• eeuw In : L.
VANDAMME. (red.).
Uitgelezen bloemen.
Botanische boeken en
orchideeënprenten uit
Bruges verzamelingen.
Brugge. 1997. 19-36.
9
Brugge. Rijksarchief.
Aanwinsten. 367. f' 6r 8v.
10
Lille, Archives
Départementales du
Nord. B 5677. f' 4v.
" Op 18 december 1504
werd het leenregister van
het leenhof van
Dranouter in opdracht
van Karel van SintOmaars. grootvader van
Karel van Sint-Omaars
( 1533-1569) vernieuwd.
Op dit ogenblik waren er
12 lenen gehouden aan
een vol verhef en 62
lenen aan een verhef van
de beste vrome van drie.
Lille. Archives
Départementales du
Nord. J 431. Voor de
spreiding van de achterlenen van het leenhof van
Dranouter raadplege men
de kaart in R. OPSOMMER. "Omme dat leengoed es thoochste dinc
ter weere/t". Het leenrecht in Vlaanderen in de
14'' en 15"' eeuw,
Brussel. 1995. band 1.
199.
1
' Brugge. Rijksarchief:
Aanwinsten. 367. f' 20r.

aan Karel toe 13 • Daarnaast werd een belangrijke aanwinst door
Anna van Praet verworven'•. Jonkvrouw Anna kocht voor haar
zoon een korenwindmolen in Dranouter onder de leenheerlijkheid Dranouter". In de staat van goed wordt die molen de
Crebbemolen genoemd. Pieter De Turck, eigenaar van de
Rijselbergmolen te Belle, was niet gelukkig toen de heren van
Dranouter met de bouw van een korenwindmolen begonnen' 6 •
De molenaar van de Rijselbergmolen en Karels moeder Anna
van Praet twisten geruime tijd over de Crebbemolen.
Uiteindelijk behandelde de Grote Raad van Mechelen de zaak.
De Crebbemolen werd door Karel aan Paul Vander Meulen voor
het bedrag van 77 ponden parisis per jaar verpacht. De molen
was belast met een jaarlijke rente van 8 ponden parisis aan
Guillaume De Brouckere en eveneens diende de eigenaar jaarlijks aan de watergraaf van Vlaanderen 2 ponden 10 schellingen
parisis te betalen.
Loker

"Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367, F 21r.
14
Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367, F 28v.
" Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Grote Raad
van Mechelen, 834.
" Lille. Archives
Départementales du
Nord, B 5688, F 3r. De
Rijselbergmolen was
gelegen op een stuk land
van 7 vierendeel in de
Zuidhoek van Belle. De
eigenaar moest jaarlijks
een cijns van 5 ponden
parisis met Kerstdag aan
de ontvanger van het
domein van de kasselrij
Belle betalen.
17
Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367, F 9r.
'" Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3949, F 203r.
19
Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367, F 9r.
20
Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3949, F 203r.
" Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367, F !Or
- !Ov.

" Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, 367, F ! Ir.

In de buurt van Dranouter, meer bepaald in Loker, lagen twee
lenen die Karel in leen hield van het leenhof van Peenhof te
Westouter' 7 • Het eerste leen was ongeveer 7 gemeten terwijl het
andere leen slechts vijf vierendeel land besloeg. Beide lenen
waren een verhef van de beste vrome van drie aan de leenheer
verschuldigd' 8 • Volgens de staat van goed hadden de twee lenen
een gezamenlijke oppervlakte van 7 gemeten min 30 roeden
land' 9 • Ook die lenen sproten uit de voorvaderlijke bezittingen
voort want in het denombrement van 15 februari 1503 (n.s.)
noteerden we mijnheere van Morbeke als leenhouder20 •
Ka aster

Het belangrijkste bezit in Kaaster was de leenheerlijkheid
Oudeneem. De leenheerlijkheid Oudeneem sproot uit de paternele zijde voort en werd gehouden van het leenhof van
Oudeneem in Steenwerk". De leenheerlijkheid had een foncier
van 105 gemeten land dat bestond uit la maison et bassecourt te
Kaaster. De leenhouder mocht een baljuw, een sergeant en een
volle schepenbank aanstellen. De leenhouder had de lage, middele en hog rechtspraak. Hij had recht op confiscatie, stragiersgoed, bastaardgoed en afforagerecht op de bieren en wijnen die
geschonken werden ,in de plaatselijke herbergen. Bovendien
haalde de leenhouder zijn profijt uit een heerlijke rente van 15
ponden 12 schellingen per jaar en een andere rente van 46 ponden 5 schellingen 6 denieren per jaar. Van het leenhof van
Oudeneem werden eveneens achttien achterlenen gehouden.
In Kaaster hield Karel eveneens een tiendeleen. Het leen werd
gehouden van het leenhof van Kaaster. Het achterleen werd
gehouden aan een verhef van 10 ponden parisis en de tiende
penning bij verkoop. Het leen had Karel geërfd van Jeanne van
Sint-Omaars, douarière van Willem van Bronckhorst, zijn
zuster22 •

195

In de nabije omgeving hield Karel een ander leen van het leenhof van Stegersbrugge. Het leen had een oppervlakte van 11
gemeten land' 3 •
In Kaaster bezat hij eveneens ruim drie gemeten cijnsland onder
de leenheerlijkheid van Joos van Cortewille. Ook een windmolen onder de leenheerlijkheid Oudeneem bezat hij. Die
molen werd aan Jacques De Vriendt verpachf4.

Merris
196

Karel van Sint-Omaars was leenhouder van verschillende lenen
in Merris' 5 • Ook die lenen sproten uit de vaderlijke zijde voort.
Verschillende voorouders werden reeds op het einde van de vijftiende eeuw en in het begin van de zestiende eeuw als leenhouder gesignaleerd. Op 21 oktober 1483 diende Jan van SintOmaars, heer van Ebblingem, een denombrement van een leen
van 8 gemeten land in Merris en gehouden van het leenhof van
Belle in' 6 • Vervolgens ontving hij een recepisse van het denombrement van de onderbaljuw van het leenhof van Belle op 23
oktober 1483". Karel van Sint-Omaars en Jane van Belle vonden we reeds in 1497 als leenhouder van een leen in Merris
terug. Elizabeth Swalen, weduwe van Hostin van Haveskerke,
verzaakte voor de Raad van Vlaanderen aan haar leenrechtelijk
vruchtgebruik op het leen Merris en andere niet-feodale goederen in Merris ten voordele van Karel van Sint-Omaars en
diens echtgenote. Als compensatie kreeg ze een lijfrente van 10
ponden groten Vlaams. Of Elizabeth naderhand ook nog
formeel voor het bevoegde leenhof verzaakte, is onbekend"".

Octrooi verleend door de Rekenkamer aan Abel Van Houtte om een leen
in Merris aan Anna van Praet te verkopen (Rijsel, Archives
Départementales du Nord, B 3896, document 124849, foto P. Povoas)

In ieder geval waren alle in Merris gelegen lenen direct van het
leenhof van Belle gehouden. Het belangrijkste leen was
Nederhove in Merris. De leenhouder had de viscontiere rechtspraak. Vier achterlenen werden van het leenhof van Nederhove

" Brugge, Rijksarchief.
Aanwinsten, 367, f" l lr.
De staat van goed vermeldt wel niet of het leen
ook in Kaaster gelegen
was.
" Brugge, Rijksarchief.
Aanwinsten, 367, f"22r/v.
" Brugge, Rijksarchief.
Aanwinsten, 367, f" l 2r
- 13v.
" Kortrijk. Rijksarchief.
Familiearchief
d'Ennetières. oorkonden,
490.
" Kortrijk. Rijksarchief.
Familiearchief
d 'Ennetières. oorkonden,
491.
" Gent. Rijksarchief.
Raad van Vlaanderen,
956. f" l 14r - l 14v.

1

gehouden. De leenhouder haalde ook zijn profijt uit tweederden
van een tiende die la basse disme werd genoemd. De eigenaar
van Nederhove haalde zijn gewin uit een rente van 6 ponden 9
schellingen per jaar. Het tweede leen was Upperhove dat
bestond uit een foncier van 42 gemeten drie vierendeel land.
Van het leen werden eveneens vier achterlenen gehouden. De
leenhouder had recht op diverse renten die in het document niet
verder gespecificieerd werden. Het derde leen was een
vliegende leenheerlijkheid in Merris die bestond uit een rente
van 5 denieren per gemet bezet op 1534 gemeten land. In de
verhefrekeningen werd die rente "lantschult" genoemd 29 • Het
vierde leen bestond uit twee rijen tienden in Merris. Het vijfde
leen bestond uit 10 gemeten land dat men het Steenhof noemde.
Het zesde leen had een oppervlakte van 15 gemeten en half land
in Merris. Vervolgens hield Karel ook de Ammanie van Merris.
Het achtste leen dat uit de voorvaderlijke erfenis kwam was een
een rij tienden in Merris.
Het laatste leen werd door Karels moeder verworven 10 • Op 10
juni 1550 gaf de Rekenkamer te Rijsel een octrooi aan Abel Van
Houtte om zijn leen van 8 gemeten land te verkopen aan
Guillaume Merveille, procureur van Anne van Praet, douarière
van Dranouter. De verkoopprijs bedraagt 9 ponden groten per
gemet of 72 ponden groten".
"'Lille. Archi\'es
Départementales du
Nord. B 5393. [° 3r.
"' Brugge. Rijksarchief.
Aanwinsten. 36 7. [° 20r.
" Lille. Archi\'es
Départementales du
Non/. B 3896. document
142849.
" Brugge. Rijksarchief.
Aanwinsten. 367. [° 22r.
'' Brugge. Rijksarchief:
Aanwinsten. 36 7. f 0 9r.

Tenslotte was Karel eigenaar van een windmolen met een
molenhuis en land in Merris. Thomaes de Moye pachtte die
windmolen aan de heer van Dranouter voor 108 ponden pari sis
per jaar12 •

Nieuwkerke
In Nieuwkerke hield hij een leen van het leenhof van de
Kloosterpoort van Mesen. Het renteleen bestond uit 60 kerven
tarwe van de heerlijkheid van de Kamer in Nieuwkerke, Belle
en Dranouter. Het leen had hij eveneens van zijn vader geërfd)
1

•
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De nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden na 1559, uit: A. Th. Van Deursen en H. De Schepper,
Willem van Oranje : een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid, Weesp-Tielt, 1984, p. 31

Interdiocesane huwelijken in de
dekenij van Roeselare
anno 1566-67
ARNOLD PRENEEL
199
Een van de talrijke consequenties van de in 1559 nieuw opgerichte bisdommen (waaronder Brugge en Ieper) was de invoering van een kerkelijke belasting. Deze diende te worden
betaald door de huwelijkskandidaten afkomstig uit een ander
bisdom. De basis van inning is ons onbekend, maar zou in verhouding kunnen staan tot het aantal bannen en of de financiële
draagkracht van de huwelijkskandidaten.
De dekenij Roeselare lag op de grens van drie bisdommen. Een
stuk land, gelegen onder de hofstede De Duizend Zinnen, in
Rumbeke, heette het Paalstuk. Daar zou een grenspaal hebben
gestaan op het punt waar de bisdommen Doornik, Brugge en
Ieper aan elkaar grensden'.
Voor de periode mei 1566 tot april 1567 2 werden in de dekenij
Roeselare 29 interdiocesane huwelijken gesloten. De totale
opbrengst ervan was 38-4-0 f parisis, zijnde gemiddeld ca 26
schellingen per huwelijk. De meest voorkomende belasting ( 11
van de 29 huwelijken, zijnde 38%) was 30 s. Het hoogste geïnde bedrag was 36 s" het laagste 10 s. Van de totale opbrengst
werd 50 % afgedragen aan de bisschop van Brugge, 25 % kwam
ten goede van de deken van Roeselare en 25 % verdween in de
beurs van de ontvanger.
'K. De Flou.
Woordenboek der
Toponvmie 1·a11 Westelijk
Vlaanderen,.". Brugge,
1931. dl 12, kol. 215.
' De variabele feestdag
waarvan sprake in de
aanhef van de rekening
kon nog niet worden achterhaald. De rekening
werd afgesloten op vrijdag 2 mei 1567, dus deze
feestdag zou wel eens
één van de zondagen na
Pasen (30 maart 1567)
kunnen zijn.
' Brugge, Rijksarchief
Cumulus Ecclesiasticus.
nr 2241.
' Cfr voetnoot 2.

Het document'
(f° 1)

Sequuntur quarem diversorum diocesinum decanatus
Rollariensis a feria secunda psalmus, dominicam qua cantatur
ad introitum Misse 4 vs anni XVC LXVI vsque ad similem
feriam anni sexagesimi septimi
In Rollario
Inter Muchaelem Heermaer Rollariensis Brugensis diocesis et
Franciscam Haymault ex Denterghem Tornacensis diocesis
XXX es. parisis
Michael de Lanoye Tornacensis diocesis et Johanna Volbouts
Rollariensis Brugensis diocesis intuitu paupertatis X es. parisis

Petrus van Lerberghe ex Morslede Yperensis diocesis et
Adriana van den Broucke Rollariensis Brugensis diocesis pauperes cum attestatione pastoris XII es. parisis
(In margine t.o. voorgaande rubrieken:) recepit magister
Joannes Turkin

Michael Abeel ex Rollario Brugensis diocesis et Maria van
Biesbrouc ex Yseghem Tomacensis diocesis mere pauperes
cum attestatione pastoris XXIIII es. parisis
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Beverin
Petrus Coolzaet ex Beverin Brugensis diocesis et Jacquemina
Pauwels ex Langhemarc Yperiensis diocesis XXIIII es. parisis
(in margine:) recepit Turkin
Rumbeke
Gwillelmus Tsoen ex Lauwe Tomacensis diocesis et Johanna
vander Haghe ex Rumbeke Brugensis diocesis intuitu paupertatis recepit magister Joannes Turkin XII es. parisis
Gwillelmus Master ex Hulste Tomacensis diocesis et Catarina
Jacquets ex Rumbeke Brugensis diocesis recepe ego Daniel
Ceci XXXVI es. parisis
Hardoye
Jodocus van Hulle ex Hardoye et Johanna Cotemans in
Emelghem Tornacensis diocesis XX es. parisis
Clemens Bastiaen ex Clerckenne Yperensis diocesis et Agnes
vander Mandert ex Hardoye Brugensis diocesis XXX es. parisis

Johannes van Aelmersch ex Hardoye Brugensis diocesis et
Cristina van Heye ex Inghelmuestre Tomacensis diocesis XXX
es. parisis
Jodocus de Rycke ex Muelenbeke Tornacensis diocesis et
Johanna Lust ex Hardoye Brugensis diocesis XVIII es. parisis
(In margine t.o.v. de vier laatste rubrieken:) recepit magister
Joannes Turkin

Hoochlede
Nicholaus Doens ex Morslede Yperensis diocesis et Catharina
Schoolmersch Brugensis diocesis XXX es. parisis
Caecthem
Egidius van Ackert ex Ghulghem Tornacensis diocesis et
Johanna van Leede ex Caecthem Brugensis diocesis pauperes
cum attestatione per capellani in Hochlede magistri Jodoci
Lust recepe ego Daneel Ceci XXIIII es. parisis

Cool scamp
Gwillelmus Verbeecke ex Inghelmuestre Tomacensis diocesis
et Maria Ampe ex Coolscamp Brugensis diocesis tempore
Danielio Ceci XXXII es. parisis
Pitthem
Bernardus Eversyn ex Arnem in ditione Ghelderensi et Anna
van Rumbeke ex Pitthem Brugensis diocesis XXIIII es. parisis
Summa XVII lb XVI es. parisis
(f° 2)

Johannes Beits ex Thileto Tornacensis diocesis et Adriana
Papen ex Pitthem Brugensis diocesis XXX es. parisis
Johannes Ruusschout ex Pitthem et Maria Crops ex
Muelenbeke Tomacensis diocesis XXX es. parisis
Egidius de Pipere ex Pitthem Brugensis diocesis et Margareta
Cools ex Muelenbeke Tornacensis diocesis XXXII es. parisis
Johannes vander Strate ex Pitthem Brugensis diocesis et Maria
Facxs ex Thileto Tornacensis diocesis XXX es. parisis
Jodocus Maes in Muelenbeke Tornacensis diocesis et
Elizabeth Witkin ex Pytthem Tornacensis diocesis XXX es.
pa ris is
(t.o.v. de vijf voorgaaande rubrieken:) recepit magister
Joannes Turkin
Rogerus vander Strate ex Pitthem Tomacensis diocesis et
Jodoca vanden Berghe ex Muelenbeke cum attestatione pastoris recepi ego Daniel Ceci XXX es. parisis
Nieukerke
Johannes Tsys ex Nieukerke Brugensis diocesis et Johannes
(sic) Calmeyn ex Morslede Yperensis diocesis XXIIII es. pari-

sis
Paulus Anys ex Yperis et Martina Muenynxs ex Nieukerke
Brugensis diocesis XXIII! es. parisis
(t.o.v. de twee vorige rubrieken:) recepit magister Joannes
Turkin
Ouckenne
Gerardus Nauwync ex Dadizele Yperensis diocesis et
Catharina Vlamynxs ex Ouckenne Brugensis diocesis XXX es.
pa ris is
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Staden
Oliverius Vlamync ex Staden Brugensis diocesis et Catharina
Calewaerts ex Langhemarc Yperensis diocesis XXVI es. parisis
Gislenus vander Mersch ex Staden Brugensis diocesis et
Maria Pruums ex Yperis XXXVI es. parisis

202

Roosebeke Sicca5
Johannes Plume in Langhemarc Yperensis diocesis et Georgia
Schoonmare ex Nieukerke Brugensis diocesis recepi ego
Daniel Ceci XXXII es. parisis
Andreas Lootins ex Roosebeke Brugensis diocesis et Paulina
Calmeyns ex Morslede Yperensis diocesis XXX es. parisis
Oliverius de Duvere ex Roosebeke Brugensis diocesis et
Dionisia Cardinaels ex Passchendale Yperensis diocesis XXIIII
es. parisis
(t.o.v. de twee vorige rubrieken:) recepit magister Joannes
Turkin
Heeghem
Ghidts
(t.o. beide vorige parochies :) hoc anno nichil
Summa XX 1ibra VIII escalina parisis
(f" 3)

Summa summarum ratione diversitate decanatinem XXXVIII
lb IIII es. parisis
Vnde media pars spectat ad Reverendissimo que valet XIX lb
II s. es. parisis
Et altera medietas cedit sigillifire et pro decano
Recepi a predictum decano pro Reverendissimo predicto XIX
lb II es. parisis et pro me IX lb XI es. parisis que constituat
summas viginto octo 1ibra tredecimes es. parisis hac secunda
may anno sexagesima septimo
(getekend) de Heere

' Tot aan het einde van de
16de_eeuw vinden we in
de archivalia frequent
Droog-Roosebeke voor
Westrozebeke.

Index van de gehuwde personen
Abeel
Ampe
Anys
Bastiaen
Beits
Calewaerts
Calmeyn
Calmeyns
Cardinaels
Cools
Coolzaet
Cotemans
Crops
de Duvere
de Lanoye
de Pipere
de Rycke
Doens
Eversyn
Facxs
Haymault
Heermaer
Jacquets
Lootins
Lust
Maes
Mos ter
Muenynxs
Nauwync

Papen
Pauwels
Plume
Pruums
Ruusschout
Schoolmersch
Schoonmare
Tsoen
Tsys
van Ackert
van Aelmersch
van Biesbrouc
van den Broucke
van Heye
van Hulle
van Leede
van Lerberghe
van Rumbeke
vanden Berghe
vander Haghe
vander Mandert
vander Mersch
vander Strate
Verbeecke
Vlamync
Vlamynxs
Volbouts
Witkin
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CAPITTEL
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den.

Wetten, costumen, keuren ende usantien van de Zale ende Casselrye van /pre, Gent, 1769, p. 38

Doodhalmen in de kasselrij Ieper
in 1582

ARNOLD PRENEEL
205

Volgens de Wetten, costumen, keuren en usantien van de Zale en
Kasselrij van Ieper. was iedere weduwnaar (madelaere) of
weduwe (madeleghe), of bij ontstentenis de vermoedelijke erfgenamen, er toe gehouden binnen de 14 dagen na het overlijden
het sterfhuis over te brengen aan de baljuw en schepenen.
Terzelfder tijde dienden de voogden en de deelslieden te worden
aangesteld. Deze waren de vertegenwoordigers van de Wet en
de supervisors van de verdeling van het sterfhuis.

' leper. Stadsarchief.
Kasselrijfonds. eerste
reeks. nr. 258.
Gepubliceerd door J.
Yanderhaeghe.
Doothalmen Kasselrij
leper ( 1524-1606 ).
Handzame. 1975.
' leper. Stadsarchief.
Kasselrijfonds. zesde
reeks. nr. 6.
' W. van Hille. Les échevi11S de la sa/Ie de 1527 à
1794, in: Tablettes des
Flandres. dl. 5, p. 143
(Dessortyns).
' Ook des Ourssijns.
' Geboren te Komen:
15.08.1563 en overleden
te Vlissingen:
24.10.1618.
'H.Q. Janssen. De kerkhen1orming in

Vlaanderen. Arnhem.
1868. dl. !. p. 260-261.
Jean Meyhoffer. Le pasteur losse van Laren de
Comines et ses descendants. Brussel, 1910. p.
6. 110-111.

Het nog bewaarde Registre van allen doodhalmen' van de Zale
en Kasselrij van Ieper bestrijkt de periode 1524 - 1606. Dit
register heeft evenwel een belangrijke lacune van circa einde
mei 1573 tot circa midden september 1590. Deze leemte valt
voor een deel samen met het geuzenbestuur van de stad Ieper,
nl. van juli 1578 tot aan de overgave van de stad op 7 april 1584.
Met het voorhanden zijnde, maar zwaar beschadigd, fragment
van een katernè van 10 folios, met 18 doodhalmen die werden
genoteerd voor 1582 en een los bijgaande folio met nog een
doodhalm van 11 oktober 1583, konden wij de leemte waarvan
sprake een klein stukje aanvullen.
De doodhalmen, waarvan de transcriptie hierna volgt, zijn dus
quasi uit de laatste jaren van het geuzenbestuur. Opmerkelijk is
dat men er nog in slaagde een doodhalm te registeren op het
ogenblik dat de troepen van Parma de stad, vanaf 19 augustus
1583, reeds hadden ingesloten.
Als één van de optredende geuzen-schepenen wordt een zekere
François des Orschyns' vermeld. Hij was waarschijnlijk de
broer van Jan des Orschyns• die op 4 december 1583 in de St.Niklaaskerk het gereformeerde huwelijk inzegende van de
bekende Ieperse predikant Joost van Laren 5 met Maeiken
Knockaert. Jan des Orschyns werd door dezelfde Joost van
Laren op 3 of 4 februari 1584 tot predikant met standplaats
Ieper aangesteld 6 •

Het document 7
(f' lr 0 )
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[In Rosebeicke?]
Daer compt te halmen [int achterbleven goet] van de weduwe
Yghelin Vercruysse [daer hemlieden] hoyrs ende aeldynghen
funderende zyn [de naervolghende] persoonen
Aeldijnghen: Pauwels ende ... van Sable ter c[ausen van]
huerlieden huusv[rauwe], ... Vercruisse over he[m zelven], ...
Vercruisse over ... Vercruisse, Paeschier Schoonae[rt causa]
uxoris, Lauwers Vercr[uysse]
Voochden: Pieter Pancoucke ende Ancheel Vercruyse
Deelslieden: Steven de Hase ende Jan vande Walle
Borghe: Paeschier Schoo[na]er[t]
Aldus overghebrocht by de voomomde aldijnghen, voochden
ende deelslieden, desen VJ"' martij 1582 present den voorschepenen, te weitten m[r] van Damme ende Vereec[ke]
(f' 1v 0 )

In Langhemarck
[Onder de] Zaele daer compt te halmen [int ac]hterbleven goet
van Willem ... naere, daer hemlieden hoyrs [ende] aeldijnghen
funderende zyn de naervolghende
[Je bed]de:
Aeldijnghen: Mattheus Cauwe ter cause van Janne zijn wyf,
Jan Coopman causa uxoris van Maicken, Synken de weese
Voochden: Toomaes de Grave, Willem Hoedt: vooghden van
Sinkin, de weese van het eerste bedde
[IJe] bedde:
Wee sen: Willem ende Marin Moen, Hanskin ende Maeickin
Voochden: Mael de Blonde, Marin Hondt
Madelaerighe: Janne vander Cruyse, borghe over het
sterfh[ uus] gheassisteert met P[ as schier?] Schoonaert
D[ee]lslieden: Steven de Haeze, Fincent vanden W[alle]
(f' 2r 0 )

Aldus [overghebrocht de] voomomde [aeldijnghen], vooghden
[ende deelslieden, present] des Orschij [ende] ... , den X'"
ma[rtij 1582]
In St Jacops
Onder de Zaele daer compt te halm[ en int] achterbleven goedt
Allaert van Eec[ke], daer hemlieden hoyrs funderende zijn de
naervolghende
Aeldijnghen: Jannekin ende Gillekin van Eecke
Voochden: Jan de Schildere ende Fincendt van Eecke
Deelslieden: Jan vande Walle ende Jacop Neis
Borghe: Fincent van Eecke
Aldus overghebrocht by den voomomde voochden ende deelslieden vt supra

' De ontbrekende tekst
werd door ons naar best
vermogen tussen haakjes
[... ] aangevuld.

(f° 2v 0 )

[I]n St Jacopsprochie 8
[Daer com]pt te halmen int achterbleven [goet] van Jan
Langhedul filius Boudewyns [ter cause van] zyn huusvrauwe
Maria Jacops waer [he]mlieden hoyrs ende aeldynghen funderende zyn de naervolghende
Aeldynghen: Martin ende Hanskin, weesen
Vooc:hden: Berteram Minne ende Jan de Clerck
Deelslieden: Cornelis Vermeersch ende Pieter de Smedt
Aldus overghebrocht by de voochden, desen XXIIJ"' martij
1582, present Orschyns ende Vereecke.

(f° 3r0 )

In ...
Daer compt te halmen int [achterbleven goet van] Pieter
Wilandt waer hemlieden [hoyrs ende aeldynghen] fundeerende
zijn de naervo[lghende]
Madelaerighe: Marriette huis[vrauwe van de overledene]
Aeldijnghen: Paeschier, Hannighen, Franchois Wylandt ende
Willem van Mechele ter cause van zijnnen wyfve, Willem
Rueben oock ter cause van zynne huusvrauwe, Lucas de Reu
oock ter cause van zynd[er] huusvrauwe
Voochden: Willem van Mechele en Pieter Rueben in huerlieden stede ... datse aeldinghen zyn Jan de Colvenaere ende P ...
Verroest
Deelslieden: Jan vande Walle ende ende (sic) Steven de Haze
Borghe: Willem vande Meechele
Aldus overghebrocht by de voomomde aeldynghen, vooghden
ende deelslieden, desen laetsen martij 1582, present
Schoorisse

(f° 3v 0 )

"Deze doodhalm werd
doorgehaald.
Waarschijnlijk omdat
hier de stadsparochie St.Jacob werd bedoeld en
bijgevolg deze doodhalm
diende te worden geregistreerd in het register van
de stad.

In Commene
[Daer] compt te halmen int achterbleven goet [va]n Aemoudt
vander Camere, waer hemlieden hoyrs ende aeldijnghen funderende zijn de naervolghende
Madelaerighe: Fransynne Flamei, gheassisteert met Jan des
Ramaudt filius Jans als bystaenden vooght
Aeldijnghen: Anthone, Maeickin, Jaqueminkin, Proenekin,
Ghelaudynkin ende Margrietkin vander Camere
Voochden: Philips Steen ende Rogier de Roij
Deelslieden: Jan des Ramaudt filius Jans ende Andries
Willemedt
Borghe: Pieter Dael vp de conterborghe van Andr[ies]
Wille met
Aldus overghebrocht by de voomomde m[adelaerighe],
aeldynghen, voochden ende deelslied[en, desen] IIJen aprilis
1582, present M[ahieu] ende des Orschyns, schepen[en]
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(f° 4r
In La[nghemarck]4
Daer compt ter halmen i[nt achterbleven goet] van joncvrauwe
Catelynne Mae[s, weduwe], zaligher memorie, van jonche[ere
Joos Sanders] waer hemlieden hoyrs ende aeldyn[ghen funderende zijn] de naervolghende
Aeldijnghen: Jaques Sanders, joncvrauwe Madeleene
Sand[ers] weduwe Jacop de Cor. .. , de weesen van Jan
Ym[meloot] vanden tlJ bedde als in hu[welycke] ghehadt hebbende joncvrauwe Ysabelle Sanders te weite[ne]: Joos, Jaques,
Catlijnne ende Yzabei Ymmeloots
Voochden: Ollevier Ymmeloot ende Mahieu Lefevere
Deelslieden: Steven de Haze ende Jan vande Walle
Borghe: joncheere Jaques Sanders
Aldus overghebrocht by de voomomde by de voomomde (sic)
aeldijnghen, vooghden ende deelslieden, desen XIIJ'" april
1582, present Orschijns ende Vereecke
)
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(f0 4v 0 )

[I]n Langhemarck
Doothalme
vander weduwe Passchynne [weduwe van?] Coomelis
Coolzaet
Aeldynghen: Hanskin, Lioentkin, Wouterkin, Comelkin.
Joorinne ende Mechelynne
Voochden: Jooris Coolzaet, Wouter Verzuudt
Deelslieden: Jan vande Walle ende Steven de Haze
Zeker: Jooris Coolzaet
Present Schoorisse ende Belleghem, desen XIJ'" in meij 1582
(f° 5r 0 )
In St [Jans]'"
Daer compt te hal[men int achterbleven] goet van Noyeil
Ryb[rue waer]inne hemlieden hoyrs ende a[eldijnghen] zijn de
naervolghende p[ersoonen]
Madelarighe vornomd: Magdal[ene de] Smedt
Aeldynghen: Jan van Communis, Jan de Puudt, de drye kynderen van Thonem Rybrue, Claeickin Rybrue
Vooghden: Jan de Puudt ende Marten Onghere[ets] vooght
vant voomomde Claeickin, ende Willem van Communis
vooght van drye andre kinderen van Thonem Ry[brue]
Deelslieden: Christiaen Coppen ende Guillame van Achter
Aldus overghebrocht by de voomomde voochden ende deelslieden desen XVJ"' in junio 1582, present Mahieu ende
Carpentier

(f° 5v 0 )
Inden Brielen
[Daer compt te h]almen vanden sterfhuuse van Jannette ... els,
overleden in de prochie vanden [Br]ielen, weduwe ende madelare Pieter Samijn, weesen Pirkin, Maickin ende Callekin.

' Cfr. J. Yanderhaeghe.

o.c .. nr. 634.
1
" Cfr. J. Yanderhaeghe.
o.c.. nr. 666.

Voochden Gillis de Clercq ende Jan de Wilde tot anderstont.
Deelslieden: Jan de Ramaudt ende de voochden vornomd, de
maedelaere, desen XXIIJ''" juny 1582, present Mahieu ende des
Orschyns
In Boesinghe
Doothalme vanden sterfhuuse van Philippe Crombez, overleden in de prochie van Boesinghe
Weduwe ende madelaerighe, borghe over het sterfhuus:
Piroene Philippe
Kinderen: Hubert ende Adriaentkin
Vooghden: Pieter Clarisse ende Pieter Desramaudt
Deelslieden: de vooghden ende J[an] Desramaudt ... vooght
Passé P". Ysider d[ate] vt supra
(f° 6r 0 )

In ...
Daer compt te hal[men int achterbleven] goet van Pieter
Ramau[dt waer] hemlieden hoyrs ende aeldynghen zyn de
naervolghende
Madelareghe: Cattelijnne de ... borghe over [het] sterfuuus
Aeldynghen: Pierkin ende Hallein de Ramaudts
Vooghden: Pieter Paerdoen ende Jan de Ramaudt fi/ius Jans
Dee/slieden: de zelve vooghden
Aldus overghebrocht by den voorseyde vooghden, deelslieden
ende madeleg[he] gheassisteert met Andries Brille hueren
bystaenden vooght, desen XXX'" in junio 1582, present
Mahieu ende Orschyns
(f° 6v 0 )

In Oostyperambacht
(Da)er compt te halmen int achterbleven goet van Michiel
vander Mandele daer hemlieden hoyrs ende aeldynghen funderende zijn de naervolghende
Madelareghe: Maeickin van Hee fi/ia Rogiers huusvrauwe
vande [overlede ]ne
Kinderen: Meichelinkin kindt vanden overledenen
Vooghden: Jan vander Mandere ende Joos Hoedt
Deelslieden: Jan Coukuudt filius ... (sic) ende Rougier de Vos
Borghe: de madelarighe
Aldus overghebrocht by d[e voornomde] madelareghe, deelsli[eden], desen XJ julij 1582. pr[esent] ". ende Belleghem
(f° 7r 0 )

In Langhemarck
Daer compt te halmen int achterb[leven goet van] ". Ovaere,
de weese wylent Willem ove[rleden] binder de voornomde
prochie daer funderende de broeders ende ghesusters vande
over[ledene]
Aeldijnghen vanden eersten bedde:
halve zusters ... Matheus Kauwe over G ... zijnne huusvrauwe,
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Jan Coopman over Maeicken Ovaers zynne huusvrauwe,
Joossinkin Ovaerts halfve zustre ende vande eersten bedde
Aldynghen vanden tweeden bedde:
Weesekins: Sijmoen Ovaere, Guillames Ovaere, Marryn
Ovaere ende Maeickin Ovaerts, zusters ende ghebroeders vanden overledenen
Voochden: Mael de Blonde ende Marrijn Hoedt vooght vande
voomomde weesekins
Deelslieden: Steven de Haze ende Vincent vande Walle
Aldus overghebrocht by de voomomde aeldinghen ende
vooghden, desen XXIxen septembre [1582], present Mahieu
ende Schoorisse
(f" 7v 0 )
In Roozebeicke
[Da]er compt te halmen int achterbleven goet [van] Jan van
Y ghelandt filius Jans, overleden [wa]er hemlieden hoyrs ende
aeldinghen funderende ende zyn de naervolghende
Hoyrs ende aeldijnghen: Pauwels van Y ghelandt filius
Pauwels, Pieter van Y ghelandt filius Pauwels, Janne van
Y ghelans weduwe wy Jent Lowys de Waeghewerckere, Marijn
van Y ghelandt filius Pauwels (doorgehaald)
Weesen: de weesen van Pauwels van Y ghelandt te weten
Marin ende Tannekin van Yghelandt
Voochden: Andries Wylandt ende Pauwels van Y ghelandt
Aeldynghen ende hoyrs: Steven van Y ghelandt filius Pieters,
Janne van Y ghelans ghehuwet met Jan Vercoutere, Jan Pelle
over Calle[kin van] Y ghelans zyne huys[ vrauwe ], Sinkin van
Yghelans [huusvrauwe] van Pietre van ....
(f" 8r 0 )

Voochden van Sinckin: Claeis de Smedt ende Steven van
Yghelandt
Maeickin [van Yghelandts, huusvrauwe van] wylent Ja[n] ... ,
Minckin van Y ghe[Iandts de weduwe?] van Claeis Boens,
Jaenkin van Y ghelandts d[ e] weduwe van Joos vanden
Bussch[e], Andries vander Cruisse over Joossinne van
Y ghelandts zynne moedere, Willem vander Cruuse over
Joossi[nne] van Yghelandts zynne moedere, Andries Cheys
over Jannekin Vercruse zynne huusvrauwe, hueren moedere
Joossinne van Y ghelans, Antheunes Corduere over Minckin
van Y ghelans zijn wyf
Deelslieden: Pieter Legier ende Fincent vanden Walle
(f" 8v 0 )

[Bor]ghe: Pauwels van Yghelandt
Aldus desen voomomden doothalme overghebrocht by de
voomomde aeldynghen, voochden ende deelslieden desen
xxen octobre 1582, present Leenburch ende Belleghem
In St Jansprochie
Daer compt te halmen int achterbleven goet van Cop[pen]
Maeckebeicke. de weese wylent Pieter Maeckebeicke, waer

hemlieden hoyrs ende aeldijnghen funderende broeders ende
ghesusters dese naervolghende
Broeders vanden overledene: Hanskin Maeckebeicke, Jaques
Maeckebeicke, Jan Bonaert causa uxoris van Fransynne
Maeckebeicke
Vooghden: Steven vander Muelen ende Care! Maeckebeicke
Deelslieden: (niet vermeld)
(f" 9r 0 )

Aldus de sen doothalme overghebr[ ocht by de voomomde]
broeders ende voochden, desen XXV<" [octobre 1582], present
Schoorisse ende Belleghem
[In d]e prochie van Brielen
Daer compt te halmen int achterghebleven goet van Jaque[s]
Ghesquiere, overleden inde voorseyde pro[chie] waerinne
hemlieden hoyrs ende aeldynghen funder[ende z]ijn de naervolghende persoonen
Madeleghe: Janekin Asset weduwe ende madeleghe gheassysteer[t] met Jan de ... onden haeren bys[taende]n vooght
Weesen ende kinderen vande overledene die hy ghehadt heeft
by de voomomde madeleghe: Saelkin ende Maeickin ende
dezelve madeleghe es noch bevrucht
Voochden vande voorseyde weesen: Antheunes Asset ende
Bertram Mulier
Kinderen vanden Je bedde die den overledene hadde by
Cattelynne Hudden: Mahieu ende Anthuenis
[Voog]hden: Jan Hudden ende Bertram Mulier
(f° 9v 0 )
[Deelsli]eden: Jan des Ramaudt ende Ant[heunis] Asset
Borghe de voorseyde madeleghe
Aldus desen doothalme ov[erghe]brocht by de voorseyde
voochden, madeleghe ende deelslieden, present Belleghem
ende Collenbuen, desen XXVIIJ'" novembre 1582

In [Pa]ss[chen]daele
Daer compt te halmen int achterghebleven goet [van] Gillis de
Clercq gheseit Backere, daer hemlieden hoyrs ende aeldynghen funderende zyn de naervolghende
Hoyrs ende aeldynghen: Denys de Clercq, Cornelis de Clercq,
elck over hem zelven; Daneel Bouckenoeghe in huwelycke
hebbende Maeickin sC!ercq; Marin de weesen [van] Andries
de [Cl]ercq over hem zelven; Ollevier vanden Bussche in
[huwelycke] hebbende Maeickin d[e Clercq]; Jan v[an]
Ruuthem in hu[welycke] met ... ete de C[lercq];
(f° 1Or 0 )
Jacob Goo[ vaere? in huwelicke hebbende] Joossinne van ...
ter cause va[n] ... , huerlieden moedere; Jan de Capmaeckere
ov[ er hem] zelven; Paesschier ende Jooskin wee[sen] van Joos
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de Capmaec[kere] commende vuytter naeme van Paesschinne
sClercq huere moedere, tsaemen een hoyr;
Hanskin ende Syn[kin] ... lede ouste weesen van Jan Crop
vuytter naeme van Perinne sClercq hue[rliede]n moeder, tsaemen een hoyr;
Marin vande Pitte, Joos vande Pitte, Matthys de Waele in
huwelycke hebbende Fransynne vande Pijtte, tsaemen over
huer zelven;
[de w]eesen van Christi[aen vande] Pitte; Maeickin de weese
van Ghiselen vander Muelen ter cause van Maeicken vande
Pitte huere [moe]dere;
(f0 10v 0 )

d[e] d[rye] weesen van ... Ste .. aert ter cause [van] Synne
vande Pijtte over [haere] moedere,
co[mmend]e dese voomomde ... [vande] Pitte van
Pass[ch]ynne sClercq huere mo[edere]
[Borghe ?] : de madeleghe
[D]eelslieden: Cornelis vander Meersch ende Guillame van
Achterscreve
Aldus overghebrocht. present Mahieu ende Joos van
Belleghem, desen achsten decembre 1582
(los folio)
Zillebeque
Daer compt te halmen int achterbleven goet van Gillis de
Rommelaere, waer hemlieden hoyrs ende aeldynghen funderen
de naervolghende per[soo]nen
Anne van Damme. weduwe ende madeleghe
Maerten Hollebeque vutter naeme van Jaeneken
Rommelae[re], zyne huusvrauwe
Janneken ende Maecken. weesen van Pieter de Rommelaere
Voochden (sic) vande voomomde weesen: den voomomden
Maerten Hollebeque
Deelslieden: Jan van Thunne ende Mallaert Hebben
Borghe: de madeleghe [ghe]assisteert [met] Jan van Damme
[haeren] bystaenden [vooch ]t
Aldus overghebrocht den XJ'" octobre 1583, present
Schoorysse ende Belleghem
De voomomde aeldynghen ende weduwe hebben elcanderen
quyte ghescholden zoo zy doen by desen in zulcken vormen
ende manieren als by de voomomde deelslieden ghesloten
ende ghestelt es bedrae[ghende] de somme vande muebelen
ende cattheillen ten voomomde sterfhuuse bevonden LXXJ lb
XIIIJ s pari sis, danof elck zijn aandeel gheproufficteert ende
ontfanghen hebben. met conditien dat de voomomde aeldynghen ende weduwe beloven elckander zoo in schaeden ende
baeten te garranderen daran ende passé vt supra.
(in margine:) jeghens ...

Index op de persoonsnamen"

" De nummers verwijzen
naar de folio's van het
document; de L naar de
losse folio.

Asset, 9
Boens, 8
Bonaert, 8
Bouckenoeghe, 9
Brille, 6
Carpentier, schepen, 5
Cauwe, 1
Cheys, 8
Clarisse, 5
Collenbuen, schepen, 9
Coolzaet, 4
Coopman, 1; 6
Coppen, 5
Corduere, 8
Coukuudt, 6
Crombez, 5
Crop, 10
Dael, 3
de ... onden, 6
de Blonde, 1; 6
de Capmaeckere, 10
de Clerck, 2
de Clercq, sClercq, 5; 9; 10
de Clercq gheseit de
Backere, 9
de Colvenaere, 3
de Cor.." 4
de Grave, 1
de Hase, de Haze, de Haeze,
1; 3; 4; 6
de Puudt, 5
de Ramaudts, (de, des)
Ramaudt, 5; 6; 9
de Reu, 3
de Roij, 3
de Rommelaere, L
de Schildere, 2
de Smedt, 5; 8
de Vos, 6
de Waeghewerckere, 7
de Waele, 10
de Wilde, 5
(des) Orschyns, (des)
Orschij(ns), schepen, 2; 3; 4;
5;6
Flamei, 3
Ghesquiere, 9
Goovaere, 10

Hebben, L
Hoedt, l; 6
Hollebeque, L
Hondt, 1
Hudden, 9
Jacops, 2
Kauwe, 6
Langhedul, 2
Leenburch, schepen, 8
Lefevere, 4
Legier, 8
Maeckebeicke, 8
Maes, 4
Mahieu, schepen, 3; 5; 6
Minne, 2
Mulier, 9
Neis, 2
Onghereets, 5
Ovaere, Ovaers, Ovaerts, 6
Paerdoen, 6
Pancoucke, 1
Pelle, 7
Philippe, 5
Rommelaere, L
Rueben, 3
Rybrue, 5
Samijn, 5
Sanders, 3
Schoonaert, 1
Schoorisse, Schoorysse,
schepen, 3; 4; 9; L
Ste .. aert, 7
Steen, 4
van .. "7
van Achter, 5
van Achterscreve, 10
(van) Belleghem, schepen, 4;
6; 8; 9; 10; L
van Communis, 5
van Damme, schepen, 1; L
vande Pitte, vande Pijtte, 10
vande(n) Walle, 1; 2; 3; 4; 6;
8
vanden Bussche, 8; 9
vander Camere, 3
vander Cruisse, vander
Cruuse, vander Cruyse, 1; 8

213

214

vander Mandele, vander
Mandere, 6
vander Meersch, l 0
vander Muelen, 8: lO
van Eecke, 2
van Hee, 6
van Mechele, vande
Meechele, 3
van Ruuthem, 9
van Sable, 1
van Thunne, L
van Yghelandt(s), van

Yghelans, 7; 8
Vercoutere, 7
Vercuisse, Vercruse,
Vercruyse, Vercruysse, 1; 8
Vereecke, schepen, 1; 2; 4
Vermeersch, 2
Verroest, 3
Verzuudt, 4
Wilandt, Wylandt, 3; 7
Willemedt, Willemet, 3
Ymmeloot(s), 5
Y si der, schepen, 5

' Frédéric d' Ire (ook vaak
vernoemd als d'Yre of
d'Yve), 38ste abt van de
benedictijnenabdij St.Humbert in Maroilles
(dép. Nord, Fr.), bij
Landrecies.
' De Staten-Generaal
waren samengesteld uit
afgevaardigden van de
Gewesten: de adel, de
clerus (bisschoppen en
abten) en leden van de
derde stand (burgemeesters, schepenen van grote
steden.). Hun bevoegdheid beperkte zich normaal tot het stemmen van
nieuwe belastingen. Later
verwierven ze meer
bestuursbevoegdheid, bv.
medezeggenschap in
zaken van defensie en
buitenlands beleid. Deze
Raad mogen we niet verwarren met de Staatsraad
of Raad van State.
'Matthias (Wenen 1557Wenen 1619), zoon van
keizer Maximiliaan II.
De Staten-Generaal van
de Nederlanden boden de
jonge aartshertog in 1578
het gouverneurschap aan
als opponent van de landvoogd don Juan van
Oostenrijk. Hij wist zich
niet te handhaven. Later
werd hij nog keizer
(1612-1619).
' H. De Laplane, Les
Abbés de Saint-Bertin,
Saint-Omer, 1855, Il, p.
153-166. Tot de bannelingen behoorden o.a.
Waast de Grenet, prior en
toekomstig abt; kanunnik
Jean Six, die later
bisschop werd van SintOmaars.
' Poperinge, Stadsarchief,
Stadsrekening 15771578, F 2. Het stadsbestuur: Louys Makeblyde,
burgemeester van commune; Jooris vande
Goesteene, burgemeester
van wet, en de schepenen: Boulduyn Drieux,
Lauweryns Pilgrim,
Gregoris Cloribus, Gillis
De Bergh, Jan Daeten,
Cornelis de Schottere,
Willem Vanbeveren, Jan
Godduut, Jan

Een Poperingse saye voor
mijn heere van Maroilles
(1577-1580)
GERMAIN SCHOONAERT
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Toen Gérard d' Haméricourt, als 69ste abt van de SintBertijnsabdij in Sint-Omaars op 17 maart 1577 overleed, werd
het ambt vacant.
Dom Frédéric d'Ire, abt van Maroilles, was een ambitieus man.'
Graag had hij zich aan het hoofd gesteld van het machtige
klooster in Sint-Omaars. Dit stuk levensverhaal moeten we situeren in een tijd van grote verwarring en onrust onder de bevolking. Hij was geen voorstander van de Spaanse repressieve politiek van de landvoogd don Juan van Oostenrijk, maar voelde
zich wel aangesproken door de tolerante godsdientstpolitiek van
prins Willem van Oranje. Verder kon hij het vertrouwen verwerven van de revolutionaire Staten-Generaal2 en van de katholieke prins, aartshertog Matthias, die het gouverneurschap tijdelijk waarnam.' Beide instanties stelden hem respectievelijk op
19 oktober 1577 en op 13 februari 1578 aan als administrateur
van de abdijbezittingen.
Gewapend met zijn aanstellingsakten bood Frédéric d'Ire zich
persoonlijk in de abdij aan met het verzoek om onmiddellijk te
kunnen genieten van de bevoegdheden die hem toegekend werden. Verder eigende hij zich de titel van abt toe. De communauteit werd opgeschrikt door deze onaangekondigde verschijning
en de onrechtmatige benoeming. Dit voorval leidde tot ernstige
verwarring in de abdij. Enkele religieuzen sloegen meteen op de
vlucht. Geërgerd door de weerstand die hij ondervond, slaagde
hij erin enkele vooraanstaande weerspannige monniken en
kanunniken per karos in ballingschap naar Antwerpen over te
brengen. Intussen liet hij een inventaris opstellen van de bezittingen.~

Poperinge was een heerlijkheid van de abdij van Sint-Omaars.
Het stadsbestuur was afhankelijk van de abt. We zien dat burgemeesters en schepenen deze benoeming blijkbaar niet contesteerden.' Lowys Makeblyde, burgemeester van commune, en de
griffier Jan Mazeman, haastten zich dan ook om de nieuwe heer
hulde te brengen naar aanleiding van de blyde incompste (?)
vanden prelaet van Marolles (sic), ghecooren heere van St.
Bertins. 6 In april 1578 lieten de afgevaardigden van de stad zich
per wagen voeren naar Sint-Omaars. 7 De reis heen en terug

Het retabel van de Sint-Bertijnsabdij in Sint-Omaars, waarin scènes uit het leven van de heilige
Bertinus worden uitgebeeld, 1455-1459 (Berlijn, Staatliche Museen), uit: Saint-Omer gothique, Les
arts jiguratifs à Saint-Omer, Valenciennes, 2004, p. 148

Ghyzelbrecht en Matthys
van Heede.
'' Poperinge. Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578. F 28/1 en 2. Item
Lowrs Make/Jlyde, /Jurghemeester ol'er de mcatie van XIII daeghen te
St.Omaers ter bi.wie
i11co111pste 1•a11de11 prelaet
van Marolles. ghecooren
heere va11 St. Bertins, per
bil/et van XVIII aprilis
LXXVIII, XXXI p.p. Il/! s.
Item den grefjïer va11de
stede over t ~e/\'e metten
voorn. burghemeester
1·a11 commune. per bi/let
1•a11 ~e/ve11 daeghe ghe1·al/en. XXXI p. //lis. p.
· Poperinge. Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578. F 48/2. Item een
\'oerman hebbende ghe\'Oert de ghedeputeerde
mnde \\"el t St. Omaers.
anden pre/aet 1·an St.
Bertins op /Jillet 1·c111
XXlf/ mne. LXXVIII. XII
p.p.

' Poperinge. Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578. F 46 v 0 /3. Item
Caerle Maerten m•er de
lei'erynghe \'an een saeye
ghepresenteert mrn heere
1•a11 Mam/les. XXXIII/ p.
IV s.
·•Poperinge. Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578. f 0 23. Item Pieter
Beke over 11eghe11 halfi·e
Roo/_n"te Benins daermede de \\"el \'(//lden \'Oorseide11 jaere ghecleet es
ghe\\"eest, Xc LVIII p.p.
'"E. Verwijs en J.
Verdam.
Middelnederla11dsch
11·oordenboek. deel VII.
s' Gravenhage. 1908. p.
31. Saeye: benaming van
een soort van licht gekeperde wollen stof. saai.
Gekeperde stoffen: met
een schuine keper geweven. d.w.z. de draden van
de inslag lopen niet
haaks.
E. Verwijs en J. Versdam.
o.c.. deel II. ·s
Gravenhage 1889. p.
2125. Grossgreyn of
grofgrain: een soort van
zijde of half/.ijde damast.

duurde dertien dagen. Als geschenk boden ze de prelaat een
Poperingse saeye (saai) aan met een waarde van 34 pond 4 s.
parisis, geleverd door de meester-wever en wolhandelaar Caerle
Maerten.' Het aangeboden weefsel had niet de topkwaliteit van
de Roo!yste Bertins, waarmee de notabelen gekleed gingen in de
jaarlijkse Ommegang en de sacramentsprocessie. 0 Toch was het
geschenk een primeur en bijgevolg waardevol. Het was de wolhandelaar Caerle Maerten die in 1577 de nieuwe weeftechniek
van de sayen en de grosgreynen '"in Poperinge had ingevoerd"
en waarvoor de stad het octrooi verkreeg. 12 Betuigde het toenmalig stadsbestuur met dit geschenk zijn sympathie voor de prelaat dom Frédéric d' Ire of was het bezoek slechts een formele
geplogenheid? We onderzoeken even hoe vaak de stad
Poperinge cadeaus uitdeelde.
Bij het aantreden van abt Gérard d'Haméricourt in 1545 was het
stadsbestuur royaler, vermits deze prelaat een bedrag van honderd Carolus gulden werd aangeboden. Dit was de waarde van
een paard.'' Het jaar daarop was de stad bereid een paard te
schenken aan de graaf van Roeulx, gouverneur van Vlaanderen
en Artois, op voorwaarde dat de kosten van honderd gulden
evenredig verdeeld werden met Mesen en Nieuwkerke. De
graaf had zijn steun verleend in het proces tegen leper in verband met het weefverbod. '"Dit was uiteraard een spraakmakend
cadeau.
Het aanbieden van een weefsel als geschenk was eveneens uitzonderlijk. De calvinistische predikant Pieter Dathen, die zijn
hoofdkwartier in Poperinge vestigde, werd op 21 december
1566, net voor zijn vlucht naar Antwerpen, beschonken met zes
kannen wijn en een mantellaken met een waarde van 32 pond
parisis. Tijdens de hongersnood van 1565 had hij gezorgd voor
de invoer van graan uit de Palts, om de hoogste nood van de
bevolking in Poperinge te leningen.';

De betekenb van het
l 7de_ eeuwse grofgrain
schijnt vooral te zijn die
van een gebloemde stof.
11
Poperinge.
Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578. f 0 41 v 0 • Item
Caerle Maerten O\'er ~rn
aerbndt, cost ende diligence ghedaen ende ghesupporteert in t ophrrnghen rnnde saYen ende
grosgre_rnen binnen deser
stede. hem toeghelert b1·
1ret ende raedt. per apostille up requeste 1·a11 den
XII decembris 1577. 72
l'.f'·

,. Poperinge.
Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578. f 0 29 v 0 . Item Lovs
Makeblvde, burghemeester ende Ja11 Daten, scepene O\'er de \'acatie wm
XXI daeghe11 i11 t hof:
hebhende ven•olcht e11de
1·ercreghe11 octro1· \'Cmde
sayen. mette i·acatie te
R_\'Ssele omme t registreren 1·a11 den ~efren
octroYe, e/ck, 50 p.p; 8
s .. 1 samen per bi/let 1·an
den VIII augusti C p.p.
16 s.
" Poperinge. Stadsarchief
46 7. Register van

Resoluties. f 0 44. De11
14 ··in \\"edemaent daer11aer ( 1545) de Wet ende
Raeden wederomme vergaeclert ~ynde, hebben
elc ~onderlinghe ( = uitzonderlijk) gheconsenteert te ghevene i11 de
Camere. C Kei:ers gulden in ghelde, danof men
gheen mentie i11 reke11inghe maken en ~al.
" Poperinge. Stadsarchief
467. Register van
Resoluties. f 0 51 v 0 .
(november 1546)
" Poperinge. Stadsarchief
46 7. Register van
Resoluties. f0 128 v 0 •
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Na zijn intrede in de abdij van Sint-Omaars werd het even stil
rond de figuur van Frédéric d'Ire. Nadat de Staten in augustus
1578 een verdrag gesloten hadden met de Franse hertog van
Anjou, stuurden ze de nieuwbakken administrateur van de abdij
met een speciale missie naar Henegouwen. Hij kwam ontredderd terug. De troepen van de Franse prins hadden zich in de
bezette steden en dorpen overgeleverd aan allerhande brutaliteiten, afpersing van de bevolking en schending van kerken en bidplaatsen. 16 Toen de hertog van Anjou op zijn beurt onderhandelingen aanknoopte met de malcontenten, een waalsgezinde
katholieke partij die tot vrede met Spanje overhelde, was hij nog
meer gesterkt in zijn patriottische overtuiging.
Heel lang kon dom Frédéric d'lre zich niet handhaven. De
Spaanse vorst Filips II die op de hoogte werd gebracht van de
benoeming via de landvoogd don Juan en de verbannen monniken, bestempelde de akten van de Staten-Generaal en van aartshertog Mathias als een inbreuk op zijn koninklijke prerogatieven. Aan Juan van Oostenrijk, kapitein-generaal van de
Nederlanden, gaf hij het bevel de benoeming te annuleren.
Meteen vertrouwde hij de administratie van de abdij toe aan de
eerste prior Waast de Grenet, die te Antwerpen in ballingschap
leefde. Ook de Franse koning Hendrik III stelde zich akkoord
met de beslissing.
Op 12 maart 1579 tekende de Spaanse vorst in Madrid de
patentbrieven, waarbij hij de religieuzen van Sint-Bertijns uitnodigde om de eerste prior Waast de Grenet te verkiezen tot abt,
om de pontificale geldigheid van de benoeming te verkrijgen.
De Staten-Generaal bleven echter bij hun standpunt en verleenden verder hun steun aan Frédéric d'Ire. Zij aanzagen de vernietiging van de benoeming als een miskenning van hun gezag.
Op 25 mei 1580 vernieuwde Filip II de akte van benoeming van
Waast de Grenet in Namen. Ondertussen adresseerden demonniken een suppliek tot paus Gregorius XIII (1572-1585) om de
aflevering van de benoemingsbulle te verkrijgen. Hun wens
werd door de paus ingewilligd. De hoogbaljuw van SintOmaars beval dan ook dat de prior Waast de Grenet de enige
geestelijke en wereldlijke administrateur was van de goederen
van St.-Bertijns.
Kwam dom Frédéric d'Ire tot bezinning? Hij vertrok met stille
trom terug naar zijn klooster in Maroilles. Aan de paus vroeg hij
de pontificale absolutie. Paus Gregorius XIII ontsloeg hem van
alle schuld en rehabiliteerde hem in zijn vorig ambt. Hij overleed er op 9 april 1599. In de geschiedenisboeken werd hij nooit
in de nomenclatuur van de abten van Sint-Bertijns opgenomen.
Gedurende drie jaar had hij de abdij administratief geleid, maar
zijn benoeming als abt van Sint-Bertijns werd nooit erkend.
De opvolger van abt Gérard d'Haméricourt werd dom Waast de
Grenet als 70ste abt van Sint-Omaars. De confirmatie vond

"E. De Moreau.
Histoire de l"Eglise en
Belgique. T V. L · Eg/ise
des Pars-Bas. 15591633. Brussel. 1952. p.
214.

plaats op 9 augustus 1580 in de abdij. Door de troebelen in de
Nederlanden duurde het nog drie jaar vooraleer Jean Six, bisschop van Sint-Omaars, de ceremoniële aanstelling kon voorzitten. Dit gebeurde op 31 december 1583. 11
Volgens de auteurs-historici, tijdgenoten van Frédéric d'Ire, was
de abt van Maroilles een gemakkelijk instrument, die door de
hervormers van de l 6de eeuw werd misbruikt. Aldus hadden ze
gepoogd een wig te drijven in de Roomse kerk. De StatenGeneraal hadden hem aanbevolen als un bon catholique, zélé du
repos public, bon et fidèle patriote, maar de katholieken
bestempelden hem als een twistappel in de handen van opruiers
en een aanhanger van de prins van Oranje, een ijverig verspreider van de hervormde leer.
De meningen van historici over zijn houding en persoon waren
tegenstrijdig. Wie was er feitelijk heel gelukkig in deze verwarde tijden onder het politiek beleid van de Spaanse landvoogd
don Juan? Het was immers deze landvoogd die de Pacificatie
van Gent aan het wankelen had bracht. Een groot deel van de
bevolking was hem niet gunstig gezind. Het volk haatte de
Spanjaarden en vreesde de muiterij van de Spaanse troepen. De
calvinisten eisten vrijheid van godsdienstbeleving. De adel
ergerde zich over de landvoogd omdat hij zich door vreemden
liet omringen. In deze periode namen de Staten-Generaal meer
macht in handen. Ze troffen allerhande regeringsmaatregelen,
lichtten troepen en onderhandelden met de opstandige gewesten. Een deel van de clerus had zich ook van Spanje afgekeerd.
Vooral de abten, die lid waren van de Staten-Generaal, verdedigden hardnekkig hun privileges. De incorporatie van enkele
kleine abdijen in de organisatie van de bisdommen had in dit
milieu veel opschudding teweeg gebracht.

,- H. De La Plane. op.
cit., p. 167-204.
'' E. De Moreau. op. cit..
p. 146-147.

Frédéric d'Ire was bijgevolg geen alleenstaand geval. Ook
andere abten zijn kortstondig weerspannig geweest tegenover
het Spaans gezag. We vermelden: Van der Linden, van de abdij
Sint-Gertrude in Leuven; François de Vleeshouwer, abt van
Villers (arr. Nijvel); Ambroise Lotsius, prelaat van de Parkabdij
(Heverlee). Dit waren de belangrijkste figuren. Naast de opstandige abten waren er ook de administrateurs die door de StatenGeneraal benoemd werden: Leefdael in Averbode, Van
Oyenbrugge in Grimbergen, Veltacker in Tongerlo, Motmans in
Affligem, Van der Noot in St.-Bernard op de Schelde, Sarrazin
in Sint-Vaast.
De leden van de Staten-Generaal wilden een leger op de been
brengen. Het onderhoud en de soldij van de huurlingen kostte
veel geld. Zij hadden er alle belang bij om abten en administrateurs te benoemen die hen financiële steun verleenden. De abten
die aldus werden verkozen. werden door het gouvernement van
koning Filips II beschouwd als rebellen. Velen hebben zich uiteindelijk gereconcilieerd met de vorst en met de Kerk."
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Gezicht op Zillebeke met de vijver en de kerktoren. uit : Antonius Sanderus. F/andria ll/ustrata
(rand van de kaart van de kasselrij leper)

De religieuze kaart van Zillebeke
in de kasselrij Ieper (1566-1568)

LUDO VANDAMME
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Een religieuze storm in 1566
In de zomer van 1566 kende het protestantisme in de
Nederlanden een plotse en uitgebreide wervingskracht. Reeds in
mei waren overal ten lande kleine calvinistische
predikaties begonnen. Naarmate de maanden verstreken groeiden deze hagepreken uit tot massamanifestaties die soms tienduizend mensen samenbrachten. De Beeldenstorm. op 10
augustus begonnen in Steenvoorde, fungeerde als een katalysator van deze protestantse beweging. Lokale overheden, geruggesteund door het centrale landbestuur en zijn vertegenwoordigers in de verschillende gewesten, zagen zich verplicht rechten
te verlenen aan protestantse gemeenten. Plaatsen voor de predikatie werden aangeduid, tempels werden gebouwd of bestaande gebouwen als tempel ter beschikking gesteld. beëdigde predikanten gingen aan de slag, lokale gemeenten organiseerden
zich onder leiding van een kerkeraad of consistorie. In de
zomermaanden 1566 leek het erop dat religieuze pluriformiteit
in Vlaanderen een feit was.
Toch was het maar schijn. Dat het zover was kunnen komen had
alles te zien met de geringe slagkracht van het centrale bestuur
in Brussel om aan deze volksbeweging krachtdadig het hoofd te
bieden. Eens haar kracht teruggewonnen voerde Margaretha
van Parma, landvoogdes en halfzus van de vorst. Filips II, een
beleid gericht op het stap voor stap terugschroeven van de protestantse beweging, zowel de kerkorganisatie als de gewapende
macht. In december 1566 waren de resultaten van dat beleid al
duidelijk zichtbaar. In het zuiden was er geen enkele opstandige stad meer, de gewapende militie brokkelde af, en het centrale en vele lokale besturen hadden alles opnieuw onder controle.
Deze gebeurtenissen verliepen in Zuid-Vlaanderen met een buitengewone intensiteit. De wervingskracht van de protestantse
beweging was dusdanig dat ze op de meeste plaatsen een vaste
voet aan de grond verwierf. Het centrale bestuur in Brussel, in
Vlaanderen vertegenwoordigd door gouverneur Lamoraal van
Egmond, en de lokale overheden legden weinig in de weg. Ze
waren verlamd door het plotse gebeuren en in hun middens
waren er facties en personen die de « nieuwe orde » onder

steunden of er sympathie voor koesterden. Maar de grote afwezige in de « wonderen » van 1566 was het katholieke bevolkingsdeel, zowel de kaders als de bevolking. Nauwelijks zijn er
berichten dat katholieken zich organiseerden, zich tegen de
« nieuwkomer » afzetten, of op een georganiseerde manier
poogden de protestantse beweging terug te dringen. Terecht
wees Jan Juliaan Woltjer naar de situatie in Frankrijk waar het
katholieke volk deze protestantse golf niet zomaar over zich
heen liet gaan en van de weeromstuit Frankrijk in een bloedige
burgerloorlog stortte.'
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Perceptie en feiten
Dit alles kan er toe leiden te veronderstellen dat de wervende
kracht van het protestantisme in Vlaanderen in 1566 zo groot
was dat ze het grootste deel van de bevolking voor zich wist te
winnen of minstens bij brede lagen in de samenleving op sympathie kon rekenen. Berichten van tijdgenoten voedden deze
veronderstelling. Het tijdsgebeuren is zo verrassend dat het lijkt
alsof het « nieuwe » in de plaats komt van de traditionele, kerkelijke structuren. Precies deze gebeurtenissen worden door
kroniekschrijvers vastgelegd. En ook overheidsfunctionarissen,
overrompeld door de gebeurtenissen, hangen in hun berichten
over het Wonderjaar een beeld op dat laat veronderstellen dat de
traditionele kerk in grote gebieden van de Nederlanden was verschrompeld en dat een « nieuwe orde » in de plaats was gekomen.
Receptie is één zaak, de naakte feiten een andere. Om na te trekken hoe diep de protestantse predikaties en de uitbouw van
lokale protestantse gemeenten op de bevolking inwerkten zijn
cijfergegevens nodig. Cijfers die registreren wie in 1566 al dan
niet zijn pastoor en de kerkdiensten de rug toekeerden. Voor de
meeste historische vraagstellingen zijn er geen bronnen die à la
carte een antwoord bieden. De kasselrij Ieper en meer bepaald
West-Ieperambacht, het brede platteland rond leper en een
enclave rond Deulemond, langs beide zijden van de Leie. vormt
hierop een uitzondering. Hier liet de kasselrijoverheid in april
1568 2 in alle dorpen een telling uitvoeren met de bedoeling de
religieuze gezindheid van de inwoners vast te leggen. Deze telling gebeurde in het licht van de religieuze opstand tijdens het
Wonderjaar 1566. Meer bepaald werd nagegaan wie in 1566
goed katholiek gebleven was en zich afzijdig gehouden had van
de protestantse opmars, wie zich tot het protestantisme had
bekend maar zich intussen met de moederkerk had verzoend
("reconcilianten"), en wie nog steeds een protestantse overtuiging aanhing en nu als « obstinaat »werden gebrandmerkt. Dit
initiatief kaderde in de inspanningen die de kerkelijke en de
wereldlijke overheid zich getroostten om de rust in het gebied te
herstellen, de bevolking opnieuw voor de kerk van Rome te
winnen. en wat nog restte van de protestantse doorbraak weg te
vlakken.

' J.J. Woltjer. Geweld tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk en in de
Nederlanden: een vergelijking. in : Trajecta. 3
(1994). p. 281-296.
' De verschillende documenten in verband met
deze telling (zie verder)
zijn gedateerd "appryl int
jaar XVC LXYIJ voor
Passche ". "in de maendt
april XVC LXVIJ voor
Paesschen". en ''den
XVIIen in april LXVIJ".
In de paasstijl loop het
jaar van Pasen tot Pasen.
Zo eindigde het jaar
1566 op 30 maart. het
jaar 1567 op 18 april.
Dat wil dus zeggen dat
in het paasjaar 1567 de
maand april tweemaal
volledig of gedeeltelijk
voorkomt. De uitdrukkelijke vermelding "voor
Pasen" in de dateringen
laten ons evenwel toe te
besluiten dat hier de
tweede aprilmaand
bedoeld wordt. dus 1568.
Zie E. Strubbe en L.
Voet. De chronologie 1·a11
de Middeleeull'en en de
Moderne Tijden in de
Nederlanden.
Antwerpen-Amsterdam.
1960. p. 57.

'A.L.E. Verheyden,

Correspondentie rondom
de troebelen in de kasselrij leper (28 augustus
1566-18januari 1568).
in: Bulletin [van de]
Vereniging voor de
Geschiedenis van het
Belgisch Protestantisme,
7 (1977), p. 152-153.
'1. Roeland!, La popula-

tion de Comines (partie
chatellenie d'Ypres) en
1568 et en 1615, in:
Mémoires de la Société
d'Histoire de
Comines Warneton et de
la Région, 11 (1981 ), p.
77-106. Uit dit document
blijkt dat de kasselrijoverheid de intiatiefnemer was van deze
telling : «Dit is ghedaen
by laest van balliu ende
scepenen vander Sale
ende Casselrye van
Yppere ... ".
' L. Vandamme. Peiling

naar de religieuze
gezindheid op het platteland rond leper. in :
Westhoek. Genealogisch
jaarboek, 5 ( 1988), p.
179-211. Het document
bevindt zich in : Brugge.
Rijksarchief, Cumulus
Eccesiasticus, 202.
' leper. Stadsachief.
Bruine pakken. niet geïnventariseerd archief.
· In Komen was het de
pointer die de lijst opstelde : L. Vandamme,
art.cit.. p. 183.
'G. Des Marez.

Documents relatif1· aux
e.rcès commis à Ypres par
les iconoclastes les 15 et
16 août. in : Bulletin de
la Commision Royale d'
Histoire, 89 ( 1925 ). p.
124.

Deze registratie gebeurde weloverwogen en werd in een eerste
fase op het niveau van elk dorp uitgevoerd. Vervolgens bewerkte de kasselrijoverheid deze lokale gegevens tot lijsten voor het
volledige West-Ieperambacht, drie in aantal, één voor elk van de
hierboven opgegeven categorieën. Dit alles vond zijn neerslag
in een lijvig dossier dat doorheen de eeuwen verspreid raakte, in
het archief van de kasselrij Ieper en zelfs in andere archieffondsen. De voorbije jaren kwamen brokstukken van dit dossier naar
boven ; omdat de context waarin ze waren ontstaan niet duidelijk was, werden ze niet steeds correct geïnterpreteerd. Een eerste document, de samenvattende lijst van de « obstinaten »,
werd in 1977 door Alphonse Verheyden uitgegeven. 3 Enkele
jaren later, in 1981, kwam Jozef Roelandt de lokale lijst van
Komen - vanzelfsprekend enkel het deel van Komen dat tot de
Ieperse kasselrij behoorde - op het spoor! De zaak werd pas
echt duidelijk toen we in 1988 op de samenvattende lijst van de
« katholieken » stootten, de mensen die door alles heen trouw
waren gebleven aan de kerk van Rome. 5 In deze bijdrage tenslotte presenteren we een nieuw stuk van de puzzel, de lokale
lijst van Zillebeke, één van de grotere dorpen, net buiten en ten
zuidoosten van Ieper. 6

De lijst van Zillebeke
De lijst werd wellicht - de aanhef van het stuk is sterk beschadigd - opgemaakt door de schepenen, baljuw en de ontvanger
van de heerlijheid Zillebeke. 7 We veronderstellen dat dit gebeurde in samenspraak met de lokale pastoor. Hij was op de hoogte
van wie in zijn parochie de paasplicht onderhield of dit verzuimde, en wie zich opnieuw met de oude kerk had verzoend.
Op de lijst werden de verzoenden en obstinaten aangeduid met
een letter voor hun naam, respectievelijk Zen 0. Karakteristiek
voor de Zillebeekse lijst is dat ook beeldenstormers afzonderlijk
werden aangeduid ; ze werden geïdentificeerd met een K
( « kerkbreker ») voor hun naam.
In 1568 telde Zillebeke 127 gezinshoofden. Dit laat toe de totale bevolking op ruim 500 inwoners te ramen. We mogen ervan
uitgaan dat de enquêteurs ook rekening hielden met inwonende
kamerbewoners, arbeiders, knechten en meiden. Zo wist de
landbouwer Colard de Jonghe in september 1566 te vertellen
dat hij geen beeldenstormers bij naam kende, in tegenstelling tot
de houtmaker Jacob de Smet, "wonende by Jan Zwinckarts".'
Zowel Jacob de Smet als Jan Zwinckart (Zwancaert) vinden we
terug in de lijst.

De religieuze gezindheid in Zillebeke
De telling leert dat in 1566, toen het protestantisme zich als een
massabeweging aandiende, één vijfde van de bevolking zich tot
de nieuwe leer geroepen voelde. De meerderheid van de bevol-

223

224

king, ruim tachtig procent, bleef zich katholiek opstellen. Er is
overigens niet zoveel bekend over wat er zich in 1566 in
Zillebeke afspeelde. De parochiekerk werd tijdens de beeldenstorm grondig aangepakt, maar dit was het werk van een rondtrekkende groep brekers. 9 Enkele Zillebeekse ooggetuigen, in
september 1566 aan de tand gevoeld, konden dan ook nauwelijks beeldenstormers met hun naam noemen. 10 In verschillende
dorpen eigenden protestanten zich in de weken na de beeldenstorm voor korte of langere tijd de parochiekerk toe. Nergens is
er sprake dat dit ook in Zillbeke het geval was. Bij het toewijzen van officiële bidplaatsen. in september 1566, werd ook
rekening gehouden met de plaatselijke kracht van de protestantse gemeenten. Zillebeke kwam hier niet in aanmerking en lokale protestanten dienden zich te begeven naar het
Magdalenakerkhof. ten noorden van Ieper, of de Zieckenbilck,
op de heerlijkheid Hofland in Wijtschate. Toen het protestantisme opnieuw verboden werd. bleven nieuwgezinden zich organiseren. maar nu opnieuw in het geheim, "onder het kruis". In
juni 1567 kwam de overheid een calvinistische tempel op het
spoor op een landgoed in Zillebeke; meteen werd opgedragen
deze tot de grond af te breken.
Uit ons eerder onderzoek bleek dat Zillebeke niet tot de koplopers behoorde inzake protestantisering. De meer zuidelijke dorpen van de kasselrij en vooral de kleine bewoningskernen aan
de Leie scoorden duidelijk hoger. 11

Religieuze verhoudingen in Zillebeke in april 1568
Religieuze
gezindheid

Aantal
gezinshoofden

Relatieve
verhouding

Relatieve
verhouding

'"katholieken"

102

80.3 o/r

80,3 %

20

15.7 9é

5

4 9é

127

100 9é

··reconcilianten ··
1--

··obstinaten "
-

--

1

_J_

Totaal

19,7 %
1009é

Exemplarisch?
Het blijft dus afwegen in welke mate deze cijfers representatief
zijn voor het volledige Ieperse platteland, en bij uitbreiding
voor het Westkwartier, waar het calvinisme zich in de jaren vóór
en vooral tijdens 1566 zich zo sterk doorzette. Wat we kunnen
doen is het tot nu bekende, exacte cijfermateriaal (Zillebeke en
Komen) samenbrengen. Het gaat dan samen om 417 gezinshoofden, daar waar het totaal aantal gezinshoofden van Westleperambacht op ongeveer 4000 mag worden begroot. Komen.
middenin het roerige Leiegebied. telde verhoudingsgewijs aanzienlijk meer protestanten dan een meer landelijk dorp als

" M. Backhouse.
Bee/demtorm en bosgeu:en in het Westkll'artier
(! 566-1561! J. in :
Handelingen van de
Koninklijke Geschied- en
Oudheidkundige Kring
van Kortrijk. nieuwe
reeks. 36 ( 1971 ). p. 79.
'" G. Des Marez. art.cit"
p. 123-124.
" L. Vandamme. art.cit"
p. 194-197.

Zillebeke. Samengebracht brengt dat het protestantse aandeel
van de bevolking op ruime een kwart.

Religieuze verhoudingen in Zillebeke en Komen
(deel West-Ieperambacht) in april 1568
Religieuze
gezindheid
"katholieken"

Aantal
gezinshoofden _
310

1

-,-

l

"reconcilia~ten"

78

"obstinaten"

29

Totaal

417

~Relatiev-eVerhoudi~

Relatieve
verhouding

74,3 '7c

74,3 %

-1_18.7%

25,7 %

1

6.9 o/c
100 '7c

100%

1

Maar ook cijfers zijn niet heilig. Kwantificeren vertrekt vanuit
duidelijk aflijnbare categorieën. Het is opnieuw Jan Juliaan
Woltjer die reeds vanaf de zeventiger jaren de aandacht vraagt
voor de complexiteit van de religieuze kaart in de Nederlanden.
Religie en godsdienstbeleving laat zich niet vangen in duidelijke omschreven hokjes. Naast de mensen die overtuigd de
Roomse kerk bleven steunen en deze die al even overtuigd de
stap naar de nieuwe kerk zetten was er een brede groep die geen
duidelijke keuzes maakte. Deze middengroep telde veel zogenaamde protestantiserende katholieken, een vloeiende groep die
zich moeilijk exact laat benaderen ..
In elk geval is het duidelijk dat de katholiek bevolking overweldigend in de meerderheid bleef, maar dan wel een pluriforme en vooral zwijgende meerderheid. Protestanten hadden een
bewuste keuze gemaakt, voor een andere vroomheid, een andere geloofsinhoud, en een andere kerk. Het is begrijpelijk dat ze
dit zelfbewust uitdroegen, zeker toen in 1566 de vervolgingen
werden gestaakt. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat het calvinisme in Vlaanderen vooral in geëmancipeerde, begoede kringen (hogere en middenklasse) recruteerde. Dit alles heeft een
overweldigende indruk gemaakt op tijdgenoten en, op basis van
hun getuigenissen, op latere historici. Het leek wel of de religieuze kaarten volledig door elkaar geschud waren. Het protestantisme in de Westhoek in 1566 was een minderheidsbeweging- zo geven de cijfers duidelijk aan -, maar een beweging
die een maatschappelijke schok veroorzaakte die voelbaar was
tot in het Escurial in het verre Spanje. En de komst van de hertog van Alva naar de Nederlanden inluidde.
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Lijst'"
[F. 1r]
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... de namen vander ". Joncker Jan Tackoen ". anicaert
Pauwels Ramoist ".van Zelebeke Lauwers Pieren ".ontfanghere vanden voors. prochie huerlieden rolle hier gheselt
ende up huerlieder eedt ghestelt up de ijmaerge bachten de
ghene die ghereconsiliert zijn met een Z ende de opstynaen
met een 0 ende de kerkbrekers met een K ende die inde
ijmaerge niet gheteekendt en zijn goedt ende catolijcke personen faict den XVIIen in april LXVII 11
1.

1. joncker Jan Taccoen
heere van Zelebeke
2. Willem Troost
3. Willem de Valckenaere
4. Jan Stoet
5. Pieter Salen
6. Joos de Commere
7. Gillis de Commere
8. Grijsolis Cardoen
9. Jan Hennyoen
10. Jooris Lueridan
11. de weduwe Ghijoet
Boone
12. Jan van T[hune] filius
Maertens
13. Grij [sol is Comille]
[F. 1v]

14. [Joos Hebben]
15. Denij[s de Smet]
16. Jacop de Sm[et]
17. Jan Coppen
18. Christiaen van Hove
19. de weduwe Michiel
Cl ere
20. de weduwe Micheil
Pachet
21. Willem Pellen
22. Colaert de Jonghe
23. Maeillaert Cokelen
24. dheer Gillis de Jonghe
presbiter ende pastor
25. Jan van Perren
26. Pieter Benten
27. Lauwers de Cleerc
28. Maerten Esscaets

29. Matthijs Bosseet
30. Pieter Avegheer
31. Jan Benten dijt
Cleenaert
32. Jan de Safere
33. Pieter Verdoelaghe
34. Pauwels Calmeijn
35. Mael Benten de jonghe
36. Renault de Veltere
37. Joos de Hondt
38. de wed[uwe ?]
39. [Jan van Thune filius
Jans]
[F. 2r]

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

Mael Vergoore
Olijvier Verdonck
Jan Benten doude
Joos Mollet
Sanders Hugheloot
Fransoys de Zittere
de weduwe Pieter
Ben ten
Jan Verloo
Pieter de Raet
Fransoijs Houckaert
Jacop Meeuwels
Jacques Hennijoen
Gheeraert Mijlecam
Willem Berch
Jan de Roo
Claijs Calf
Toor Aendepoel desen
es maer commen in de
prochei een half jaer
Jacob vander Steene

" De schade die het stuk
heeft opgelopen veroorzaakte ook wat tekstverlies. Namen die konden
worden gereconstrueerd
aan de hand van de lijst
van 'catholycke" personen van de kasselrij
(Brugge. Rijksarchief.
Cumulus Ecclesiasticus.
202) werden tussen [ ]
geplaatst.
" De 'katholieken' staan
in gewone druk,
de·reconcilianten' in
vetjes; de 'obstinaten' in
vetjes én cursief.

58.

Gillis van Halmen

59.
60.
61.

Pieter Thunaert
Pieter Cotteel
de weduwe Gillis
Verbeke
Fransoijs Folliet
Pieter Pachet
Pieter Vermeer[sch]
Victor [Brulandt]

62.
63.
64.
65.

[F. 2v]
66. [J]acob Rolle
67. de wedewe [ ?] de
Hondt
68. Jaque Roos
69. Pieter de Heere
70. Bertram Wautier
71. Tomijn Luerijdan
72. Willem Bollaert
73. de weduwe Costijnople
74. Gillis Calmeijn
75. Antonis Hovare
76. Jacop van Robaijs
77. Jan de Sot
78. Mael Hovare
79. Antonis Kiecken desen
is maer cort commen in

ons prochie
80. Pieter Tijtverlies
81. Stasaert Plovier
82. Antonis Caura
83. Bertelemeus Provoost
84. Mael Benten doude
85. Mahieu [ ]erken
86. Ghe[]
87. [Guillaume Porreije]

[F. 3r]
88. Jan Zwancaert
89. Jacop Eustaes
90. Maerten van Thune
91. Jacop Adaem
92. Lauwers de Carpere
93. Pauwels Ramoudt
94. Roegier de Joncheere
95. Jooris Vermunstere
96. Jacop vander Meersch
97. Lauwers Pieren
98. Ijnghele vanden
Bossche
99. Fransoijs Heem

100.
101.
102.
103.

Passchier Kelliau
Jan van Hove
Jacop Canten
de wedewe Jan
Vermeers

104. Willem Claijs hueren
zone
105.
106.
107.
108.

Olivier Salen
Jan Wallaijs de jonghe
Jooas van Eessezone
de weduwe Boij van
Becelare
109. Willem de Paepe
110. Heijndri[ck vanden
Berghe]
111. Pie[ter de Joncheere]

[F. 3v]
112. Jan Everaert
113. Cornelis Blasen
114. Pieter Colpaert
115. de weduwe Mael
Vermote
116. Jan Wallaijs doude
117. Jan van Kempen
118. Passchier Cornillie
119. Vincent de Hane
120. Gillis ven Eecke
121. Jan Vuulsteke desen es
maer binnen een half
jaer commen wonen
van Houtem in ons
prochie onder de zale
ende casselrie
122. Caerle Rabau
123. Pieter de Puudt
124. Jacop Vlamijnck
125. Daneel Rabau
126. Jacob Hebben
127. Jan Hudden dijt
Struelken
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Adaem 91
Aendepoel 56
Avegheer 30
Benten 26,31,35,42,46,84
Berch 53
Boone 11
Bollaert 72
Bosseet 29
Brulandt 65
228
Calf 55
Calmeijn 34,74
Canten 102
Cardoen 8
Caura 82
Claijs 104
Clere 19
Cokelen 23
Coppen 17
Comille 13
Costijnople 73
Cotteel 60
de Carpere 92
de Hondt 37,67
de Joncheere 94, 111
de Jonghe 22, 24
de Paepe 109
de Raet 48
de Roo 54
de Safere 32
de Smet 15, 16
de Sot 77
de Valckenaere 3
de Veltere 36
de Zittere 45
Esscaets 28
Eustaes 89
Folliet 62
Hebben 14
Heem 99
Hennijoen 9,51
Houckaert 49
Hovare 75, 78
Hugheloot 44

Lueridan 10, 71
Meeuwels 50
Mijlecam 52
Mollet 43
Pachet 20, 63
Pellen 21
Pieren 97
Plovier 81
Porreije 87
Provoost 83
Ramoudt 93
Rolle 66
Roos 68
Salen 5, 105
Stoet 4
Taccoen 1
Thunaert 59
Troost 2
Tijtverlies 80
van Becelare 108
vanden Berghe 110
vanden Bussche 98
vander Meersch 96
vander Steene 57
van Eessezone 107
van Halmen 58
van Hove 18, 101
van Perren 25
van Robaijs 76
van Thune 12, 39, 90
Verbeke 61
Verdoelaghe 33
Verdonck 41
Vergoore 40
Verloo 47
Vermeersch 64, 103
Vermunstere 95
Wallaijs 106
Wautier 70
Zwancaert 88
? 38, 85, 86

Kelliau 100
Kiecken 79
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Heerlijke lenen in Noordberkijn
(Vieux-Berquin) in 1696

MAX DESWARTE & KRISTOF PAPIN
3

Inleiding
Noordberkijn is gelegen in het huidige Frans-Vlaanderen
(departement van het Noorden, arrondissement Duinkerke, kanton Kassei) naast Nieuwberkijn of Zuid-Berkijn, dat een grafelijke stichting was.
Onderhavig document, opgesteld door de griffier van de
parochie op 26 november 1696, geeft een overzicht van de
lenen gelegen in de parochie van Noordberkijn. Het werd opgesteld in uitvoering van een ordonnantie uitgevaardigd door de
edele heren vanden Hove van Cassel, zijnde het college van
leenmannen dat zetelde en het leenhof van Cassel voorzat. We
hebben niet de hand kunnen leggen op deze ordonnantie, maar
uit de korte inleiding die op de tekst wordt gegeven leren we dat
men alle lenen, zowel viscomtière (met een eigen rechtsmacht)
als de gewone lenen die gelegen waren binnen de parochie van
Berkijn en die aldaar pointab!e (belastbaar in de beden) waren,
dienden te worden opgegeven. Hieruit kunnen we afleiden dat
het document zijn ontstaansreden kent uit fiscale overwegingen.
Men wilde een opgave krijgen van welke lenen er lagen in de
parochies van de kasselrij Kassei. Het was inderdaad zo dat het
innen van belastingen, volgens het zogenaamd Transport van
Vlaanderen. per parochie was ingedeeld. Dat men nu, in 1696,
een volledige staat vraagt van al deze lenen heeft ongetwijfeld
te maken met de bekommernis van de Franse koning. die sinds
enkele decennia de streek in bezit had genomen. te zorgen voor
een correcte inning van deze belastingen. Lenen en leengoederen hadden lange tijd een speciale status gehad in fiscale aangelegenheden. Aanvankelijk waren ze vrijgesteld in het betalen
van belastingen (beden) doch dienden hun eigenaars (de leenmannen) militaire diensten te verlenen aan de leenheren (in casu
de vorst). In de 17"'-eeuw was hier natuurlijk al lang geen sprake meer van. daar de meeste lenen - en zeker de kleinere - in
lekenhanden gekomen waren. Deze eigenaars hadden vanzelfsprekend geen enkel militaire opleiding genoten. laat staan dat
ze dus iets te betekenen hadden op het slagveld.
Nu was de feodale situatie verre van eenvoudig en eenvormig.
Dit hield in dat in een bepaalde parochie. zelfs als die viel. zoals
Berkijn. onder de kasselrij Kassei. niet alle leengoederen afhin-

gen van het leenhof van Kassei. Deze feodale situatie was eeuwenoud en maakte het de Franse machthebbers moeilijk om
over te gaan tot een correcte inning van de belastingen. te meer
daar sommige van de leenhoven waaronder lenen ressorteerden
in Berkijn. niet in Franse gebied lagen. Daarom werd meer dan
waarschijnlijk overgegaan tot het opstellen van een staat van
alle heerlijkheden gelegen op het grondgebied van de kasselrij
Kassei. waaronder natuurlijk die van de parochie Berkijn.
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De griffier geeft eerst een overzicht van de belangrijkste heerlijkheden en leenhoven van Berkijn die zowel direct als indirect
afhingen van het leenhof van Kassei. Nadien bespreekt hij deze
wat uitvoeriger en vermeldt hij tevens alle lenen en heerlijkheden gelegen onder deze heerlijkheden. Op het einde van het
document geeft hij tevens de leenhoven en lenen die niet afhingen van een leenhof gelegen in Berkijn zelf (o.a. Tielt. Bertoene
in Nieuwkerke. Wictes in Merville). We merken direct dat hij
daar al wat meer moeilijkheden kent om de situatie correct op te
geven.
Dit document geeft ons een mooi beeld van de leenroerige situatie van een dorp. Enkele heerlijkheden hangen af van het Hof
van Kassei. enkele van het Hof van Terdeghem in Berkijn. dat
op zijn beurt afhing van het Hof van Kassei. zelfs één van het
Hof van Wictes in Mergem (Merville). en twee hangen af van
Oudenhove. Toch is het overzicht niet volledig. Wanneer we ten
rade gaan bij het werk van abbé Van Hove stellen we vast dat er
verschillende heerlijkheden gelegen in Berkijn niet vermeldt
zijn in onderhavig document. Een eerste punt dat opvalt is dat
het hier gaat om heerlijkheden die niet in handen zijn van kerkelijke instellingen. In onderhavig overzicht staat er inderdaad
geen enkele heerlijkheid of leen dat eigendom is van de clerus.
Ook de heerlijkheden die rechtsreeks afhingen van de vorst zijn
evenmin vermeldt. Deze vielen blijkbaar buiten de genomen
maatregel in 1696. Met de verschillende fiscale vrijstellingen
voor de clerus in het achterhoofd wordt het fiscale aspect van
het ontstaan van dit document nogmaals onderstreept.
Het hierbij uitgegeven document wijst ons op verschillende
zaken.
Het is vooreerst duidelijk dat onze griffier niet gespecialiseerd
was in deze feodale materie en soms de plaatselijke situatie
zelfs niet goed kende. Dit is niet zo uitzonderlijk gezien een
griffier van de parochie normaal nooit in leenroerige zaken
betrokken was. Ook een aantal gegevens die in deze lijst verstrekt worden stemmen niet geheel overeen met de door abbé
Van Hove opgegeven zaken. Dit wijst o.i. op het feit dat zelfs de
heerlijkheden aan wijzigingen onderhevig waren. Bij Van Hove
is het overigens niet steeds duidelijk. wanneer hij de heerlijkheid bespreekt. over welke periode hij het dan heeft. De griffier
wijst soms zelf op het feit dat hij niet precies wist hoe de vork
in de steel zat. De vraag dringt zich dan ook op hoe volledig het

' A. Van Hove. Essai de
statistique féodale de la
Flandre Maritime. in:
A1111a/es du Comité
Flama11d de Fra11ce. dl
39 (1932) .. p. 213 - 214:
was eigendom van de
abdij van Marquette.
· Hing af van het hof van
Guysen (Giezene) in
Langemark. Zie Van
Hove. o.c.. p. 223.
' Gehouden van het hof
van Terdeghem. zie Van
Hove. o.c .. p. 230-231.
" Gehouden van het hof
\an La Motte au Bois.
Eigendom van het hospitaal van Seclin. Zie Van
Hove. o.c .. p. 293.
' Gehouden van het hof
van Wictes. Zie Van
Hove. o.c.. p. 47 en 123.
' Gehouden van het hof
van La Motte au Bois.
/ie Van Hove. o.c ..
p. 323.
· Gehouden van het hof
van La Motte au Bois.
zie Van Hove. o.c ..
p. 362.
• Bewaard in de Archives
départementales du Nord
te Rijsel.
"J. Vermaere. /111•e111aire
sommaire de:"; archfres

co111111111wles de Cassel.
Lille. 1910. nr. DD2.
'" K. De Flou.
\Voorde11/wek der
liJf'onrn1ie nm \Vesrelijk
Vlaa11deren. Vlaamsch
Artesië. her La11d m11 de11
Hoek, de graaf:>clwf'f'ell
Guines en Boulogne. en
een gedeelte 1·a11 her
graa(H·haf' Pomhieu.
Gent-Brugge. 1914-1938.
18 delen.

document is: leengoederen in handen van de geestelijkheid worden niet vermeld en bij Van Hove vinden we talrijke heerlijkheden terug die gelegen zijn op het grondgebied van Berkijn die
niet in deze lijst opgenomen zijn. o.a. la Motte au Bois (deels
gelegen op Berkijn). la Terre de Marquette'. Molleghem'.
Morroy'. Seclin". Alande (of Coude)'. heerlijkheid de la
Vénérie", heerlijkheid van Zevecote 7 , •••• We kunnen de reden
voor het ontbreken van deze leengoederen op deze lijst niet achterhalen. De griffier vermeldt op een gegeven ogenblik het
bestaan van vier heerlijkheden gehouden van het hof van
Blauwentorre en van Oudenhove. In het document geeft hij er
maar drie op. Op het einde van het document geeft hij het zelf
aan: hij wil er geen garantie op geven dat ieder vermelde heerlijkheid effectief bestaat en precies inhoudt hetgeen hij vermeldt. De eerder gebrekkige kennis van de griffier van de feodale situatie houdt inderdaad een ernstige beperking in van de
geloofwaardigheid van het document naar zijn volledigheid en
juistheid van de geboden informatie.
Vooraleer we overgaan tot het geven van een kort overzicht van
de leenroerige situatie van de parochie Berkijn willen we het
onderstaande document nog situeren tegenover het referentieen basiswerk van abbé Van Hove. Het is overigens voor een
deel onvervangbaar geworden sinds het verloren gaan van enkele belangrijke archieven tijdens de Tweede Wereldoorlog (o.a.
Steenvoorde). Van Hove heeft zich -noodgedwongen- beperkt
tot een overzicht van alle heerlijkheden. De lenen die daar nog
eens van afhingen zijn niet vermeld. Het document. waarvan de
transcriptie hierna volgt, geeft wel al deze lenen op. Waren de
eigenlijke heerlijkheden nog altijd het exclusieve terrein van de
eerder vooraanstaande families. dan waren in 1696 heel wat
lenen in eigendom van meer f?e\\'011e eigenaars. Dit document is
bijgevolg ten dele een aanvulling op het werk van Van Hove.
De hiernavolgende transcriptie is gebaseerd op de kladversie
die in het gemeentearchief van Berkijn berust'. De netversie, die
werd verstuurd naar Kassei. is eveneens bewaard gebleven en
berust in het archief van Kassel9. Deze laatste versie werd door
Karel de Flou gebruikt voor zijn Woordenboek der
Toponymie'". waarvan we hierna in ons leenroerig overzicht
gretig gebruik hebben gemaakt.
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Schematisch overzicht van het leenroerig Berkijn
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Berkyn-Plessy 11
Tot 1529 was Plessy een afzonderlijke heerlijkheid dat werd
gehouden van het Hof van Cassel. Vanaf dan werd de heerlijkheid als een hommage gehouden van dit Hof, doch met afzonderlijke leenverheffing. De heerlijkheid bezat een foncier van
75 gemeten en had daarnaast nog enkele renten in geld en in
natura. Verschillende achterlenen hingen er van af. waaronder 8
op het grondgebied van Berkijn 1'.

Berkijn zelf was, volgens abbé van Hove, tot 1529 gehouden
van het Hof van Plessy. Als reden van deze wijziging in 1529 is
de veroordeling en executie van Louis de Berquin, omwille van
ketterij. Zijn lenen, waaronder Berkijn zelf, werden geconfisqueerd en na heel wat discussie uiteindelijk verkocht aan
Philippe d'Orley, de laatste heer van het Hof van Plessy, voor
4.000 ponden van 40 groten Vlaams. Het foncier van Berkijn,
95 gemeten groot, bevatte wallen en gebouwen en was voor een
deel gelegen naast de kerk van Berkijn. Er hingen 36 achterlenen van af. De heerlijkheid was reeds in de het begin van de
13"'-eeuw eigendom van de familie de Berquin
1

'.

Groote Jumelle 1•
Deze heerlijkheid hing ook af van het Hof van Cassel. Het foncier ervan, ruim 44 gemeten groot, bevatte ook renten. Tevens
hingen verschillende achterlenen aan vast, waaronder twee
heerlijkheden: Lanekenacker (ook Lavekensakker, gelegen in
Kortemark, Hooglede en Staden) en Terdeghem (gelegen in
Oud-Berkijn). De heerlijkheid van de Groote Jumelle had een
baljuw en zeven schepenen. Ze behoorde in de J 7d'- en J 8d'_
eeuw toe aan dezelfde eigenaars als Berquin-Plessy1;.
Broucke of Blauwentorre 16
" K. De Flou. o.c .. dl 1.
p. 855-857. dl ll. p. 155
en dl XII. p. 859.
,_. A. Van Hove. o.c..
p. 270.
'' A. Van Hove. o.c..
p.67-71.
'" K. De Flou. o.c.. dl IV.
p. 836 en dl VI. p. IOIS.
'' A. Van Hove. o.c ..
p. 192-193.
"K. De Flou, o.c., dl ll.
p. 126-127.
,- A. Van Hove. o.c ..
p. 98-99.
" KI De Flou. o.c .. dl
XII. p. 42.
''' A. Van Hove. o.c..
p. 248-249.

Deze heerlijkheid werd eveneens gehouden van het Hof van
Cas se!, had 110 gemeten foncier en enkele remen. Er waren 34
achterlenen, waarvan één heerlijkheid. Het kasteel had een vrije
uitweg tot aan de parochiekerk van Berkijn. De heer had het
recht om een baljuw. een griffier, een sergeant en vijf schepenen
te benoemen 1'.
Oudenhove 1'
Deze heerlijkheid, ook gehouden van het Hof van Cassel, had
een foncier van 44 gemeten en enkele renten. Er werd op zijn
beurt 25 achterlenen van gehouden, waaronder twee heerlijkheden: Soitsacker en Avenhouck. De heer benoemde een baljuw,
een griffier en twee schepenen
1
',.
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Coudtscheure 211
Deze heerlijkheid. eveneens gehouden van het Hof van Cassel.
had geen foncier. maar bezat een aanzienlijk aantal renten. Er
werden 13 achterlenen gehouden. waarvan vijf in Berkijn. De
baljuw vergaderde met de leenmannen van de heerlijkheid en
had vijf schepenen. De heerlijkheid was volgens de verheffing
van 1320 een stuk belangrijker dan in de 18''-eeuw en had toen
nog 1S achterlenen 21 22 •
8

Uphove 2 '
Uphove of Ophove was opnieuw gehouden van het Hof van
Cassel en had een foncier van 63 gemeten en enkele renten. Er
hingen 24 achterlenen aan vast, die samen met de heerlijkheid
Ter Linden een baljuw. een griffier. een sergeant en twee schepenen had 2".
Morroy2'
Was een heerlijkheid gehouden van het Hof van Terdeghem
(eveneens gelegen in Berkijn en niet te verwarren met de gelijknamige parochie bij Cassel)2''. Het foncier was maar 15 gemeten
groot en er hingen drie lenen van af. De baljuw moest voor zijn
rechtsuitoefening schepenen lenen uit naburige heerlijkheden".
Leschague>
Er waren twee heerlijkheden met deze naam gelegen in de
parochie van Berkijn.
Le Chätelet de l'Eschague was rechtstreeks gehouden van de
heer. Voor een door ons nog onbekende reden werd deze heerlijkheid niet opgenomen in onderhavig document.
Daar naast had L'eschague of la Grande Eschague een foncier
van 104 gemeten en was een heerlijkheid gehouden van het Hof
van Terdeghem in Berkijn. Van deze laatste was maar een achterleen gehouden 2',.
Beaulieu"'
Deze heerlijkheid. eveneens gehouden van het Hof van
Terdeghem in Berkijn. lag midden in de parochie. Het foncier
bedroeg ruim 40 gemeten en had diverse renten. Verschillende
achterlenen hingen er van af. De baljuw moest schepenen lenen
van Oud-Berkijn''.
Ter Lynde' 2
Deze heerlijkheid was gehouden van het Hof van Wictes in
Mergem (Merville). dat op zijn beurt werd gehouden van het
Hof van Cassel. Er was geen foncier en er waren enkel renten.

." K. De Flou. o.c .. dl Vl.
p. -168--171.
:i Zie ook: Brugge.
Rijksarchief: Aanwinsten.
nr. 2297. Register rnn
goederen van Filip
Lodewijk Joseph
Macquart. heer van
Terline (ter Linde).
Ophove. La Gaugerie.
Coudescure. Soissevalle.
enz .. 1755-1778. Idem.
nr. 2-195 Ommeloper van
de heerlijkheid
Coudescure s·an de familie Macquart de Ter
Linden 1719. Idem. nr.
2-196 Stukken uit het
archief van de familie
Macquart de ter Linder
betreffende de heerlijkheid Coudescure 17301790.
·: A. Van Hove. o.c..
p. 113-115.
·· K. De Flou. o.c.. dl
XV. p. 1161-1162.
:- A. Van Ho\·e. o.c..
p. 2-16.
·• K. De Flou. o.c" dl X.
p. 110-1.
·"K. De Flou. o.c..dl
X.766. Heerlijkheid rnn
Terdeghem. gehouden
van het hof ' an de
Groote Jumelle. Zonder
foncier maar met 9 achterlenen waarvan drie
heerlijkheden: Beaulieu.
Grande Eschague en
Morroy. Was in handen
,-an dezelfde heren a1' de
parochie Terdeghem.
Behoorde 1aldus Van
Hm·e) toe aan het rechtsgebied 'an Terdeghem 1.
Zie A. Van Hove. o.c ..
p. 315.
:· A. Van Hme. o.c..
p. 230-231.
"K. De Flou. o.c.. dl III.
p. 1138-1139.
:• A. Van Hm·e. o.c ..
p. 1-13-1-1-1.
'" K. De Flou. o.c.. dl L
p. 603.
"A. Van Hove. o.c ..
P- 61.
•:K. De Flou. o.c .. dl
IX .733.

L___

Samen met de heerlijkheid Ophove had ze een baljuw. een griffier. een sergeant en twee schepenen''. Er was een foncier van
64 gemeten en verschillende achterlenen. waaronder de heerlijkheden Ter Lynde en Alande of Coude in Oud-Berkijn'".
Soitsacker"
De heerlijkheid van Soitsacker was gehouden van het Hof van
Oudenhove in Berkijn. Er was een foncier van 40 gemeten. De
baljuw leende de schepenen van Oud-Berkijn' 0 •

9
Avenhoucke·"
Deze heerlijkheid was eveneens gehouden van het Hof van
Oudenhove. Het foncier bedroeg maar een half gemet, maar er
waren verschillende renten. Ook hier moest de baljuw schepenen lenen van Oud-Berkijn".

Transcriptie 39
Declaratie vande heerlijckheden. leenen viscomtier ende simpel leenen
bevonden te wesen binnen de prochie van Noortberkijn. onder bestreek
vande landen aldaer pointable naer tl'extendue vandiere. volghende den
transpoort van Vlaenderen. die den onderschreven greffier van tzelve
Berkijn is doende ende overghevende an mijne edele heeren vanden Hove
van Cassel in observantie van hun ordre vanden XIllJ'" deser. onderschre1·en Zwijnghedauw. dies de spefficattie volcht:
Aleer te touchieren de specifficatie. den voornomden greffier doet te notteren datter diversche heerlichcdcn sijn binnen dese prochie die achterleenen hebben die gheleghen sijn buitten dese prochie. jae sommighe buitten de Casselric ende dat hij die afgheleghen leenen in dese declaratie niet
en heeft begrepen ende diesvolghende en heeft in desen maer ghespeciffiert de gonne die hij bevonden heeft gheleghen te zijne binnen dese voornomde prochie midts hij ghelooft dat elcken greffier vande Casselrie een
zulcke declaratie moet overgheven
Alvooren woort ghedeclareert datter binnen dese prochie van Noortberkijn
ijde naervolghende heerlicheden hun releveerende zoo bij elcke gheseijt is
voor zoo verre de kennesse ende wetenschap vanden onderschreven is draeghende
"A. Van Hove. o.c..
p. 315-316.
"A. Van HtH"e. o.c ..
p. 346-347.
"K. De Flou. o.c .. dl
XIV. p. 1024-1025.
'' A. Van Hove. o.c..
p.297.
· K. De Flou. o.c .. dl L
p. 391.
"A. Van Hove. o.c ..
p.53.
•·•Lille. Archi1·es dép11rtc111e11tales du Non/. cóte
1213.

-

Berkijn Plessij gheüniert. die haer releveert vanden Hove van Cassel
Groote Jumelle. die haer releveert als de voorgaende
Broucke gheseijt Blauwentorre. die haer releveert als boven
Oudenhove. die haer oock releveert vanden Hove van Cassel
Coudtscheure. die haer oock releveert vanden Hove van Cassel
Uphove. releveert haer oock vanden Hove van Cassel
Morroij. die haer releveert vanden Hove van Terdeghem in Berkijn, resorteerende te Terdeghem

Leschague. die haer releveert als de voorgaende
Beaulieu. die haer releveert als boven
Terlijnde. is haer releverende vanden Hove van Wictes in Merghem
Soitsacker. is haer releverende van Oudenhove
Avenhoucke. idem
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Dese voorghenompde heerlickheden sijn al heerlickheden met trecht
sulcks als een viscontier 1·e1mach zoo ick presumere
Daer sijn binnen dese prochie vier viscomtier leenen. dies teene ghehouden is vanden Hove van Blauwentorre ende een ander vanden Hove van
Oudenhove. terde vanden Hove van Cassel ende t'vierde van !°Hielt. dies
elcken upghebrocht wert onder de achterleenen van waer het hem releveert
ende oock elck zijn achterleenen daerby voor de gonne dieder hebben
Daer sijn oock binnen dese prochie achterleenen dies de heerlickhede van
waer zy releveren buitten de prochie legghen ende eenighe buitten de
Casselrie ende staen int einde deser met mentie daervan

De heerlickhede van Berkijn Plessij"'
heeft tsaemen fonsier hondert en tzeventich ghemeten. dies de vyfentzeventich maer en gheven drie schoven vanden honderden voor thiende
Item. heeft vijf ghemeten een vierendeel bastaerde goet
Item. heeft de thiende van ses schoven vanden honderden ende de twee
deelen vande carte thiende hierinne den rappoorte moet ghevolcht sijn
Item. hebben een hondert achtenvijftich cappoenen. twee deelen ende een
vierde van eenen cappoen jaerelickx
Item. hebben zeventhien hoenderen jaerelickx
Item. hebben hondert tweeënvijftich ponden XV s. IX d. 112 penninckrente
Item. hebben veerthien rasieren haver jaerelickx, met eenich volchghelt
ende midts tseh·e ghenomen woort vuitten slach men can niet segghen wat
dat het bedraeght
Den heere. ter cause vande voorseyde heerlichede. heeft recht van te doen
jaeghen int hout van Niepen" 25 home beesten ende te senden twee mannen met seeckels om ghers te sniden ende mede brenghen
Daer sijn ghehouden vande zelve heerlichede van Berkijn Plessij diversche
achterleenen als te weten:
Den Prince van Roobecke houdt een leen vanden zelven Hove. wesende de
Coudtscheurthiende
Den oudsten zoone vanden heere baron Dangervuille. naer vrauw
Margriete de Pippemont. heeft een leen. groot achthien ghemeten 1 1ijne
XVJ roeden

'" Louis de Harchies de
Ville. graaf van
Halennes. die overleed in
1697. deed verhef van de
heerlijkheid Berkyn
Plessy (Van Hove).
Jumelle en Blauwentorre
behoorden in deze tijd
toe aan dezelfde heer.
" Het bos van Nieppe.

Jaecques Lalman houdt een leen. groot XIIIJ ghemeten IJ lijnen
Den heere van Berkijn Plessij houdt een leen vande zelve heerlichede.
groot XVIJ ghemeten IJ lijnen
Den zelven heeft noch een. groot elf ghemeten ofte daerontrent
De dochter Andrieu Pau houdt een leen. groot ... (sic) ghemeten ofte daerontrent
De dochter Andrieu Pau houdt een leen. groot vijf ghemeten XLV roeden.
zaijlant
Het kindt van tweeden huiwelicke Jan Asseman houdt een leen. groot vijf
vierendeel. zaijlant
Jaecques Notteau houdt een leen. groot drie ghemeten drie vierendeel
Nicolais de Vos houdt een leen onder behuisde hofstede ende zaijlant.
groot thien ghemeten ofte daerontrent
Den oudsten zoone vanden barron Dangerville houdt noch een leen. groot
twee ghemeten ofte daerontrent. gherserie
Zijne Conincklijcke Majesteijt anveert hebbende naer den Coninck van
Spaingnen d'actie van Nicolais Lhermitte heeft twee leenen. dies teene
groot is elf vierendeel en half ende lander seven vierendeel. wesende zaijlant
Adolf vanden Buissche heeft een leen. groot een ghemet ofte daerontrent,
gherserie
Vidua Mailliart Geremet. Baudewyn Caulier ende Bernaert Pollet hebben
tsaemen een leen consisteerende in 33 s. ende drie hennen s "jaers die zij
den heere zijn geldende ende beset up een stijck zaijerie
Cathelinne Aernoult vidua Christiaen de Witte houdt een leen. groot ses
vierendeel XXVIIJ roeden behuisde hofstede
Jaecques Lalman heet noch een leen boven tvoorgaende. groot twee ghemeten twee vierendeel. gherserie
Den heere deser heerlichede heeft noch een leen naer Jan Sottois. groot ses
vierendeel, zaijerie
Heer ende meestre Pieter vanden Buissche heeft een leen. groot een ghemet lants
Den zelven houdt noch een ander leen. groot een vierendeel X roeden.
gherserie
Den hoir feodal d'heer Antheunes van Costenoble houdt een leen. groot
ses vierendeel XXXIJ roeden. zaijlant
Den heere van Beauvoorde houdt een leen. groot zeven vierendeel. zaijerie
Den zelven heere heeft noch een ander leen van een raziere haver ende V
s. VJ d. ghelt. dit is i·erduistert
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Yidua Maillart Geremet houdt een leen van XLV roeden. gherserie
Cornelis Lemaire houdt een leen. groot twee ghemeten en half: nu ghebrocken hofstede

Yidua Christiaen de Witte heeft noch een leen. groot ses vierendeel preter
2 roede11
Jacob Aernoult houdt oock een leen. groot ghelicke ses vierendeel preter 2
roede11
12

Mattheus van Berten houdt oock een leen. groot vijf vierendeel XXX roeden. zaijerie
Jacob Clep. causa uxoris. houdt oock een leen. groot vijf vierendeel XXX
roede11
Den heere van Berkijn Plessij heeft een leen. groot een half ghemet XX
roede11 hofstede
... (sic) rnn Berten houdt een leen. groot een vierendeel. zaijlant
Jacques Notteau houdt noch een leen. wesende twee schelle parasis. die
hun heffen up drie vierendeel hofstede
D·heer Jan Ignaes Cleenewerck heeft een leen. groot vijf vierendeel. wesende gherserie
Cornelis Alloux houdt een leen. groot vijf vierendeel. zaijlant
Den heere \an Dadizeele houdt een leen. groot een ghemet acht roeden.
wesende eenen wal
Pieter de Thoor fi/ius Caerle. nu zijnen hoir feodael. houdt een leen die
hem begript in twee cappoenen. die hij geit anden heere ende gheaffecteert
up ,·ier ghemeten onder ghers ende 1:aijlant
Nicolais Lamps houdt een leen consisteerende in eene11 cappoen. die hem
alle jaere betaelt anden heere ende gheaffecteert up twee ghemeten 45 roeden gherserie
Den zeh·en Lamps houdt een ander leen consisteerende in een paer handtschoen. die hij betaelt jaerelicx anden heere ghehijpotecquiert up twee
ghemeten XIJ roeden gherserie
Marie Jemme Boddaert heeft een leen. groot een half ghemet. zaijlant
Claude Facon houdt een leen. groot een half ghemet LIJ roeden. zaijerie
Marijcken Lefer. dochter Andries. houdt een leen. groot een half vierendeel. wesende een dreveken
Den heere van Berkijn Plessij boven de voorgaende heeft een leen. groot
vier ghemeten lants
Cornelis Alloux boven tvoorgaende heeft noch een leen. groot een vierendeel XXXIJ roeden. zaijlant

De heerlichede vande Jumelle
Het fonsier vande zelve heerlichede consisteert in vierenveertich ghemeten drie vierendeel IX roeden
De zelve heerlichede heeft diversche achterleenen. dies de gonne die gheleghen sijn binnen de prochie van Noortberkijn sijn als volcht:
Mijn heere den grave van Hallennes heeft een leen dat hem releveert van
dese heerlichede. ghenaempt den Smoraert. groot elf vierendeel vier roeden
Den zell'en heere heeft noch een ander leen van zijne heerlichede ghehouden. groot twee ghemeten XXXIX roeden
Sieur Jacobus Soij hout een leen. groot twee ghemeten. 1aijerie
Den l'l'rmelden heere grave heeft noch een ander leen. groot ses vierendeel
LV roeden
Jaecques Osten fi/ius Jaecques houdt twee leenen vanden zeh·rn have.
houdende an elckanderen. tsaemen groot twee ghemeten
Den hoir feodal mee.me Anthoine Soij houdt een leen. groot drie ghemeten. wesende zaijlant
Den vermelden heer grave van Hallennes heeft noch een ander leen. groot
drie ghemeten
D'heer Jan Cleenewerck houdt een leen. groot twee ghemeten. wesende
zaijlant
JonnTa111tt' Anne Lhermitte houdt een leen. groot ses ghemeten. zaijlant

Den hoir feodael Gilles Aernoult heeft een leen. groot vier ghemeten. zaijerie
De douarière van mijn heere Bacquelroot heeft een leen. groot twee ghemeten. zaijlant
Den vermelden dï1eer Jan Cleencwerck heeft noch een leen. groot drie
ghemetcn. zaijlant

de heerlichede vanden Broucke gheseijt Blauwentorre
Zoo ick ghelove. het fonsier consisteert in honden ende thien ghemeten
Item. heeft eene coornerente van veertich francquaert'' Bellemaete sjaers
Item. heeft tweeëntwijntich cappoenen bij jaere
Toedien twee kieckens sjaers
" Een frankart j, een
graan maat. gel ijk aan ca

15.5 liter. T1reefiw1kurt
maken een spint en rier

spint de11 /per.1che11 :uÁ
rn11 125 litff.1 1cfr De
Bol.

Ende XXIJ s. IX d. penninckrente
Daer zijn vande zelve heerlichede ghehouden diversche achterleenen. gheleghen in l'erscheijde prochie (sic). dies de gonne die binnen dese prochie
van Noortberkijn gheleghen sijn de declaratie volcht zoo naer alst my
mooghelid: is:
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Mijn heere van Beauvoorde houdt een leen. wesende eene thiende. zijnde
de ses schoven van neghen
Den hoir feodal meestre Guilliaemes Ie Febvre houdt een leen. groot vijf
ghemeten ofte daerontrent. zaijlant
Den zelven hoir feodael houdt een ander leen. groot ses vierendeel XXXVIJ roeden
Den zelven hoir feodael houdt een ander leen. wesende een glavijeschacht
sonder iser
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Den hoir feodael Mattheus Bulteel houdt een leen. groot drie ghemeten
twee vierendeel XXIJ roeden. zaijlant
Jan Coolmijn houdt een leen. groot \·ijf vierendeel. gherslant
Den zelven Coolmijn houdt noch een leen van vijf vierendeel. gherslant
Den vermelden Coolmijn houdt noch een leen. groot elf vierendeel ofte
daerontrent. zaijlant
Den zoone Mahieu de Smis houdt een leen. groot drie ghemeten. zaijlant
Adolf vanden Buissche houdt een leen ende manschip. groot drie ghemeten een vierendeel behuisde hofs1ede
Den vermelden van den Buissche houdt een ander leen. wesende d"helft
van een erfvelicke rente van vijftich schelle parisis
Den voornomden vanden Buissche houdt noch een ander leen. hem begripende in IIJ s. parisis bij jaere
Den voorseijden vanden Buissche houdt een ander leen. grool zes vierendeel XXXVJ roeden. zaijlant
Tkijnt Christiaen vanden Berghe houdt een leen. groot ses vierende!
XXXVJ roeden. zaijlant
Jan de Bert houdt een leen. consisteerende in twee witte handtschoen. te
haelen up de voorgaende twee leenen
Den \OOrnomden de Bert houdt een ander leen. wesende de helft van vijftich schelle parisis bij jaere
Den voorschre\en de Bert houdt een derde leen ende is de helft van -,es
schelle bij jaere
Den vermelden de Bert houdt een vierde leen. groot vijf ghemeten. zaijlant
Mijn heere den grave van Hallennes houdt een leen. consisteerende in eene
thiende \·an vier schown \·anden honderden ende de twee deelen rnnde
Cortethiende
... (sic) Baert. presb_1·1re. naer Joos Che ijs houdt een leen. groot drie ghemeten een \·ierendeel
Den zelven houdt een tweede leen. groot ghelicke drie ghemeten een 1·ierendeel. 1\esende zaijlant

... (sic) Valckenaere. brauwer tot Vleteren. houdt een leen. wesende een
thiende die haer gaert up drie ghemeten en half lants
Nicolas Cappon houdt een leen. die hem begript in twee deelen eender
thiende
Daer was eertijts. Mahieu Baillieul hadde een leen. dat consisteerde in
eene rente van 6 s. 4 d. s 'jaers die hem gaerde up 25 112 ghemete11 lants.
de welde alsnu 1·erduistert is
Jan de Laurier houdt een leen. onder ghers ende zaijlant. groot twee ghemeten drie vierendeel XLVJIJ roeden
Caer!e de Jaeghere houdt een leen. groot zeven vierendeel L roeden. zaijlant
Paul Castrijck. naer Louijs Wourm. houdt een leen. groot drie ghemeten
zaijlant. in een meerder partie
Den voorseijden Castrijck. naer den voornomden Wourm. houdt een ander
leen" groot drie vierendeel. zaijlant
Ghijslain de Zitter. naer de wed111re Jan de Valckenaere. ofte haere kijnderen houdt een leen. groot twee ghemeten XXVIIJ roeden behuisde hofstede
M(j11 heere den grave van Hallennes ende Zweveghem houdt een leen viscomtier. groot zeventhien ghemeten en half. twelcke heeft drie achterleenen als te weten:

Het eerste. groot vijf ghemeten drie vierendeel
Tweede is groot zeven vierendeel
Ende het derde is groot vier ghemeten. al zaijlant. ende alle drie de voorseijde achterleenen zijn toebehoorende den voornomden heere grave van
Hallen nes

De heerlichede van Oudenhove''
Het fonsier van dese heerlichede consisteert in vierenveertich ghemeten
Item. heeft eene rente van eenentsestich cappoencn en half ende een vierde
Ende in zesthien ponden vijf schelle ses penne pari sis penninckrente

·' In 1685 deed Alhert de
Cainghem \ erhef van de
heerlijkheid Oudenhove
(Van Hove).

L_

Ter zelver heerlichede sijn ghehouden diversche heerlicheden ende achterleenen. nemaert alhier en zijn maer ghespeciffieert de viscontiere ende
achterleenen die binnen de prochie gheleghen zijn. Aengaende de heerlichede alhier gheleghen sullen als heerlichede upghebrocht ende de gonne
die elders legghen sullen inde prochie upghebrocht wesen daer sij legghen
zoo ick presumere:
Den hoir feodael d'heer Jaecques v<mde Walle heeft een leen viscomtier.
groot twaelf ghemeten
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Ten zei ven tviscomtier leene behoort toe eene rente van vijf francquaert
coorne ende de twee deelen vande thiende
Mijn heere d·Anvin houdt een leen. groot tweeëndertich ghemeten ofte
daerontrent
Den zelven heere houdt noch drie ander leenen. dies teerste groot is twee
ghemeten veertich roeden. tweede i-, groot ses vierendeel ende tderde drie
vierendeel
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!ten (sic). den ;elven heere houdt noch een ander leen. groot vijf vierendeel
Monsieur de Gallean. heere van Chasteau Noeuf. houdt twee leenen. tsaemen groot eenendertich ghemeten XXXVIIJ roede11
Het ghemeene rnnde prochie van Noortberkijn houden twee leenen. tsaemen groot \ier ghemeten. wesende zaijlant
Jo11nTu1111·e Anne Lhermitte houdt een leen. groot vijf ghemeten een vierendeel. wesende zaijlant
Nicola Cappon houdt een leen. groot een ,·ierendeel XXX roede11. zaijlant
Nicolais de Vos houdt een leen. legghende in twee partien. tsaemen groot
vijf ghemeten drie vierendeel
Cornelis Cappon houdt een leen. groot ses vierendeel ofte daerontrent
Nicolas Cappon houdt een leen. groot oock ses vierendeel ofte daerontrent
Pieter de Thoor fi/iu-, Pieter houdt een leen. groot neghen vierendeel. wesende zaijlant
Mijn heere van Beauvoorde houdt een leen. groot seven vierendeel. wesende zaijlant
Den zeli·e11 heere houdt een ander leen. groot een half ghemet. gherserie
Den voornomden heere van Beauvoorde houdt noch een ander leen. groot
een half ghemet. wesende zaijlant
Jo11nTillllff Anne Lhermitte houdt noch een ander leen. groot vijf vierendeel. wesende zaijerie
Mee.me Fransois de Boudt houdt een leen. groot een half ghemet. Laijlant
Anthoine de Lou. ter cause rnn syn huis\Tauwe. houdt een leen. groot drie
ghemeten ofte daerontrent. wesende zaijerie

De heerlichede rnn Coudtscheure"
Hoe veele ghemeten dat de heerlichede van Coudtscheure heeft voor fonsier en ,,·eete ick niet. nochte en hebbe daervan gheen seicker kennesse
De zeli·e heerlichede treckt rnitte haverrenten thaerewaerts jaerelicx
XXXVIIJ hoedts haver. met last nochtans daerteghens dat zij moet draeghen neghen hoedts coorne ende die leveren anden Cooninck jaerelicx

- In 1680 deed !\icolas
d ·Halen nes. eerste schepen \an de -iad Menille.
'erhef \·an dit leen 1Van
Howl. Omtrent det.e
heerlijkheid be\ indt 1ich
in het Rijksarchief te
Brugge. Fonds
Aanwinsten. nr. 2-195.
een landboek van 1719.

Item. heeft recht tontfanghen zevenendertich ende 1/6 cappoenen
Item. veerthiene ende 113 hennen jaerelic.r
Item. hondert eenell\·eertich eijeren jaerelin
Ende drieëndertich ponden twaelf schelle acht penne parisis penninckrente jaerelic.r
Yande zeh·e heerlichede sijn diversche leenen ghehouden. die legghen in
diversche prochiën ende alhier en zijn maer ghespeciffieert de gonne die
binnen dese prochie \all Noortberkijn legghen. als te weten:
Den hoir feodael George Pillizere. bij coope van Jan de Zwarte. houdt twee
leenen. legghende contigue elckanderen. groot tsaemen thien vierendeel
ofte daerontrent
Mijn heere van Beaunmrde houdt een leen. groot. onder ghers ende zaijlant. seventhien ghemeten ofte daerontrent. nemaer twiffele te v.:esen ghehoudcn vande heerlichede van Schaeghe
Mee.11re Fransoi.1 de Leu\. pastoor van Yiolaine. houdt een leen. groot ses
ghemeten ofte daerontrent. wescnde zaijlant
Den hoir feodal George Pillizere houdt een leen. naer Fransois Ie Noir.
groot thien vierendeel ofte daerontrcnt. zaij lant
D"heer Nicolas Fransoi.1 l.l"Hallenne' houdt een leen. groot ze\en \ierendeeL wesendl' gherserie

de heerlichule van Uphovc"
Het fonsier consisteert in drieëntsestich ghemeten
Item. haelt in coorne renten twaelf vaeten Merghemmaete
Item. ses cappoenen
Toedien drie hennen
Item. vijfendertich eijercn
Ende drie ponden twaelf schelle drie penne penninckrente
Item. ter voorno111de heerlichede sijn divcrsche achterleenen. dies de specifficatie \olcht:
Den hoir feodal meestre Anthoine Soij hout een leen. groot \"ijf vierendeel
Den hoir feodael Anthoine de Zitter filius Anthoine hout een leen. groot
se ven vierendeel. wesende zaij lant
• Ophm e behoorde in
1696 toe aan Donat
Maximilien Françoi'
Lanchab. baron \'an
Exarde. wonende te
Rij,el (Van HmeJ.

Ghijslain de Zitter houdt een leen. groot een ghemet
Jenne de Lettre. wedm1·e lJ"lsembaert Cabochc. houdt een leen. groot vier
ghemeten een vierendeel VJ roeden behuisde hofstl'de
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Cathelinne Stourf. wed1111·e d'heer Jaecq11es Hennion. houdt \·ier leenen.
houdende an elckanderen. tsaemen groot drie ghemeten en half XV roeden. wesende behuisde hofstede
De zel\'e houdt een ander leen. groot drie ghemeten en half. wesende zaijlant
Charles Coevoet houdt drie diversche leenen. zijnde alle drie tsaemen eene
behuisde hofstede ende zaijlant. groot vijf ghemeten een vierendeel
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De voorseijde Cathelinne Stoeurf houdt noch twee leenen. groot tsaemen
twee ghemeten een vierendeel. zaijlant
Den oudsten zoone Nicolais de Vos houdt een leen. groot vijf vierende(e)l
vijf roeden behuisde hofstede
Den actie hebber vanden hoir feodal van Petronelle Rodts houdt twee leenen. groot tsaemen thien vierendeel XXIJ roeden
Jan Baptiste Asseman houdt een leen. groot drie ghemeten. wesende
behuisde hofstede
Den zelven houdt een ander leen. groot thien vierendeel. wesende gherserie
Meestre Christiaen de Merendré houdt een leen. groot zeven ghemeten XL
roeden. zaijlant

Den zelven Merendré houdt noch een ander leen, groot zeven vierendeel
XIX roeden. zaijlant
Charles Roussel houdt een leen, groot vijf vierendeel XV roeden. saijlant
George Code. ter cause van sijn huisvrauwe, houdt een leen. groot ghelick
tvoorgaende vijf vierendeel XV roeden. zaijlant
Pieter Loonis een leen. groot drie ghemeten een vierendeel. zaijerie

Guilliaeme de Zwarte houdt een leen, groot neghen vierendeel. zaijlant
Anthoine Commere houdt een leen, groot een half ghemet ofte daerontrent. zaij lant

de heerlichede van Morroy"
Heeft voor fonsier vyfthien ghemeten een vierendeel XXVJ roeden zaijlant
De zelve heerlichede heeft drie achterleenen. de welcke syn als volcht:
Mijn heere van Beauvoorde houdt een leen, groot vier ghemeten. wesende
zaijlant
Fransincken Loonis houdt een leen. groot vier ghemeten. wesende zaijerie
Denijs Loonis houdt een leen. groot drie ghemeten zaijlant

'" Morroy behoorde op
het einde van de J 7J•_
eeuw toe aan de familie
de Cainghem (Van Hove)

de heerlichede van Leschague'Het fonsier deser heer!ichede consisteert in hondert vier ghemeten voor
tprobabelste. midts de bewijsen ofte notitiën dien ick diesangaende ghesien hebbe varriëren. eenighe segghen soo ick meene 104 ander 114 ende
ander 124 ghemeeten
Daer sijn oock bewijsen die segghen datter een achterleen is met eene penninckrente van 52 s. 6 d .. nemaer en wete nu daervan niet te spreken. nochte en wete niet waer dat leght. ten waere dat tsoude wesen tleen mijn heere
van Beauvoorde. staende onder de leenen van Coudtscheure ende dat de
penninckrenten begrepen souden wesen met die van Coudtscheure, midts
de zeh•e heerlichede tsaemen sijn toebehoorende eenen ende den zelven
heere ende alsoo van alle immemorialle tijden gheweest

de heerlichede van Beaulieu"'
Het fonsier vande zeh•e heerlichede consisteert in veertich ghemeten en
half ende XLV roeden. zoo ick verstaen ofte ghehoort hebbe
Zoo ick meene. daer sijn eeniche heerlicke renten, maer en hebbe daervan
gheen kennesse hoe veele hij jaerelicx proufficteert
Daer zijn diversche achterleenen van dese heerlichede ghehouden, dies
vande gonne daer ick kennesse hebbe de specifficatie volcht:
Den hoir feodael van Fransois Cappon houdt een leen. groot thien vierendeel J_ roeden
Cornelis Cappon houdt oock een leen, groot thien vierendeel J_ roeden,
zaijlant
Mijn heere van Beauvoorde houdt een leen, groot 1 ghemet XXIJ roeden.
za11ene
Louijs de Houck, causa uxoris. houdt twee leenen, groot tsaemen een ghemet XXXIIJ roeden, zaijlant
Jaecquemincken de Zwarte. vidua Michiel Delbeke. houdt oock twee leenen. tsaemen groot sijnde vijf vierendeel
Den hoir feodael d'heer Jaecques vande Walle houdt een leen, groot een
half ghemet XXX roeden. zaijlant
Jo11c1-rmnff Marie Joossine Houvenaeghel, laest weduwe dheer ... (sic)
Top. houdt een leen, groot ses ghemeten drie vierendeel een roe, zaijlant
" Volgens Van Hove.
behoorde Leschague tot
dezelfde heren als
Caudescure.
" Beaulieu behoorde in
1687 toe aan Romain Ie
Boixteux (Van Hove).
"' Ter Linde behoorde op
het einde van de 17"'eeu w toe aan de baron
van Exarde. wonende te
Rijsel (Van Hove).

Joncheer Hendric Ie Boiteux houdt een leen, groot ses ghemeten, zaijlant.
ghenaempt den Snellaert

de heerlichede van Terlijnde"'
Is een leen ende heerlichede viscomtière, consisteerende in eene rente van
derthien vaeten coorne Merghem maete
Item. in vijf cappoenen
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Item. in een en half hinne
Item. in \ ijfthien eijeren ende
In \'ijf ponden XV s. XJ d. parisis penninckrente

de heerlichcde \an Soitsacker''
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Is een heerlichede die haer bestreek! up een masse lants \an ontrent 30 of
-10 ghemeten. zoo ick can jugiererL Maer om te segghen waerin dat het fonsier consisteert \Oor alsnu en can daerop niet seicker segghen. nochte en
can niet segghen offer achterleenen sijn ofte niet

de heerlichede \an
Heeft

Hlor

An~nhoucke·

fonsier een half ghemet gherslant ende

In eene penninckrente \an Yier ponden parisis. die hun heffen up' icr ghemeten behuisde hofstede daeronder gheleghen
Item. in eene thiende \'an ses schmen rnnden honderden up tfonsier ende
ghers hierYooren ende up de achterleenen
Van welcke heerlichede sijn ghehouden de naerYolghende acheterleenen
als te weeten:
Den hoir feodael Andries de Zwarte houdt een leen. groot twee ghemcten.
11 esende zaijlandt
Angaende \an tie en rnn 3/-1 die den heere 1·an AYenhoucke smtinecrt dat
mijn heere 'an Beau\·oorde soude houden. midts hij niet een heeft bewesen waer het leght tot daer is noch \'erduistert ende in disputte

Leenen ghehouden vanden hove ende heerlichede \·an Terdeghem
in Noortberkijn. sorteerende te Terdeghem
". !sic) heeft eene leenrente van twaelf ponden parisys bij jaere. gheaffecteert up tleen ende heerlichedc 'an Beaulieu zoo ick meene

Jonckhen Guilliaeme Albert de Quinghem heeft een leen rnn thien cappoenen bij jaere ende X s. parisis. die meest al verduistert sijn
Item ... " !sic) heeft een leen. die hem begript in eenen en half cappoenen
ende XXIJ 112 milten ende gelde. een quartier coorne Belle maete
Item.". !sic) houdt een leen. consisteerende in twaelf ghemeten lants
Item. den hoir feodael d·heer Jaecques vande Walle houdt een leen. groot
elf ghemeten ende thien cleene roeden
Item. den seh·en hoir feodael houdt een ander leen. groot vier ghemeten
ses roeden ofte daerontrent

Vanaf de 17 ·- tot aan
het einde 'an de 18·'· eeu'' behoorde
Soîtsackcr toe aan de

!'amilie de Briarde. heren
1 an Beau\ oorde 1Van
Hmel.
Deze heerlijkheid
behoorde in 1697 toe aan
\lelchior de Pru 1 Van

Hm e I.

Leenen ghehouden vanden Hove van Cassel
Den hoir feodael vanden heere baron d" Anguerville. naer zijn moeder.
heeft een leen twelcke ick ghelo1·e te wesen een Yiscomtier leen. ghenampt
Mardrijck. 11aerYan ick niet en wete de grootte nochte ofte achterleenen
1ijn
Jan Baptiste Asseman houdt een leen vandrn Hove van Cassel. groot neghen ghemeten ofte daerontrent. wesende zaijlant. dit is een simpel leen /OO
ick presumecre
Jeanne de Ie Lettre. wcd11\\·e lsembaert Cabootse. bij coope naer dï1eer
Nicolas Fransois d"Hallennes. houdt twee ghelid:e leenen zoo ick meene.
groot tsaemcn ?even ghemeten ofte dllernntrent

Leen ghehouden Yanden heerlichede Yandrn Berthoene in Nieuckercke
Adolf l'<lll den Buissche. bij coope vande kijncleren dï1eer Anthe1111is Yan
Costenoble. houdt een leen binnen dese prochi<'. groot drie ghemeten en
half ofte ducrontrent. wescnde 1aijlant

Leen 1·iscomtier. mo ick meene. ghehouden 1·an Thielt
Zijne Conincklijcke Majesteijt. naer Nicolais Lhermitte. heeft een leen viscomtier binnen dese prochie in drie partien. wesende nu al 1aijlant. groot
tsaernen twaelf ghemeten en half ofte dllernntrent

Aldus de jeghenwoordighe declaratie ghemaeckt zoo naer alst mij mooghelick is gheweest. nochtans onder protest 1 an niet te willen mainteneren
dat ieler heerlichedc is bestaende t:nde inhoudende tgonne clatter hiernmren ghescijt is. nemaer mij diesangaende te refereren an beter ende claerder
bewijs ofte blijckens. Toorcondcn desen XXV l" noYembre 1696
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Het platteland
ten noorden van Ieper
in het midden van de 16d• eeuw:
de penningkohieren van 1543
(4) Westrozebeke
ARNOLD PRENEEL
23
Voor de parochie Westrozebeke werden 192 rubrieken genoteerd. die samen 293-11-0 f parisis opbrachten.
Van de circa 1.001 ha grootte parochie was ca 82 c1c onderhevig
aan de tiendepenning. daarvan was ca 4 9c bos en ca 96 9c land
en weide.
De parochie telde 92 huizen (en huizekens). inclusief de hofsteden en de 4 herbergen. Van deze herbergen was de brn11e de
enige met brouwerij. Andries Vlamync was de eigenaar. Ook
Jan van Torre was de eigenaar van een herberg zonder specifieke benaming. De beide andere herbergen den !11ghelle (eigendom van Thomaes van Damme) en één zonder specifieke benaming (eigendom van de weduwe van Jaques vander Veste) werden respectievelijck gepacht door Jacob Beytack en Pieter de
Burchgrave.
De enige molen van het dorp. de Rooseheick11111e/e11e 1• was
eigendom van Pieter Crop.
Opvallend zijn de talrijke vijvers. restanten van ongebruikte
turfputten. Zo was Cornelis Minne eigenaar van vijf vijvers. en
één vijver was in het bezit van Fransoys de Backere en Vynekin
vander Vest.
Tot de belangrijkste eigenaars behoorden de heer van Staden' en
de heer van Noyelles ', die respectievelijk 154 gemeten (ca 68
ha) en 130 gemeten (ca 57 ha) bezaten. Van de talrijke kleinere eigenaars behoorden Pierkin Toorkin met 75 gemeten (ca 33
ha) en de weduwe van Jan Huughe met 50 gemeten (ca 22 ha)
tot de meest begoeden.
Gelegen onder de heerlijkheid \an tHof te
Rozebeke.
: Ghislain rnn Noyellcs
was heer \an Staden.
tHof te Ro;ebcke. en1.
' Een neef rnn Ghislain
\an Noycllö.,

Ook de kerk en de kerkelijke instellingen van Westrozebeke.
met name de dis. het Altaar van O.LV en de Tafel van de
Heilige Geest. bezaten een aardig aantal eigendommen. met een
totale oppervlakte van bijna 60 gemeten (ca 5 ha). Daarnaast
behoorden een paar kleinere eigendommen toe aan de
Tempeliers.

(Transcriptie)
(f0 XLVIIJ r 0 )
Roosebeicke
Jacob van Moerkercke hout een hofstede. groot XXVJ ghemeten of deromtrent. \an Jan de Vick. om XXIIIJ f parisis siaers.
comt den Xen penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout noch in pachte IIIJ ghemeten lands \ander kercke van Roosebeicke. om V f pari.1is siaers. comt den Xen pen-

ninck X s. porisis
De zelve hout een ghemet lands van mees/ere Jan Claeysseune.
\'Oor L s. porisis sioers. cmnt den Xen penninck V s. pori.1is
De zehe hout IJ ghemeten lands \an Wulfaert du Boloenge. om
XXX s. pori.1is siuers. comt den Xen penninck JIJ s.
De zehe hout IIIJ lynen lands van 111enro111re \an Compaingij.
\·oor XXXIJ s. pari.1is siaers. rnmt den Xen penninck llJ s. pari-

s1s
De zehe hout VJ ghemeten lands \·ander wed1n1·e \·an Willem
\ander Smesse. \oor VIJ f IIIJ s. pari.1is sioers. comt den Xn1
penninck XIIIJ s. porisis
Ole\ ier de Meestere over Niclais Vutenhove hout een cleen
thiendekin. om VIJ f parisis sioers. comt XIIIJ s. porisis
De zehe hout IJ ghemeten mersch. 0111 V f parisis siaers. comt
den Xen penninck X s.
De zel\e hout VIIJ ghe111eten wits. \OOr VIIJ f pari.1is siaers.

comt XVJ s. parisis
Anceel \an Roo hout een hofstede. groot VIJ ghe111ete11 ende IJ
lynen lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XIJ f pori.1is siuers. comt XXIIIJ s.
De zelve hout noch\ ander kercke van Roosebeicke een ghe111et
lands. 0111 XXIIIJ s. parisis siaers. comt IJ s. parisis (in margine:) kercke
De zelve hout noch van Onser Vrauwe van Roosebeicke een
ghemet lands. om IIIJ f parisis sioers. comt VIIJ s. pari.1is (in
margine:) Onser Yrn1111·e
De zel\'en hout vanden He leghen Gheest van Roosebeicke Vlijnen. om XXX s. parisis siuers. comt JIJ s. (in margine:)
Heleghen Gheest

L_

Willem vander Lende fi/ius Rougaerts hout een hofstede. groot
XXXVIJ ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert
XXXJIJ f VJ s. parisis sioers. comt IIJ f VJ s. VJ d. parisis
De zelve hout een ghemet busch. hem toebehoorende. gheëstimeert XX s. parisis siaers. comt IJ s. porisis
Mahieu Huughe hout XIJ ghemeten lands. hem toebehoorende.
gheëstirneert XJJ f parisis sioers. comt XXIIIJ s. parisis
(f° XLVIIJ v 0 )

De zelve hout een thiendekin. hem toebehoorende. gheëstimeert
XJJ f pari.1i.1 siaers. comt XXIIIJ s. pari.1i.1
De zelve hout een lyne lands van Jan Vercruuce. om X s. porisis siuers. ( comt) J s.
De zelve hout een ghemet lands van Loy Huughe. om XX s.
porisis siuers. comt IJ s. pori.1is
Vincent E111elgheer hout een hofstedekin. groot XVIIJ ghe111ete11 of dero111trcnt. van der weduwe van meester Jan de Clerq.
om LIJIJ [ pori.1is siaers. comt V [ VIIJ s.
De zelve hout een lyne lands vanden disch van Roosebeicke.
0111 XV s. porisi.1 siocrs. cmnt J s. VJ d. (in margine:) disch
Matheeux van Roosebeicke hout een hofstede. groot L ghemetcn lands. van Charles Wansoen. 0111 VJ f gmoten siuers. comt
VJJ f IIIJ s.
De zelve hout XJ ghemeten lands van Christiaen Gautiers. om
XVIJ f pari.1is X s. sioers. comt XXXIIIJ s.
De zelve hout een lynne vander wed111re van Wouters vanden
Muestere. 0111 XV s. parisi.1 siaers. comt J s. VJ d. pari.1is
Mee.lfere Jan de Colvenare. prochiepape \an Roosebeicke. hout
een huus met XV J ghemeten lands. toebehoorende der kure.
gheëstimeert XX f parisis sioers. comt XL s. pari.1i.1
De zelve hout een thiende. toebehoorende de voornomde kure.
gheëstimeert XXX f pari.1i.1 sioers. comt den Xen penninc/.: IIJ
f parisis
Maeykin. de weduwe van Pauwels van Roosebeicke. hout een
hofstedekin. groot VJ ghemetcn lands. met huer complys.1e11
toebehoorende. gheëstimeert VIJ f puri.1i.1 siuers. rnmt XIIIJ s.
pans1s
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Madeilene. de weduwe van Clais Wylant. hout een hofstede.
groot L ghemeten lands danof dat licht in Staden op XVIIJ ghemeten. huer toebehoorende met huer kynderen. gheëstimeert
LX f parisis siaers. comt den Xen penninck VJ f parisis
De zelve hout IIIJ lijnen lands vander kercke van Roosebeicke.
om !IJ f XIIIJ s. parisis siaers. comt VIJ s. (in margine:) de
kercke

26

Pieter Crop hout een muelene. ghenaernpt de Roosebeickmuelene. hem toebehoorende. gheëstirneert C f parisis siaers.
co111t X f pa ris is

W XLIX rel
Pieter van Ruthern hout VJ gherneten lands van mijn heere van
Watervliet. met zijn cornplysse11. om XIJ f parisis siaers. co111t
den Xen pen11i11ck XXIIIJ s. parisis
De zelw hout een huusekin. hem toebehoorende. gheëstimeert
XL s. pari.1is siaers. co111t IIIJ s. pari.1is
Passchier Lootin hout een hofstede. groot XLIIIJ ghemeten
lands van Christiaen Looten. om XLIIIJ f parisis siaers. co111t
IIIJ f VIIJ S.
De zelw hout een ghemet lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XX s. parisis siaers. co111t IJ s.
Jacob Tornoijs hout een hofstedekin. groot X ghemeten lands.
hem toebehoorende. gheëstimeert XIJ f parisis siaers. co111t
XXIIIJ s. parisis
Joos Bottelgier. gheift mere \'Uter name vander weesen van
Willem Pauwels. !IJ ghemeten busch. hemlieden toebehoorende. gheëstimeert JIJ f parisis siaers. co111t VJ s. pari.1is
Jan de Clerc hout VJ ghemeten lands. hem toebehoorende.
danof JIJ ghemeten ligghende in Langhernarck. gheëstimeert
VIIJ f parisis siaers. co111t XVJ s. parisis
De zelve hout een hofstede. groot XXVIIJ ghemeten lands van
mijn heere van Staden. om XXXVJ f pari.1is siaers. co111t IIJ f
XIJ S.
Jan Coolzaet hout een hofstede. groot V ghemeten lands. \'an
Wouter Adaem. om X f puri.1i.1 siuers. comt XX s. puri.1is
Joordaen vander Cruuce hout een hofstedekin. groot VIIJ lijnen
lands. hem toebehoore11de. gheëstimeert VJ f parisis siaers.
comt XIJ s. pari.1is

(In margine:) Nota: Joordaen van der Cruuce zeicht datter diversche persoonen zijn binder prochie van Langhemare, die huerlieden landen ghebrocht hebben in huerlieden pacht (alles doorgehaald)
De zelve hout IIIJ ghemeten lands van mijn heere van
Watervliet. om VJ f parisis siaers. comt XIJ s. pari.1is
Willem van Coylen hout een huusekin met VIIJ ghemeten
lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XIJ f porisis siaers.
comt XXIII] s. pa ris is
De zelve hout een half bundere lands v<mden disch van
Roosebeicke. (om) XXX s. parisis siaers. comt JIJ s. parisis (in
rnargine:) disch
De zelve hout een half bundere lands. hem toebehoorende.
gheëstimeert XXX s. parisis siuers. comt JIJ s. parisis
(f° XLIX v 0 )
Passchier Schoonaert hout X ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert X :[ pari.1is siaers. comt den Xen penninck
XX s. parisis

Andries Vlamync hout een herreberghe. ghenaempt de Zwane.
dennede gaende XL ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert LX f parisis sioers. comt VJ f pari.1is
(In margine:) De zelve hout een brauwerie. hem toebehoorende.
gheëstimeert XXIIIJ f porisis siuers. comt XLVIIJ s. pari.1i.1
De zelve gheift overe vuter name van Pieter Vlamync IIIJ l!jnen
busch. hem toebehoorende. gheëstimeert IIIJ ±: X s. purisis sioers. comt IX s. porisis
Andries Caeyaert hout een hofstede. groot X ghemeten lands.
hem toebehoorende. gheëstimeert XIJ f purisis siaers. comt
XXIIIJ s.
De zelve gheift overe vuter name van Jan Blomrne een hofstedekin. groot V ghemeten lands. om XX f pari.1is siaers. comt
den Xen penninck XL s. pori.1is
Hanskin de la Savere hout XIJ ghemeten lands. toebehoorende
de kercke van Roosebeicke. om XIJ f parisis siaers. comt XXIIIJ s. porisis (in rnargine:) kercke

Den zelven hout een huusekin. hem toebehoorende. gheëstimeert IIIJ f parisis siuers. rnmt VIIJ s. pari.1is
Walrain Stoven hout een hofstede. groot XVIIJ ghemeten lands
van Pauwels Vulsteke met zijn cornplyssen. om XXJ f XIJ s.
siaers. comt XLllJ s. parisis
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De zel\'e hout IJ ghemeten lands vanden disch van
Roosebeicke. om XLVIIJ s. parisis siuers. comt IIIJ s. purisis
(in margine:) disch
Christiaen Fretin hout een bunderen lands. hem toebehoorende.
gheëstimeert IIJ ±: purisis siuers. comt VJ s.

De zelw hout IJ bunderen busch. hem toebehoorende. gheëstimeert IX±: puri.1is siuers. comt den Xen penninck XVIIJ s. puris1s

28

Jan Minne hout een hofstede. groot XL (ghemeten) of deromtrent. \'an mijn heere \·an Noyelles met zyn complyssen. om
LXIJIJ f pari.1is siuers. comt den Xen penninck VJ ±: VIIJ s.
pon 11s

Pieter Vlamynck hout V ghemeten lands. hem toebehoorende.
gheëstimeert VIJ ±: parisis siuers. comt XIJIJ s. pari.1is

L r0 J
Willem de Veltere hout een hofstede. groot X ghemeten lands.
hem toebehoorende. gheëstimeert XIIIJ ±: parisis siuers. comt
den Xen penninck XXVIIJ s.
(re

De zehe hout \andcn Heleghen Gheest tYpere V ghemeten
lands. om IX f purisis siuers. cmnt XVI IJ s. (in margine:)
Heleghen Gheest
De zei\ e hout IIIJ ghemeten lands \ancien disch \an
Roosebeicke. om IIIJ f parisis siuers. cmnt VIIJ s. (in margine:)
disch
De zelw hout V lynen lands 'an Andries rnn Marem. om XL s.
pu ri.1 is siaers. comt IIIJ s.
De zelve hout IIIJ lynen ,·ander weesen van Joos Arnoudt. om
L s. parisis siacrs. comt V s. purisis
Andries \ander Cruuce hout een behuusde hofstede. groot VIIJ
ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XIJ ±: parisis
siaers. rnmt XXIJIJ s. parisis
Anceel 'ander Cruuce hout een hofstede. groot XXX ghemeten
lands. hem toebehoorende met zyne broeders. gheëstimeert
XXXVJ ±: parisis siuers. comt JIJ f XIJ s. parisis
De zei\ e hout een ghemet lands \ancien disch van Roosebeicke.
om XXXVIIJ s. pari.1is siaers. comt JIJ s. VJ d. (in margine:)
disch
Maertin Beyt hout een hofstede. groot XXVJ ghemeten \'an
France Torkin ende Matheeux Huughe. om LX f purisis siaers.
comt VJ f pa ris is

De zelve hout IJ lynen en half lands van Pauwels de Cuupere.
om XXXVJ s. pari.1is sioers. co111t IIJ s. VJ d. parisis
Cornelis Smalrys hout een huusekin. hem toebehoorende. gheëstimeert IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s. parisis
Joos de Colvenaere hout een hofstedekin. groot een half ghemet
comt VIIJ s. porisis

ende IIJ roeden. IIIJ f parisis sioers.

Jan Herreman hout een huusekin van heer Andries de
Buekelaere. om IIJ f XIJ s. parisis sioers. rnmt VIJ s. parisis
Jan de Hondt hout een huusekin met een lyne lands. hem toebehoorende ende gheëstimeert V f parisis siaers. comt X s. pari-

sis
De zelve hout een ghemet lands vander kercke van
Roosebeicke. om XXIIIJ s. parisis sioers. comt IJ s. pari.1is (in
margine:) kercke
(f0 L v 0 )

Lauwers vanden Broucke hout een hofstedekin. groot IIJ ghemeten lands van Andries van Marem. om VJ f po ris is sioers.
comt X IJ s.
Joos de Kemele hout een half huusekin van Loey van Damme.
om IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s.
Michiel van Roo hout een hofstedekin. groot VJ ghemeten
lands. hem toebehoorende. gheëstimeert VIJ f porisis sioers.
comt XIIIJ s. pari.1is
Jan vander Cruuce hout een hofstedekin. groot VIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende. gheëstimeert V f parisis siaers. comt
X s. parisis
Thomaes van Damme hout een hofstede. groot XXXIJ gheme-

ten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XXXVJ f parisis
~iaers. comt den Xen penninck JIJ f XIJ s. pori.1is
Pieter de Burchgrave hout een herreberghe met IIIJ ghemeten
lands vander wed1me van Jaques vander Veste. om XXXVJ f
pori.1is siaers. comt JIJ f XIJ s. parisis
Joos Modaert hout een hofstedekin. groot XV ghemeten lands
van Pierkin Toorkin. om XV f porisis siaers. comt XXX s. pari-

sis
Jaquemyne Pots hout een huusekin met XXX roeden lands. huer
toebehoorende. gheësti111ee11 IIIJ f parisis sioers. comt VIIJ s.

pa ris is
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Dher Christiaen van Ackere hout een huus met JIJ ghemeten
lands. toebehoorende Onser Vraull'e Ghilde te Roosebeicke.
gheëstimeert VJ f pa ris is siaers. comt den Xen penninck XIJ s.
De zelve hout IJ ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s. parisis
Oultryne. de weduwe van Jan Huughe, hout een hofstede, groot
L ghemeten lands. huer toebehoorende. gheëstimeert L f parisis siaers. comt V f parisis
30
(F LJ ro)
De zelve hout IIIJ ghemeten lands van Pieter Wycke. om IIIJ f
parisis siaers. comt VIIJ s. parisis

De zelve hout een ghemet lands van eenen Marcx Boury, om
XXXIJ s. parisis
siaers, comt IIJ s. parisis
Gille Huughe hout IIIJ lijnen lands vander weduwe van
Paesschen Willoot, om XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Pieter de Smet hout een hofstedekin, groot XV ghemeten lands
vanden disch van Roosebeicke. om X f parisis siaers. comt XX
s. parisis (in margine:) disch
Willem Huughe hout een hofstede, groot X ghemeten lands van
de weese van Joos van Steelant, om XXX f parisis siaers, comt
llJ f parisis
De zelve hout IJ ghemeten lands, hem toebehoorende met zijnen complyssen, gheëstimeert llJ f XIJ s. parisis siaers, comt
VU s. parisis
De zelve hout IJ lynen lands vanden disch van Roosebeicke, om
XVJ s. parisis siaers, comt J s. VJ d. parisis (in margine:) disch
Jacob Lansaem hout een huus met V ghemeten lands van
Andries Vlamync, om XIJ f parisis siaers, comt XXIllJ s. parisis
Pieter Minne hout VU ghemeten lands van der weesen van
Pauwels van Damme ende andere, om X f IIIJ s. parisis siaers,
comt XX s. parisis
De zelve hout een hofstede, groot XJ ghemeten lands. hem toebehoorende, gheëstimeert XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
pari sis
Jacob vander Borch hout een hofstede, groot XIIIJ ghemeten
lands van de weduwe van Arnoudt van Damme, om XXVIIJ f
parisis siaers. comt LVJ s. parisis

(f° LJ vo)

Phieren de Duvere hout een hofstede, groot XC ghemeten lands
of deromtrent van minnen heere van Noyelles, om X f grooten
siaers, comt XIJ f parisis
Joos Chijs hout een hofstede, groot XXXIIIJ ghemeten lands
van Joos van Haverbeicke, om XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ
f XIJ s.
Lamsen Pitteman hout een hofstedekin, groot V ghemeten ende
XVIIJ roeden velt, hem toebehoorende, gheëstimeert IIIJ f
parisis siaers, comt VIIJ s. parisis
Claeys van Roost hout een hofstedekin, groot IX ghemeten
lands van mijnen heere van Staden, om IX f parisis siaers, comt
XVIIJ s. parisis
De zelve hout IIJ ghemeten lands, toebehoorende de
Tempeliers, om IIJ f parisis siaers, comt VJ s. parisis
Nault Boudins hout een hofstedekin, groot XVIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende met zyne complyssen, gheëstimeert
XVIJ f parisis siaers, comt XXXIIIJ s. parisis
Jacob de Clercq hout een hofstedekin, groot VIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XIJ f parisis siaers,
comt XXIIIJ s. parisis
De zelve hout thien ghemeten lands (van) Maryn Minne met
zyn complyssen, om XIX f parisis siaers, comt XXXVIIJ s.
pa ris is
Woutere Koeman hout vier ghemeten lands vanden disch van
Roosebeicke ende de kercke, om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ
s. parisis (in margine:) disch
De zelve hout IJ lynen lands van Pieter Pauwels, om XX s. parisis siaers, comt IJ s.
De zelve hout een huuskin, met XIJ roeden lands, hem toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Jacob Beytack hout een herreberghe, ghenaempt den Inghelle,
van Thomaes van Damme, om XX f parisis siaers, comt XL s.
pa ris is
(f0 LIJ r 0 )

Andries van Marem hout een hofstede, groot XLVIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert LVJ f parisis siaers,
comt V f XIJ s.
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De zelve hout V ghemeten lands \'an Jan Doom. om V f X
s.parisis siaers. conll XJ s. purisis
De zelve hout IJ lynen lands vanden disch van Roosebeicke. om
XIJ s. pari.1is siaers. comt J s. (in margine:) disch
Joos Merschaert hout een huusekin \an Jan Stoet. om V f parisis siaers. comt X s. pari.1is
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Woutere Adaem hout een hofstede. groot XV ghemeten lands.
Jan Wyelant toebehoorende. om XV f purisis siuers. rn111t XXX
s. purisis
De zelve hout noch een huus vander weesen van Joos van
Steelant. om VIIJ f VU s. purisis siaers. comt XVJ s. VJ d. paris1s
De zelve hout IJ lynen lands van Loey van Damme. om XX s.
parisis siaers. comt IJ s.
De zelve hout XX ghemeten busch ende velt van Jaq11emyne
Kiekins. om XVIJ f pari.1is siaers. comt XXIllJ s.
Malen Angillis hout een huus met IIJ ghemeten lands. hem toebehoorende. gheëstimeert IIIJ f pari.1is siaers. comt VIIJ s.
De zelve hout een ghemet en half lands vande Tempeliers XXX
s. pa ris is siaers. comt IIJ s.
Mynckin. de wedmre van Jacob Baert. hout een huuskin met
een halt\e lijne lands van Joos Strync. om V f X s. parisis siaers. (coml) XJ s. parisis
Pieter Verroost hout V lynen lands vander kercke van
Roosebeicke. voor XXX s. parisis siuers. (comt) JIJ s. (in margine:) kercke
\1atheeux van Roosebeicke hout een hofstede. groot VJ ghemeten lands van Rougier Janszone. om XVIJ f pari.1is siaers. comt
den Xen penninck XXXIIIJ s.

0-C LIJ ,.o)
Charles de Brune hout een hofstede. groot LX ghemeten lands
van Pierkin Torkin met zijn complyssen. V f X s. grooten siaers. comt VJ f XIJ s. pari.1is
Joos \'ander Borcht hout een hofstedekin. groot VJ ghemeten
lands. hem toebehoorende. gheëstimeert IIIJ f pari.1i.1 siaers.
comt VIIJ s. parisis
De zelve hout VIIJ lynen mersch van mynen heere van Staen.
(om) V f parisis siaers. comt X s. porisis

De zelve hout IIIJ lynen lands van Matheeux Huughe. om XL s.
parisis si(/ers. comt IIIJ s.
Dieryc vander Zole hout een hofstedekin. groot VJ ghemeten.
hem toebehoorende. gheëstimee11 X f parisis siaers. comt XX
s. p([risis
De zelve hout IIIJ ghemeten lands vander weesen Loy van
Damme. om IIIJ f VIIJ s. parisis siaers. comt VIIJ s. VJ d.
Rougier de Coc hout een hofstede. groot XXIX ghemeten lands.
vander weesen Ryckewaert Moenin. om XLVIIJ f parisis SÎ(lers. comt IIIJ f XV J s. pa ris is
Wouter Huughe hout een hofstede. groot XXIJ ghemeten lands.
hem toebehoorende met zyn complyssen. gheëstimeert XXV J f
IIIJ s. parisis siaers. comt LIJ s. p([risis
Joossyne. de weduwe van Arnoudt van Damme. hout een huusekin met XIJ roeden lands. huer toebehoorende. gheëstimeert L
s. parisis siaers. comt V s. parisis
Andries Scoonnaert hout een hofstede. groot XVIIJ ghemeten
lands. hem toebehoorende. gheëstimeert XVIIJ f parisis siaers.
comt XXXVJ f parisis
Pieter Zwanckaert hout een hofstede. groot XVIJ ghemeten
lands. hem toebehoorende met zijne kynderen. gheëstimeert
XXX f pa ris is siaers. comt IIJ f pa ris is
De zelve hout VIIJ ghemeten lands vanden heere van
Watervliet, om IX f parisis siaers, comt XVIIJ s. pari.1is
(f° LIIJ r 0 )

De zelve hout IJ ghemeten lands van Jan de Clerc. om L s. parisis siaers. comt V s. parisis
De zelve hout anderhalf ghemet lants, hem toebehoorende,
gheëstimeert XLIJ s. p([risis siaers. comt IIIJ s.
De zelve (hout) IJ lynen en half vanden disch van Roosebeicke.
(om) XLVJ s. parisis siaers. comt IIIJ s. VJ d. (in margine:)
disch
De zelve (houdt) IJ ghemeten lands van Jan Stoet. om IIIJ f XV
s. parisis. comt IX s. VJ d. parisis
De zelve (hout) vanden disch van Roosebeicke V lynen lands.
om IIIJ f IX s. pa ris is. comt VIIJ s. VJ d. (in margine:) disch
Jan van Torre hout een herreberghe met IIIJ ghemeten lands.
hem toebehoorende met zijn complyssen. om XIJ f parisis siaers. comt den Xen penninck XXIIIJ s. parisis
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Wouter Ghyneberre hout een hofstede. groot XIJ ghe111l'len
lands. hem toebehoorendl'. gheëstimeert XVIIJ f pari.1is siuns.
rnmt XXXVJ s. parisis
De zeh e hout een ghemet mersch \·an die \an Ste Cl aren. om
XXII IJ s. pari sis sial'rs. rnmt IJ s. (in margine: J Ste Clarl'n
Maryn Minne hout een hofstede. groot XXJ ghl'ml'len en half.
hem toebehoorende met zyn complyssen. gheëstimeert XXXJ f
pa ris is siaers. co111t IIJ f IJ s. porisis

3-1-

Renault vander Veste hout een huusekin met IJ ghe111ere11 lands
\an Loy \an Damme. om XIIJ f IIIJ s. pu ris is siacrs. comt
XXVJ s.
(In margine:) De zelve hout een rekethiende rnn Jan van
Langhemersch. om XXVIJ f parisis siaers. rn111t LIIIJ s. pari-

sis
Cornelis Minne filius Joos hout vyf vivers van der weesen rnn
Grysolus Pap. om VIIJ f parisis siaers. co111t XVJ s.
Fransoys de Backere ende Vynekin vander Veste houden een
vivere. hemlieden toebehoorendc. gheëstimeert XX f pari.1is
siaers. comt XL s.
Jacob de Burchgrave ende Claeys Buetack hout (sic) een hofstede. groot C ghe111eten & XX ghemeren lands van myn heere
van Staen. danof datter licht in Nieukercke IJ ghemeten onder
Ogierlande. om X f grooren siaers. co111t XIJ f pari.1is

(f0 LJIJ V 0 )
De zelve hout IJ lynen lands van Onser Vra111re van
Roosebeicke. om XX s. parisis siaers. comt IJs. parisis (in margine: J Onsa Vra111re
Claeys Ve11ryse hout een hofstede. groot XJ ghemeren lands \an
den Hooghen Zieken tYpre. om XIJ f parisis sioers. comt XXIIIJ s. (in margine:) Hooghe Zieken
De zelve hout IIJ ghemeren lands van Andries Zwanckaert. om
IIJ f pari.1is siaers. comt VJ s. parisis
De zelve (hout) een lijne mersch vander kercke van
Roosebeicke. om XXX s. pari.1is siaers. co111t IIJ s. (in margine: J kercke
De zelve hout vanden disch \an Roosebeicke twee lijnen lands.
om XLIIIJ s. pari.1is. co111t IIIJ s. pari.1is (in margine:) disch
Joos Minne hout een hofstede. groot XX ghrn1eten lands van
Passchyne van Maldeghem met huer complyssen. om XX f
purisis si(ll'rs. comt XL s. parisis

Passchyne van Maldeghe111 (hout) een hofstedekin. groot X ghe-

111ete11 lands. huer toebehoore11de. gheëstimeert XIJ f pori.1i.1
siaers. cmnt XXIIIJ s. po ris is
Jan vander Tryse hout een hofstedekin. groot IIJ ghemete11
lands. he111 toebehoore11de met zyne complyssen. gheëstimeert
V f puri.1i.1 sioers. cm11t X s. purisis
Claeys Minne hout een hofstede met XXIIIJ ghemeten lands.
Jan Doom toebehoore11de met zyn complysse11. gheëstimeert
XXVJ f VIIJ s. pori.1i.1 siuers. co111t LIJ s. purisis
Malen van Roosebeicke hout een hofstede. groot XX ghemete11
lands. he111 toebehoore11de met zyn complyssen. gheëstimeert
XX f pori.1is sioers. rnmt XL s.

pori.1is
Passchier vander Borch hout IIIJ ghemete11 lands. hem toebehoore11de. gheëstimeert IIIJ f porisis siaers. comt den Xen pen11i11ck VIIJ s. parisis
(f° LIIIJ r 0 )

Arnoud! van Damme fi/ius Loeys hout een hofstede. groot
XXXIllJ ghe111ete11 lands. he111 toebehoore11dc. gheëstimeert
XXXVJ f parisis siaers. co111t den Xen pe1111i11ck IIJ f XIJ s.
pa ris is
Malen vander Cruuce hout een hofstedekin. groot XJ ghemeten
lands. he111 toebehoorende. gheëstimeert XIJ f puri.1is siaers.
coml XXIIIJ s. parisis
Adriaen de la Savere hout een hofstede. groot XXIJ ghemeten
lands vander weese11 van Casen de la Savere. om XXXIIJ f
parisis siaers, comt JIJ f VJ s. porisis
Jan van Roosebeicke hout een hofstede. groot VIJ ghemeten
lands. he111 toebehoorendc. gheëstimeert VIJ f purisis siaers.
comt XII IJ s. po ri.1 is
Masen La111mins hout een hofstede. groot X ghemete11 lands.
hem toebehoore11de. gheëstimeert XIJ f parisis siaers. comt
XXIIIJ s. purisis
Loy \an Damme hout een hofstede. groot XVIIJ ghemcte11
lands. he111 toebehoorende. gheëstimeert XX f purisis siuers.
co111t XL s. pari.1is
De zelve gheift over. vuter name vander weese11 van Passchier
van Da111me. een hofstede. groot XXIX ghemete11. hemlieden
toebehoorende. gheëstimeert XXX f porisis siaers. comt den
Xcn pen11i11ck IIJ f purisis
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De zelve hout een half ghemet lands vanden disch van
Roosebeicke. om XVIJ s. parisis siaers. comt J s. VJ d. (in margine:) disch
Joos (sic) gheift overe voor Bodyne sClercx een huusekin met
VIIJ lijnen lands. huer toebehoorende. gheëstimeert IIJ f parisis siaers. comt VJ s. parisis
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Claey(s) Boens hout een huusekin met IIJ ghemeten lands. toebehoorende der kercke van Roosebeicke. om IIIJ f parisis siaers. comt VIIJ s. (in margine:) kerke
De zelve hout IJ Iynen lands vanden disch van Staen om XIJ s.
pa ris is siaers. comt J s. (in margine:) disch
De zelve hout IJ lynen en half vande weesen van Casen de la
Savere. om XVJ s. parisis siaers. (comt) J s. VJ d.
France Reulx hout een hofstede. groot XXIJ ghemeten lands
vander weesen van Adriaen de Vos. om XXJ f parisis siaers.
comt den Xen penninck XLIJ s. parisis
De zelve hout IJ ghemeten lands of deromtrent. vanden disch
van Roosebeicke. om VJ f parisis siaers. comt XIJ s. parisis (in
margine:) disch

Nota dat Jan van Langhemersch zyn thienden niet overghebrocht heift (doorgehaald)
Adriaen vander Faille houd XVIJ ghemeten lands danof de IJ
deelen hem toebehorende ende tander derde Adriaen vander
Muestre. voor XVIJ f parisis siaers. comt XXXIIIJ s.
Die van Sinte Claren hebben XIIJ lynen busch. estimé XLVIIJ
s. parisis siaers. comt IIIJ s. VJ d.
(f° LV r 0

)

Kaerls van Henau houdt XXXVIIJ ghemete11 lands. behuust.
hem toebehorende. estimé XXXVIIJ f parisis siaers. comt IIJ f
XVJ s.
(De zelve) houd noch een half ghemet lands vanden disch voor
X s. parisis siaers. comt J s. (in margine:) disch
(De zelve houdt) noch IJ lynen van Onzer Vrauwe Ghilde van
Roosbeke. voor XV s. parisis siaers. comt J s. VJ d. (in margine:) Onser Vrauwe
Wouter de Burchgrave houdt IJ ghemeten lands. behuust. van
Kaerls van Henau. cum suys voor XIIIJ f VIIJ s. pari.1is siaers.
comt XXVIIJ s. VJ d.

Pauwels Schoonjans houd XXXIJ ghemeten lands. behuust,
hem toebehorende. estimé XXXIJ f parisis siaers. comt JIJ f
IIIJ s.
(De zelve) houd vanden disch van Roosbeke VJ ghemeten één
lijne. voor JIJ f parisis siaers. comt VJ s.
(De zelve) houd noch IJ lynen van Mael Moenins, voor XIIIJ s.
parisis siaers, comt J s.
(t.o. de laatste drie rubrieken staat in margine:) Memorie de
heilft van al deser lande ligt in Passchendale
Passchier vander Straete gheift over XJ ghemeten busch, estimé
XX f parisis siaers. comt XL s.
Rougier de Capmakere houd XX ghemeten lands, hem toebehorende. estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
Maes Crop houd IIIJ ghemeten busch. hem toebehorende.
estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Ruebert vanden Hamme hout IX ghemeten velts ende busch,
hem toebehoorende. gheëstimeert X f parisis siaers. comt XX
s. parisis
(f0 LV v 0 )

Mijn heere van Noyelle houd XXVIIJ ghemeten ende L roeden
busch. hem toebehoorende, estimé XXX f siaers. comt IIJ f
Heindryc van Damme houd V lijnen vichtich roeden busch, hem
toebehorende. estimé L s. parisis siaers. comt V s.
Jan Borrewal houd IJ ghemeten busch. estimé L s. parisis siaers, comt V s.
Alaert de Mans fi/ius Pieter tIJpre hout IJ lynen XXXVIJ roeden lands. hem toebehoorende, estimé XX s. parisis siaers,
comt IJ s."
Maillaert de Hond tIJpre over meestere Jan Claissone gheift
over een ghemet lands. estimé XXX s. parisis siaers, comt JIJ s.
Jan van Langhemersch houd een thiende van capitle van Onser
Vrauwe van Dornicke, streckende in Staden ende Roosbeke,
voor XIIIJ f groot en siaers. comt XV J f XV J s.
Jan de Breede houd een hofstede van XJ ghemeten lands van
Loy van Damme, voor XXIJ f parisis siaers, comt XLIIIJ s.

' Hierna staat: Sornme
van Roozeheke. maar de
tekst gaat verder.

Pieter Y senghem in Comene houdt IIIJ ghemeten busch, hem
toebehoorende, estimé IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
Somme IIC IIIJXX XIIJ f XJ s. parisis.

37

Sint-Winobbergen
( Berguö 1. 'ta(barchief.
FF 31-i G.

: Ammeurs dn l\!e/rnre11.

Het aftreden van de hoogbaljuw
van Veurne omstreeks 1580

Volgen' Jan Van Acker.

:-.tad:-iarchi\·ari:-. \an
Veurne. kan dit een
genoohchap /i_in dat ti.idem die moeili_ike _jaren
"erd opgericht met het
doel het ti.i te keren.
m.a. \\. \\ aarYai1 Je leden
Lich in,panden opdat het
in Veurne-Ambacht \leer
goe<l 1ou gaan. Dat de
.4.JJW!CltrS de.\ \\('/l'(trell
hier' ragende parti.i 1i_in.
kan erop duiden dat
Anthueni' Ltu\\ ere 'an
dit genoohchap lid "a,.
Op 29 augfötm 1571
'erLaakte een Jan
Speelman het ·vri_ie· en
"erd ab keurhroeder 'an
Veurne aall\ aard.
1J. Cailliau. Poortehhoek
\an Veurne. p. 507.1
\Vellicht i' Jan Spil man

te Yereen1e!Yigèn mel
Jan Speelman. Oill\ anger
Yan de gee\tdijk.e goedèrcn in Veurne en Vcurnc-

Ambachl. die na l 5X-i.
toen het Spaam be\\ ind
1:îch in on;_e ge\\ eqen

had her,teld. in moeili.ikheden geraakte en in de
ge\ angeni" terecht
k\\am. Zie A. Bau\\en,.
Anno 1)X-L een ge,·angene 'chri_jft. De hrie' en
\an Jan Speelman. 'oormalig Uilt\ angcr Ya11 de
geötelijke goede-ren in
\èurne en VeurneAm bacht. \\"e,thllek. 11
1 l '!951. pp. l 2K- \ _C\h. en

een korte aan\·ulling : Jan
Speelman nog niet uitgeteld. in \\·e,thoek 12
119%). p. -1h.
'v"iöheke 1\\ïe,beke ., I.
\\ïj 'onclen cle/e heerlijkheid in geen enkel
na\lagwerk terug.
·Op 21 april 157-i "erd
een Anthueni, Lau\\eren
keurbroeder 'an Veurne
met pandhui' bij Wil km
!\aghek in St~l\ ek.
(J. Cailliau. o.c .. p. -15-i.I
F. De Potter. e. a ..

Ge-.,d1icdcni" der \tad en
k.a\tèlnij 'an VcunlL'.
Deel 1. fac·,imilc-uitga\ c.

NOËL BOUSSEMAERE
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Op 18 januari 1580 legde Anthuenis Lauwere een getuigenis af
voor meester Jeronimus Wale. openbaar notaris in Veurne'.
Anthuenis Lauwere deed dit op verzoek van de A111ut<.'11r.1 dl.'s
Wl'lmrrn' uit Veurne-Ambacht en in het bijzijn van de getuigen
Jan Spilman en Pieter Gheens.
Anthucnis Lauwere woonde in Krombeke onder de heerlijkheid
van Vil'sbd.e". Hij was op het moment \an zijn getuigenis ongeveer 51 jaar oud'.
In zijn getuigenis doet Anthuenis Lauwere het verhaal hoc dat
de hoogbaljuw van Veurne persona non grata werd en zo uiteindelijk moest aftreden.
De hoogbaljuw in kwestie was Lodewijk de Loueuse. ridder.
heer\ an genoemde plaats en \an Hannes. enz ... Hij bekleedde
dit ambt sedert 1566''.
De hoogbaljuw van Veurne was één van de vier vorstelijke ambtenaren in de kasselrij. De aanstelling \an de hoogbaljuws
dateerde van 1218 en hun gezag vermeerderde naarmate die van
de burggraven verminderde. De hoogbaljuw was afzetbaar en
dus beter controleerbaar. een gerechtsambtenaar \an het moderne type-. Zij hadden veel macht en aanzien : zij kregen de ereplaats in de \ ergadering van de magistraten. hij bezat het recht
heel wat ambtenaren aan te stellen. hij had een doorge\·cnde
stem in alle zaken die voor vorst en volk belangrijk waren.
enz. .. Bij zijn aanstelling legde de hoogbaljuw een eed af in
handen \an de magistraat'.
Het aftreden van Lodewijk de Loueuse als hoogbaljuw van
Veurne kadert in de woelige tweede helft \·an de 1fr" eeuw in de
Zuidelijke Nederlanden.
De ondertekening in Gent op 8 no\ember 1576 van de
Pacificatietekst deed in de harten \an \Cel mensen de hoop rijzen op een vreedzame toekomst na de beeldenstorm van 1566.
de harde hand van Alva. de inval \an de Wateï- en Bosgeuzen.

uitg. Familia et Patria.
K<>rtèmark-Hand1a111c.
\ '!82. p. K.C\.
.1. \"an ..\ckc'r. holutic·
L'll tcrm111Ptug1c '<.til dl·

liul<khoc'k dr. hi,tmirn'
( ;odgal Dal k. \ c'llrllc'.

YL'll!îl'L' 111a~i...,tr<.1tc11 in

1'J'Jll. J'l'· l .1'J-l-iX.

hel .·\ncien Ré!'i1nc.

111

(jc1uit!l'll in Poldcrkki_

L l>i....· PotlL-r.
l'P· 7X-X-i.

l'.a .. ll.1..· ..
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Maar in het najaar van 1577 speelde zich in de Zuidelijke
Nederlanden een ingewikkelde strijd om de macht af. die de
verwarring groot en de eenheid zeer problematisch maakte.
Aan die onduidelijke toestand kwam voorlopig een einde door
de staatsgreep van Gent op 28 oktober 1577. waardoor deze stad
de roerigste onder alle Vlaamse en Brabantse steden werd.
Vanuit het radicale calvinistische Gent werd in de loop van 1578
in bijna alle grote Vlaamse steden (achtereenvolgens
Oudenaarde. Kortrijk. Ronse. Hulst. Brugge. Ieper. Eeklo.
Menen) een gelijkaardig revolutionair regime opgelegd. Zo
werd Gent een onoverkomelijke hinderpaal voor de politiek van
religievrede die door Oranje werd verdedigd. Dit werkte de
ontevredenheid in de hand van de ontevreden edelen. meestal
van Waalse herkomst. Deze zogenoemde Malcontenten sloten
zich aaneen om de calvinisten uit hun gebied te verdrijven. Zo
ontstond op 6 januari 1579 de Unie van Atrecht tussen Artois.
Henegouwen en Douai. Deze Unie sloot met de nieuwe landvoogd Alexander Farnese vrede en keerde dus terug onder het
gezag van Filips II.
Als reactie hierop richtten de calvinisten. onder impuls van
Johan van Nassau. op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht op.
Opmerkelijk was dat niet alleen de gewesten boven de Grote
Rivieren zich erbij aansloten, maar ook Zuid-Nederlandse steden als Gent, Ieper, Antwerpen, Brugge. Lier, Breda. Venlo en
Mechelen. Wat er nog eens opwijst dat het protestantse gedachtegoed in het Nederlandstalig deel van de Zuidelijke
Nederlanden sterk aanwezig was".
Door deze ontwikkeling kwam het Westkwartier opnieuw onder
troepenterreur. De Malcontenten vielen het Westkwartier binnen en plunderden de streek leeg. Ook de calvinistische troepen. o.l.v. François de la Noue. lieten van zich horen.
De vele oorlogshandelingen hadden tot gevolg dat de dorpen
die gelegen waren aan de boorden van de IJzer. Roesbrugge.
Beveren. Stavele, geklemd zaten tussen twee troepenmachten
die klaar stonden om elkaar bij de eerste gunstige gelegenheid
te vernietigen. Op de rechteroever stond de la Noue aan het
hoofd van het leger van de Staten. dat quasi volledig uit protestanten of toch nieuwgezinden bestond. en op de linkeroever
Valentin de Pardieu en Montigny met hun overwegend katholieke troepen. de Malcontenten'".
In deze moeilijke en verwarde jaren speelde zich het avontuur
van getuige Anthuenis Lauwere af. Omstreeks augustus 1579
had - niettegenstaande de aanwezigheid van de katholieke
Waalse legers (de Malcontenten) in de streek - in Beveren-IJzer
op een zondag een vergadering plaats van mensen die naar het
Ernngeliwn Gods kwamen luisteren. Getuige Anthuenis
Lauwere was aanwezig wat doet vermoeden dat hij ook protestants gezind was. Tijdens deze vergadering verscheen meester
Loys rnn Loueuses, hoochbailliu der stede ende casse!rie 1·a11
Vueme om rigoreuse!ick ende met gewelt de predicatie godes
woordts te beletten. Maar de ouder!inge van de gemeellte stoor-

., Zie in dit verband :
- E. Witte. e.a"
Geschiedenis van
Vlaanderen. uitg.
Histori<.che Getuigen/
La Renaissance du Li\Te.
Brussel 1983. pp. 120132.
- M. van Haegendoren.
Geel en Zwart van de
Driekleur. Dm id,fond'
LeU\·en. 1980. pp. 58-76.
- J. Decm·ele. e.a ..
Eenheid en scheiding in
de Nederlanden 15551585. Gent. 1976.
"R. A. Blondeau.
Geuzen in de Westhoek.
Gent. 1988. pp. 188-191.

" R. A. Blondeau. o.c"
p. 173.

,. In 1578 was Poperinge
onder het bewind van de
Genhe calvinistische
republiek gekomen. Op
18 september 1579 echter
bouwden de Waalskatholieke Malcontenten
een soort fort in
Roesbrugge en wellicht
voelden de
Poperingenaars zich
daardoor bedreigd.
(W. Tillie. De Kroniek
van Groot-Poperinge.
Davidsfonds Poperinge.
1987.p.61)
'· aan een boord luiden.
de klok aan een boord
slaan. Dikwijls door
vroegere schrijvers
gebruikt rnor alarm kloppen. de stormklok luiden.
Fr. Tinter. sonner Ie tocsin. Bij alarm sloeg men
slechts op één kant van
de klok.
(L. De Bo. Westvlaamsch
Idioticon. anastatische
herdruk. Familia et
Patria. Deel 1 (A-M).
p. 146.)
" R. A. Blondeau. o.c..
p. 187.
'" Een Pieter Zannekin
werd op 24 november
1570 keurbroeder van
Veurne. Hij woonde in
Krombeke en zijn pandhuis was bij Jacob
Fransdom in Stavele.
(J. Cailliau. o.c" p. 661.)

den zich niet aan de hoogbaljuw en gingen gewoon met de bijeenkomst door. Ook in Krombeke wilde de hoogbaljuw ten
dil·ersche stonden ... met fortssen ende dreigementen de predikatie beletten. In dit dorp dreigde de hoogbaljuw met de Walen
(Malcontenten) op hen af te sturen als ze er niet mee ophielden.
Lodewijk de Loueuse was dus katholiek gezind. stond zeker aan
de zijde van de Malcontenten. alias de Walen en dus ook aan die
van de nieuwe landvoogd Alexander Farnese. Hij was eigenlijk
een trouw onderdaan van koning Filips IL Toen na mei 1571
b.v. de Watergeuzen Oostduinkerke en Adinkerke hadden overvallen en geplunderd, had Alva bepaalde veiligheidsmaatrege- 41
!en getroffen en kustpatrouilles georganiseerd. In Veurne lichtte men daarop een troep van 80 man die onder het bevel kwamen van "kasselrij-baljuw" Louis de Loueuse".
Maar in 1579 was de getuige Anthuenis Lauwere. en met hem
vele van zijn parochianen uit Krombeke. de mening toegedaan
dat men de Poperingenaars moest gaan helpen. want zij werden
door de Walen bedreigd". Daarom sloegen de Poperingenaars
alarm. al/arm up eenen boort aldaer gestegen is 0 . Hierop trokken niet alleen de Krombekenaars. onder wie getuige Anthuenis
Lauwere, naar Poperinge, maar ook de hoogbaljuw van Veurne.
Daar aangekomen verbood de hoogbaljuw onmiddellijk met
geweld het alarm kloppen. Hij motiveerde het verbod : "
Waarom slaan jullie alarm. er is toch geen nood want het zijn
onze vrienden(= de Walen)". De Poperingenaars antwoordden
echter : " Degenen die ons goed afnemen, zijn onze vrienden
niet." We schreven hoger al dat de Waalse troepen overal waar
zij kwamen. plunderden. Wanneer b.v. de Malcontenten o.l.v.
Montigny op 8 december 1578 Roesbrugge hadden veroverd.
trokken zijn soldaten daarna de landelijke dorpen binnen en
plunderden. Zij kwamen terug met allerlei goederen en met
paarden. koeien en schapen'".
Op het ogenblik van de discussie tussen de hoogbaljuw en de
bevolking van Poperinge kwamen Hondschotenaars aan om ook
de Poperingenaars te helpen. Poperinge had om hun hulp
gevraagd.
De hoogbaljuw richtte zich nu tot die van
Hondschote :" Wie heeft u ontboden en waarom komt u naar
Poperinge ?" Daarop riepen de Hondschotenaars met ghelycke
stemme ende vorse :" Zij die ons ontboden hebben. zijn vrome
vrienden en medebroeders in nood en wij moeten hen bijstaan
daar men overal alarm slaat." Daarop verweten zij de hoogbaljuw een snoo verrader te zijn daar hij ::,u/cke duecht (goedheid)
wilde beletten. Na nog meer dergelijke woorden. trok een deel
van de Hondschotenaars naar Stavele. een ander deel naar
Krombeke waar ze de nacht doorbrachten. We mogen aannemen dat getuige Lauwere toen met die Hondschotenaars naar
zijn dorp Krombeke terugkeerde.
Kort nadat Steenvoorde door de Walen was ingenomen. maar
Poperinge nog het hoofd aan de Walen bood, werd Anthuenis
Lauwere door Pieter Zanneke''. bijna zeker een dorpsgenoot.
met brieven uit Veurne-ambacht en van de hoogbaljuw van
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Veurne naar Joris de Bucker in Poperinge gestuurd. Van de
inhoud wist getuige Lauwere niets af. beweerde hij. Hij trok te
paard naar Poperinge dat toen nog in cal\ inistische handen was.
In mei 1579 b.\. verbleven in de stad jonker Frans de la Noue.
\'Cldoverste in dienst \an de prins van Oranje en Frans de la
Kethulle. heer van Ryhove. één van de oprichters \an de Gentse
geuzenrepubliek H·.
De stad waar Anthuenis Lauwere naar toereed. was dus een stad
met een cal\ inistisch bestuur. omringd en bedreigd door de troepen\ an de Malcontenten. De man \·oor wie de brieven bestemd
\\aren. \\as Joris de Bucker. toen baljuw \an Poperinge. Uit wat
\ olgt. leren we dat Joris de Bucker eerder de Walen goed gezind
was. Maar in 156 7 werd een Joris de Bucker gerekend bij de
aanzienlijkste geus gezinde inwoners \an Poperinge
In 1568
\·erlieten in Poperinge rnorname burgers de katholieke kerk om
het protestantisme aan te kleven. Eén van hen was Joris de
Bucker Bijna zeker gaat het telkens om dezelfde persoon. Dit
betekent dat Joris de Bucker in de loop der jaren zijn mening
had herzien.
Toen Anthuenis Lauwere in Poperinge aankwam. hield de
wacht hem tegen. Hij was er niet gerust in \\ ant hij riep de
wacht toe :·· Schiet niet. ik ben een \Tiend en breng brie\ en \an
die\ an Veurne-ambachr.·· Wanneer de wacht dit hoorde. leidde
hij Anthuenis Lauwere naar het huis \an Joris de Bucker. Daar
O\crhandigde Lauwere persoonlijk de brieven aan baljuw Joris
de Bucker. Daarna ging Anthuenis Lauwere wat eten. een 11"Ce11ich ghcetcn ende gepeistert lwdde 1''. or hij dat in het huis van
Joris de Bucker deed. wordt niet \ermeld. Uitgerust en met
\olie maag besteeg hij zijn paard en vertrok naar huis. Maar aan
de stadsgrens botste hij op de wacht. Ondertussen werd de
\\·acht gehouden door een zekere Toussaint De\ eren. Carle Gael
en nog anderèn. Zij deden hem stoppen en hielden zijn paard
bij de toom. De wachters namen Anthuenis LtU\\ere gernngen.
leidden hem de stad weer in en brachten hem \oor burgemeester Jan \Vyts'". Onderweg verweten de wachters hem \oor verrader en aanhanger van Joris de Bucker en van de Gentenaars.
Ze beweerden ook dat als het \an Joris de Buckèr had afgehangen de Walen al lang Poperinge waren binnengetrokken. Dat ze
Anthuenis Lauwere \ erwijten een aanhanger \an de Gèntenaars
te zijn. \ erbaast ons. Of hadden de Poperingenaars hun buik\ ol
\an het radicale optreden \an de cal\ inistisch gezinde
Gentenaars ·i
Voor de burgemeèster herhaalden ze al hun woorden. \\ aarop
Anthuenis Lam\ ere zich \ erdedigde door te zeggen dat de brie\ en \an de hoogbaljuw \an Veurne afkomstig waren. maar dat
hij niet op de hoogte was van de inhoud. Toussaint. blijkbaar de
leider\ an de groep. antwoordde :""Wanneer jij die brieven van
de hoogbalju\\ meebrengt ::oo en S\ï1se nYct s1111wrt. want de
hoogbaljU\\ is niet tegen de Walen. integendeel. hij is hen goedgèzind. dat bèn ik zeker.··
1
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J. ÜpLkdrinck.
Poperinghe en om'1re~en
tijden\ Je goJ..,Jien-.tbcroerten der X\ïe èèll\\ of
den geuzentijJ. ana-..tati'che herdruk. Fa1nilia et
Patria. Hand1a111e. l 'JXO.
p. 106.
· J. Opdedrinck. o.c . p.
117.
J. Opdedrinc·k. o.c.. p.
105.
pei,teren : hier in de
betekeni' \an \ oèd,el
nemi:n. elèn hinnen nf
buiten,lrni,. 1L. De Bo.

p. 7~S.)
Bij 'an Dale IC!cn "c
: pei~teren = /ich op rei...
erge11' orhouden.
Een Jan \\\ h "èh burgcmt"c-..ter \\èt in J:;ï.~.
raed in 157~. rcfccticmcc-.;tcr in 157~. -..chcpen
in 1568. 1569. 15711 en
1571. notabel in 1:'i70 en
l:'i71. 1Ph. \an Hille.
Poortèrbock \·an
Poperinge 11 )68-1 7961.
~1agi-..traat ,·an Poperinge
11568-179.'1. Farnilia et
Patria. Hand1a111è. i 'Jh'J.
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Anthuenis Lauwere werd daarop in de torecont van de gevangenis opgesloten met de wachter die hem naar het huis van Joris
de Bucker had geleid. Maar Anthuenis Lauwere zei in zijn
getuigenis dat hij de naam van die wachter niet kende.
Kort na de arrestatie van Anthuenis Lauwere verscheen de burgemeester in de gevangenis en vroeg of daar een man uit
Krombeke gevangen zat. Hij gaf bevel Anthuenis Lauwere Hij
te laten en hem naar huis te laten gaan.
Een weinige tijd na zijn vrijlating namen de Walen Poperinge
in. Waarschijnlijk gebeurde dit in het najaar (oktober '?) van
1579:
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Thuisgekomen trok Anthuenis Lauwere naar hoogbaljuv.
Lodewijk de Loueuse om zijn beklag te doen. Hij vertelde hem
dat hij omwille van zijn brieven en omdat hij niet tegen de
Walen was in de gevangenis van Poperinge was beland. Maar
uiteindelijk bleken ze hem toch genegen en lieten hem Hij. De
enige commentaar\ an de hoogbaljuw was : ·· Dat is goed:·
Verder getuigde Anthuenis Lauwere dat de hoogbaljuw dag na
dag met de Walen praatte en dat nadat zij Roesbrugge hadden
ingenomen (september 1579):· hield hij een aantal Walen in zijn
woning om zijn goederen te beschermen of m er bescherming te
beschikken wanneer hij in Veurne op stap was of op reis ging.
Volgens Anthuenis Lauwere bleef hij al die tijd bij de Walen in
Roesbrugge of in Lo. Toen getuige Anthuenis Lauwere zich in
de woning van de hoogbaljuw bernnd. passeerden de Walen op
weg\ an Oost- en Westvleteren naar Roesbrugge. Bij Anthuenis
Lauwere stond de vrouw van de hoogbaljuw Lodewijk de
Loueuse. In de getuigenis wordt de naam van de echtgenote
van de hoogbaljuw niet vernoemd. Wij weten wel wie zij was.
Hoogbaljuw Lodewijk de Loueuse was getrouwd metjoffirn1\\·e
Eleonore. de dochter van jonker Pieter vande Bampoele:·.
Terwijl ze stonden te kijken. zei de huisvrouw van de hoogbaljuw : ··Dat komt allemaal door 11/ieden prediken ende In o//onn
c/oppen. Men zegt dat mijn man zou uit zijn ambt zijn gezet
omdat hij niet de zijde van de Gentenaars wil kiezen. Maar het
is algemeen geweten dat hij niet bij de Gentenaars wil horen.
maar bij de Walen en dat is mij \ oldoende bekend:· Eleonore
vande Bampoele zei wrder : ·· De hoogbaljuw heeft iedereen
verboden een geweer te dragen. 11Yct ::oo \'c/e o/s eencn /wnt1

In zijn ··Hi,loire de
Flandre··. T. IV. p. 325.
'.'-.Chrcef Ken~ n de
Lettenho\e dal Poperinge
in oktober l 'i7N door de
Malcontenten \\erd \ero' erd. \laar .1.
Opdedrinck had daar 1ijn
t\\ ij feb en er en 'crmoedde dat de Malcontenten
wellicht pa' in 1579 de
'tad 'ere" erden. 1J.
Opdedrinck. o.c .. p. 105106) Door de;e opgetekende getuigcni~ \·an
Anthueni' Lauwere kan
hij "el een' gelijk krijgen.

-- Op 18 'eplember l 'i7Y
\\èrd in Roe~hruggè de

abdij O.L.V. Ter NieuwePlant door de
r'vlalconlènten \CT\\ oe~t.
1R. A. Blondeau. o.c .. p.

ILJl.J
·.P. Donche.
Genealogieën uit het

Renteboek 1681 der
Staeten-Leening 15761577. Berchem. J l)l) 1. p.
86.
Volgen' de lek 'l \loonde
de hoogbalju11 in
Krombeke en 11 '" du'

een Jorp,.,,gcnoot 'an
getuige Anthucni~

Latl\\ere. In het document 'chreef men de
naam \·an hoogbaljLI\\' al\

Louy' de Lau'e en
Loeu"~. t\ a de dood 'an
hoogbaljuw Lodewijk de
Loueu'e hertrouwde 1ijn
'rouw Eleonorè 'ande
Bampoek met jonker Jan
Je \lontrnorenc·). heer
'ander Dhe 1rt.
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stock. ··
Deposant Anthuenis Lauwere beëindigde zijn \ erklaring met te
zeggen dat hij gehoon heeft 1·11y/ dm 1110111 rnnde /Je111 11To1111·e
1·011de11 1·oor.1cre1·e11 hooch/)({i//i.J..!. dat die \'ltn Vuerne op diverse
tijdstippen brieven naar haar man hadden gestuurd waarin ze
hem vroegen terug naar Veurne te komen en zijn eed af te leggen. Maar zij verklaarde nadrukkelijk dat haar man noch met
de Veurnenaars. noch met de Gentenaars nog iets te maken
wilde hebben. Zij vervolgde:·· heh/mz 11·ij 11·e/ ghecockt dot \l'ij
1\'e/ eetm. joe ::ndc ::ij lie\'cr don dot hij duer gaen .1011dc ::oc
.rnude /Jij lierer ende eer ::ijn olfïcic renunchcrm ende \'cr/octcn."· De echtgenote \an de hooghaljuw gaf dus duidelijk te

kennen dat haar man liever afstand deed van ZIJn ambt dan
door te gaan. Maar voor zij dat zegt. hebt u een vreemde zinsnede :·· hebben 1\'ij 1re/ ghecockt dat \\"ij 1\'el eeten:· In het
Nederlands bestaat nu nog de uitdrukking : de pot koken zoals
men hem eten wil. Dit betekent : naar goeddunken handelen".
Het is ook dat wat de vrouw met deze uitdrukking bedoelde :
wij hebben altijd naar goeddunken gehandeld.
Hoogbaljuw Lodewijk de Loueuse had door de zijde te kiezen
van de Walen zich bij veel mensen onmogelijk gemaakt.
Wellicht voelde hij zich in Veurne niet meer veilig en had hij de
44 stad verlaten en meteen zijn ambt opgegeven. Dit gebeurde
waarschijnlijk eind 1579. zeker voor 18 januari 1580. Enkele
maanden later zou blijken dat hij geen ongelijk had. Want begin
1580 nam in Veurne de geuzenactiviteit nog altijd toe en in
maart van dat jaar verplichtte men meerdere inwoners die verdacht werden meer sympathie voor de Spanjaarden dan voor de
geuzen te hebben de stad te verlaten''.
Na het vertrek van Lodewijk de Loueuse vond men in Veurne al
vlug een opvolger voor het ambt van hoogbaljuw in de persoon
van Bemaert de Wynckere. schildknaap. heer van Prielle en
Bakelrode"'. Op 19 augustus 1580 stuurde Veurne zijn nieuwe
hoogbaljuw naar Gent om de prins van Oranje in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van de Staten. te verzoeken de
Malcontenten in Roesbrugge uit te schakelen. De prins beloofde de zaak ter hand te nemen en gaf de verzekering dat weldra
de hele streek van vijanden zou gezuiverd worden. maar het
bleef bij woorden''.
Ondertussen was landvoogd Farnese begonnen met de herovering van de Zuidelijke Nederlanden.
Einde 1584 was
Vlaanderen op Oostende en Sluis na. opnieuw met de Spaanse
koning verzoend en begon de restauratie van de katholieke kerk.
Alhoewel men pas in juli 1583 vanuit Veurne een afvaardiging
stuurde om hun overgave aan de troepen van Farnese bekend te
maken (op 27 juli 1583 werd de stad door de Spanjaarden
bezet)'' werd Lodewijk de Loueuse in 1582 opnieuw als hoogbaljuw van Veurne aanvaard. wat misschien er al op wijst dat
het politiek landschap aan het veranderen was. De tweede
ambtsperiode van Lodewijk de Loueuse duurde slechts één
jaar'".
·. Yan Dale. Groot
Woordenboek der
Nederland'e Taal. Deel
A-1. Utrecht-Antwerpen.
1999. p. 915 .
., R .. A .. Blondeau. o.c ..
p. 196.

··F. De Potter. e.a .. o.c ..
Deel l. p. 83.
·· R. A. Blondeau. o.c .. p.
196.

" R. A. Blondeau. o.c .. p.
205.
· · F. de Potter. e. a .. o.c ..
Deel l. p. 83.

Berichten en aankondigingen

Gustaaf Asaert, 1585. De val van van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. - Tielt : Lannoo, 2004.
- 373 p. : ill. - ISBN 90 209 5529 2
In de epiloog van dit boek stelt de auteur terecht : 'Over deze
tijd is ontzettend veel geschreven. Het aantal studies dat je moet
hebben gelezen om tot een synthese te kunnen komen vormt een
huizenhoge boekenstapel' (p. 326). Dat heeft ere-rijksarchivaris
Gustaaf Asaert er niet van weerhouden om in deze monografie
een globaal beeld op te hangen van de zestiende-eeuwse migratie uit de Zuidelijke Nederlanden naar Duitsland. Engeland en
vooral de Noordelijke Nederlanden. Hij doet dit op een bijzonder lezenswaardige manier en met oog voor de globale historische context. Zijn stof deelt hij in 21 hoofdstukjes in waarbij
alle aspecten aan bod komen : protestantisme. repressie en
Opstand. de migratie zelf. het dagelijkse leven en de integratie
(of het mislukken ervan) in het nieuwe moederland. Heel duidelijk wijst hij op de religieuze motieven. die zeker bij de vroege migratie bepalend waren. en op de verbreding naar sociaaleconomische beweegredenen op het einde van de zestiende
eeuw. Om tot dit brede beeld te komen verwerkte Asaert de
oudere maar vooral alle recente literatuur. In zijn nawoord dankt
hij uitvoerig dr. Gustaaf Janssens. die meer dan eens de recente
literatuur over de migratieproblematiek in kaart heeft gebracht.
Een echte synthese kunnen we dit boek evenwel niet noemen.
Daartoe legt de auteur bewust de lat niet hoog genoeg. In de
plaats van een strak betoog behandelt hij alle aspecten. geeft
grote lijnen aan maar bouwt zijn betoog toch vooral anecdotisch
op. Daartegenover staat dat deze losse manier om dit onderwerp
te behandelen, met oog voor particuliere verhalen die soms in
kaderartikelen zijn gepresenteerd, garant staat voor veel leesplezier. Asaert schreef een pretentieloos boek dat iedere geïnteresseerde zonder veel voorkennis meevoert naar de boeiende
geschiedenis van de zestiende-eeuwse Nederlanden.
Daarenboven liggen de parallellen met onze tijd waarin de problematiek van migratie en inburgering een maatschappelijk probleem van de eerste orde is. zomaar voor het grijpen.
We willen niet nalaten de argeloze lezer te attenderen op de misschien misleidende titel van het boek. Natuurlijk is de Val van
Antwerpen ( 1585) van een ontzettend grote betekenis voor de
migratie naar de Noordelijke Nederlanden. Dit gebeuren krijgt
bijgevolg van Asaert ook alle aandacht. Maar de auteur heeft
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wel degelijk oog mor de totale emigratie. Ook de noegc \ luchtelingenstromen in de eerste helft \an de eeuw en \'ooral na het
Wonde1jaar 1566 komen uitgebreid aan bod. En in dit \ erhaal
ontbreekt het Westkwartier niet. Daartoe maakte hij gebruik rnn
ondermeer de monografieën \an Raingard Esser ( Norwich) en
Marcel Backhouse (Sandwich) maar ook van lokale bijdragen
van ondermeer onze vereniging.
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Zoals gezegd \'ormt "1585. De\ al \an Ant\verpen en de uittocht
\an Vlamingen en Brabanders · een schatkamer aan boeiende
\ erhalen. anecdoten en biografisch georiënteerde kaderartikelen. Ook op deze manier zal dit boek nog \aak ter hand genomen worden. op zoek naar dit ene. specifieke gegeven. Een uitgebreid register komt aan dit gebruik tegemoet. Tenslotte maakt
alleen al de bijzonder rnlledige bibliografie dit bock onvervangbaar mor iedereen die zich in de toekomst met deze historische problematiek wil inlaten. (LV)

Noël Boussemaere, 100 jaar muziekleven in het frontdorp
Boezinge 1902-2002. s.t. [Boezinge], 2003, 237 p.
De geschiedenis \an "het muziek· van Boezinge kan exemplarisch genoemd worden \oor de geschiedenis rnn de meeste
muziekkorpsen uit de streek. De auteur die zich overigens voortreffelijk van zijn taak heeft gekweten had een al even moeilijke taak als de verschillende voorzitters en dirigenten van dit
muziekkorps. of beter korpsen want de rode draad doorheen het
boek is er een van een vereniging die zich maar met vallen en
opstaan een eeuweling kan noemen. Er is namelijk geen sprake
\an één korps dat de \olie eeuw heeft uitgemaakt. Er zijn wrschillende muziek\ erenigingen die elkaar opvolgden nadat hun
\ oorganger om welke reden dan ook uiteengentllen was.
Boezinge is daar allesbehalve een uitzondering rnn in het
Vlaamse muzieklandschap (en verenigingsleven tout court! J.
De auteur heeft dan ook de nodige behendigheid aan de dag
weten te leggen om -zonder de historische waarheid al te veel
geweld aan te doen- op geen al te lange tenen te trappen. Dat is
voor dergelijk werk beslist geen sinecure. Het publiek \oor dergelijk werk blijft per slot \an rekening de geïnteresseerde dorpsbewoner waarvan de meeste \\el iemand in de familie hebben
die wrbonden is of was aan het muziek of zijn majoretten korps.
Het is overigens bewonderenswaardig dat de auteur op de zich
kenmerkende behendige manier doorheen de biografieën weet
te fietsen \an de opeenvolgende dirigenten. Deze groep einzelgängers zijn doorgaans zowel de trots als de grootste bron
\an zorgen van de muziekkorpsbesturen. Boezinge heeft er
inderdaad heel wat ·versleten·.
De geschiedenis van het muziekkorps is kenschetsend mor
deze van het dorp zelf. Na de Hijwel totale \'ernietiging in W.O.

verrijst het uit zijn as. De opeenvolgende cnsissen die het
muziek kende is men ook steeds weer te boven gekomen.
Het boek is op en zeer verzorgde manier uitgegeven. voorzien
van bijzonder mooi illustratiemateriaal. waarvan talloze kleurenfoto's. Op zich is dat al een prestatie. De auteur is er bovendien in geslaagd om niettegenstaande bepaalde periodes sterk
lijden aan een schrijnende archiefschaarste de gehele periode
vrij coherent te behandelen. Het boek dat zowel syntheses als
een kroniekachtige aanpak combineert focust zich hoofdzakelijk op de mensen die het muziek uitmaakten. Dat hadden we
van deze genealoog in hart en nieren niet anders verwacht. Toch
moeten we eindigen met een kritische noot. Het valt weer eens
op dat deze plaatselijke monografie weinig of geen aandacht
besteedt aan de muziek die werd gespeeld. Daar is de auteur
natuurlijk schatplichtig aan de meeste andere dergelijke monografieën die verschenen zijn. En dat is jammer want de auteur
die zelf een meer dan verdienstelijk muzikant is. kent beslist de
vele discussies die binnen de muziekkorpsen worden gevoerd
rondom dit gegeven. De smaak van de jeugd en 'de oude garde'.
laat staan deze van de dirigent of de wensen van het bestuur liggen vaak mijlenver uit elkaar. Dat weet de schrijver en het is
jammer dat hij hier geen aandacht aan besteedde. Het gebeurt
niet veel dat een muzikant zelf de geschiedenis kan schrijven
van 'zijn' muziek. Of zal ook hier \Oorzichtigheid de moeder
van de porseleinkast zijn geweest'? ( K.P.)

S. Lazoore, S. Riem, De verdwenen schoolpoort, Toegang tot
het verleden van de Ieperse Arme Meisjesschool (St.Elisabeth), Deel I, Ieper, 2004, 407 p. (uitg. VVF-afdeling
Westhoek).
De subtitel van het boek " Toegang tot het verleden van de
Ieperse Arme Meisjesschool (St.-Elisabeth)" maakt de opzet
van de auteurs duidelijk : de archietbronnen van de betrokken
instelling snel toegankelijk maken.
Na een korte introductie. een woordje over het verleden van de
Elisabethschool. wat statistiek en de statuten van de instelling.
krijgen we de quasi integrale weergave van de oude registers.
voorzien van een uitgebreide index.
Het register van aanvaardingen in de arme meisjesschool loopt
van 1617 tot en met 1876. Eén voor één komen de "arme rneyskens''. die aanvaard worden. aan bod. Daarbij krijgen wij heel
wat gegevens : afstamming. leeftijd. vanaf einde 17"' eeuw
doopplaats en -datum. wat met hen gebeurde nadat ze de instelling verlieten. eventueel overlijdensdatum enz ....
Voor een stad als Ieper. waar bijna alle archief in de Eerste
Wereldoorlog verloren ging. is dit boek een onmiskenbare
schatkamer voor genealogen die met hun opzoekingen in hoger
genoemde stad vast zitten. Het is de grote verdienste van de
auteurs met deze publicatie het genealogisch slagveld van leper
wat kleiner te hebben gemaakt (NB).
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Jef Caillau. uitstekend kenner van de stadsarchieven in FransVlaanderen. publiceerde in Vlaamse Stam. 40 (2004 ). 334-352.
regesten uit de drie oudst bewaarde registers van wettelijke passeringen van Hondschote (Hondschote. Arc/1i1·es 111w1icipales.
FF 2911-3 : 2 8 april 1556 tot 10 december 1569). Bekende
lokale families passeren er de revue : Bardeloos. Batten. De
Schildere. De Wilde. Elleboot. Godschalck. Piels. Puessen.
Zoete. en zovele anderen.
Vanzelfsprekend bevatten deze akten raakpunten met de
Opstand tegen Spanje. Er is onder meer een negatief antwoord
op een enquête naar bezittingen van veroordeelden door de
Raad van Beroerten (Sebastiaan Matte. Pieter Hazaert. Jacob de
Busere en andere ballingen. 2 oktober 1568) en de attestatie
over goederen van de terechtgestelde graven van Egmont en
Hoorne (19 juli 1568 ). Frans de Heeghere die zijn vader vervoegde in Sandwich (Kent) verkreeg een attest ( 16 september
1567). De overleden abt van de Sint-Pietersabdij en voormalig
abt van de abdij in Sint-Winoksbergen. waarvoor de glazenier
Loys Burs 1 vensters met ingebrachte wapenschilden leverde (24
januari 1567). moet geïdentificeerd worden met de kleurrijke
edelman François d'Helfaut (of d' Averoult).~ Tenslotte mag Jan
de Zwarte. die op 23 juli 1557 de Noordmolen in Hondschote
overnam. worden geïdentificeerd met de doopsgezinde linnenwever en molenaar uit Belle/Dranouter. die omstreeks dat jaar
vanuit Nipkerke in Hondschote neerstreek. Precies in die jaren.
1557 en 1558. kregen hij en vele familieleden er de volwassenendoop. Jan ging op de vlucht en belandde via Wervik,
Zwevegem en Halewijn uiteindelijk op de brandstapel in Rijsel
( 17 maart 1563 ). In de periode 1557-1564 stierven 18 verwanten van de familie De Zwarte voor hun geloof.' (LV)
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Voor de Franse tijd bestaan tal van eigentijdse kronieken. Een 51
heel summier overzicht van de tekstedities geeft o.a. voor
Brugge het "Journal d'évènements divers et remarquables" door
Robert Coppieters' en de alom gekende "Merckenweerdigste
voorvallen" door Jozef Van Walleghem, voor Oostende het
"Dagboek uit de Franse tijd" door J. Balbaert2, voor Pervijze
"De Fransche omwenteling in Veurne-ambacht en in het bijzonder te Pervijze" door J.B. Saint-Martin3, voor Reningelst het
"memoriael" door koster Cuvelier4, etc .... Tal van kronieken
wachten nog op een tekstuitgave: de volledige teksten van
Guillaume Vandermeulen uit Roesbrugge5, Pieter Derresauw uit
Diksmuide6 , kapelaan De Sodt uit Woesten7, enz". Voor Ieper
zijn er bvb. zijn de kronieken van schoolmeester J. Busschaert
over de periode 778-1797 8 , van een anonymus over de periode
1774-1803 9 , van kannunik Le Couvreur over de periode 4781794 IO•
Hierna volgt de tekst van een fragment van een kroniek,
geschreven door de Ieperling Thomas Van Houtte. De titel van
zijn kroniek luidt: "Chronyke van de stadt Yper behelsende haeren oorspronck, stigtinge, opkomste, handwerck, koophandel,
belegeryngen, ... van 'tjaer ins heere Jesu Christi 478 ... verzaemelt en beschreven door Thomas Van Houtte horlogiemaecker".11 De bewaarde fragmenten bestrijken volgende periodes:
een eerste deel begint met de (mythische) stichting van de stad
in 478 en loopt tot en met 22 juli 1702, een tweede deel begint
op 3 april 1797 en loopt tot en met 10 juni 1806. Dan volgt nog
een kort derde fragment beginnend op 3 mei 1814 en eindigend
op 24 november 1814. Enkel het eerste deel is blijkbaar eens
herschreven, maar toch zijn er achteraf nog notities op losse
blaadjes tussen de bladzijden gevoegd. Deze notities schreef hij
o.a. op gebruikte briefomslagen, bvb. gericht aan zijn broer
Pieter Van Houtte. Voor dit eerste deel heeft Thomas Van Houtte
rijkelijk geput uit bestaande kronieken en gedrukte werken als
Sanderus, Van Meerbeek, Vaernewijck, Van Meteren, Famianus
Strada, etc." Ook baseerde hij zich op een handbouck die
wilent mijn vaeder Joseph Francois Van Houtte mij naegelaeten
heeft. Het tweede fragment, waarvan hierna de tekst volgt, is
vrij rommelig, met doorhalingen, verbeteringen, opengelaten
stukken, en is duidelijk nooit echt bewerkt geweest.
Thomas Van Houtte staat niet vermeld in een overzicht van
Ieperse kroniekschrijvers. 12 Toch was hij ook de auteur van een
verzameling Ieperse grafschriften: "Gedenckboeck van sepultu-
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ren, tomben, zerken, ... , bij een verzaemelt beschreven ende in
't Vlaems vertaelt door Thomas Van Houtte horlogiemaecker 't
Yper 1796". 13 Er bestaat een kopie van dit werk in een verzameling grafschriften van Aalst en Ieper, bewaard in de collectie
Aanwinsten op het Rijksarchief te Brugge. 1• Hier vermeldde de
anonieme kopiist dat het werk was ondert. T. Van Houtte met
paraphe ende daer nevens sijn cachet sijnde een cif.fer.
In deze verzameling grafschriften had Thomas Van Houtte
uiteraard oog voor de grafmonumenten van zijn eigen familie.
Hij gaf daarbij enkele gegevens over vroegste hem gekende
generaties Van Houtte. De oudste voorvader was een Jan Van
Houtte, overleden te Damme in september 1650. Hij was
getrouwd met Marie Kloet, overleden te Damme op 12 augustus 1662.
Zij hadden een zoon Jan Van Houtte, gedoopt te Damme op 8
augustus 1642, die te Damme op 26 november 1662 trouwde
met Margriete (Van den) Bon. Deze Jan Van Houtte overleed
van de contagieuze ziekte in het begin van 1667.
Deze Jan Van Houtte had een zoon François Van Houtte,
gedoopt te Damme op 30 september 1663. Hij trouwde te
Brugge op 14 januari 1687 met Joanna Pauwels. Zij overleed op
2 mei 1711 en François hertrouwde te Ieper op 30 juni 1712 met
Catharina Van den Steene uit Dikkebus. François overleed te
Ieper op 5 juli 1737 en werd begraven in Ste Sebastiaenscoor
als nu door 't verleggen van 't pavement in St Annacapelle.
Uit dit laatste huwelijk kreeg François een zoon Joseph
François Van Houtte, gedoopt te Ieper op 27 mei 1714. Hij
trouwde met Marie Françoise De Zeure, gedoopt te Ieper op 24
april 1729. Joseph François overleed te Ieper op 12 februari
1776 en werd begraven in de St.-Maartenskerk. Dit gezin kreeg
9 kinderen, waarvan we hier vermelden: Petrus Ferdinand, later
directeur van de Ieperse academie, Maria Josephina, religieuze
in de abdij Maagdendal in Oudenaarde, Thomas Josephus, de
auteur van de grafschriftenverzameling, Benedictus, deurwaarder te Brugge, en Louis Robert, gehuwd met Marie Van Leede
en eveneens verblijvend te Brugge.
Joseph François had nog een broer Joannes Dionisius Van
Houtte, getrouwd met Marie Josephine Soenen uit Langemark.
Dit koppel had 7 kinderen, waarvan we onthouden: Marie
Josephine, getrouwd met George Cunningham, majoor van een
Schots regiment, Victoria Eugenia, getrouwd met Antoine
Biston, een licentiaat rechten te Valenciennes, Thimotheus
Franciscus, vermeld in de kroniek, en Anastasia Ludovica,
getrouwd met Godefridus Court, notaris te Elberfeld bij
Wuppertal in het hertogdom Berg.
Van Thomas zelf zijn niet veel gegevens ter beschikking. Hij is
geboren te Ieper op 21 december 1763. Hij was, zoals hoger
vermeld, horlogemaker. Alleszins komt hij niet voor in de
bevolkingstelling van Ieper van 1815, hetgeen zou kunnen verklaren waarom de laatste notas van de kroniek ophouden in
1814. Thomas overleed te Brugge op 24 mei 1820. De aangifte
werd gedaan door zijn jongere broer, de deurwaarder

1
' Brussel. KBR, II 4879
en II 4880
"N° 3969

Benedictus Van Houtte. Thomas, waarvan het beroep werd aangegeven als particulieren, was te Brugge gedomicilieerd in een
herberg in de Steenstraat. 15 In de bevolkingsregisters is hij op
dat adres evenwel nooit ingeschreven: misschien huurde hij er
een kamer.
Wat is nu de waarde van dit kroniekfragment? Het betreft zeker
geen literair of taalkundig interessant werk. Thomas Van Houtte
maakte gebruik van een elementaire woordenschat, en er staan
weinig ongebruikelijke woorden of zinswendingen in de tekst.
Opvallend is dat Van Houtte weinig persoonlijke commentaar
leverde bij de gebeurtenissen onder het Frans bewind. Als een 53
kleine zelfstandige kon hij het niet laten om herhaaldelijk te klagen over de vele vormen van belastingen en contributies. Hij
merkte telkens opnieuw op dat de handel achteruit ging, en dit
is dan het meest persoonlijke accent die hij in zijn kroniek legt.
Tussen de regels is te lezen dat Thomas Van Houtteer een vrij
conservatief wereldbeeld op na hield. De kroniek kan een aanvulling zijn voor studies over de Franse tijd in Ieper, waar het
stadsarchief in de Eerste Wereldoorlog vernietigd werd.
In 1794 vielen de Fransen Vlaanderen opnieuw binnen en met
de overwinning te Fleurus (26 juni 1794) werden de
Oostenrijkers definitief verdreven. Bij decreet van de conventie
werden op 1 october 1795 de voormalige Oostenrijkse
Nederlanden en het prinsbisdom Luik bij Frankrijk ingelijfd. In
1796 werd een begin gemaakt met de rechterlijke en administratieve indeling naar Frans model in departementen, kantons en
gemeenten. De eerste verkiezingen, in maart 1797, konden niet
rekenen op de medewerking van het gros van de bevolking:
over het hele land liet slechts een derde van de kiesgerechtigden
zich effectief inschrijven, en daarvan zou opnieuw slechts een
derde effectief een stem uitbrengen. Bovendien draaide de verkiezing in feite uit op een nederlaag van de Fransgezinden.
Den commandant Girard ende den commandant van de sapeurs
zijn tsaemen destitueert van hunne fonctie door den generael
van 't leger van den noorden omdat zij de force armé niet
gebruykt en hebben den 25 maerte tegen een bende rebelmaekers die met witte vaendels langs de stadtsstraeten ende buyten
geloopen hebben, roepende met een gelijken galm: "Vivat l'empereur". Ten voorderen om dat hij als commandant van de stad
met geweld de kloeken heeft laeten luyden tegen 't gemoet van
de municipaliteyt. Deselve commandenten moeten gaen afwijs
van hun conduit naer 't cartier generael doen ende dan van de
stad word provisionnelijk geremplaceert door den commandant
van de compagnien jaegers dewelke gyster van Brugge gekomen zijn (oorcommandant dezer stad: Kellerman).

15
SAB, registers burgerlijke stand

4 april 1797
Van daege om 9 1/4 uren 's morgens sijn vertrokken als
d' Antwerpsche poorte den depot van de sapeurs die alhier met
't vaendel van 't battaillion in gamisoen lag.
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Gelijk het placaet wegens de kleedinge van de geestelijken van
in het kort gekleed te zijn kwaelijk geinterpreteert geweest
heeft, dat het maer en begreep de gonne die gesuprimeert waeren, zoo gaen de geestelijke seculier wederom als vooren met
hun sutaene langs de straeten.
Om 7 uren tot ten 8 uren 's avonds heeft 't carrillion gespeelt
benevens 't luyden van alle de kloeken van de stadt om kenbaer te maeken dat gekozen zijn bij volle voyzen in de 3 primaire
vergaederingen tot assistenten van de twee juges de paix te
weten de borgers Hyndericus Carton, Ryckx tanneur, Joseph
Keingniaert, Celestinus Dautervaut, Thomas Marchand, Louis
Bouten in d'Elverdingstraete, Ghys in de Zuydstraete,
F. Destickere, Boudry Moureau, Louis Walwein in
d'Hondstraete, Van Houtte Thimotheus barbier, Jean Albert
Costenoble, Debeuf gewezen procureur.
7 april 1797
Om 7 uren 's morgens zijn vertrokken van hier naer Brugge de
borgers electeurs van dit canton om aldaer gezaemdelijk met de
andere electeurs van de communen ende cantons de 4 borgers te
verkiezen om te zenden naer de conventie.
Om 1 uren naer middag zijn in de 3 primaire vergaederynge
gekozen tot municipale borgers R. Meynne met (blanco) voyzen, P. J. Desimpel advt met (blanco) voyzen, Struye de Patin
met (blanco) voyzen, P. Werkyn van Zandycke met (blanco)
voyzen, Dewilde woonende in de Lombaert met (blanco) voyzen, Smaelen Moerman met (blanco) voyzen, L. Bouten homme
de loi woon ende in Dixmudstraete met (blanco) voyzen, het
welke naer 't hoopenen der schrutin aen de borgers in ider vergaederinge kenbaer gemaekt geweest heeft, naer welk den president met de scrutateurs van den primaire vergaederinge zig
getransporteert hebben met de busse van de voyzen naer de
maison commune om aldaer daer bij te verblijven permanentelijk tot ten 4 beuren, als wanneer de municipaliteyt zal volgens
verzoekt der primaire vergaederynge vergadert wezen.
Om 4 beuren heeft de municipaliteyt vergadert, ende de presidenten met scrutateurs van ider primaire vergaederinge hebben
overgelevert aen de municipaliteyt de voyzingen der gemeenten, waer op den president der municipaliteyt Louis Van der
Ghinst uyt den kamer der vergaederinge gekomen is en heeft de
naemen der nieuwe gevoysde municipaliteyt aen 't gemeente
van 't canton van Iper kenbaer gemaekt, die met een uytgalmende stemme geaplodiseert geweest heeft ende den borger
Vanderghinst bespot ende belaggen, waer op hij seffens den
commissaris van 't pouvoir executif Van Lerberghe daer van
part gegeven heeft, die seffens de force armée gevraegt heeft om
't ordre te houden. Dan hebben de gemeenten het geluk der
kloeken gevraegt die hun geaccordeert geweest heeft. Ook de
president Vanderghinst heeft gezeyt dat ze konnen zullen 3 daegen luyden. De gemeenten hebben gevraegt om te mogen schieten tot vreugt maer heeft hun voor antwoorde gegeven geweest

dat zulkx van de magt van den commandant was, die hun alreede kennisse gegeven hadde dat zulkx niet en vermogte te
geschieden. Eenige borgers hebben dan nog gevraegt om te
mogen illuminatie houden, maer de meerdere deelen van de
gemeenten hebben dit selfs afgeslaegen om dat zulkx eenige
troubelen zoude konnen veroorzaeken bij den avond. Zoo dat
den commissaris van 't pouvoir executif gezeyt heeft dat hij op
den dag van morgen ten 3 uren naer middag stelde den tijd tot
't installeren van de municipaliteyt.
's Avonds van ten 6 tot ten 8 uren heeft 't carrillion gespelt met
het luyden van alle de kloeken van de stad voor de nieuwe
municipali teyt.
In den primaire vergaderinge heeft gegoutteert geweest, met een
borse voor de klockluyders van de stadt.
9 april 1797
Van ten 9 tot ten 10 uren heeft de municipaliteyt het carrillion
laeten speelen beneffens 't luyden van alle de kloeken van de
stadt voor de inneminge der stadt Trieste in Italien door de
Fransche republicaenen op d' Oostenrykers.
Ten 11 uren 's morgens hebben de presidenten benevens de
scrutateurs van de drye primaire vergaederingen op de maison
commune overgelevert aen den commitheit van 't pouvoir executif ende municipaliteyt alle de processen verbael van ider
hunner vergaederinge die gehouden geweest heeft volgens de
Fransche wetten.
Van ten elf uren tot ten 12 ende ten slotten 2 uren heeft carrillion gespelt met 't luyden van alle de kloeken van de stad voor
de nieuw municipaliteyt.
Ten 3 uren naer middag met spelen van 't carrillion ende 't
geluyd van alle de kloeken van stadt is de nieuwe municipaliteyt gegaen naer de maison commune (gewezen stadthuys) ende
aldaer hun laaten installeren door den commandant Van
Lerberghe. Bezit nemende van alle de bureaux op de zelve plaetse, wiert verzogt door den commandant Van Lerberghe aen
den commandant de force armé om 't goed ordre te konnen houden. Maer niet tegenstaende dies, die zelve oude municipaliteyt
in den aedt van 't gemeente zoo daenig lyggende, wiert met
hunnen uytgank belaggen ende beschompen door de gemeenten, zoo daenig dat de nieuwe gekozen municipaliteyt zig
genoodzaekt vonde van de oude municipale zelfs één voor één
uytgeleid te doen, ten alle kante de borgers verzoekende van die
menschen te laeten stylle naer hun huys gaen, het gonne de borgers wat stildede. Maer men hoorde ze gedeuriglyk schreewen
als den president Louis Van der Ghinst naer zijn huys vertrok op
de straete, zoo daenig dat hij haessemloos naer zijn huys vlugtede. Den borger Ignatius Lieverman, officier de police, die in
den haedt van de gemeenten ock ten vollen is, niet min met
gewelt beschompen ende besmeten, ende den borger Denis Bay
secretaris ook niet min, zoo dat zij op straete kommende hebben
moeten vlugten voor den toeloop der gemeenten.
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Den commissaris Honoré Van Lerberghe willende zijne magt
bethoonen ende laeten blijken dat hij van de gemeenten geensints en vreesde, heeft seffens de hoofdwagte laeten verdobbelen ende zoo alle de soldaten laeten onder de wapens koomen
op de Groote Mart, gedeuriglijk met den formatie van de troupen op de Markt wandelende, maer ten langen lasten gelijk het
volk maer uyt zijne oorzaeke hagter den zelven Van Lerberghe
hoogwit en hadde, zoo op het aenhooren, heeft de nieuwe municipaliteyt gedeputeert den borger Struye en Smaelen beyde
municipalen naer de markt, den commandant verzoekende van
zijn volk uyt de waepens te laeten gaen, het gonne geschiede
ende den commissaris Van Lerberghe verzoekende hem te willen verdwijnen voor dezen hoogenblyk uyt oorzaeke dat 't
gemeente maer en vergaderde om hem ende bezonderlijjk door
zijn krijgsmagt die hij op voet stelde. Maer te vergeefs, hij ende
wilde zulkx niet aenveerde, den kop ard ende hertneckkig hebbende. Zoo dat de zelve municipalen ten langen lasten de
gemeenten met goedheyd aengewackert hebben om elk met alle
spoedt naer zijn huys te gaen, het gonne geschiede door de zorgvuldige zorge van den borger Struye.
's Avonds van ten 6 tot ten 7 uren het geluydt van stad gegeven
voor de nieuwe municipaliteyt.
11 april 1797
Van desen dage hebben de borgers verwittigd geweest van de
nieuwe gekozen borgers der municipaliteyt ende dat deselve
gekozen hebben voor officier de police den borger Brydelands
zoone ende Mariceau, voor desen, ten tijde van de Duytschen,
zij waren employéen der domainen.
12 april 1797
Vandaege is ene compagnie Bretons wedergekeert gekomen,
aflossende een compagnie jagers die alhier in garnisoen lag
ende die gaet morgen vertrekken.
Op de verkiezynge van onse nieuwe deudelijke borgers der
municipaliteyt heeft van een borger deze digten gemaekt
geweest:
Weg, Jacobiters, weg, U poging is verlooren
D'heer Regis Meyne is eerst tot het bestier vercooren
die in de zuydstraet woondt, Desimpel advocaet
ook Struye de Patin, een man soo lief van staedt,
Werkyn van Zandycke, ook Dewilde is uytgelezen
van uyt de Lombaertstraet, om mede aen 't hooft te wezen
met Smaelen Moerman, wie geen snor en onbreeckt
nog Louis Bouten med, spijts alwie tegenspreekt.
Deez jonge rechtsgeleerd, sal helpen onderschraegen
het waerdigh burgers recht. 0 overblijde daegen,
de vuyle nevels verdwijnnen uyt 't gezigt,
't wil d'angenaeme zon vertoond haer elder ligt.
15 april 1797
Vandaege is er van wegens de municipaliteyt gepubliceert als
dat alle huysen, logement houdende, hunne wooning konnen te

kennen geven aen den municipaliteyt om dan buyten de borgerlijcke huysen te logieren de daegelijksche militairen die der
kommen.
19 april 1797
Van desen nagt sijn de poorten geopent geweest om te laeten in
stadt komen onze gekozen electeurs van Brugge, alwaer sij
benevens de electeurs der andere cantons gekozen hebben voor
membre van den raed der ouderlingen van de conventie nationael tot Parijs d'heer Marannes van Vueme, ende voor den raed
van 500 en d'heer Francis Beyts advt. tot Brugghe, Charles De
Vroe advt. van Ipre, De Burck van Cortrick ende (blanco) van
Ostende.Voor 't departement zijn voor de conventie die van 500
Franc. Beyts van Brugge, P. Dovins d'Eggremont van Cortrick,
Care! Devroe van Ipre, B. Deurwaerdere van Brugge, Pyl. Voor
den tribunael (blanco).
20 april 1797
Vandaege heeft 't carillion gespeld met 't luyden van alle de
kloeken tot vreugd dat er zulke goede members gekozen zijn tot
Brugge van de verzaemmelde electeurs van 't departement der
Leye.
Alle den meestendeel der levensmiddelen die men besonderlijk
noodig heeft zijn van geenen hoogen prijs, maer in tegendeel
alle specerien zijn gheel hoog in prijs want dat komt van de
eylanden ende de Engelschen hebben die al door den orloge
gewonnen, zoo dat de broodsuyker vercogt word 26 stuyvers 't
pond, de bruyne potsuyker 14 stuyvers, de candys suyker 24,
een note muskate 8 stuyvers ende alle andere specerien naer
advenante.
24 april 1797
Van desen naermiddag heeft den commissaris van 't pouvoir
executif Honoré Van Lerberghe in de presentie van den ontfanger der nationale goederen den borger Jonval ende twee gedeputeerde der municipaliteyt gehouden publyke venditie van alle
de meubelen toebehoorende aen de gewezen monincken van
d'abdije van St Jans binnen Ipre, welke goederen al voor eenen
uytnemenden leegen prijs vercogt geweest zijn.
26 april 1797
Vandaege is er gehouden venditie in 't klooster der paters
Carrnels van hunne kerkgoederen.
Daer is gepubliceert van wegens het departement dat alle degonne eenige pretentien van tomben ofte zarken hebben in de
gesuprimeerde klooster, hun toebehooren aen hun ofte famillie,
dezelve aen departement kannen reclameren, dat die hun zal
wederom gegeven worden.
Ook dat den commandant der genie den borger Borreman aen
ene ider verbied op de vestens ofte glacie te gaen om geen inder
aen de garsyngen te doen.

57

29 april 1797
Vandaege heeft de municipaliteyt deser commune laeten uytbellen dat alle borgers verwittigd wierden dat den commissaris
van 't pouvoir executif Van Lerberghe hun schryftelijk hadde
laeten weten dat hij ontfangen hadde de tydinge dat de priliminairen van den vrede met den keyzer van Oostenryck ondertekent waeren, waerop de municipaliteyt een ider ordonneert van
3 dagen lang zijn dry coleurde vaendel uyt te hangen ende op
dezelve 3 dagen dat het carrillion zal speelen.
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1 mey 1797
Men vercogt gedeurig in alle de kerken alle de omomenten zoo
authaeren, predikstoelen ende heeft d'heer P. Vandermoere pastor van St Maertens gekogt den predikstoel der predikheers
ende aen de kerck van Ste Maertens verlent (100 Fransche
croonen).
10 mey 1797
Daer is vercogt in hospetael militaire vandaege alle de beddens,
yserwerk ende menigte andere ustensilen.
Alle daege wort er publyke venditie gehouden in de gesuprimeerde cloosters van kerkgewaet, authaeren, bigtstoelen, boeserien ende meubelen ende dat alvoor een van de kleynste prijsen.
20 dito
zijnder gekomen 20 jaegers te peerd.
29 mey 1797
Vandage heeft er gehouden geweest den verjaerdag der
Fransche victorien, tot welcke ceremonie alle de troupen onder
de waepens op de Groote Mart stonden benevens de municipaliteyt om te hooren den commandant van stad een discours
afleesen ten voordeele van de republike ofte zoo geseyt toegeygent aen de liberteyt ende vrijheyd, alles onder het losbranden
der canonnen op de stadswallen ende speelen van 't carillion.
24juny
Vandage heeft er eene generaele beroepinge des confraters der
stalen boge plaetse gehad in d'herberge "Den Hert" op de
Boesingsche Calsiede.
28juny
Vandaege zijnder 5 compagnien Fransche voetgangers van
Cortrick gekomen om hier in gamisoen te liggen.
30 dito
sijnder van hier vertrokken compagnien jager te voet.
1 july 1797
Vandaege heeft den bailliu met eenige gendarmen afhaelen alle
het vleesch op banken en vleeshuys beneffens de cramtiens op
de Groote Mart degonne van geen patente voorzien en waeren.

13 oust 1797
Vandaege heeft er een beroepynge der handboog plaetse gehad,
degonne soo brilliand geweest heeft dat men noyt geen zulke
geweten en heeft. Daer wiert op een perse buyten
d' Antwerpsche poorte aen de citadelle 183 vogels opgezet van
de compagnie die sig vergadert in d'herberge van de Sr.
Verschaeve daer nevens. lder peloton bestond in 4 mannen ende
ider persoon en vermogte maer sijn vogel op te setten zoo dat
ider confrater maer 4 schooten in een ronde en konde geven.
Ider vogel opgezet betaelde 3 Fransche croonen ende die afgeschoten hadde 4 kroonen min en agste. Den oppervogel was op
23 gelijke croonen ende de 2 zijdsvogelen 13 kroonen. Alle de
schotters sijn den 13, sondag wezende ende kleynen Thuyndag,
's naermiddag om 2 uren vertrokken uyt d'hostelie St Laurent
in d'Hondstraete bewoond door Sr. Dehem, vergezeldschap
door 2 trommellaers, naer welk kwam een vaendel der drye
koleuren der Fransche republyke, aende regter sijde een confrater op sijne schouder het inleggeld ende aen d'ander sijde van
het vaendel was gedregen het nomber bard der schotters volgens de lotynge, naer welk kwaem een militaire musique ende
dan 2 jongen draegende een houten standarken waerop gezet
was den oppervogel beneffens de 2 zijdvogelen, 2 jongen droegen daer agter een mandeken met alle de vogel, nog 2 jongen
droegen ene gelijk standarken met de 3 opperboekeen, 2 meysken droegen een mandeken met alle de boukeen, naer welke
kwaemen 2 commissarissen van de municipaliteyt om alle
geschillen in de zelve gaeyfeeste te konnen weiren, ende daerbij kwaemen alle de confraters van dezelve compagnie die de
beschrijvers waeren beneffens een uytmundende getal van
schotters ende andere persoonen. Gekomen sijnde bij de perse
wiert er geschoten tot ten 7 uren sonder dat er een der oppervogelen afgeschoten waeren. Des anderendags wiert nog eens van
8 uren tot ten 11 uren geschooten voor welke ure den oppervogel afgeschoten wiert door een landsman buyten Cortryck ende
de 2 zydsvogelen hebben gelot geweest met 73 kleene vogelen.

" mogelijks is de wijk
"Pauwtje" of
"Pauwtjeshoek" bedoeld.
Deze lag langsheen de
Zonnebeekseweg, even
buiten de Antwerpse
poort of Menenpoort
(met dank aan Rik
Opsommer).

Oust 1797
heeft de compagnie van de stalen boge van Paukien, een voorgeborgte buyten d' Antwerpsche poorte een plegtige gaeyfeeste
uytgegeven op eene perse ter herberge van Sr. Vercruysse tot 't
zelve Paukien 16 bestaende in vogelen waervan den oppervogel
bestond in 12 Fransche croonen ende afgeschoten geweest door
François Gaubeau van de stad Meesen, de 2 zuydvogels hebben
gelodt geweest, waervan d'eer Van Zandicke een heeft ende een
peloton van de stadt Belle die stonden op 6 Fransche croonen.
Den inleg was een croonstuck voor ider peloton ende hetzelve
was met een schoone musique vercierd.
6 7bre 1797
Vandaege is afgehaelt den borger Maesterleet, mesagier van de
afgedanckte municipaliteyt, den welken beschuldig is verkogt
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t'hebben de boucken van de stadt comptoiren: te weten van 't
comptoir der quydscheld (quitscheldt was 't comptoir der weezerie waer alle staeten geenregistreert wierden). Den zelven
heeft gecompareerd voor een tribunael correctionnel, men heeft
hem gevraegt van wye hij 't ordre gehad heeft van die boucken
te verkoopen, onder ander een partie dewelke al verscheene
waeren in snuyfsakken ende andere om deksels voor almanacken, ende van dat previlegiebouck van de stadt en was er maer
het deksel meer. Hij heeft verantwoord van Andries D'Haeme,
oud comptoirclercq der gewezen magistraeten, wat vals was
ende hij is tot ander interrogatie naer 't gevangennuys geleyd.
10 7bre
Vandaege heeft er met den handboog tot Coleta Peene, de weduwe Pieter Jacobus Verschaeve, buyten d' Antwerpoorte een
beroepen der confraters geweest waer van den oppervogel
bestond in 3 Fransche croonen, ende de zydvogels den elf, ende
kleyne een vierde croonen. Den oppervogel is afgeschooten
door eene sekeren Polderman voor desen knegt van Petrus
Bisschop.
Daer zijn 150 soldaten ingekomen om hier te verblijven bij de
reste van hune bataillion ende gelijkerwijs geen fomiteuren
voor de militairen meer en zijn hebben zij moeten bij de borgerie gelogiert zijn.
Noydt en heeft er zulke een gedeurige vreugd geweest van
gaeyfeesten als jegenwoordig want men niet anders meer en
ziet, soe wel kleyne jongens als groote. Ten allekante staender
gaeypersen ende men zied niet anders als schieten.
11 7bre 1797
Vandaege heeft er eene uytnemende strom geweest van reegen
zoo magtelijk straf dat de huysen daer beefden. Het zelve weder
kwam uyt den westen en is al den oostenschen kandt verdweenen, het heeft maer eenenige minuten gedeurt maer alles
was onderstroom. Noydt en heeft er zulke een regenvlaege
gevallen.
19 7bre 1797
Alsoo volgens het nationale decreet aen dese geestelijke priesters toegecommen is het verbod van eenige publyke diensten te
mogen exerceren, ten sij dat sij aen de wet in gelijkvormigheyd
van de republyque toestaen van hunne sommissie ende eedt te
doen, waer door sij g'oorsaemheyd aen de republyque besweeren ende aedt ende nijd aen de koniglijke tyrannie, ende gelijk
zulkx moet volbragt wezen jegens den 20 dito of dat sij moeten
renonceren aen hunne ampt, soo sijnder uytnemende menschen
die naer de kerke gaen: het schijndt dagen te zijn grooter als
d'heyligdagen selfs. Immers den toevlugt der menschen tot de
godvrugtigheyd is onuytsprekelijk van dese daegen uyt vreeze
van ontbloodt en beroofd te sullen worden van hunne priesters.

21 7bre
Gelijkerwijs tot eeden nog geen geestelijken en hebben de sommissie nogte eed willen doen, zoo zijn vandaegen de prochiekerken gesloten benevens nog eenige andere kloosters gelijk het
St Jansgasthuys, 't Bellegasthuys, Swarte Nonnen, ende de
gonne alleenelijk niet gesuprimeert en waren. De menschen sijn
zoo tot God godvrugtig dat men hen siet knielen voor de kerkedeuren in 't midden van de regen om van God genaede te smeeken want men siet klaerblijkende dat God de straffen over de
menschen send om hun over hunne abominabele boldaedigheden te straffen.
Daer is gepubliceert dat de plaegen van de beesten al den kand
van 't Wielke is, dienende voor waerschouwynge.
Alle de kloosters dewelke gesuprimeert zijn ende waer van de
goederen verkogt zijn, besonderlijk de kerken, ende zijn niet
meer kenbaer: zij gelijken jegenwoordig meer aen een barre
scheure als aen een huys Godts want alles is afgebroken: doksael, bichstoelen, orgels, authaeren etc ... Blijft niet anders meer
over als de 4 bloote meuren.
Daer is gepubliceert de contributie mobiliaire ende personneel
op huysynge, domestyken en andere. Bedraegen voor de
geheele Fransche republyke 60 millioenen livers waer van de 9
vereenigde departementen moeten betaelen 6.197 .000 livers,
hebbende 3.020.770 zielen, waer van 't departement der Leye
moet betaelen 1.187.700 livers, alles volgens de populatie gerekent, want in dit departement der Leye zijn 475.118 zielen ende
in de geheele republyke, begrepen alle der departementen, sijnder 31.904.349 zielen.
22 7bre 1797
Om 5 uren 's morgens heeft het kanon van de rampaerden geannonceert den Franschen republicaenschen nieuwjaerdag ende
om 7 uren het carillion tot ten 8 uren voor 't selve gespeeld. Om
11 uren 's morgens met het losbranden van 't canon van de
stadtswallen ende het speelen van het klockspel zijn alle de
troupen op de Groote Mart hounder de wapens gekomen, alwaer den kommandant benevens alle de officieren zijn gaen uythaelen de municipaliteyt om present te zijn bij de troupen ende
aldaer door eenen committeerden officier te hooren afleesen een
geschryft toegeeygent aen de vrijheyd ende broederlijkheyd.
Men ziet alhier veele Fransche gedeporteerde ende emigranten
passeren dewelke met kragt van een decreet over eenige maenden naer hun vaderland wedergekeert waeren maer jegenwoordig opnieuws moeten volgens nieuwe decretatie met droefheyd
hun retireren buyten de limiten van de Fransche republyke.
Van desen avond hebben de vrienden van de republyken zoo
genaemt ende ander eenige borgers van deze stad de gonne de
vrijheyd vooren staen een baele uytgegeven in d'herberge genaemt "Den Engel" agter de gewezen abdye van St Jans aen de
somme van 6 livers ofte een Fransch croonstuk voor alle borgers, ende voor de militaire gratis.
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Ook woort er alle daege aengeplakt aen de poorten dat er in
weydingen van d'omliggende plaetsen van de stad beesten
bevonden zijn besouct met de plaege
29 7bre 1797 sijnde St Michielsdag en schoon weder
gelijk al de kerke gesloten zijn zoo hebben een uytnemende partye menschen van de stad gaen messe hooren op Vlaemertynge,
Voormezeele ende andere aenliggende prochien alwaer de kerken nog niet gesloten waeren.
62

1 8bre
Vandaege sijnde sondag hebben veele menschen voor de lesten
keere gaen messe hooren in d'omliggende prochien, want deselve ook gaen met 't publiceren geslooten zijn.
8 8bre 1797
Bij ordre dat er geen uyterwerkende teekenen van religie en vermogen te zijn doet men af alle de beelden van buyten aen kerken ende huysen gelijk Onse Vrauwe aen 't gasthuys op de
Groote Mart ende andere.
12 8bre 1797
Van dese daegen is er een subit order gekomen naer den commandant om op deselve ure seffens het meeste getal van sijn
garnisoen naer de stad Antwerpen te senden alwaer er eenige
troubelen ontstaen sijn wegens de catholycke religie.
Den voorledene sondag hebben de vier prochiekerken geopent
geweest van ten 8 uren 's morgens tot ten 12 uren ende naer
middag ook van gelijke 2 uren, het gonne alle daege sal sijn
jegenwoordig. Dat bij consent van 't departement, nogtans gelijkerwijs geene priesters hunnen eed gedaen hebben en hun tot
dienst gepres(enteerd) en is er geen dienst gedaen maer men
gaet leesen ende daer branden keirsen op de authaeren ende de
lycken worden naer de kerken gedregen. Men set die daer ende
de menschen lesen een _ willen ende sij dragen dan den dooden
naer 't kerkhof ende daer is gepubliceert dat er geene uytweindige teekenen meer en vermogen te zijn van religie, soo dat teenemael alle Onse Vrauwe ende heylige beelden op kerken ende
aen houcken van straeten ook alle de kruyssen op thoorens ende
kerken, immers alle uytwendige teekens alles vernielende.
Van dese daegen heeft er eenen inspecteur generael komen
revue passeren van 't garnisoen van dese stad.
15 8bre 1797
Vandaege heeft den abbée Devarver, voor desen intrus van cappelken bij Rousbrugge, messe gelezen in de kerke van St Jacobs
naer alvooren op stadthuys sijnen eedt gedaen t'hebben hetgonne volgens de wet aengeplakt is in deselve kerke op wat maniere hij die gedaen heeft. Daer was een uytnemende gedeelte van
borgers om zulkx te zien ende met hem te spotten maer de troupen, om alle desorders te beletten, wierden van den comman-

dant daer naer toegezonden. Eenen borger met naeme Cooren,
cuyper van hambagte, wiert aengevat ende seffens in de gevangenisse geleyd geweest om met ten tijde gejugeert te worden
volgens de Fransche wetten (als standregt in plaets van vryheyd).
218bre1797
Vandaege om 11 uren 's morgens heeft de municipaliteyt benevens het corp der troupen gegaen naer de gewezen casselrie
alwaer den tribunael correctionneel jegenwoordig gehouden
word ende daer heeft afgelesen geweest ene beclaegende
afschryft over de dood van den Franschen generael, een hooft
van den Rhyn, Ie citoyen Hoche, alles onder het spelen van het
klokspel ende het losbranden der canonnen op den stadswal. 11
23 dito
Vandaege sijnder 2 compagnie jagers te voet van Nieuport hier
komen in garnisoen liggen.
28 8bre 1797
Van ten 11 uren 's morgens tot ten 12 uren heeft den commandant van de stad laeten schieten met de groote canon op de
stadtsvestens benevens het speelen van 't carrillion over de
maere die hij ontfangen heeft dat den vrede tusschen de
Franschen ende den keyzer van Oostenrijk onderteekent is. 18
30 dito
Vandaege is het venditie van de kerkegoederen van de paters
recoletten (den schoonen autaer Q.L. van Thuyne aen
Lerberghe).
31 8bre 1797
Vandaege om 11 uren 's morgens heeft het grouf geschot van de
wallen geschoten geweest over den vrede tusschen de
Franschen ende 't huys van Oostenrijck, tot welkers oorzaeke
de troupen zijn gaen uythaelen de municipaliteyt ende naer den
tempel van den reden geleedt hebben, alwaer er afgelezen wiert
de artikelen van den vrede waerbij de Nederlanden aen de
Franschen blijven ende den keyser heeft integendeel de Istrys
ende Dalmatie in lntalien met de republike de Venise.
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4 9bre 1797
Van desen nugten heeft sekeren Dumortier, ex-ricolet ende
jegenwoordig professeur der studente schoole, synnen eed
gedaen enden des anderendags messe gelezen in de kerke van St
Maertens alwaer er veele menschen waeren temeer om dat het
een deugdelijken geestelijken man is ende alle dage leest hij
messe in deselve kerke met niet min volk om die t'hooren gedaen.
Den borger Lerberghe commissaris heeft de kerke van de gewezen paters predikheeren ende augustinen gecogt voor de somme
van (blanco).
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10 9bre 1797
Vandaege is vercogt het pavement van de gewezen kerke van de
paters recoletten voor de somme van 330 livres, ende den orgel
voor 360 livres, het kleyne doksaelken voor 30 livres in gelde.
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12
Daer zijn geplakt 't klooster van de gewezen carmels, nonnebosschen, capucinen ende discalsen om te koopen.
D'heer Josephus Demezemaeker, artsdiaken van alhier ende
gewezen primus van d'université van Loven, benevens Ghys
canoning ende d'heer Benedictus Lamarcq hebben de eed gedaen volgens de Fransche wet van den (blanco).
12
Van desen morgen wesende sondag heeft er in een puype ofte
geseyd waterput voor d'huysen van den slyncker kand in den
Torrestraete daer in is gevonden geweest een dood lichaem ende
naer curatie van serusins deser commune ende het denonceren
van gesuprimeerde nonnekens is het bevonden te sijn een gewezen arme Claere geboortig van Burburg, bij de gonne tzedert
eenige jaeren haeren synnen verlooren had ende niet tegenstaende de toesienigheyd die op haer genomen was, deselve een
ogenblyk gesissiert hadde, tot haer ongeluk.
16 9bre 1797
Verseyde geestelijcken hebben hunne eed gedaen van deze daegen. Ende de kerke van Karmels (aen sekeren Hendrick
Verstraete wiens vader voor desen was coutsier van den bisschop Wavrans), Nonnebosschen (aen Pieter Beke d'oude
schuppenier die voor dezen bargieketser geweest hadde), capucinen (aen Jan Ferryn procureur ende carillionneur deser stede),
ende discalsen (aen Thimotheus Vanhouten bij ordre onder de
hand voor deselve paters) zijn vercogt aen particuliere persoonen.
20 9bre
Vandaege zijnder 500 man gekomen in gamisoen liggen, commende van den Rhyn.
22 dito zijn de troupen dewelke hier in gamisoen Jagen vertrokken vervult zijnde door die den 20 deser gekomen waren.
Gelijkerwijs geene foumiteuren militaire meer en zijn zoo moeten alle de borgers 2 soldaten logieren voor 3 dagen, elk hun
gevende ligt ende vier, ter welker oorzaeke groote murmuratie
onder de borgerie. Voor hun reden seggen: vermits wij teenemael uytput zijn door dien langdeurenden orlogue moeten wij
nog zoo met logementen geplaegt sijnde. Maer op vraegen van
den commandant van stad heeft de municipaliteyt de rijke lieden meer getaxiert als de gemeene borgers hun tot 4 en 6 soldaeten gevende.

De kerck en clooster der Swarte zusters in St Maertenstraete die
zeer vele geruineert was is vercocht aen Joos Roffiaen mre metser, de kerck door hem afgebroken, een bleekerie daeraf gemaeckt met eenige huysingen.
24 9bre 1797
Vandaege is er gepubliceert vanwegens de municipaliteyt op
streng verbod van aen eenige militairen dranck te verkoopen
naer d'avondretraite ende aen der borgers naer 10 uren 's
avonds.
Het is onmogelijk te schrijven op wat maniere de borgerye uytgeput sijn van den gedeurenden orlogue ende door den coophandel die jegenwoordig teenemael doodt is, waer door men
niet anders meer en hoort ende en ziet als bankrouten gebeuren,
ende daerdoor g'heele famillien tenieten gaen door de geweldige contributien ende lasten die men jedendaegs moet gedeuriglijk betaelen.
30 9bre
Om 5 uren 's avonds heeft den commandant laeten de generaele van alarm slaen omdat de troupen in de cartieren niet en wilden gaen, dat sij bij de borgerie wilden gelogiert blijven, ende
naer veele onnenigheden heeft hij hun tot ordre gebragt.
Daer heeft vanwegen de municipaliteyt een brief uytgezonden
geweest naer alle welhebbende borgers dat zij verzogt sijn binnen de 24 uren te leveren d'een een maltratse ende d'ander een
paer laekens op pene van gelogiert te worden van militaire volgens de wet naer discretie.
1 Xbre 1797
Van dezen avonds is er gepubliceert dat alle de borgers die willen met den dag van morgen van den commandant versogt sijn,
van hun te kennen te geven om de wagte optrekken, dat sij sullen broed en vleesch hebben voor hun dienst.
2 Xbre
Vandaege sijn alle de troupen vertrokken van hier naer Ryssel
ende eenige ambagtlien hebben de wagten overgenomen volgens 't versoek van den commandant van den dag van gysteren.
4 Xbre 1797
Vandaeghe om 1 uren naermiddag zijnder gekomen van
Cortrick een detachement voetgangers om hier in gamisoen te
liggen, dewelke afgelost hebben de borgelijke wagten ende zijn
gaen liggen in 't cartier.
10 Xbre 1797
Vandaege is er gepubliceert dat alle persoonen welke in huysingen woonen van gesuprimeerde cloosters ofte eenige andere
goederen van lande daer aen in pagtinge hebbende deselve moeten kenbaer maeken.
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Daer sijn al verscheyde geestelijken die hunnen eed gedaen hebben, dewelke dagelijkx messe lesen ende naer welke diensten de
borgerye als naer gewoonte gaet, uytgenomen eenige schrupuleuse menschen de welke daer van niet en willen hooren.
Ook sijnder dagelykx geestelijke goederen verkogt welke verkoopynge geschiet binnen de stad Brugghe.
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16 Xbre 1797
Vandaege is er gepubliceert een wet waer bij dat de gonnen een
patente van 20 moeten hebben zullen den 10 penninck van
huyshuere moeten betaelen.
29 Xbre
Vandaeg is gepubliceert dat er te verpagten is de visscherye.
Ook dat eenider op den dag van morgen en vermag naer den 11
uren 's morgens te werken ende dat de cooremart gestelt is op
den elf uren uyt oorsaeke van de vieryngen van teekenen het
vredetractaet tusschen den keyser ende de Fransche republique,
waerdoor 't Nederland aen de Franschen blijft. Ook dat alle borgers zullen met ligt vieren.
Om 6 uren 's avonds heeft carrillion gespild met het lossen der
cannonnen van de stadswallen voor den feestdag van morgen.
30
Om 11 uren 's morgens hebben alle de geemployeerde van de
republyque binnen de stadt, benevens de militaire, processiewij s van stadhuys gekomen vergeseld met eene musique ende
geexcorteert door een detachement voetgangers ende jagers te
paerde. Sijn gegaen al de Suydstraete, Kleermarckt, Nieuwe St
Jacobstraete naer den temple de la loi die op de gewesene casserye op de Mart is, alwaer gekomen sijnde heeft den professeur
van 't collegie van de studenten een discours op den peys ende
de vrijheyd afgelesen, dewelke hij gemaekt hadde voor de
municipaliteyt ende voor hun aflas, dan heeft den commissaire
du pouvoir executif Honoré Van Lerberghe van gelijke een discours afgelesen. Dan heeft er eenen borger hem gepresenteert
om een liedeken te syngen op de peys ende tegen de koningen,
edelen ende de geestelijken op den voys van de Marsilloise.
Dan heeft er een soldaet een ander liedeken afgezongen. Dan
heeft den commissaire de guerre een lang discours gedaen hetwelke uytleyde hoe de geestelijke de menschen jegenwoordig
bedroogen met hunne nieuwe gemakte religie ende hoe zij 't
evangelie verandert hebben. Soo van gelijke tegen den edeldom
ende zoo voorts. Des avonds om 8 tot ten 10 uren heeft er een
illuminatie geweest hetzelve vergeseld door speelen van 't carrillion ende 't losbranden van 't canon. Des avond was 't er
baele.
31 Xbre 1797
Van desen avond heeft er voor den vrede met den keyser een
schoon vierwerk geweest op de Groote Mart waer in sig verbilde Liberté, Egalité, Buonaparte.

5 january 1798
Vandaege sijnder 2 compagnien jagers gekomen van Antwerpe
remplacerende 2 ander compagnien die hier liggen in gamisoen,
maer de gonne die hier liggen, voordat sij vertrokken sijn, hebben menigte ruyten van dese nagten met hunnen sabels en stokken aen paisibel borgers gebroken.
16 january 1798
Vandaege isser gepubliceert de supressie van d'enig resterende
cloosters in dese landen, capittels, confrerien, fabryken, tot
welke oorzaeke alle de canonningen, pasters ende andere geestelijken die in huysen woonen toebehoorende eenige capitels,
fabriken deselve moeten ruymen ende leedig maeken.
Een compagnie borgers van stad verbeelden eenige comedien
boven het Vleeschhuys op theater alwaer er een grote menigte
van borgers die daer gaen sien.
23 january 1798
Vandaege sijnder 150 dragonders van Ryssel gekomen dewelke
morgen naer Brugge vertrekken.
26
Gyster ende ergister sijnder alhier gepasseert 2 bataillions
komende van Ryssel ende gaende al den kant van Ostende.
30 january 1798
Van deeze daegen sijnder verscheyde bataillions troupen gepasseert gaende naer den kant van Ostende en Duynkerque om den
oorloghe tegen de Engelsche op de zee te gaen doen.
Ook heeft den emprunt persoonnel ende mobilier gepubliceert
geweest voor 6en Fransch republicaens jaer.
Men heeft in de kerke van St Maertens 2 vondelyngen in den
tijd van een maend gevonden: dit dient maer om te toonen hoe
verre de debauche jedendaegs gaet. Het is onuytsprekelyck dat
nog oorloghe, nogte ziekte, nog geen straffe Godts dewelke men
daegelijkx over onse landen ziet hangen de gemeenten konden
tot God keeren. In plaetse van den almogende te bidden ende
smeeken, men siet niet anders als plaisieren, bauldaedigheden,
etc". op dezen hellendigen tijd.
7 february 1798
Van deze daegen zijnder aengestel geweest 2 borgers van deze
stad tot het aenteekenen van de taxatie die gestel zal moeten
worden tot de contributie personneel, den welke zijn de borgers
Vandaele doctoor, Comyn deelsman.
8 dito
Van deze nugten is er nog eens een kleyn onnozel geschaepen
kynd gevonden geweest dood en in wat kleedynge in de
Dixmudstraete.

67

68

Om 2 uren naermiddag hebben alle de administrateurs civil en
militaire van de maison commune gecomen, geaccompanniert
door de troupen, gegaen naer den temple de loi, alwaer sij hebben moeten besweyren den aedt ende nyd aen 't coningdom
ende getrouwigheyd aen de Fransche republique ende aen de
Fransche constitutie van 't derde jaer, naer welk sij gecomen
sijn op de Groote Mart om te planten den nieuwen boom van
vrijheyd, den gonnen geplant geweest heeft regt tegen de fonteyne. Zulkx moet geschieden alle jaere, te weten als den ouden
boom dood gegaen is. Welke seremonie geschiede door het
gedeurig speelen van het klokspel. Des avond wiert er een
schoon vuurwerk ontsteken in 't midden van de mart, het gonne
ontsteken wiert door een vuurduyveken, het welke kwam gevlogen van de maison commune naer 't vuurwerk. Ook zijnder verscheyden gemasscherde baelen geweest, het gonne tsedert niet
geschied en heeft.
Van dezer daegen heeft er gepubliceert geweest dat nietmaend
en vermag op straete te masscheren.
13 february
Van deese daegen heeft er nog eenig changement plaetse gehad
in ons gamisoen.
16 february 1798
Vandaege heeft er door 4 draegers een lijk gedregen geweest
naer St Jacobskerke ende tselve wierd in de voorkerke aldaer
afgezet sonder seremonie ofte priesters of iets dat tegen de nieuwe Fransche wet is. Den abbée Devarver die sijnen eed gedaen
heeft ende aldaer priesterlijke diensten, heeft de officieren van
policie gevraegt benevens 2 soldaeten en heeft arrest op sijne
eygen priveel(?) op tselve lijck gedaen. De vrienden ende draegers van tselve lijck zulkx siende hebben tselve lijck verlaeten
in d'anden van den exploiteur, den gonne daer mede verleegen
sijnde, heeft ondertusschen gevraegt den juge de paix ofte vrederegter van 't section ofte 't wijck, den gonnen daer op geen
antwoorde verleend en heeft ende naer veele moyelijkheden van
wegens den selven abbée Devarver heeft hij tsijnen koste het
tselve doen begraeven.
9 maerte 1798
Vandaege is er van het leger van den Rhyn gecomen een vliegende brugge bestaende in 37 copere pontons benevens haer
toebehoorende getuyg ende geescorteert door een compagnie
pontonniers welke brugge 's anderendaags vertrokken is naer
Duynkerke om den inval in Engeland.
Van dese dagen heeft gepubliceert geweest dat allen borgers een
lijste moeten maeken ende aen de municipaliteyt overleveren
van al sijn goed ende hoeveele hij can wynnen met vrauw en
kynders met sijn handel om daerdoor d'impositie mobiliaire
vast te stellen op ideren borger.

11 maerte 1798
Van deese avond sijn ingebragt escorteert door eenige troupen 6
a 7 geestelijken te weten den pastor van Harynge, Beveren,
Proven, capelaen Crombeke ende omligende prochien, dewelke
afgehaelt sijn om naer tribunael van Brugge geleydt te worden
om aldaer te compareren tegen hunne opgeleyde diensten die sij
gedaen hebben ende dan tot deportatie naer Cayenne geplaets te
worden, om dat hunnen eedt niet gedaen en hadden ende die
hunnen ampt becleeden.
Ook is er gepubliceert dat alle caertespeelen moeten een regt
van contributie betaelen waerdoor zij kennelijk sullen getimbreert worden.
16 maerte
Vandaege sijn gecomen van Brugge den etat-major van dese
troupen met de compagnie grenadiers met het vaendel om hier
gesaemdelick te liggen in gamisoen.
20 maerte
Vandaege heeft gecelebreert geweest den feestdag van de souveraineteyt van de volkeren door de troupen ende de administrateur van 't canton.
Daer heeft ook uytgetrommelt geweest de laete wete van de
assemblé primaire op den dag van morgen degonne gehouden
sijn in 't gewezen 't clooster der paters recolletten ende alwaer
eiken borger van dese commune vermag te voysen mits door de
wet becragtig te zijn besonderlijk een jaer alreede ingeschreven
te hebben geweest op den register civique van dit canton, de
elde hebbende van eenentwyntig jaeren ende een contributie
betaelen van 3 dagen wercken ende op geene gemeen last van
stad zijnde, waer van het nomber maer en beloopt voor de stad
tot 500 inschrijvers dewelke regt hebben van voysyngen.
Degonne willen de primaire vergaederyngen van den toekomende jaere bijwoenen moeten hun laeten inschrijven voor den
eersten germinal van 6 jaer, dat is te zeggen voor morgen, of sij
en konnen nog ten toekomende jaere niet voyzen.
21 maerte 1798
Vandaege om 8 uren 's morgens heeft de portklok geluyd om elk
naer de primaire vergaederynge aen te roupen.
De municipaliteyt distribueert carte civique met de numero en
de naeme van d'ingeschrevenen die regt van voyzen hebben aen
de persoonen die hun daer van moeten bedienen om in de primaire vergaederynghe te mogen gaen. Zijn verkozen in deprimaire vergaederyngen voor het formeren van den bureau: president: den borger Pieter Xaverius Ryckebusch ende voor secretaris Henri Caelliau, Maurice Lucien, scrutateurs den borger
Philip Bouten in de Boterstraete ende Jan Comette.
22 maerte 1798
Van de nugten heeft er in de primaire vergaederynge versogt
geweest den eedt van aedt ende nydt aen 't koningdom, de ge-
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trauwigheud aen de Fransche republique ende aen de constitutie van 't jaer 3. Men heeft ondersogt op eiken regthebbenden
voysenden borger of er niet te seggen en was op sijn carectere
tegen sijn synnigheyd wegens de republique, of hij geen
Fransche republique mishagt en hadde ofte aristocrate gedagten
en hadde tegen de republique waer op veele uyt de primaire vergaederynge hebben moeten gaen ende dan heeft er verkozen
geweest tot electeur den borgers Ryckebusch, Hypolitus
Vandaele ende Philip Bouten in de Boterstraete waer op seffens
het klokspel gespeld heeft.
23 maerte 1798
Vandaege zijn verkozen tot municipale borgers voor president
den borger Maurice Lucien in de Hondstraete, Antony wynkelier, Hyppolyte Vandaele, den gonnen bedankt heeft, in wiens
plaetse verkozen is den borger Jan Bouckaert zoudzyder,
lgnatius Lieverman pere wynkelier, Simpel advocaet.
24 maerte
Daer is verkozen voor juge de paix in de plaetse van den borger
Hynderyck, om dat hij edelman geweest heeft ende dies volgens
7 jaeren volgens de constitutie moet wagten sonder te mogen
voyzen ofte gevoyst te zijn, den borger Paulus Amare apotequer
in sijn plaetse.
26 maerte
Vandaege zijn gekozen tot assesseurs van den juge de paix de
borgers Brixis pere brauwer, Strobbe silversmit ende Ignon
oude leur of prondeleer oude kleervercooper.
30 maerte 1798
Men verneemt vandaege dat den baes brauwer Germonpre,
woonende in "De Balance" in de Torhoutstraete, vader van 10
levende kynderen, vermoort is in voyage door een deserteur van
de Fransche troupen tusschen Schorbakke ende
Mannekensvere, welke moord geslegen is met een bailliestok
op het veratste ende afgrijselijkste ende den moordenaer is vast
gegrepen in d'herberge "De Croone" tot Veurne.
31 maerte
Vandaege is uytgekomen ende ontdekt het silveren beeld met de
2 groote reliquiekassen van St Maerten met nog eenig ander zilverwerk dat de kanoningen verdoken hadden. Als zij hebben
moeten het declareren ende waerop uytslaeken dat hij gestolen
was benevens het ander zilverwerk. Het gonne seffens in plaetse van zekertheyd gesteld is geweest door den ontfanger van
nationale domainen met een sentinelle daer bij.
Van den daege heeft er een persoon van stad bij ongeluk in 2
plaetsen zijn been gebroken.
1 april
Vandaege sijnder 2 dieven ingebragt geweest om voor den tribunal gejugeert te zijn.

2 ditto
Vandaege heeft er een meysken van een Fransche garde magazijn met naeme Thillieu oudt ter elde van 15 jaeren haer selven
het leven genomen door een pistolet die op den camer gelaeden
was. Zommige zeggen bij rasernie ende ander bij ongeluk.
9 april 1798
Den heyligen St Maerten benevens eenige andere kerkegoederen zijn van de Fransche ontdekt gewoorden, de gonne verdoken waeren van de geestelijken achter den bichtstoel in 't backerskappelleken, ende den selven heyligen die is naer Brugghe
gevoert om van daer dan naer de nationale munte van Parijs
gevoert te worden om gesmolten te zijn (welck silverwerck
zoude aengeseyt ontdekt geweest hebben door d'heer canoninck
Walwein).
Ook heeft er gepubliceert geweest dat de ouders responsabel
sijn voor hunne jongens door oorzaeke van smijten met kalchieden in de huysen ende 't breken van de vensters.
15 april
Daer heeft gepubliceert geweest dat een ider vermag nog eens
op de stadvestens te gaen om te wandelen hetgonne van 'tsedert
beginsel van den orlogue verboden was.
Op den Paessche mestdag heeft er nog een bal masqué geweest.
19 april 1798
Daer is gepubliceert dat alle de messingen moeten gedregen
woorden buyten de tempelpoorte om aldaer te vorten, maer niet
in stad om ziekten te veroorzaeken.
20 april
Vandaege sijnde den eersten floreal hebben de verkozen members in voegde gegaen zoo van municipaliteyt als andersints.
Daer word door de Fransschen veel kerkegoed ontdekt dat de
geestelijken verdoken hebben.

23
Daer heeft gepubliceert geweest dat in wettelijke saeken er geen
anderen almenach en mag gebruykt worden als den Franschen
republicaenschen, ende verboden van nog den ouden styl daer
bij te seggen, ook van geen ander te druyken.
29 april 1798-10 floreal 6 jaer
Vandaege hebben alle de bedienders van de republique soo civil
als militaire met ten 10 uren 's morgens de porcessie van de
maison commune ronton de straeten van stad geweest, ende
komende op de Groote Mart hebben eenige discoursen afgelezen ende liedekens van de vrijheyd daer toe opgezegt alles
onder gespil van een musique ende speelen van 't carrillion. 's
Naermiddags heeft alle de oofficieren van 't garnisoen met de
borgers van de wet eten in de maison commune.
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Van dese daegen heeft de municipaliteyt geordonneert dat alle
de messingen die in stad op straeten, marten en kerkhoven
gemaekt sijn, moeten buyten stad gevoert sijn op hun plaetse ten
dien tijde aengewezen buyten de Belsche poorte, tot gesondheyd van d'inwoonders van stad.
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2 mey 1798
Daer is gepubliceert dat de twee jaerelijksche feesten verset zijn
zoo komt d'eerste in den maend (blanco) ende de gewesen
thuyndag feeste den (blanco).
Ook dat alle logementhouders en herbergiers die eenige vremdelyngen logieren hunne naem moeten aen de politie dagelykx
kenbaer maeken (naem, toenaem, vanwaer sij komen, hun styl,
hoelang zij verblijven en waer sij dan gaen).
8 mey 1798
Om g'heel den ouden styl te vernietigen zoo van marten, feesten ende calandrien is gepubliceert dat alle de martendagen de
gonne tevooren op den saderdag kwaemen jegenwoordig moeten met den eersten prairial (20 mey) gehouden zijn al tridi ende
octodi van ider decade, dat is den 3 ende 8 dag van de decade.
Daer zijn ook vier publique feesten, te weten: d' eerste degonne
te vooren was de peirdefeeste van asschen den l ventose van
ider jaer, den 10 ventose sijnde de gewezen cattefeeste, de 3den
29 floreal sijnde voor desen St Sisioensfeeste, de 4den 25
thermidor sijnde voor desen de thuyndagfeeste.
Ook dat nietmaend en vermag op den decadedag publyk te verkoopen oft te werken of goet voor de wynkels ten thoone stellen. Ook dat alle jouissancen soo van comedien vuurwerken
ende andere altijd moeten op decaden sijn gelijk ook evolutien
van troupen ende paraden.
Tsedert dat men uyt de zee ende d'eylanden geen specerien
meer en kan bekommen door den oorloge met Engeland die
alles afsnouck(?) doet op zeevaert zijn alle de speceryn van een
aldergrootste dierte.
15 mey 1798
Van desen middag om 6 uren heeft er eenen schromelijcken
donder en blyksem geweest welken donder op St Nicolais ende
St Pieters prochie doorloopen heeft sonder eenige inder, maer
dan geslaegen heeft tegen St Maertenstooren ende eenige planken gebroken heeft met wat schaillien afgesmeten t'hebben,
waemaer hij een warmasiershuyseken buyten de casteel in brande gesteken heeft ende in tselve een koeyebeeste doodgeslegen
heeft, welk huysen onblusbaer geweest heeft niet tegenstaende
al de sorgvuldigheyd van ende toehandgevinge der menschen.
16 mey
Vandaege is er gepubliceert dat alle schoelvrauwen ende schoelmeesters moeten den eed doen, dat sij de kynderen de republicaensche constitutie moeten leeren ende de decadedagen geen

schoole en vermogen te houden, dat de gedeputeerde der municipaliteyt sullen op verscheyde tijden de kynderen gaen ondersouken of de schoolmeesters daer aen volkomen.
19 mey 1798
Daer is gepubliceert dat alle de militairen die van requisitie zijn
ende bij congé ofte semistre in deze stad zijn, hunne naeme
moeten binnen 3den dage aen de municipaliteyt opgeven ende
de borgers die kamers of logementen aen zulke persoonen
geven moeten tzelve komen opgeven van gelijke.
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Men hoort aen den kand van Ostende straf schieten tusschen de
Engelsche ende de Fransche.
Den minister van de Fransche republique tot Parijs heeft naer de
municipaliteyt geschreven dat hij het zilver beeld van St
Maertens benevens het ander zilverwerk gelukkig ontfangen
heeft.
24 mey 1798
Men verneemt op heden dat de Engelsche ten getalle van ontrent de 2000 man gedebarqueert hebben tusschen Ostende ende
Blankenberge ende dat zij de stad Ostende opgeeeyst hebben,
alwaer maer weinig volk en lag, waer den Franschen commandant geantwoord die hij de stad niet en soude overgegeven hebben soo lange hij een man hadde, op welk refus zij de stad 3
dagen beschoten hebben van den kand van zee ende waer door
150 huysen doorschooten sijn, 5 borgers dood en 9 gequets.
Onder dien tijd sijn sij met een bende geloopen naer 't Sas van
Slijke ende hebben elf vaeten pouder in de verloopgaeten
geplaceert ende tselve met lonten ontsteken om tselve sas in de
logt te doen spryngen, maer bij geluk heeft er maer een vaetie
gegrepen ende niettegenstaende veel quaed veroorzaakt, vermits hetzelve sas op een millioen schaede gerequent word. Ook
sij nu prouveren om een dam van aerde in 't selve sas te werpen
om dat tselve zoo gedevaliseert is, waer bij de scheepen sullen
moeten afgelost ende de goederen overgedregen sijn tot den
goeden tijd dat tselve sal vermakt wezen.
Den commandant van Brugge sulkx vernemende heeft alle de
troupen bij een geropen dat hij bij hadde, het welk beliep tot 350
man, ende heeft den vyand gaen sonder vreese aentasten alwaer naer een ertnekkig gevegt hij hunne gemaekte baterien heeft
doen oploopen, waer door d'Engelsche met een vreze bevangen
waeren, hebben willen naer hunne scheepen loopen, maer den
wynd contrarie hadde, die was gedreven zoo dat sij hun al hebben moeten krijgsgevangen geven ten getalle van 13 hondert
man 2 stuk kanon ende een kogge aen boord, de andere sijn al
dood en gesnevelt. Men heeft die naer Brugge geleed alwaer sij
met een militaire musique ingehaeld sijn geweest, ende van daer
voorders naer de citadelle van Ryssel. Daer is een Engelschen
generael dengonnen hun commandeerde ter plaetse dood

geschooten. Zoo hebben 2000 Engelsche hun moeten krijgevangen laeten maeken van 350 Fransche.
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26 mey 1798
Vandaege saterdag sijnde hebben de boeren als gewoonelijk
naer de mart gekomen, de welke soo groot als ander dagen
geweest heeft, ende de nieuwen gestelden martendagen en hebben sij niet gekomen. Soo heeft de municipaliteyt laeten publiceren degonne nog sullen op ander dagen als de nieuwe gestelde martendagen komen, sullen met alle strengigheyd volgens de
wetten gestraft wezen.
29 mey decadi
Vandaege heeft den decadi geviert geweest met alle eere. De
municipaliteyt heeft eenige tonnen bier te drynken gegeven.
Ten selven daege heeft de commissaris van het uytwerkende
bestier alle de gonne geinsinueert die geen patente en hebben
gehaelt, om hen binnen 3 dagen daer van te voorsien.
2 juny 1798 ouden styl
Vandaege saterdag sijnde hebben de landtslieden benevens de
lieden van stad als naer gewoonte ter mart gekomen hunne
levensmiddelen brengen ende de ander hunne kraemen zetten.
Soo hebben de troupen op 't versoek der municipaliteyt die
seffens al terrug geworpen ende hun aengeseyd dat zij hun maer
te gedraegen en konden aen de nieuwe gestelde Fransche marten maer niet op de houden.
4 juny 1798
Sijnder 100 dragonders gekomen om in garnisoen te liggen degonne bij de borgers gelogiert sijn.
5
Vandaege moet al kleyn volk, degonne in de kartieren van soldaeten woonen, daer uyt gaen om troupen daer in te leggen.
6juny
Men hoort straf schieten met kanon al den kand van Ostende.
Daer is gepubliceert dat al degonne vremdelingen logieren
hunne naeme op de maison commune moeten gaen opgeven.
13
Sijn de dragonders meerst al naer Brugge vertrokken.
2 july
Is er gepubliceert dat eenider moet barieren betaelen met hunne
koetsen en peirden.
4 july 1798
Vandaege heeft voor tribunal correctionnel gejugeert geweest
den gewezen pastor van Eessen, den gonne sijnen eed niet geda-

en hebbende, heeft betrapt geweest dienst te doen als ouden
geestelijken pastor, ende naer overtuyginge is gecondarnneert
volgens de wet aen 250 Fransche livres de boete, benevens 4
decaden of 40 dagen opgesloten te zijn in de gevangenisse.
5 july
Vandaege is gecondamneert voor tribunal correctionnel den
gewezen abbée van Becelaere dengonnen eenigte boomen van
de domeine nationaux gevelt ende vercogt hadde tsijnen profyte aen de boete van 10 livres ende een half jaer vangenisse.

6
Vandaege zijnder verscheyde andere jugementen op tribunal
afgekondigt d'een aen 3 livres de boete andere aen een decade
vangenisse.
7 idem
De municipale administratie heeft vandaege laeten publiceren,
saterdag zijnde, dat de Fransche martendagen, dewelke den
3den ende Sen van idere decade komen, bij ordre van de conventie strengelijk moeten agtervolgd wezen ende dat het verboden is van op oude martendagen eenige kraemen ofte blijkteekens van oude marten te stellen op peyne van strenglijk agtervolg te worden.
Daer zijn door stad gepasseert een escadron jagers te paarde van
lüen regiment komende van Cortryk ende gaende naer den
candt van Calais.
11 july 1798
Om 6 uren 's morgens is er van Dixmude gekomen een compagnie voetgangers degonne bij de borgerie seffens gelogiert
sijn geweest.
14 july
Vandaege hebben de dragonders van 5de regiment waer van hier
den depot ligt vercogt 50 peyrden public ende a la hauche.
20 july
Van dezen nagt heeft door de municipaliteyt een visite domiciliaire gedaen geweest bij den nagt in verscheyde huysen van 't
stad om te souken hagter emigranten suspecte ende gedeporteerde. Het selve heeft de gehele rep. deure plaetse gehad.
23
Men heeft ingebragt een pastor van 't Fransche an de kust denwelken een emigrant is benevens nog een anderen ook suspect.
Daer is door tribunal civil ende crimineel (tekstverlies) ... d'isers
den persoon van dese stad den welken die dieverye van handoeken gedaen heeft op den nagt van den (blanco) in dese stad.

28 july 1798
Sijnde op een decade heeft met alle pragt geviert geweest de
prise van 't eyland Maltha door den generael Buonaparte.
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3 ougst
De dragonders die hier in gamisoen laegen zijn vertrokken naer
Ryssel.
Daer zijn vandaege verscheyde borgers van stad in de gevangenisse gecondamneert voor gevegten door den tribunal correctionnel.
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11 oust
Zijn verpagt alle de ambagthuysekens soo van biervoerders,
sakdragers, kranekynders, kelders onder 't vleeschhuys ende
stallekens onder de vaute toebehoorende de stad, ende deselve
huysekens zijn verpagt gelijk alle ambagten vernietig zijn. Alle
persoon vermag die t'aqeereeren.
15 ougst
's Morgens ten 2 uren heeft er schromelijk onweder plaetse
gehad waer van op 't onverwagtse den selven eenen sulken
schromelijken slag gegeven heeft of 't scheen de stad te verscheuren. Hij is gevallen in stad ende heeft op verscheyde
plaetse van de mart groote klonten vuur gesmeten sonder brand
t'ontsteken, is hij buyten stad gevlogen. Al de menschen
schroomden waer van veele kwalijk geworden zijn ende een
vrauwe op kraembedde daer van gestorfven is.
17 ougst
Heeft geviert geweest den triomphalen dat van den 10 ougst
geschied binnen Parijs den (blanco)
31 ougst 1798
Van dezen avond is door stad gepasseert den generael
Vandamme kommende van Cassel ende gaende naer den Rhyn.
4 7bre 1798 of 18 fructidor 6 jaer der Fransche republique
Heeft geviert geweest den feestdag van den selven dag als wanneer het jaer 5 der Fransche rep. de conspiratie binnen Parijs
ondekt wiert van den generael Pichegru. 's Avonds heeft 't
kanon van de vestingen gelost geweest, maer gelijk geen
kanonniers en zijn, nog genougsaem soldaten, hebben er eenige
borgers daer aen ondersteun gegeven ende door onnaegsaemheyd heeft er een soldaet dood geschoten geweest ende een borger gekwets.
10 7bre 1798
Vandaege heeft er enen groot onweder onstaen met groote slagen de welken den donder heeft doen vallen boven stad zonder
schade. De menschen schrykken ende beven van onweeder wat
het nu selden vooren valt zonder dat hij schade veroorsaekt.
De plaege van de koeyebeesten vliegt op alle prochie ende sij
sterven seffens.
22 7bre 1798
Sedert dat de martdagen verset zijn (het zijn al gebroken marten
geen gestabeleerde marten meer), ende de barrieren die jegen-

woordig zoo extraordinairelijk moeten betalen, benevens de
groote lasten waer mede elk belast is als van contributien forcé,
patenten, impositien somptuaire et mobilier, die hebben zoo
magtig de commerce vernietig dat 't land gansch geruineert is
door dien swaren oorloghe, temeer geen commerce meer hebbende met Engeland, Duystland ende ander plaetsen, zoo als het
vernietigen van de kerke degonne bijnaer dagelykx gans gedemoliert zijn, zoo dat allen borgers ten hagteren gaet in sijn affairens.
Den eersten vendemiaire sevenste jaer van de Fransche republique heeft met alle pragt geviert geweest corresponderende met
den 22 7bre 1798.
23 7bre 1798
Vandaege is gepubliceert dat er moeten 200 borgerlijke meesters van huysinge van stad moeten zijn op een prochie omme
een prochiekerke kerke te blijven tot hunnen dienst behouden,
mits de selve kerke t'onderhouden in behoorelijken staet ende
ministers van den dienst te stellen op hun kost, of zoo niet dat
de selve 4 prochiekerken binnen deze commune zullen vercogt
wezen.
26 7bre 1798 ouden styl want in alle publyke geschryften den
nieuwen Franschen almanach moet gekend zijn alleen, op de
boete van 150 livres (desen dag correspondeert met den 5 vendemiaire sevenste jaer der Fransche republyke).
Vandaege is gepubliceert tgonne volgt: gelijk met de decombers
van de gedemolierde cloosters veele straeten bij naer doorgaenlijk zijn, zoo woort elk geordonneert van te moeten hunne vuyligheyd weg nemen ende doen voeren ter plaetse alreede bekend
gemaekt van 't exercisieplein op pene van straffe volgens policie. 2) Gelijk de conventie gedecreteert heeft dat alle decaden
moeten zooveele mogelijk bepragtig zijn ende dat alle huywelijken moeten geschieden op een decade in de maison commune, zoo ordonneren tzelve te geschien. 3) Dat alle opperhoofden
van publyke schooien degonne door den stad ondehouden zijn
moeten alle decaden vieren ende met hunne desipels kommen
naer den tempel de loi om de voordeele van de republyke
t'hooren afleezen benevens de republicaensche (tekstverlies) te
gaen als er op dien dag een is.
27 7bre 1798
Dat de gesuprimeerde religieuzen van ten tijde van het keysersche gouvernement hunne jaerlijke pensioen mogen gaen ontfangen op de maison commune.
2 8bre 1798
Is gepubliceert d'aenbesteedinge van het vermaeken der vangenisse der commune.
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3 8bre
Gepubliceert door den trommel het groot decreet van de conventie wegens de conscriptie militaire ende requisie van manschap waer van 't besonder volg: dat elk moet zijn leven wagen
voor 't vaderland, dat allen borger soldaet is in de republyke, dat
jaerelykx voor de conscriptie erkent zijn alle jonkheden ter elde
van 20 tot 25 jaeren te beginnen met den eersten vendemiaire
(22 septembre ouden styl) dat deselve in 5 classen verdeelt zijn,
dat d'eerste classe van 20 tot 21 d'eerste in requisitie gestelt
werd ende dan volgens noodigheyd de andere 4 classen, dat
nietmans exempt en is dat eenider moet zijn naem in gelimiteerden tijd opgeven op pene van erkent te zijn als deserteur
ende d'eerste naer 't leger gestelt te zijn, dat degonne capaciteyt
hebbende om in apotequerien, genie of pionniers ende anderen
klassen last draegend en dienst zullen het voor eerst moeten
door wapens op slagveld doen blijken dat zij liefde voor 't
vaderland bezitten immers alle de artikels van tselve.
Het gonne menigte menschen doen meenen welke opnemynge
de geheelde rep. door gedaen word van 20 tot 25, beloopende
tot 200 duyst mannen om de troupen te renforceren.
5 en 6 8bre 1798 of 14en en 15 vendemiaire 7 jaer der Fransche
republike.
Van deze daegen is nog eens gepubliceert geweest dat alle de
borgers degonne van de conscriptie militaire zijn ter elde van 20
tot 25 jaeren in 5 classen verdeelt worden, waer van d'eerste
classe van 20 tot 21 jaeren d'eerste is die sal moeten optrekken
naer de lee gers, zoo dat die moeten van d' eerste classe hunne
naemen gaen opgeven naer de municipaliteyt tegen den 20 vendemiaire ( 11 october 1798) ende de andere 4 classen tegen den
25 van den selven Franschen maend (16 8bre 1798) op peine
van de selve classen, daer aen niet volkomende, sullen geplaets
zijn in d' eerste classe om te moeten optrekken sonder appel van
pretentie van wagtinge. Ook heeft de 2, 3, 4 en 5 classen de
faculteyt van te mogen een corps kiezen van cavalerie of kanonniers mits hebbende de bekwaemheyd eensdeels te weten 5 voet
3 duymen voor de ligte cavalerie ende 5 voet 4 duymen voor de
sware kavalerie. Alle de gonne die hun niet en zullen laeten
opschrijven tegen den gestelden tijd ende hun zullen verdoken
houden sullen gestraft zijn met 6 jaer de ysers benevens de confiscatie van hun goed.
Alle borgers degonne hun begeiren volontairelijk voor 4 jaeren
t' enrolleren vermogen mits hebbende 20 tot 30 jaeren ende
medebrengende een certificat van goed conduit van hunne
municipaliteyt, juge de paix ende commissaris van 't uytwerkende bestier. Om in dese requisitie niet te zijn gij moet getrauwt voor 12 january 1798 of weduwaer met kynderen anders
niet. In 't jaer 1793 heeft er in de Fransche republyke een requisitie geweest van d'elde van 18 tot 25 jaeren waer van een
menigte weggeloopen zijn, benevens in den tijd van Dumoriez
hun in deze landen hebben er verscheyde kryckbenden gemakt

geweest, degonne met de verraedery van den selven genera!
Dumoriez al weg geloopen zijn. Jegenwoordig woorden die al
van hun bedde gebald ende naer de legers gestiert, waer van
men alle dage bende van 30, 40 man zien door passeren voor
hun alleen.
Alle de geestelijke goederen worden verkogt zoo huysen, cloosters, waervan den meestendeel der cloosters al vernietigt zijn.
9 8bre 1798 of 18 vendemiaire 7ste jaer
Den grootsten deel der jonkheden die van de conscriptie militaire zijn, hebben hun laeten opschrijven, maer gelijk den tijd
verkort ende dat zij nog al niet opgenomen en zijn, zoo is er
vandaege gepubliceert dat de resterende opschrijvers hun moeten opgeven jegens den 20 deser Fransche maend op peyne dat
de gendarmerie hun sal afhaelen en d'eerste in 't leger leeden,
selfs dat zij ingelykx van andere classen zouden konnen zijn.
19 8bre 1798 of 28 vendemiaire 7 jaer
Daer is gepubliceert dat elk van de conscriptie militaire sijnde
ende tekort gebleken sijn van te gaen hun doen opschrijven, verwittig zijn van hunne naeme te gaen opgeven ende taillu van
langhde, of zij zullen militairelijk afhaeld zijn ende d'eerste
naer de legers gesonden worden, erkend zijnde als deserteur
ende nog meer an de tegengenouginge onderstaen.
Men heeft van deze daege straf 't kanon gehoort op zee al den
kant van Duynkerke ende Ostende.
Den meestendeel der gesuprimeerde clooster sijn bij naer afgebroken, erbauwen ende verkogt.
Gelijkerwijs 250 hoofden van famillie moeten wezen op een
prochie om hunne faculteyt t'hebben van hunne prochiekerke te
blijven behouden, soo en is er maer geteekent geweest tot 250
om de kerke van St Maertens ende St Pieters. De St Jacobs ende
St Nicolaiskerke en hebben op verre geen 250 somissionairen
gehad, zoo hebben de selve twee gesloten geweest om de selve
te koope te stellen.
Daer is gepubliceert dat den temple de loi zal gehouden zijn in
de gewezen prochiekerke van St Jacobs tot welker eynde aldaer een schoone vercieringe zal wezen.
Vandaege sijnder 13 usaeren ingekomen.
20 8bre
Van dezen morgens sijn de ingekomen usaeren met eenig volk
van 't gamisoen ende de gandarmerie onder 't bevel van den
commandant van stad naer Zonnebeke, Passchendale,
Rousselare ende Wervick getrocken om te gaen straffen eenige
moetwillige rustestoorders, dewelke swarte cocarde op hunne
peirse van vrijheyd genagelt hebben bij nagte ende deselve
commune vol billiettiens uytgestroyt hebben tegen de Fransche
ende requisitie, verdrevende te vermoorden ende verbranden
degonne van de requisitie sijnde, ende hun opgevende, of hun
als agent of municipael opteekende.
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Van desen naer middag is gepubliceert dat alle degonne die van
de eerste classe van de conscriptie militaire zijn hun allen
hogenblyk moet gereed houden om te vertrekken. Ook de gonne
van deselve eerste classe, degonne eenige mankementen zeggen
te hebben, hunne op den dag van morgen op de maison commune moeten laeten visiteren van sergins en docktoors aldaer
bereyd gemaekt.
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22
Zijn wedergekeert de troupen, degonne den 20 vertrokken
waren, ingekomen van Wervick medebrengende 5 boere rustestoorders van aldaer.
23 8bre
Van dezen morgen om 6 uren is er een bataillion van de
Fransche vollontaire van het 8' bat. alhier ingekomen, komende
den selven nagt sonder te rusten van een piquet dragonders van
10' regiment. Deselve vollontairen hadden hunne twee stukken
kanon mede.
Ook is er gekomen eenen generael. Gedeurende desen nagt ende
dag komen er altijd estafetten van dragonders ende usaren.
Om een uren naer middag zijn de vollontairen vertrokken met
alle spoedigheyd op Cortrick. Zij waren zoo gepresseert dat zij
de wagens namen waer zij konden om hunne bagasie te leggen
daer op.
Den generael is ook vertrokken op Cortrick. Om 23 uren is er
een piquet dragonders vertrokken an denselven kant. Ook sijnder een partie dragonders ingekomen, degonne men ten 3 uren
zien vertrekken al den selven kant. Al die troupen vertrekken al
den kant van Antwerpen alwaer eenige troubelen ontstaen zijn.
Daer is ook gepubliceert d'aenbestedinge van de foumiteuren
voor d'hospicen ende gevangenhuys op den 7 frimaire toekomende in den derden bureau deser commune.
25 october
Vandaege heeft den commissaris van 't canton van Zonnebeke
benevens de gandarmerie van hun canton in stad vlugten van
een bende gewapende boeren, degonne al huysen branden de
klokke geklop hebben om van hunne bende te werven. Daer is
in der vlugt een husar gekwedts. Een deel der troupen zijn gaen
post vangen al dien kant.
Van dezen avond zijn de troupen wederom gekeert van eene
reconnaissance al den kant van Moorslede, Passchendaele ende
Zonnebeke, alwaer naer een eevig gevegt zij de gerevolteerde
boeren vennestert hebben ende hun vendel genomen hebben
met een dobelen aren daer op geschildert. 5 geestelijken zijnder dood geschoten, die de rebellen opwagten, 58 boeren dood
ende gesnevelt. Al d'huysen van de chouans ofte rebellen sijn
geplontert geweest. Een deel Fransgezinte borgers hebben de
wagten opgedaen in stad.

26
Den commissaris van Langemark is ook komen gevlugt met
zijn famillie. De rebellen zijn daer ook de klokke gaen kloppen,
maer 't garnisoen is uytgetrokken op Langemark, hebben de
rebellen verjagt. 5 die hun defendeerden in de torregaeten hebben daer in verbrandt geweest. De kerke is gebrand, de torre
ende twee huysekens bij ongeval sijn ook gebrand door den
wynd .'t Casteel heeft ook door de troupen in brand gestoken
geweest, maer 't heeft niet willen ontsteken. De geheele plaetse
heeft geplontert geweest. De rebellen zijn gaen de klokke kloppen op Boesinge, Elverdinge, maer niet een persoon heeft hem
willen vervoegen bij hun.
Daer is gepubliceert dat alle de borgers hunne geweiren moeten
indragen.
27
Is gepubliceert van wegens den etat major van dese stadt in de
twee taelen dat alle prochienhuysen alwaer er een Franschen
vermoort of geschoten sal sijn, sullen gebrand zijn, dat alle de
gonne alwaer de rebellen staen te komen of alwaer zij sullen
kennisse hebben van den opstant, geen kennisse daer van zullen
geven, sullen moeten betaelen 100 guineen binnen de 24 uren.
Bij foute dies zullen de rijkste van de prochie in egtenisse genomen zijn tot concurentie dies ende de 100 guineen sullen betaeld worden aen den commandant voor 't Fransch gouvernement.

28
Vandaege heeft 't garnisoen vertrokken naer Moorslede om de
rebellen die daer zijn te vernietigen, maer sij hebben omme
hunne kleene magt moeten wijken en terug keeren.

29
Is er een escadrons dragonders gekomen van Cortryck met een
ondergenerael.
30
Van desen morgen zijn de dragonders vertrokken naer St Omer.
Men laet nog pouder, laat nog sabels, nog fusiken uyt stad gaen.
Daer staet een kanon voor d'hoofdwagte ende daer zijn borgerlijke kanonniers die alledage exerceren. De Fransgesinte borgers trekken de wagten op benevens de troupen.
31 october
Vandaege is 't meesdeel van 't garnisoen vertrokken naer de
prochien die gerebelleert zijn als Moorslede en Passchendaele.
Daer zijn verscheyde menschen van buyten hier in stad in egtenisse genomen. Om 4 1/4 's avonds zijn de troupen van
Moorslede afgekomen, aldaer geen rebellen gevonden hebbende. Sij hebben 4 boeren genomen die zij pligtig erkennen, degonne gebonden zijn. De g'heele prochie is geplontert.
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Men heeft hier opgehouden eenen vremdeling die van Paris
kwam ende met alle stoutigheyd een pasport van de municipaliteyt wilde hebben om naer Wesel te gaen. Men heeft eenen
brief vol cifers op hem gevonden benevens eenen poinjaert van
zilver.
Moorslede is gesommeert van te moeten om haere rebellie op te
brengen 500 guineen, 50 sakken haver en 5 paarden.
Daer zijn ook gearresteert in een herberge twee borgers van
stadt, degonne de nationale cocarden hadden doen afdoen aen
andere.
Daer zijn alle daege 2 paarden in requisitie genomen om in estafette te gaen naer Dixmude, d'een 's morgens ten 7 uren ende 't
ander ten 12 uren. Daer toe is er een aenbestedinge geschiedt,
ende degonne houd paarden hebben om die niet te moeten
geven, zullen daer in contribueren.
7 9bre 1798
Heeft men 's morgens ten 10 uren door het slagen van den trommel aen alle de houcken der straeten gepubliceert als dat de stad
in staet van belegeringe verklaert was, dus dat alle de regieringen door executie militaire soude gedaen worden.
9 9ber
Heeft er geordoneert geweest aen alle de borgers van te moeten
allen avont licht te steeken aen hunne huysen, dit van ten 9 tot
den 10 uren, het welke gedeurt heeft zoo lange tot dat de stad
lantemens nog eens in staet gestelt waeren van te kannen
gebruykt worden.
13
Om 11 's avonds zijn de borgers nog eens op de wachten
getrokken, de welke enige daegen te vooren daeraf bedank hadden geweest. Dit was om het meestendeel der troupen te konnen
liber hebben de welke des snachts seven personen in echtenisse genomen hebben, waer onder waeren de gewesen pastors van
St Maertens ende St Pieters, eenen kanoningen, eenen gewesen
capelaen van de coor van St Maertens ende twee borgers: zij
wierden getransporteert in het correctiehuys alwaer sij verbleven hebben tot den (blanco)
14 9bre
Bleven de stadsporten gesloten tot den 10 1h 's morgens denkende van te kannen vangen de geexciveerde 19 personen, die
benoemt waeren in arrestatie te zijn, dewelke sij niet gevonden
en hebben.
Binnen den selven dag hebben de troupen de 's nachts uyt
getrokken waeren enigte boeren zoo van Sonnebeke, Capelle te
Poel als van ander omliggende plaetse ingebracht, de welke zij
van den gelijken in het correctiehuys gedaen hebben.
18 9bre 1798

19
Verhaspeling van
esquiver: ontsnappen

Vandaege is gepubliceert dat gelijkerwijs menige borgers zijn
die volgens hunne middelen niet genoug en contribueren tot het
verligten der straeten door de lanteirens, dat sij versogt zijn van
te betaelen volgens hunne middels bij faute van te moeten hun
huys verligten selve den geheelen nagt ende een militaire soldaet t'hunnen huyse te moeten onderhouden. Dit is gepubliceert
met den trommel der troupen.
19
Van dezen morgen en vermogten geen persoonen buyten stad
gaen, maer wel inkommen. D' oorzaeke daervan is dat er den
geheelen dag geestelijke persoonen opgelygt geweest hebben
ende naer correctiehuys gebragt.
De garde mobilen zijn ook van Duynkerke gekomen bestaende
in twee compagnien met geestelijke pastors ende capelaens dat
zij bij Poperynge opgelygt hebben.
20 9bre 1798
Vandaege sijn vertrokken naer hunne stad de garde mobilen die
gyster gekomen waeren.
Ten selven daege sijnder nog geestelijken van 't Veurambagsche
ingebracht, dewelke op stadhuys in een camer getransporteert
zijn geweest met een wagte bij hun. Daer is een van de geestelijken gevlugt. Den commandant heeft doen uyttrommelen dat
alle de persoonen alwaer sij hun zijn gaen afhaelen binnen stad
ende gevlugt hebben jegens ten 2 uren hun moeten in egtenisse
laeten vinden in stad of bij faute dat zij pris de corps erkent zijn.
Alle de gearresteerde boven de 60 jaeren mits iemands voor hun
respondeert voor 6.000 livres vermogen op hun, word provisionnelijk in hun huys begeven.
De stad is ook gepubliceert buyten staet van beleg te zijn van
hedent.
21 9bre
Van desen morgens zijn er een deel van de gearresteerde geestelijken onder een escorte van dragonders naer de citadelle van
Ryssel gevoert.
Ook zijnder een compagnie voetgangers al Dixmudpoorte ingekomen, degonne die bij de borgers in stad gelogiert zijn.
22 9bre 1798
Vandaege sijnder onder een bevel van troupen met slaenden
trommel in voiteuren t'hunnen coste een deel geestelijken van
stadhuys naer Ryssel getransporteert: canoningen, pastooren en
andere. Ten selvendaege sijnder nog ander geestelijken ingebragt naer stadhuys.
25 november 1798
Vandaege sijnder nog eenige geestelijken op eenen waegen
ingebragt.
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Al dat geestelijk man is ende den eed van sommisie niet gedaen hebbende, moeten hun selfs in handen van de militaire overgeven om in egtenisse genomen te woorden ende vertransporteert te worden naer Ryssel, om dan te verwagten d'orders dat
de conventie of directorie zal stableren. De gonne boven de 60
jaeren ende de gonne die wettelijk hunne ziekte konnen proveren, mits iemand voor hun hem borge voor 6000 livres stelt, zullen mogen naer hun huys gaen.
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26 9bre
Vandaege heeft de municipaliteyt getracteert d'eerste classe der
conscriptie militaire op stadhuys om 8 uren 's morgens, degonne instaen in 82 van deze stad, elk met een tasse caffé ende een
Frans brood, naer welk zij hun met een musique militaire en de
slaende trommels uytgeleed gedaen hebben, vertrekkende naer
Tourhout vandaege om dan op Brugge te gaen, alwaer sij tzamen met de gonne van d'ander cantons zullen gevisiteert zijn
ende revue passeren, den eed aen de rep. doen ende dan naer
hunne destinatie van hunne legers vertrekken.
Den gedeurenden oorlooghe, die 't jaer 1792 begonnen heeft in
deze landen, heeft zoo daenig den koophandel vernield dat het
onuytsprekelijk is. De bombardementen, het verlies der assignatien door 't opleggen der renten, de gedeurige livrancen can
requisitien ende contributien die onse stadt heeft moeten opleggen, de nieuwe inpositien van patenten, contributien fonciere
ende mobiliaire, taxatien aen stad van onderhoudinge der stadtszaeken, zoo van foumiteuren van troupen tot hunne logementen, de welke alle ogenblijken gestolen waeren, onderhoudinge
van den armen ende lanteirrens tot verligting der straeten.
Immers menige andere ter dies ende daerbij d'afschaffinge van
alle confrerien, zoo geestelijke als weirelijke, zoo fondatien als
conventen, abdijen ende generaelijk alle corporatien van wat
naeme zij waeren, daerbij den rijken borger die teenemael uytgeput is van alle contributien ende logementen van troupen, die
den werkman g'heel uyt zijn werk smijdt. Het vertrekken der
jonkheeden van de requisitie brengt zoo een armoede onder alle
geslagten dat het onbegrijpelijk is. Men ziet niet anders als
bedelaers die hun nooddruft al weenen vraegen, ende de dood
schindt op elk aenschin geprent te zijn. Ongelukkig zijn die degonne jegenwoordig onse landen bewoonen. Met niet is er geld
te winnen, den koophandel is begraeven met de goede trauwe.
Het steelen, doodslaen ende de beschaedinge van zijn eeven
naesten schynnen bij de menschen maer plaisieren te sijn. Veele
ook professeren geen religie meer, gelooven aen geen zaeligheyd meer, ende alles verdwindt, ende meer ende meer woorden
de geestelijk agtervolgt ende ten spot gestelt der gemeenten. Het
schijnnen bij veele als veroude honden te zijn, dewelke hunne
dood teenemael vraegen ende wenschen. De kerken ende kloosters woorden teenemael verkogt, gebroken ende in andere huysingen erbauwen. Men maekt er herbergen etc ... De heyligdagen
en worden niet meer geviert ende de decaden wel. De jonkheyd

en woord niet meer geweesen, ende is 't zaken dat deze tijde
blijven gedeuren daer en zal haest niet meer geweten zijn dat er
eenen Godt is existerende.
Ende de armoede zal zoo groot zijn dat den eenen den anderen
zal 't leven nemen om te leven, want men ziet borgers van de
rijkste van stad degonne zoo uytgeput ende vernielt zijn in
hunne affairen, dat zij de gemeenste ampten aengaen. De nieuwe rijkke, dat zijn degonne dewelke door besteelen van den
staet, door 't opleggen der renten in assignatien ende door 't
coopen der nationale goederen, zijn d'eenigste degonne nog 't
geld doen gaen, want zij daer van scheen gelijk zij daer aengekomen zijn.
2 december
Vandaege is 't meestedeel van d'houde ammumt1en van 't
magazijn, dewelke meest nog van de kersche 20 is ende onmogelijk om te gebruyken, onder escorte naer 't magazijn van St
Omer vertrokken.
Van deze requisitionnaire van de stad van 20 tot 21 jaeren,
wezende eerste classe, en sijnder, maer 3 hier gebleven dewelke ziek zijn.
Ende al de omliggende prochien, die voor eerst moeten komen
om van den commissaris van orlogue hun marche route t'hebben, zijnder veel tekort. Het gewezen seminarie is gesteld tot 't
ontfangen in zekertheyd de geestelijken boven de 60 jaeren de
gonne door hunnen ouderdom zoo incabel van getransporteert
gedeclareert worden.
3 Xbre 1798
Vandaege is er wagte soldaeten gegaen naer Dickebusch, alwaer briefken bij nagte gestroyt geweest hebben tegen den optrek
van de requisitie ende de republyke.
Om 6 uren 's avonds sijn de requisitionnairen van canton van
Dyckebus ende Poperynge gekomen om alhier naer Brugge
hunne weg te bevoorderen.
Van deese daege heeft bij nae het vier op den teater gegrepen
boven 't vleeshuys door d'onoplettynge van de speelders van
vier gelaeten t'hebben, maer door de sorgvuldinge van Jan
Vermeulen heeft al haest geblust geweest. De burgers gebeuren
hebben garand voor hunne houten huysen gevraegt of de verbiedinge van de onoplettige speelders van de comedie.
4
Vandaege is er een compagnie soldaten gekommen.
5
Vandaege is er een transport van artillerie vertrokken naer 't
arsenael van Dunkerque

'° keysersche''

6 Xbre
Vandaege is aen alle kanten van stad met den trommel gepubliceert tgonne volgt:
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Art 63 van de wet van den 19 fructidor 6 jaer der Fransche republyke wegens de requisitionnairen: de opgeschrevenen door de
wet geroepen die zig binnen den bepaelden tijd niet bij hunne
corps en zullen vervoegd hebben, zullen niet mogen begrepen
worden op den lijst der gezetene nationale wagt. Zij sullen daervan uytgeschrabt worden is 't dat zij daer alreeds in opgeschreven zijn en alvolgens zullen zij beroofd zijn van het bedrijf der
borgerregten. Zij zullen daerenboven als wegloopers aengesproken en gestraft worden. Hunne persoonsbeschrijvinge zal
door den minister van oorlog aen allen de oversten van divisie
der gendarmerie van de republyke toegesonden zijn.
Art 65
Ook alle degonne op den bestemden tijd hunne vendels van de
requisitionnairen niet vervoegd en hebben, en zullen konnen
bekomen eender efvenisse geheel ofte gedeeltelijk, 'tzij in de
regte, 'tzij inde collaterale linie, nogte om direct ofte indirect
eenige de minste legaeten, pensioenen, giften, aenstellingen ofte
andere hoegenaemde voordeelen te genieten.
Art 66 Allen degene die valsche certificaten zullen onderteekenen zullen aengesien worden als begunstigters en medepligtigen
van wegloopinge, en met 5 jaeren in de boeyen gestraft worden.
Om te thoonen hoe weinig staet te maeken is op zommige verpagtinge van nationale goederen waer door de goede trauwe teenemael vernietig. Daer is den burger Carton voor desen heere
van Winnezeele: hij pagte aen de republyke den Ligterveltvijver
ofte den zoo genaemden Bellewaertvijver, liggen hagter zijn
casteel op het Hooghe Meenensche Calchiede, op de conditien
van denselven te moeten wezen in behoorelijken staet ende den
pagt zijnde voor 7 naer een volgende jaeren, ider jaer te moeten
1000 carpels opleggen, het vuur niet te mogen visschen in 't
afgaen der pagt. Naerdat hij den selven gepagt heeft ende dat bij
agreatie van den minister tot Parijs ende den onkost daer aen
gedaen heeft, bedraegende 150 Louis d'or, de officieren der
genie verpagters komen daer tegen en begonnen te seggen dat
hij den selven te weinig gepagt heeft en wilt hij deselve pagt
blijven houden dat hij nog meer moet daer toe brengen.
12 Xbre
Vandaege sijnder een compagnie grenadiers gekomen degonne
de requisitionnairen van d'omliggende plaetsen afhaelen.
13 is gepubliceert dat al deze requisitionnairen als deserteurs
gedeclareert zijn degonne binnen de 24 uren nog niet inkommen.
18 Xbre 1798
Vandaege sijnder 4 requisitionnairen ingebragt door de grenadiers die daegelijkx hun afhaelen in deze omliggende plaetsen.
Ook heeft er een werkman zig vandaegen op den solder van zijn
huys verhangen wiens vrauwe daegs te vooren maer gelegen

was zonder te weten uyt welke desperatie (angerand commandant dezer stede).
21 january 1799
Heeft met alle pragt geviert geweest den verjaerdag van de vernielinge van 't koningdom in Vrankrijk ende hebben alle fonctionnairen hunnen eed vernieuwd aen de Fransche republyke.
Die is als volgt: ik sweyre aed ende nijd aen koningdom, getrouwigheyd aen de Fransche republyke ende aen de constitutie van
't jaer drie.
Vandaege heeft men een doey gehad, den vorst heeft 2 maenden
lang gedeurt ende heeft weinig minder geweest als in 't jaer
1788, vermits den thermometer van Reaumur van Parijs in 't
jaer 1788 tot maer tot 18 graden gesonken was ende van desen
jaere teekende hij 14 graden, is maer 4 graden mynder als in 't
jaer 1788, de gonne de groote twee kouden geweest hebben van
dese eeuwe.
27 january 1799 of 8 pluviose an 7
Vandaege sijnder een deel troupen door stad gepasseert komende van Mechelen ende gaende naer Duynkerke.
Ook is er gepubliceert den doodslag van den geestelijken staet,
het gonne luyd zoo volgt: al de geestelijken zullen hun tegen
den 20 deser Franschen maend begeven in egtenisse tot
Brugghe om vandaer geleed te woorden naer 't eyland Oloron
ende Rheé bij Larochelle tot dat zij sullen naer 't eyland
Caeyenne in zekertheyd vertransporteert worden. Alle de
tsestigjaerige die sullen opgesloten worden in een seker plaetse
van 't departement. Alle de sieken ende kranckzinnige sullen
onder de surveilliance blijven van d'administratie van hun canton op hunne responsabiliteyt tot dat vertransporteerelijk wierden. Alle de gonne die daer aen niet en sullen volkomen jegens
den 20 pluviose sullen als emigrant erkent wezen, hun goed sal
in profyte van de republyke geconfisqueert wezen en sullen
volgens de selve wet geandelt woorden.
29 january 1799
Van deese daegen sijnder eenige troupen hier komen in garnisoen liggen ende ander zijn door stad gepasseert. De gonne het
zijn, zijn al requisitionnairen degonne aldaege leeren exerceren.
Daer is eenen nieuwen commandant (Barbier) van stad gekomen in plaetse van den ouden (Kellerman) den gonnen eenige
beschuldingen tsijnen laste heeft ende is gaen voor den rechtsbank pledeeren tot Brussel.
10 february 1799
Van dese gewezen camevaldaegen hebben de masquers op baelen ende op straeten mogen loopen tgonne tsedert 10 jaeren
beginselen der oorloguen verboden was.
Men heeft van desen wynter een schroomelijk ende langdeuren
koude gehad, den thermometer heeft gezonken van Reaumur
van Parijs tot 14 1h graden.
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17 february 1799
Vandaege sijnder 4 compagnien voetgangers gekomen al met
requisitionnairen die hier sullen opgeleerd woorden.
Ten langen leste naer 6 weeken schromelijk vorst is den doey
gekomen met zulk een water dat meest alle de landen doordronken zijn. Bij duysende ongelukken van den doey sijnder
voorengevallen, zoo van weggespoelde bruggen, fortificatien,
etc ...
Daer is een contributie volgens de Fransche wetten gesteld op
d'hoofden der menschen, op vensters, op den voordeel dat gij
kondt met in de commercie winnen, op de grond dat gij bezit,
op uwe pracht dat gij houd, de gonne voor onse stadt met eene
uytnemende partialiteyt hoog is, ende die dan nog op alle borgers met partialiteyt gestelt is, zoo dat zomige rijke lieden maer
't agste van een gemeenen borger en moeten betaelen. Of betaelt gij niet, men executeert uw militairelijck. Deselve somme
beloopt tot 145 duyst livres de France voor lpre.
9 maerte 1799
Van dese daegen zijn al de meestendeel der troupen bij de borger gelogiert ende gelijk zij partialijk geplaets zijn, zoo hebben
er een groote partie borgers gaen klaegen naer den commandant
van stad, den gonnen zulkx voor een oproer aenziende tseffens
een deel soldaeten heeft laeten onder de waepenen komen om
de troubelen te stutten, ende jegenwoordig zijn de borgers
weekelijkx belast met 2 soldaeten te logieren, d'een mael voor
2 daegen ende d'ander mael voor 3 daegen, hun moetende vier
en ligt leveren ende nog bijnaer verobligiert zijn hun te kweeken.
21 maerte 1799
Vandaege is er met volle pracht geviert den feestdag van de souveraineteyt van 't Fransch volk.
22 maerte of eersten germinal
De essemblee primaire geopent geweest in den temple de la loi.
Daer zijn tot electeur gekozen sonder troubelen den borger Jean
Francois Ryckaseys accusateur public bij tribunal correctionneel, Paul Amare juge de paix ende Jean Cornette gref. van den
juge de paix. Voor de municipaliteyt zijn gekozen den borger
Cornette doctoor, Bernardus Dedier oude kleerverkoper, Pieter
Petit bailliu bij de municipaliteyt ende gelijkerwijs den borger
Antony clincaillier op de Mart, ende jegenwoordig municipael
volgens den keus van 't jaer 6 van de republyke, uyt cragte van
pro parte faillite met sijn vader, den assemblee primaire geontseyd geweest heeft, wierd hij ook daerbij uyt cragte van de wet
afgestelt van zijn municipaelschap en isser een ander in sijn plaets verkozen geweest: den borger Pieter Delmaere vader ende
tymmerman van ambagte.
Voor assesseur van den juge de paix sijn gekozen Petillion
vader, Robert Delmotte, Beeckaert, Walwein, Delie baes metser,
Frans Saelen schoenmaeker.

24 maerte 1799
Het heeft van desen naermiddag gedondert.
12 april
Van dese daegen is er een transport van arttellerie gepasseert
gaende naer Duynkerke.
Men verneemt dat er groote twysten vooren gevallen zijn tusschen de Fransche republike ende den keyser waerdoor den oorloogh opnieuws begonnen is. Buonaparte heeft gheel lgypten
genoemen ende is meester van Alexandrie, Damas, Jerusalem,
etc ... Den Grooten Turk heeft daerom den oorloog aen de
Franschen gezeyd ende de Ruyssensche vechten met de keyserlijke tegen de Franschen al Duytsland ende Italien. De
Franschen hebben gheel Switserland, Italien, 't koningdom van
Napels, Toscane, etc ...
28 april 1799
Van dese dagen is er door stad gepasseert een halve brigade
Fransche troupen kommende van het land ende gaende naer 't
Fransche.
Ook is er uytgehalmt dat de tweede ende derde classe conscriptionnairen in requisitie gestelt zijn tot volvollende 200 duyst
gevraegt door 't directoire ende gedecreteert.
17 mey 1799
Vandaege sijn de 80 requisitionnairen naer Brugge vertrokken
degonne geloot zijn geweest uyt de 2 ende 3 classe van de conscriptie militaire.
Men verkoopt ook alle de kerkegoederen van de prochiekerken.

" 28 april 1799
" Szechkler huzaren

8 mey 1799
Isser gepubliceert met den trommel in de rauwe gekleed beneffens twee officieren municipael gedecoreert met hunne charpe tricolor het manifest van 't directoire aen alle de borgers der
Fransche republique op wat manier de 3 Fransche gezanten in 't
uytkomen van Rastadt geattaquert geweest hebben 21 van de keysersche usaeren van Sleker", hoe er 2 van deselve representanten vermoort zijn geweest in de voyteure en den derden doodelijk gekwedts in den schoot van hunne vrauwen, dewelke ziende dat den oorloog met den keyser erbegonnen was, ende geen
mogelijkheyd van tot offeryng van pays te komen, afkomen van
't congres van Rastadt ende onderweege zoo aengerand zijn
geweest naerdat den keyserschen commandant van Rastadt hun
versoek geweigert hadde van een escorte mede te geven tot de
Fransche frontieren seggende tegen hun dat zij in alle gerustigheyd mogten voyagieren sonder dat zij eenige escorte tot hunne
veyligheyd noodig hadden.
Men verneemt dat den generael Buonaparte de stad Jerusalem,
Damas en St Jean d' Acre naer een complete victorie op de
Turken verovert heeft ende daer gheel meester met een magtig
leeger is van Egypten en Sirien.
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Ook dat de Franschen voor de keyserlijken ende Ruysschensche
in Italien het Mantouesche, Napelsche ende Milanaische hebben
naer verscheyde groote gevegten moeten verlaeten gelijk ook
een deel van Suaben ende Swidzerland alwaer zij meester waeren sedert eenigen tijd.
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26 mey 1799
Van dese gepasseerde daegen sijn er verscheyde conscriptionnairen van de naestgelegende cantons gepasseert door stad,
gaende naer Brugge om vandaer hun voorder verdeelde plaets
t'ontfangen, waer in 't nomber ook die van Yper ook gevolgt
zijn ten getalle van 82 mannen.
28 dito is er gepubliceert dat elk zijn contributie van vestergelt
moet voldoen binnen derden daeg op pene van agtervolgynge.
Ook dat de patenten voor 't jaer seven van de Fransche republique gekomen zijn waer van elk volgens sijn commercie moet
binnen den tijd voor sijn op peyne van boete volgens de wet
gepreserveert.
Daer is gepubliceert dat de contributie van 't vensterregt binnen
derden daege moet betaelt wezen.
6 juny 1799 of 18 prairial van sevenste jaer der Fransche republique is er gepubliceert dat er op den 20 pairial wezende den 8
juny der loopende maend zal eenen feestdag gehouden zijn ter
doodbeclaegynge van de representanten van de Fransche republique Roberjot, Bonier, Jean Debrie ende (blanco) secretaris,
dewelke afkomende van Rastadt vermoort geweest hebben met
twee, zijnde Roberjot ende Bonier, ende de twee andere doodelijk gewond onstapt zijn uyt d'handen van den commandant
ende husaren van 't keysers regiment van Sleker, welke volksrepresentanten in ambasade tot Radstad waeren tot den vredetractaet tusschen de Fransche republique ende het Duyts rijck.
Dinsdag en zullen geen baelen, comedien, nogte eenigte vreugteekens gegeven woorden, geen musiquen nogte violens en zullen vermogen den selven dag te speelen. Elk zal moeten zijn tricolore vaendel uythangen ende tselve met eenen sluywer omringelen. Ten 2 uren naer middag zal er een solemnele porcessie
gaen. Eiken fonctionnaire public zal moeten den sluywer aen
zijn arm draegen, zij zal afkomen van stadhuys ende geopent
wezen door een datechement cavalerie. De officieren van police en de sergenten van de stad, den officier van de logementen,
den secretaris van de municipaliteyt met zijn buratisten, den
conservateur van d'hypotequen, de members van de bienfaisance met hun vaendel, de arme schooien van stad elk met sijn
vaendel, den controleur van 't zilver, den husier van 't departement, de huissieren van de juge de paix en de juge de paix met
hunne griffiers ende assesseurs, den president van den tribunal
coorectionel met zijne jugen ende acusateur ende ander bedienders.

13 juny 1799
Zijn vertransporteert naer Brugge onder escorte een deel der
veroverblevene geestelijken degonne hunnen eed niet gedaen en
hebben ende ziek alhier verbleven waeren als de eerste vertransporteert zijn geweest.
Daegelijkx komen er menigte conscribeerde van de requisitie
hier in, degonnen onder escorte afgehaelt in hunne schuylplaetse naer hunne vandels van brigade tot brigade van gendarmen
vertransporteert zijn.
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2 july 1799
De grondlasten nevens de patenten voor 7ste jaer der Fransche
republique zijn zoo groot ende vermeest sonder de minste proportie dat de administratie van 't canton hun genoodzaekt
gevonden hebben van het departement toe te schryven dat het
onmogelijk is van op der selve maniere zulkx door de gemeenten van stad t'ontfangen. Het venstergeld is meest betaelt, weynig van de requisitionnairen van dese stad zijn gedeserteert zoo
van d'eerste classe, tweede ende derde, maer in den cantons
buyten sijn zijn meest al weg geloopen ende ouden hun verdooken in de busschen, uyt welk nomber syg een deel gewapent
hebben ende syg ouden al den kand van Crombeke ende
Roesten Busschen, van deze daegen den boom van vrijheyd
zijnde koomen afkappen op Oostvleeteren, den president van de
municipaliteyt van aldaer gedwongen hebben van een contributie te betaelen ende hem verdregende met het leven te nemen
benevens alle fonctionnairen van de republique, waerop de
meestendeel der aengelegende municipaliteyten hunnen demissie gegeven hebben ende den commissaris van 't canton, sijne
residentie houdende tot Elverdynghe, niet meer in gerustigheyd
aldaer sijnde, naer stad gekomen is met de papieren.
D' administratie municipael van alhier zulkx vernemende ende
ten uyttersten onderhicht zijnde van wat belangen het zoude
konnen weezen in den ogenblyk dat deze kusten sonder troupen
meest zijn ende de oproerende requisitionnairen meer ende
meer toegroeyen, vermits zij ten getalle van 200 gewaepent
gesien geweest hebben, d'een met vorken, stokken, sabels, fusiken ende alle andere moordgetuygt, het d' administratie centrael daer van ten spoedigsten kennisse gegeven tot onderstand
benevens de administratie naest gelegen van 't departement van
den noorden tot versoekt van gereet te houden om op den eersten courier af te laeten daelen de garden mobilen van hun
departement. Den commandant van stad, op het te kennen
geven van den commissaris van 't uytwerkende bestier benevens verscheyde andere van de naestgelegende cantons zoo van
Elverdynghe, Loo, Haerynge ende Zonnebeke, het daer van part
gegeven aen den generael commandant van 5' halve brigade tot
Brugge, den gonnen op 't ontfangen van de selven ende spoedige kennisse van 't departement, afgezonden heeft 30 dragonders
ende 30 grenadiers met order van in cas van noodigheyd te
requireeren de ingekomen troupen, zijn vertrokken naer de
geseyde cantons.
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Door dezen bloedig oorloge is den koophandel geel geruineert
ende menigte van de inwoonders sijn geheel geruineert zoodat
men de bedruktheyd ende armoede op hun aenschijn kan ondekken. Daer en is ook geen trauwe meer want daegelijkx ziet men
fradeleuse bankroutten.
Ook met de groote koude wynter dat wij gehad hebben ende de
lang <leurende alve kaude, zoo dat het bijnaer gene zoomer en
is, zijn de vrugten zoo langsaem toe gekomen, dat zij schijnen
meer deel te vorten als te groeyen, ende het kooren gaet 28 à 30
pond den sak, de boter tot 9 stuyvers en half, het gonne nog
voordeelig is op sijn advenante van de beestiaelen die door de
plaege gekreveert zijn, want daer zijn boeren die tot 180 beesten verlooren hebben.
13july 1799
Tot meerder last ende ongeluk van de borgers in dezen ellendigen ende bloedigen oorlooge is 't venstergeld verdobbeld ende
isser gedecreteert in de nationale conventie dat tot onderstand
van de republique de vijf geheele classen van de requisitionnairen moeten optrekken, dat is van 20 tot 25 jaeren. Bovendies dat
alle de congeen, die gegeven geweest hebben, op nieuws ingetrokken zijn, dat maer daer van exempt zijn de gecranckte of
gekwetste ende degonne die tzedert eenigen tijd getrauwt zijn,
dat tot den zelven onderhoud een dreygende leeninge zal opgenoomen zijn op de welhebbende menschen van de republique
van hondert Fransche millioenen, dat alle de commandanten
van een stad dewelke die sullen aen den vyand vergeven voor
aleer een bresse in de vestens tot oploop gemaekt zijn volgens
wet met de dood gestraft zijn. Men verneemt dat den
Russchenschen generael Suwarow met zijn Russens keysers
leger geheel Italien genomen heet op de Franschen naer bloedige ende ertnekkige gevegten tegen Franschen ende dat de
Turken Corfou ook op de Franschen verovert hebben.
3 oust 1799
Vandaege om 2 uren naer middag zijn ten spoedigsten ons garnisoen naer Rousselaer vertrokken alwaer men segt eenigte brigands te zijn.
4 oust 1799 zijn sij wederom gekomen.
15 oust 1799
Gelijkerwijs de contributien fonciere, mobiliaire, somptuaire
ende venstergeld traegzaem betaeld worden tot den persepteur
van de contributien, dat de borgerye van stad van alles ontblood
zijnde. zoo van marten ende feesten dewelke ten naedeelle van
de kooplieden versteld worden ende dikwils komen op zondaegen ende heyligdaegen, dan geensints gefrequenteert zijn, zoo
isser ten dies oorzaeke gekomen van 't departement van Brugge
eenen commissaris, degonnen de troupen gevraegt heeft bij
order ende begonnen heeft in ideren persoons huys twee soldae-

ten, die ten hagteren zijn van betaelynghe, met last die te eeten
ende drynken te geven ende daerboven yderen soldaet een
Fransche livre te moeten betaelen daegs boven vijf livres van 't
draegen van de contrainte door den huyssier ende de soldaeten
aldaer te laeten tot dat zij volkomentlijk betald hebben.
25 oust ouden styl ofte 8 fructidor 7ste jaer Fransche republique
Van desen maend heeft men een onweder gehad, nogtans niet
lang deuren ende niet groot, 't eenigste dat wij tot heden hebben
gehad, maer die donder heeft doen vallen in een huys in de
Vleeschhouwerstraet, alwaer er twee peirden in waeren ende
heeft in den mont van 'teen ingegaen, 't welke gecreveert is ter
stond, ende 't ander al een kand lam geslegen. Nogtans dat
tweede is blijven leeven ende naer eenige veusten van 't dak
weg geslegen te hebben is hij gevallen.
Gelijk onze feeste verstelt is volgens de Fransche wet ende door
de slegten tijd en hebben de feestenieren niet genoug ontfangen
om hunne logementen te betaelen, nogtans dat men kraemkens
vind van schoen naer de mode op alle manieren met scherpe tippen ende ander, ook van caneele, gemoffels, liqueren ende
menigte andere saeken, die noyt gepleegt geweest en hebben.
31 ougst 1799
Daer zijn twee administrateurs van 't departement gekomen, die
seffens met den commandant van stad ende een detachement
voetgangers ende cavalerye gereden sijn naer de prochie ende
canton van Elverdynge om syg t'onderhichten ende te doen
straffen de moordenaers die den commissaris van 't pouvoir
executif van 't selve canton van dese daegen langst de baene
hem willen vermoorden ende hem doodelijck gewound hebbende.
3 7bre 1799
De gewezen cappelle van den heyligen Geest met schoon huys
daer aen dependerende is op den 3 september dag van gyster
verkogt door d'ospicen civil voor de somme van 1325 livres de
France in gelde aen Jacobus Grisson catonnette wever.
4 september 1799
Vandaeg sijn de garde mobilen van Ryssel gekomen.
5 dito
Heeft de municipaliteyt geseyd tot den commandant dat zij geen
logementbillietten voor de garden mobilen en wilden geven,
zoo dat zij in 't cartier konnen gaen logieren, hetgonne
geschiedt is, niet tegenstaende wat murmererynge ter oorsaeke
geen foumiteuren in de caseirens en waeren, en dat zij op de
bloote planken hebben moeten slaepen, het gonne de schuld
ende verraederye van den entrepreneur is van de foumiteuren,
wat het de stad niet meer aengaet, vermits de republique dat aen
hun getrokken heeft ende tselve bij eene generaele aenbestedynke gemaekt heeft.
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Daer is uytgeklonken dat de fonciere ende mobiliaire lasten ten
eynde van den vijfden dag betaeld moeten wezen.
Men hoort straf schieten al den kandt van Seelant, alwaer de
Engelsche ende Ruyssensche een aenlaendynge willen ondernemen met geweld. 't Is daer omdat alle de garde mobilen van de
naestgeleegen departementen in de negen nieuwe departementen ('t Nederland sijnde) koomen. Men verneemt dat de geallieerden aengelaend sijn tot Helder in Holland boven
Amsterdam ende datter 2000 Engelsche gevangen sijn, waer op
't carillion geluyd heeft.
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10 september 1799
Vandaegen isser een half escadron van 10 regiment dragonders,
die gyster hier ingekomen was van St Omer ende hier vemagt
heeft bij de borgerye, naer Antwerpen vertrokken.
Van dese daegen sijnder gedeuriglijk garde mobilen ingekomen,
soo als gelijk ten jaere 1793 dan onder 't commandant sijnde
van den generael der Fransch leeger Dumouriez, sedert dien tijd
verraeder geweest heeft van zijn vaederland. Alle deselve garde
mobilen zijn borgers, degonne sijn van de 25 tot 60 jaeren oud,
dewelke in dienst gedecreteert sijn om te komen de ligne troupen in verscheyde steden van de negen departementen (ofte
gewezen Nederland) aflossen, om dezelve ligne troupen zouden
konnen hun zoo op Holland als op de zeekusten al den kandt
van Dunkerque, Nieuport ende Ostende begeeven tegen d'attaquen van d'Engelsche gealieerde Russensche leegers. Deselve
garde mobilen sijn van 't departement van den noorden Cales,
zoo van Ryssel, Belle, Cassel, Steenvoorde, Haezebrouck, etc ...
23 september ouden styl, eersten vendemiaire achtste jaer der
Fransche republique
Van dit sevenste jaer hebben er ses complementaire daegen
geweest om d'oorzaeke dat het Fransch schrykkeljaer is, waer
van veele Vlaemsche almanakken gemist zijn.
Om 2 uren naer middag heeft er eene schoone cortege gegaen
van stadhuys al de Leet, Halstraete, Zuydstraete, oude
Kleerrnart, Nieuweg naer St Jacobskerke geweest, jegenwoordig den temple van de redene, alwaer den secretaris van de
municipaliteyt eene republicaensche aenspraeke heeft gedaen,
naer welk eenen brief afgelezen wiert van den commandant van
de stad, die hij ontfangen heeft van dezen morgen van 't cartier
generael van Brugghe bij extraordinaire courier, inhoudende dat
het gealieerd Engels ende Russens leger het welk aengeland was
tzedert veerthien daegen aen der Texel ende Helderen in Noord
Holland ende zyg met verraederye de Hollansche vloote, dewelke gevlugt was in de Zuyderzee genomen hadde benevens de
stad Medenblik, geattaqueert ende overwonnen is gewoorden
door 't Fransch ende Bataef leeger onder de commande van den
Franschen generael Brune naer dat het geel verslaegen is. Veel

doode en versmoord zijn der gewoorden, 2000 Ruyssensch
kruygevangen benevens hunnen commandant, 21 stuk kanon.
Naer het afleezen van dezen vreugdebrief hebben een menigte
musikanten van stad, degonne aldaer genood waeren door d'administratie, verscheyde stukken musique gespeld, idem heeft de
militaire musique gespeld, degonne met de cortege gong. Dan is
de cortege vertrokken bestaende als volgt: een deel trommels,
een musique militaire, degonne elk op zijn order spelde ende
trommelden, den commandant van stad met den commandant
van de genie elk met hunne officieren, den commandant van
d'artellerie met zijne bedienders, den commandant van de gan- 95
darmerie nationale De Burel, de kynders van de primaire
schoole met hun tricolore vaendel ende de silvere medaille dat
de municipaliteyt uytgegeven heeft tot den wistgeleerden der
selve, de arme knegten degonne nu al in 't brunblauw kort gekleet zijn, de arme meyskens degonne elk een tricolore lyndt op
hun comette hadden, den controleur van den bureau de garantie
van 't zilverwerk, den pryzer van de nationale goederen, den
ontfanger van de nationale goederen met sijne bedienders, den
ontfanger van de nationale loterie, den inspecteur van de nationale goederen, den ontfanger percepteur der nationale inkommende gelde, den enregistrateur ende timber, den inspecteur der
nationale busschen, den inspecteur der magazijnen zoo van
d'artellerie, als ook dien der fourniteuren militaire, dan den
bureau de bienfaisance met hun vaendels, de directeur der hospicen civil met hun vaendel, de twee juge de paix met hun assiseurs, secretarissen ende huysiers, den ontfanger der contributien, den commissaries tot 't uytwerken der contributien, den
ontfanger van stad, den president van den tribunal correctionnel
met den greffier van den selven tribunnal, ook de huyssiers, den
huyssier van 't departement, de porteur de contrainte, den bakker meester van de militairen, den commissaris van 't uytwerkende bestier, den president met de geheele municipaliteyt, den
officier der logementen militaire, 't secretariat der municipaliteyt met alle hunne bureaux, de officieren van police ende sergeante van policie. Deselve waeren opgesloten door de gandarmerie ende cavalerie van 't gamisoen van stad ende zijn gegaen
al de gewezen St Jacobsstraete, Groote Mart, Korte
Torrestraete, gewezen Rykolettestraete, Nieuwe Houtmart,
Boesingstraete al de Leet naer stadhuys alwaer elk bedank wiert
van de municipaliteyt van de cortege van den feestdag bijgewoont t'hebben. Alles geschiede door het daenig geluyd van het
klokspel. Des avonds heeft er baele gegeven geweest op stadhuys.
Naer middag heeft ook uytgetrommelt geweest de victorie door
de Fransche ende Bataefsche troupen behaelt in Holland bij de
Zuyderzee op d'Engelsche ende Ruyssensche gealieerd.
Ook zijnder verscheyde compagnien van 't garnisoen opgetrokken, zoo naer Brugge ende Gend.
Ook zijnder verscheyde andere compagnien afgelost, vervangen
door ander, dat hun maend uyt was.
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2 8bre 1799
Vandaege sijn de garde mobilen van Belle en Armentiers moeten naer Cortrick vertrekken.
Ook heeft 't carillion gespeld over de victorie dat de Franschen
generael Massena behaeld heeft op de Ruyssensche gealieerde
in Switserland hun teenemael verslegen hebbende ende Zurik
genomen heeft. Het selve heeft aen de straeten uytgetrommelt
geweest. Men heeft ook vernomen dat de Franschen de stad
Manheim verlaeten hebben in Duytsland.
Ende het gouvernement gebauw het welk in de Paterstraete
stond is verkogt aen 3 particuliere borgers van stad voor de
somme van (blanco).
Alle de klokken van alle de torren zijn afgedaen, zoo wel hier
als door 't geheel land behoudens de brandklokke op St
Maertenstooren, de poortklokke, thiene klokken ende de carillion op den stadstooren. Alle die van de ande prochiekerken zijn
afgedaen en men schreef op den deure van den afdoender en
breker die de klokken heeft afgedaen: "zal door de galge sijn
voldaen". Den aennemer van dit werck was Jan Beharelle slotemaeker.
4 8bre 1799
Vandaege heeft den commandant van stad bij estafette ontfangen van den generael commandant van Duynkerke de tijdinge
ende bevestinge van de groote victorie door den Franschen
generael Massena op de Ruyssensche troupen behaeld in
Zwydzerland, alwaer den vyandschen Ruyssenschen generael,
dengonnen opperbevelhebber van 't Ruyssens leeger was, dood
geschooten is. Drye andere generaels zijn gevangen. Vaendels,
kruygsgevangen, kanons, pouderwaegens zijn bij menigte in
d'handen van het Fransch victorieus leeger gevallen. De stad
Zurik is dan verovert benevens menigte dorpen en prochien.
Voor welke victorie eene cortege geweest heeft rontom stad
onderhictende de gemeenten van 't zelve aen de houcken van de
straeten, alles onder 't losbranden van 't canon ende speelende
van het karillion.
13 october 1799
Vandaege om 7 uren 's avonds heeft 't carrillion gespeeld over
een victorie dat de Franschen in Holland behaeld hebben op de
Ruyssensche ende Engelsche.
Ook is verkogt tot Brugge door d'administratie van 't departement St Maertenskerke aen verscheyde gemeene borgers van
stad (Jacobus Grisson catonnette wever met consoorten), degonne meest in den republique dienst zijn, voor de somme van
acht millioenen twee hondert duyst livres in bons, maekende
1100 Fransche kroon en in gelde, genomen de bons aen den
cours hun verlent van 't pampier (welcke kerk zij daernae overgelaeten hebben voor 200 kroonen winste aen J Bte Leboey
voor de kerckmeesters).

15 8bre
Vandaege heeft 't carrillion gespeeld om dat de Franschen in
Holland genomen hebben al den kant van Alckmaer 4200 krijgevangen, zoo Ruyssensche als keyserlijke.
Ook is gepubliceert dat men zal erpagten het percepteurschap
der contributien, ook dat het de vercoopynge is van
Onze Vrauwehuyseken.
22 october
's Avonds om 9 uren heeft het carrillion gespeld omdat alle de
Engelsche ende Ruyssensche, die in Holland aengeland waeren,
gecapituleert hebben op de conditien als volgt: de Bataefsche
vlote dewelke genomen was van d'Engelsche in de Suyderzee
zal met den vreede wederom gegeven woorden, den vyand zal
tegen den 15 brumaire wezende binnen den tijd van 15 daegen
alle zijne fortificatyen slaken, de intresten betaelen dat de particuliere oft de Hollandsche republique hier door geleiden heeft,
voor welk zij vier van de Hooversche loords 23 van 't Engels
leger onder de kommande van duc de Yorck in echtenisse
geven, benevens 8000 Fransche prysonnier, degonne in
Engeland krijksgevangen zijn zullen moeten, wederomgegeven
woorden.
23 october 1799
Vandaege heeft er eene cortege geweest voor de capitulatie van
Holland onder geludt van 't carrillion ende 't geschot van 't
canon. Daer waeren voor d'eerste mael vier officieren municipael te paerde. 's Avonds heeft op stadhuys een schoone maeltijd geweest elk voor zijn part (in de tempel der reden in 't
Bellegasthuys ).
26 8bre 1799 of 4 brumaire 8ste jaer
Daer is gepubliceert dat alle degonne 20 jaer oud zijn met den
lsten vendemiaire 8'" Fransch jaer hunne naeme op de maison
communal moeten gaen opgeven ter oorzaeke zij in de requisitie vallen.
Ook dat het Onse Vrauwe huyseken staende op de Beestemart
zal verkogt wezen (voor welck huyseken men voor desen den
meyboom plantede).
28 dito
Onse Vrauwe huyseken (staende op de westhouck aen de
Koeyemart bij de puppe) is verkogt voor de somme van drye
Fransche croonen aen Francis Saelen schoenmaecker.
Elk is van de percepteur van de contributien vermaent dat hij
moet betaelen binnen de 24 uren op peine van geexecuteert te
zijn van gamisaire soldaeten.

" Hannoverse?

10 november 1799
Den jegenwoordigen oorloghe die van 't jaer 1792 tusschen de
Fransche republique enden keyser begonnen is, waer door de
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Spaegnjaerden, Pruysschense, welke twee mogentheden hunnen
peys met de Franschen gemaekt hebben, Pruys hem neuterlijk
houdende ende Spaenjaerde gezaemdelijck met de Fransche
vloote vegten, Engelsche, Ruyssensche, Turken Napelsche ende
alle de princen van Duytsland deel genomen hebben al tegen de
Fransche republique, heeft zoo geweldiglig ons landt van
imposten, brandvraegyngen, requisitien, brandingen der steden
ende dorpen ende prochien, vernielt ende geruineert dat den
borger die konde eerlick op zijn goed leven jegenwoordig beedelt, dat men ziet tot rijcke pryncen van 't hof van Frankrijck
simpel soldaet in armoede hun leven bij de gealieerde eyndigen,
den koophandel is gheel vernielt, d'een banqueroute en verwagt
d'ander niet, de republique is gedient door duyssende gelddieven, die in dienst komen sonder kasse aen t'hebben ende nauwelijck vier of ses maenden aen 't schuttelken sitten hofsteden,
landen, kerken ende casteelen koopen met sweet van d'arme
inwoonders van 't landt. Den rijcken en laet niet maeken, waerdoor de buytelieden van benden tot van 300 op eenen dag opgeloopen zijn van bedelaers. Ook waer uyt bij menigte dieven
uytspruytten. Veele rijcke lieden verlaeten hun goed in d'handen van de republique tot pand van de taxatie van de contributie van den emprunt forcé, waer mede zij belast zijn, hooger
gestelt zijnde als dat hun goed weirdig is. Emmers de armoede
ende miserie begint zoo groot te zijn ende de levensmiddelen
zoo hooge, want het cooren nog tot 28 ende 60 pond den sak
gaet, ende de plaege van de beesten dat er zommige boeren in
Veuren Ambagt tot 150 koeybeesten verlooren hebben, dat den
eenen den ander sat ten langen lasten doodslaen om te konnen
leeven. Is 't zaeke dat den vreede niet in korte en komt waernaer elk snackt ende gunst.
Men verneemt dat Joannes Angelus Braschi onder den naem
van paus Pius den VI, dengonnen van de Franschen uyt Roomen
gebragt was tot Valence in de Dauphiné, ter elde van 82 jaer
ende naer 24 jaer paus geweest t'hebben is overleden.
17 november 1799
Den beveldhebber Buoparte benevens verscheyde ande oppergeneraels van 't Fransch leger is op 't onverwagts van zijn leeger van Egypten in Parijs gekomen, zijn leger aldaer in goed
staet gelaeten t'hebben, heeft een generaele verranderynge in de
geheele republique aengewend. Den 18 brumaire 8 jaer (9
november ouden styl) zijnder menigte members van de conventie garreteert ende gevlugt. De 500 zijn met d'houderlyngen
volgens de constitutie naer St Cloux gegaen voor eenigte daegen. Buonaparte is als den God der Fransche aengezien: hij wild
den vrede brengen, de dieven die in ampten zijn sedert 2 jaeren
dat hij vertrokken was vernielen, hij wilt geen bloed doen storten, ende alles in goed order brengen volgens de constitutie van
3d' jaer der Fransche republique. Ziet hier nevens zijn proclamatie n°248
Men heeft geplakt ene nieuwe victorie op de keyserlijkke op
den Rhyn ook hier nevens n°248

8n december 1799
'tSedert dat den generael Buonaparte binnen Parijs gekomen is
begond men menigte verranderyngen te zien ten voordeele der
Fransch volk. Alle de gonne die in gevangenhuysen onregveyrdeglijk opgesloten waeren zijn uytgelaeten, de opgesloten geestelijke persoonen woorden losgelaeten, die als in de Caeyenne
ende Rhée en 't heyland van Oleron vertransporteert waeren,
den emprunt forcé van hondert millioenen is afgeschaft, het
directoire is consulaet gewoorden, menigten administratien zijn
afgeset omdat zij te schroomelijk voorts gegaen hebben.
De kerke van St Nicolais is verkogt geweest tot Brugge aen
Bemardus Dedier kleedverkooper, Francis Saelens schoenmaeker, Jacobus Dubriquez oude leur, Jan Beharelle smet. Heeft
eenen kleynen oproer geweest om dat de coopers die begonden
te breken, het kleyn gemeente stelde hem daer tegen.
Van dese gepaseerde daegen heeft het gebrand eene wagte
dewelke op de vestynge staet op 't eynde d'Elverdyngestraete.
9 december 1799
Heeft er een verroeden ende <lullen hond in stad gekoomen
loopen, den gonnen wel 50 honden van stad gebeeten heeft beneffens een kyndt, ende bij geluk is hij van een dragonder dood
gekapt. De municipaliteyt heeft doen publiceren dat alle honden
thuys aen de keeten twee decaden of 20 daegen gebonden
wezen.
Noyt heeft men zoo een armoede gezyen als op heeden, daer en
is geen werk voor de werklieden te bekommen, den disch is
g'heel geruineert door het opleggen van hunne renten in assignatien, den boer betald geen pagt aen zijn proprietarys, den rijcken ende den borger zijn teenemael uytgeput van contributien,
immer d'armoede is met elk vervult.
18 december 1799
Van deze daegen heeft het carrillion gespeld over de nieuwe
constitutie die Buonaparte gemaekt heeft binnen Parijs.
1 january 1800
De negenthiende eeuwe is begonnen van desen gepaseerden
nacht ten 12 uren.
Vandaege zijn gecomen eenigte cannoniers met affusten van
canon, wegnemende de houde die jegenwoordig vord zijn.
Allen particulieren borger word daegelykx agtervolg voor zijn
contributie van patente, grondlastgeld, meubelgeld ende venstergeld, zoo daeniglijk dat zij moeten alle hunne middels daer
in besteden ende hem teenemael ten niete zetten.
7 january 1800
Vandaege hebben de troupen den eed van getrauwigheyd gedaen aen de republique en de nieuwe constitutie, alles onder het
losbranden van de cannonnen der stadtswallen.
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24 january 1800
De requisitie van 40 duyst peirden, dat de republique vraegt,
komt voor Yper commune dry peirden, dewelke gelevert zijn
geweest benevens nog eene andere van d'omliggende canton,
ende vertrekken vandaege naer Berghen in Enegauw.
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28 dito
De coopers van St Nicolaiskerke hebben venditie gehouden van
de materiaelen, zijn voortsgegaen met de demolitie der selve
kerke ende torre (Jan Beharelle smidt, Jacobus De Briquez oude
leur, Bemardus Dedier kleermaeker, Frans Salis schoenmaeker).
Het seemelkooren geld 16 guldens den sak, den taerwe 14 ende
15 guldens den sak.
Daer word voor de troupen van d'omliggende steden magazijnen van brandewijn, stroye, hoey, kooren ende andere nodigheden gemaekt honder de halle ende gasthuyskerke op de mart
gemaekt.
Alle de calchieden van 't land zijn zoo gebroken dat zij onberiddelijk zijn
7sten maerte 1800
Van geen tijden weet men te spreken dat er zoo slegten ende
armelijken tijd geweest heeft als jegenwoordig, want alles ontbreekt ende noyt en hebben er meer baelen, redouten en conceiren geweest. Zoo mag men zeggen met der waerheyd: hoe slegter tijd hoe meer vreugd.
21 maerte 1800
Vandaege, decade wezende, heeft afgelezen geweest in den
tempel van de redene de nieuwe requisitie van de jonckheden
die met den 22 september (eersten vendemiaire 3sie Franschjaer)
in de conscriptie zijn ende tegen den 25 floreal hun bataillon,
dat zij zullen gestelt zijn, vertrekken. Dat zijn al de gonne 20
jaeren oud zijn tot 21.
28 maerte 1800
Is er een hoeymagazijn voor de troupen op d'halle gemaekt naer
dat gasthuys op de mart vol ligt.
29 dito 1800
Gelijk de municipaliteyt hunne rekenynghe moet maeken, om
dat volgens de nieuwe constitutie de nieuwe wet moet aengezet
woorden bestaende in een sousprefet, maire ende twee adjointen, hebben zij in verschyl gekomen in twee partien, d'eene
d'andere verwittende van dieverye, zoo groot dat de force
armée versogh geweest heeft van den president tot hun scheedynghe, ende waerop 't departement hun gesuspendeert heeft
van fonctie ende een andere municipaliteyt provisionelijk aengezet heeft, dewelke siende dat zij geen eere en konnen doen
aen hunne affairen door den corten tijd dat zij daer toe hebben

ende om dat alles door d'oude vernielt en verkogt is tot pampier
ende pluymen, hebben gepaerelijk bedankt ende de vuyle affairen van d'oude niet willen aenveirden. Zoo dat volgens de wet
den commissaris heeft gerequereerd den president ende officier
public van d'oude municipaliteyt om in interim te moeten dienen.
3 1 maerte 1800
Vandaege decade zijnde heeft eenen commissaris van Brugghe
gesonden geweest van 't departement om aen te setten eene provisorelijke municipaliteyt voor eenige daegen, tot dat den prefect installeert heeft de nieuwe wetgevers, waervooren 't carrillion gespeld heeft.
1 april 1800
Heeft de provisore municipaliteyt afgezet de administratie van
't hospice, eene nieuwe aensettende.
28 april 1800
Vandaege om 6 uren 's avond heeft er een compagnie burgers
van stad van uyt d'agterplaetse van d'herberghe "Antwerpen"
doen opgaen eenen ballon ofte lugtkogel, den gonnen gheel
hoog in de lugt gereezen heeft, maer door wyndloosheyd in een
hof van stad gevallen heeft.
Naer calculatie van lotynghe volgens den nombre maer van
tsestig duyst man, den welken den eersten consul Buonaparte
vraegt naer 't leger van reserve van Dijon, hetgonne moet uyt de
conscriptie van 20 tot 21 jaeren gelot zijn, is 't nombre voor
Yper gevallen 17 man, ende zoo bij dien volgens de wet jongst
van jaeren sijnde in de twyntig ende eerste classe moeten
optrekken, het gonne zij toegezonden geweest hebben door
schryftighe declaratie van hun te begeven tot Brugghe, hoofstad
der departement van de Leye, om hun jegens de 25 floreal 8"e
Fransch jaer (15 mey 1800) tot konnen tot Dijon begeven. De
voordeele bij den voorleden keer dat de requisitionnairen hebben, zijn dat alle gebrekelijke niet moeten gaen, degonne incapal zijn wapens te draegen, dat alle degonne konnen thoonen
eenig thuys zijnde noodig wezen ende naer dan vijftig livres
contributie betaelende, hun mogen doen ramplaceren door een
ander man mits betaelende aen den staet 300 livres ende een
man daer bij.
29 april 1800
Vandaege is gepubliceert dat den temple van de redene tot 't
gewezen St Jacobskerke geplaets werd op stadhuys omdat
deselve kerke tot hoeymagazijn moet dienen.
Weekelykx passeren krijgsgetuygt, kommende van Douai ende
gaende naer de frontiere zeesteeden.
De koopers van de kerke St Nicolais hebben den tooren meest
afgebroken met de kerke.
Alle de geestelijke persoonen, dewelke hunnen eedt geweigert
hebben ende naer de Caeyenne in Zuyd-America en 't eyland
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Holleron gebannen waeren, zijn af op liber voeten gekomen
door d'orders van consulaet.
16 mey 1800
Vandaege heeft 't carrillion gespeld ende daer mede gepubliceert geweest dat den Franschen generael Morau de Duytschen
in een groote victorie overwonnen heeft, dat de Stockack benevens 7000 man krijckgevangen zijn met 9 canon en groote
magazijnen.
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17 dito
Is gepubliceert dat alle requisitionnairen, die in de leegers of in
de republique zijn, met 300 livres te betaelen mogen afkomen,
ook mag vrij afkomen sonder betaelen alle de getrouwde requisitionnairen.
6 juny 1800
Vandaege heeft 't carrillion gespeld tot het instellynghe van den
onderprefect ende maire van 't arrondissement van Yper. Den
onderprefect is een geweezen administrateur van 't departement
der Leye met naeme Gallois. Den maire is Maurice Lucien uyt
d'Hondstraete die over twee jaer geleden ook maire van den
municipaliteyt was.
23 juny 1800
Vandaege heeft gepubliceert geweest met lossen van 't canon
ende speelen der klokspel tgonne volgt:
Telegraphique tydinge van den 2 messidor 8"' jaer: den eersten
consul Buonaparte heeft eene volkomen zegenprael gewonnen
den 25 prairial: 8000 keyserlijke en 40 stukken kanon zijn in de
magt van 't Fransch leger gevallen, 6000 dooden van den kant
der verliesers zijn op 't slagvelt gebleven. Den vijand maekt
verdragt tot overgave van de stad Genua ende de sterkten van
Italien ende Lombardien; voor gelijkvormig onderteekent
Comilleau."
Alle de schoolmeesters van de stad moeten benevens alle
schoolvrauwen hunne sommitie aen de wet gaen doen op stadhuys.
Om 3 uren naer middag heeft den sousprefect Gallois eenen
nieuwe telegraphyque tijdynge ontfangen als volgt: den generael Buonaparte heeft de keyserlijk gheel verslegen den 26 prairial: 13 vaendels, geheele magazijnen, 16 duyst krijgevangen,
den keyserlijken generael Melas capituleert ende was in d'handen der Fransche leegers, Genua, 't casteel van Milaenen ende
stad en casteel van Turin, Ceva, Lodi, Pyzigthone 2\ Crema, fort
Urbain Tortona, Ferrare. 't Vijand leeger sa! hem in 3 colonnen
op Mantoa retireeren met krijgseere, ende canonnen der wallen
sullen half ende half gepartageert weezen. Daer wierd wapenstilstand tusschen beyde leegers ende men sa! niet vermogen op
nieuws t'attaqueren ten zij 10 dagen vooren gewaerschouwdt
t'hebben. Den keyserschen generael Melas sa! senden naer den

'"Marengo. 14 juni 1800
" Pizzighitone

keyser tot Weenen een courier om te geven de carte tijdynge
ende om tot verdragt te connen van den vrede comen dat den
generael Buonaparte opstelt, voor welk 't carrillon nog eens
heeft gespeld.
26 juny 1800
's avonds om 10 uren heeft 't carrillion gespeld bij order van
den sousprefect van hier, die zijn residentie in 't seminarie voor
desen houdt, over 't ontfangen van een estafette met de tijdynge van een victorie dat den generael Morou gewonnen heeft op
de Duytschen. Hij is den Danube gepasseert, is voor de tweede
mael in Augstbourg gereden, 3000 krijgevangen ende 4 vaendels heeft hij genomen.
1 july 1800
Om 8 1h 's avonds heeft 't carrillion gespeld op een telegraphique tijdinge dewelke luyd als volgt: telegraphique tijdingen van
den 11 messidor 8"e jaer: den generael Morau heeft de keyserlijke gedwongen Ulm te verlaeten, de bezettinge van die plaetse is nauwlijk bezet ende die van Nordlingen is in onze magt
gevallen; voor gelijkvormig onderteekent Chappe, voor
afschrift onderteekent J. Kenny.
14july 1800
Vandaege heeft met alle vrugt geviert geweest den feestdag van
't nemen van de Bastille, beginsel der Fransche revolutie den 14
july 'tjaer 1789.
20 ougst 1800
Men heeft noyt zoo een langdeurige droogte gehad als van
deeze soomer, want vandaege en heeft het maer begonnen te
regenen tzedert 54 dagen. Ook het gars is als gyfsels, nog men
weet niet waermede te beestialen leeven, een groot deel van 't
cooren hetgonne opgedaen is, de taerwen naer de maeynge zijn
swart ende daer komt maer kleenen graen daer van voorts.
Gyster, wezende den negenthienden ougst, heeft onze feeste van
thuyndag begonnen, dewelke <leurt een decade of l 0 dagen ende
zoo gezet van 't departement, dewelke feeste noyt zoo slegt
geweest heeft als heeden: weynig cramen sijnder op ende geen
koopers, nog vremde lieden sijnder in stad te vinden, geen werk
voor de werklieden ende altijd moeten contributien betaelen op
pene van gedwongen te zijn door de krijchsmagt, zoo dat elk
allenkens plat geruineert werd, moet het nog lang gedeuren.
De nieuwe wet sijn Lucien maire in d'Hondstraete, Simpel
advocaet adjoint ende Vandale pere (desen bedankt). Sousprefet
Gallois, tribunal d' arrondissement de prefecture commissaire
Jassart J.B., juges Francois Vandermeersch advocat, Jean
Francois Ryckaseys advocat, Hennessy de Warneton, suppleant
Van Elslandre pere de Wervick, Vanderputte d 'Hooglede.
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6 7bre 1800
Vandaege heeft de nieuwe requisitie uytgeklonken geweest voor
de gonne 20 jaeren oudt zijn den 22 septembre 9ste jaer Frans
republicaens jaer.
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13 7bre 1800
Heeft men de droefve tijdynge gehad dat er tot Ostende met 't
overstyk van Slyke, alwaer het kermisse was, 190 menschen op
waeren, 100 vergaen zijn ende 't anderdeel gesauveert geweest
heeft, ende dat er aldaer de grootste droefheyd is want noyt
sulkx gezien geweest heeft.
21 7bre
Vandaege om 11 uren 's morgens heeft door ongeluk van den
oven, den gonne van boven gebasten was, een schoone bleekerye geheel opgebrandt buyten de tempelpoorte regt voor de herberghe "de postooren". Het lijnwaet is gesauvert, alle de meubels zijn daer ingebrandt, in 2 uren alles was verbrandt. Deselve
bleekerye heeft in bombardement van den 7 september 't jaer
1793 veel geleeden ende in bombardement van de stad in juny
't jaer 1794 was ook geheel verbrandt (toebehoorende d'heer
Turck van Gendt).
22 7bre
Vandaeg heeft geviert geweest den Franschen nieuwjaerdag
ersten vendemiaire van 't jaer 9 van de republique.
26 7bre
Het carrillon heeft gespeelt voor dat den stylstand van wapens
tusschen Fransch ende keyserlijke leegers verlang zijn voor 45
dagen, beginnende den 19 septembre op de conditien dat de
keyserlijken moeten de stad Philipsbourg, Ulm ende Ingolstat in
beset aen de Fransche troupen overleeveren ter teeken der goeder trauwe om te kommen een vrede tractaet. De gamisoenen
met hunne krijgsgetuyg sullen mogen uyttrekken om hun bij
keysers leger te vervoegen, dat de stad Luneville in Lorainen sal
dienen tot het houden van vredecongres, alwaer de ander
mogentheden die begeiren in vrede met de Fransche republique
te komen hunne gezanten connen toezenden.
12 octobre 1800
Vandaege is er een hofstede in 't omliggende van stad gebrandt.
Het is onzeker hoe 't vuur daer inne gekomen is.
23 noverl1Pre 1800
Is om elf uren 's morgens, wesende zondag, is er eenen zoo
magtigen wind ontstaen uyt den zuyden ende zuydwesten
gedeurende tot 4 uren naer middag, datter verscheyde mueren,
huysen, coren ende windmolens sijn ingestort, groote schaede
veroorsaekende aen kerken ende daeken, de boomen uyt den
grond gemekt, het hemels element der wind zoo machtig datter

bij de getuygenisse van oude schriften ende boucken noit zoo
grooten stormwind in onse stad is gevalt. De 2ct' molen buyten
de Meessenpoort staende op de rechter hand is omgewaeyt
waeronder den molenaersknegt jammerlijck geplettert is
geweest. Item de 3' molen buyten deselve poorte is van sijne
teerlyngen afgeset geweest, het stamkot staende op de slincker
hand van den berm buyten de waeterpoort, is onder dat boven
gestort al in stucken. Het opperste der facade van predykheerskerck is ingestort en heeft 2 peerden doot geslegen. De straeten
waeren belemmert met tegels en brieken van de daeken en
schauwen dat er veele ongankbaer waeren.
Den 1en april ( 1801) heeft men ge viert over de ratificatie
(bevesting) van den vrede tusschen den keyser en de Fransche
republyck waerbij de Oostenrijckse Nederlanden afgestapt sijn
aen de Fransche republyck.
Den 2en february ( 1801) men demollierde de parochiekerck van
St Nicolaus, den thooren die den schoonsten naelde was van de
stadt, met schallien bedeckt en een wandelyng of coridoor van
boven, wiert afgelaten ende aen 't steene gebauw van onder uytgekapt en ondersteunt met houten door Louis Pilgrim, en hij is
ingestort om 9 uren 's avonts sonder schaede te veroorsaecken,
en sijn de materiaelen daervan voortskommende vercogt door
de voors. koopers, te weten Bemardus Dedier kleedeverkooper,
Francis Salis schoenmaeker, Jan Beharelle smet, Jacobus
Dubriquez leur.
Den 9 maerte ( 1801) men maekte eenen schoone houten nieuwe
brugge aen de Antwerp-poorte.
Den 16 april (1801) begonde men de predyckheerskercke, voor
desen jesuitten, wesende schoonste, treffelyckste gebauw der
stad af te breken en demollieren door den voors. Honoré Van
Lerberghe, cooper van deselve kerck en clooster, die te in pampier betaelt hadde, konnende maeken in gelde 600 Fransche
croonen.
Den 12 juny ( 1801) hebben de Franschen vermaekt de muer van
de rampaerden, beginnende aen d'esplanade en eyndigende aen
de Meessen-poorte, als oock de casematten op St Maertens
Nieuwe weg ter lincker hand der Dixmudepoort.
Den 14 july (1801) wiert geviert den verjaerdag van de
Fransche ... ratie en met eens over de ratificatie (bekragtinge)
van de vrede tusschen den keyser Franciscus den 2en met de
Fransche republyck, geteekent tot Luneville. De heeren der
municipaliteyt in haeren omganck langs de straeten met een
musique, waeren voor de eerste mael gekleedt naer volgens de
nieuwe Fransche wet, te weten: een bruynblaeuw laeken kleedt
afgeset met smalle silvere gallanten, een witte vest, een brouck,
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den degen aen de zijde en eene roode zijde ceinture ront de
buyck. 's Avons was de stad verlicht met 't spelen van 't carillion en 't losbranden van 't canon.
1801: In july hebben de Franschen den muer vermaeckt van
d'esplanade tot de Meessenpoort als oock de waterdams ront de
stadt, en beginnen 't ruytersquartier te vermaecken, die gans
geplettert, ingevallen en omgewaeyt was, oock hebben sij tselve besloten met pallissaden.
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Den 2 oust (1801) sijn ingekommen een compagnie canonniers
te peerde. En van deze thuyndagfeeste stonden veel kraemen op
de halle ende liefhebbers der handboge in de herberghe 't
Hoexken op den weg van Elverdynge hebben 125 vogels opgestelt op hunne perke en beroepen de omliggende steden en dorpen, en niet tegenstaende eenen goeden oust die op den acker
was, 't koste coren 37 à 38 pond pars de zack.
Den 28 oust (1801) hebben de Fransche begonnen de cazemen
op d'esplanade af te breken om nieuw te bauwen.
In 7bre (1801) het was onbeschrijvelyck hoe de gemeenten
gepraemt wierden tot opbrengen alle soorten van schattyngen
en contributien door de Fransche nieuwelyckx angestelt en besonderlycke deze stad, die veel meer belast was als andere steden, zoo dat de borgers die niet konden betaelen beleyt wierden
met soldaeten en hunne meubels voor de hoofdwagt op de mart
vercogt wierden. Geen smeeckschriften, verthoonyngen, beden
en konden helpen als om den bedruckten borger in nog meer
costen te helpen, zoo dat dese manier van handelen tot nog in
Vlaenderen en was gesien, en de dwingelands die aengestelt
waeren tot ontfangen de selve imposten sijn rijck geworden in
den tijd men zoo menig heerlijck borger, weduwen en weezen
heeft onderdruckt en hun bloedt afgepest.
Den 23 7bre (1801) publicatie dat door gans de republyck de
nieuwe Fransche maeten en gewichten moeten plaetse grijpen
en dat allen borger hun van desel ve moet versien, en oock afgekondigt dat de oude gewoonlycke wekemarten op den zaeterdag
sullen wezen.
Den 5 8bre (1801) heeft men 't canon gelost over de tijdinge dat
de voorwaerden van de vrede geteeckent waeren tot Londen tusschen den coning van Engeland Georgius den 3 en de Fransche
republyck.
Op dese tijd hebben de religiusen gent. Rousbruggenonnen
gekogt een groot huys en erfve wesende 't eerste op de lincker
hand der Calverstraete jegens d'heer Palmaert van Belle, het
welck sij ten deele verbauwen hebben en beginnen pensionnairen te houden.

Den 14 8bre ( 1801) heeft men de tijding ontfangen dat den vreden geteeckent was tusschen den keyser van Russenland Paulus
den 2en en de Fransche republyck.
Item sijn de religieusen gent. Swarte Nonnen een groot huys
gehuurt aen de zuytsijde van de Oude Houtmart jegens Jo.
Franciscus De Gheus fs Jan Baptiste alwaer zij te saemen sijn
gaen woonen oeffende hunnen regel in stilte en hebben wederom uytgegaen om de ziecken der stadt te besorgen en de dienst
gedaen als te vooren naer gebruyck.
Den 2 9bre (1801) in desen tijd waeren de steenwegen in soo
slechten staet geworden doordien de Franschen sedert ettige
jaeren deselve geensints vermaekten, maer wel den hoogen tax
die op de barrieren gestelt was, verpachten en in hunne krijgskasse storten, zoo dat het aen veele omliggende dorpen en
prochien onmogelyck was naer de mart te komen tot groote
schaede der stede en eenigsints d'oorsaeck dat de levensmiddelen op zoo hoog in prijs waeren, want naer zoo eenen overvloedigen oust koste een zack koren nog 32 pond pars.
Den 9 novembre 1801 heeft men geviert over den vrede tusschen Vranckryck en Engelandt. 's Avonts was de stad verlicht
en men heeft een vierwerck aensteken op de Leet die geplaest
was boven de Cloosterpoort, die gemaeckt was ten coste der
Fransche ingenieurs die gelogiert waeren in 't bisdom, met
eenige andere vercieringen.
Den 24 decembre 1801 afkondinge van 't concordaet (overeenkomste) tusschen den paus en de Fransche republyck.
1january1802: 'tjaer beginde met veel sneeuw.
Den 21 maerte 1802 heeft men d' esplanade beginnen te beplanten met jonghe lindeboomen.
Den 2 april 1802 ratificatie (bekragting) van 't concordaet
tuschen de Franschen en 't hof van Roomen.
Den 3 mey ( 1802) is alhier in garnisoen gekomen van Brugge
1 'h batallion en men werckte gedeurig om de cazernen te herstellen.
Den 23 mey ( 1802) wiert te St Maertens den Te Deum gesongen voor de geluckige herstellynge der catholycke religie en om
dat den godsdienst gecelebreert was door d'oude pastoren, en
niet tegenstaende de vruchten zeer schoon op den acker stonden
coste koren 44 pond pars.
Den 28 junius (1802), wesende maandag, 6 uren nae middag is
dor de Tempelpoort in stad gekomen van Poperynghe den nieuwen bisschop voor Gend, Brugge en Ipre Stephanus Andreas
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Franciscus de Paula Fallot de Beaumont (gewezen bisschop van
Avignon) en is ingehaelt geweest door de municipaliteyt, de
geestelijcke en militaire officianten. Hij zat in eene karosse
doordien het windachtig weder was. Van de Tempelpoort door
de Boterstraete, de Lentemart tot het huys van Jo. Marie
delePouve, huysvrauwe van d'heer Jacobus De Meezemaeker
aen de noordsijde der Elverdingstraet, waeren de straeten
beplant met sparren bekleedt met groene laeken, stringen,
kroonen van blommen, en de huysen eerlyck verciert met tapitten, lofdichten en schilderien, alsmede een are triumphael aen
de Tempelstraete. 's Anderendags om 10 uren 's morgens heeft
hij tot St Maertens de misse gecelebreert en daernae gepredikt
als wanneer te deum is gesongen met luyden van alle de doeken der stadt, en wiert processiewijs naer huys geleyt, alhoewel
het zeer sterck regende, met toeloop van veele menschen. 's
Avonts wierd de stad gans verlicht.
Den 4 july, wesende sondag, St Elisabethdag, zijn de prochien
van St Pieters en St Nicolaus ganschelyck verciert geweest met
praelbogen, croonen, stringen, lofdichten en groene laeken tot
uythaelinghe van hun oude pastoren, en 's avonts sijn deselve
prochien verlicht geweest.
Den 5 july (1802) hebben de canonniers alle canonstucken,
mortieren, auwitzers en krijgsgetuyg van de rampaerden gedaen en geplaest in 't arsenael en in parck achter de gewezen rijcke Claeren, 't welcke de borgers naemen voor goeden teecken
van vrede en ruste.
Den 1 oust is alhier ingekomen den prefect van 't departement
de Vyri, gebooren van Savoien, en heeft carillion gespeelt.
In oust is wederom een cruys gestelt op torreken van 't
Bellegodtshuys ende de gewoonelycke processie van Thuyndag
is langs de straten gegaen als naer oud gebruyck.
Den 6 septembre ( 1802) heeft men getrocken de lotynge van de
conscrits om de legers te vervullen tot den nombre van 32 persoonen voor de stad alleene.
Den 26 7bre heeft men een cruys en haene gestelt op torreken
van O.L.Vrauwe gasthuys op de mart.
St Lucasdag is door Pieter Ferdinandus Vanhoutte wederom
beginnen Jesse te geven in 't academie als oud professor, en dit
uyt genegentheyd sonder vergeld.
Den 1 9bre (1802) is de zaele van St Sebastianushof, die vervallen en doorschoten was door de leste belegerynge als bij
noodig onderhoudt, opnieuws herstelt en geschildert door een
societeyt van rijcke persoonen deser stede tot houden hunne

baelen, danskamer en concerts (de gewesen confraters van St
Bastiaen hebben alsdan hunne offenynghe met de handboge
beginnen te houden ten huyse van Joseph Daele herbergier in 't
geweezen clooster der paters Carmers in de Hondstraete).
1803: den 21 january sijn van alhier vertrocken de conscrits
voor de legers gaende naer Amiens.
Den 28 january, wesende vrijdag, groote koude, sterck gevrosen
en felle windt, is er in den nagt ontrent 2 ueren een huys ten
gronden afgebrant in de Zuydstraete, maeckende zuyderhouckhuys der Platteelstraete regt voor de Tegelstraete, bewoont door
Smaelen jongman, wesende een brauwerie en dit met alle meubelen effecten etc ... en de dienstmaerte is daer bij ongeluck in
verbrandt, welck door haere onvoorsigtgheyd zoude gebeurt
sijn.
Den 30 mey ( 1803) heeft men de tijding ontfangen dat den
coning van Engeland den oorlog heeft aengeseyt aen de
Fransche republyck.
In mey is Monsieur Barbier, commandant deser stede, genaemt
commandant van de stad St Omer, en in sijn plaets is gekomen
monsieur Jean Bapt. Galliard, een oud krijgsman.
Den 12 juny (1803) is de processie van groot sacramentsdag
langs de straeten omgegaen als naer oud gebruyck, alsmede de
generaele beregtingen naer de ziecken gedregen.
Den 24 juny de kerck van St Nicolaus nu teenemael afgebroken
wezende, jae selfs tot de grontsteenen uytgehaelt, soo hebben de
kerckmeesters en parochianen gekogt jegens Jean Antoni juwelier op de mart een partie van 't gebauw van de gewesen d'abdie van St Jans voor de somme van 800 ponden gr., alwaer men
allenskens gemaekt heeft van den gewesen rifther eenen langen
koor of nieuwe kercke om aldaer den godsdienst te verrigten en
met tijd andere en meerdere gebauwen bij te voegen, en van den
grond der oude kercke met 't kerckhof is gemaeckt een hof.
Den 9 july (1803) om ueren nae middag, wesende saeterdag, is
alhier langs de Antwerp-poort binnen de stad gekomen den
beruchten Napoleon Bonaparte, eersten consul der Fransche
republyck, komende van Rijssel, verzelt met eenigte van sijne
guarden te peerde en 40 gens d' armes met 3 carossen yder met
6 peerden bespannen. 's Morgens om 9 ueren waeren voorgekomen oock 3 carossen met 4 peerden aen yder en een legerwaegen. Sijn rituyg heeft gestaen voor de casselrie, en heeft
aldaer de complimenten ontfangen van de overheden en van de
geestelycke door d'heer Franciscus Vermeersch, secretaris van
't bisdom, en soo haest er nieuwe peerden aengespannen waeren is hij vertrocken door de Dixmudepoorte op Ostende. De
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Antwerp-, de Dixmude-, Zuydstraete en de mart waeren gans
verciert, de huysen al bekleed met groene meyen, tacken,
croonen, tapitten en lofdichten, zoo den korten tijd aen de borgers toegelaeten hadde, want men maer de tijding van sijne
komste 2 daegen te vooren ontfangen hadde, denckende dat hij
langs de Meessenpoorte zoude inkomen, en dit alles onder 't
spelen van 't carillon, 't luyden van alle de doeken der stad, 't
schieten van 't canon en 't geroep van 't volck: Vive la republique, Vive Napoleon Ie grand.
Het is in dese tijden geweest dat de borgers dezer stede hebben
beginnen hun huysen te schilderen als gilf en wit, en te maecken een nieuw soort van winckelvensteren met groote glaesen
genaemt trommel om hunne winckels meer te verhelderen en
ten thoon te stellen. Jae in dese jaeren is er meer gewerckt
geweest aen de huysen suyver, gemaeckelijck en aengenaem
aen 't gesigt te maecken als tevooren in een eeuwe, als oock een
soort van hoven genaemt anglo-chinois, die sedert eenige jaeren
in zwanck gekomen waeren in de Nederlanden. lek meyne nogtans door de groote plantagie in de selve hoven dat zij met tijd
als de boomen zullen groot wezen daer af sullen walgen te meer
door 't groot onderhoud en sullen gelijck wezen aen de bosschagien.
29 julius zijn de schilderien de voor desen gejont waeren door
de familie Bonaert in den koor van O.L.V. van Thuyne in ricolettekerck, verbeeldende d'historie van O.L.Vrauwe geschildert
door Mr. Joos Beke van Ipre en rnre Suvé van Paris, geplaest in
St Maertenskerck in den noordbeucke alsmede de schilderie
verbeeldende 't beleg van Ipre van 't jaer 1649 is gestelt in de
pastorscapelle tot St Maertens en een andere van 't oude beleg
in O.L.koor bij den orgel.
In 8bre ( 1803) hebben de nonnen van de 3 godshuysen te weten
van O.L.V. op de mart, Belle en St Jans binnen hun clooster
wederom hunne oude kledinge aengedaen als vooren, waemaer
de swarte susteren, de Engelsche en Rousbrugge nonnen sijn
gevolgt.
Is ook een nieuwe wet verkondigt dat men maer kan erfven ofte
deelen tot den 4 graed.
January (1804) hebben de paters discalsen wederom in hun
kerck beginnen publyken dienst te doen, hunne kercke allenskens herstellende.
Den 12 february (1804) kost een zack koren 22 pond pars, de
boter 15 stuyvers 't stuck, voor 25 eyeren 16 stuyvers, een pond
verkensvlees 6 stuyvers, 1 pond kalfvles 6 stuyvers, 1 pond
ossevlees 5 stuyvers, een haerinck 7 oortiens, een overjaers
swijn tot 50 Fransche croonen en alles naer evenredigheyt.

In maerte ie er eenen orgel gestelt in O.L.V. godshuys op de
mart, te weten dien van de gewezen benedictinen van
Poperynghe.
1804 heeft sijne heyligheyd Pius VII eene jubilee uytgegeven
beginnende den 21 february en eyndigende den 21 maerte.
Item heeft Thimotheus Vanhoutte, zoutsieder, afgekogt aen sr.
Van Lerberghe 't clooster en de kercke der gewesen
Carmeliterssen, lestmael geoccupeert door de Swarte Nonnen,
en is van hem afgebroken ende materialen verkogt.
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Den 1 maerte (1804) is 't academie wederom herstelt onder de
directie van een president en directeurs, gekozen uyt d'heeren
inschrijvers en weldoenders tot onderhoud van d'onkosten.
President de Harchies maire van de stad, secretaris Care! J.
Walwein.
Den 5 april (1804) prijsdeelynge van 't academie te insereren
voor memorie.
Op den 2 april (of 12 germinal twaelfste jaer) is de Lombaert
gent. den berg van bermhertigheyt verklaert geweest in toekommende voorts te gaen ten proffyte van d'hospices civils
dezer stede, die een algemeyne administraie is, en 't oppergesigt
heeft op alle de fondatien, zoo hospitaele, arme scholen, weduwen, loye, nazareth, lazerie, etc ... , welcke heeren hier sijn volgende: joncker Hendrick Carton fs Francois Norbert in de
Tempelstraete, sr. Pieter Ghys, jongeman in de Zuydstraete, sr.
Celestinus Dautervant koopman in de ricolettestraete, sr. Benoit
Francois Boudry koopman op de mart, Compére Fransman
zoutsieder, d'heer Francois Vandermeersch ontfanger
Boterstraete, G. F. Fouson secretaris, welcke heeren genaemt
hebben als regierders der voors. Lombaert op den 2 april 1804
in gelijckers sedert juny 1794 tijdstip, wanneer de Fransche
commissarissen de pennyngen der selve Lombaert uytgewisselt
hadden tegen pampiere assignaten, aldaer maer ontfangen wierden kleyne pandekens niet hooger als 6 guldens, zoo sa! men in
toekommende alle panden aenveerden hoe groot die mogten
wezen. President der Lombaert Jean Pille fs Jan Francois,
Valentin Dewilde op de mart, Joos Beesau, Jan Smith, Jacques
Ceriez mre silversmit, schrijver J. Pilgrim in de Hondstraete.
Den 26 april heeft men de naemen van yder straete van de stad
geschildert op een houten bert en aen den inganck der selve
vaste gehegt.
Op den 26 april (1804) heeft men beginnen eene nieuwe houten
optreckende brugge te stellen over de kom buyten de
Messinepoorte.
Den 30 mey (1804) 's morgens om 11 ueren sedert eenige daegen hadde de municipaliteyt bij bevel de kerck der gewezen pre-
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dyckheeren, toebehoorende Honoré Van Lerberghe, doen invallen en aflesen om meerder ongelucken te ontvlugten, want den
selven Lerberghe naer 't dack, schallien, loot en yser afgedaen
te hebben, zoo hadde 't gebauw al sulcke staet ontrent de 3 jaeren laeten staen, die grootelyckx ruine menaceerde, en van
desen morgen om 11 ueren, wanneer de wercklieden eenen pilaer van onder wat uytgekapt hadden, meynden den selven om te
winden, maer nog te vast houdende, zijn sij wederom gegaen
om den selven kappen, als wanneer 't gebauw gescheurt is en de
vozeuren al t'saemen ingestort sijn, waer onder geplettert is
Maerten Mortier zackedrager, ende drie andere zijn bij groot
geluck ontsprongen alhoewel gequest.
Den 11 junius ( 1804) heeft men in St Maertenskerck beginnen
af te breken den dockzael, staende voor den koor en die den silver besloot, als oock den autaer van alderzielen, staende aen de
rechter hand, en den autaer van de visschers, staende aen de
slincker hand of noordsijde onder den ges. docksael, welcke
autaeren rijckelyck begiftigt waeren. Men heeft oock afgedaen
het groot houten hruys met de 2 houtten beelen staende boven
den selven docksael, die een extra groot stuck was en aldaer
geplaest geweest hadde 't jaer 1590 door bevel van 't Spaens
gouvernement naer de beldstormerie, want men alsdan dusdaenige beelden stelde zoo hooghe en swaer dat er niemant zoude
konnen aenkomen of geraecken. Ende in plaets van desen docksael is met tijd gestelt een yser balustrade gemaekt door Mre
Hollandre op de teeckening van mijne broeder P.F. Vanhoutte
om den koor af te sluyten. Korts niemaer heeft men oock afgedaen en verkogt den grooten koperen luyster, hangende in 't
midden der kerck, wezende een gifte van sekeren Dewint,
dewelcken in 't bouck van Anthoine Sanderus is en beschreven,
aen wekken waeren 36 branchen of kandelaeren, danof yder
weegde 50 pondt, waerop sondags zoo veele wassen keirsen
branden. De goederen daervoor gestelt aengeslegen en verkogt
hebbende, zoo is deze en meer andere fondatien onderbleven,
item 't koper van den selven wegende 3.100 pond wiert vercocht aen een man van Paris aen 12 stuyvers 't pondt.
Den 17 juny of 29 messidor !'an 12, wesende sondag, is alhier
solemnelyck gepubliceert 't gamisoen in de waepens, 't lossen
van 't canon voor de kercke, en op den predyckstoel tot St
Maertens afgelesen een senatus consultus waerbij de Franschen
Napoleon Bonaparte keyser verclaeren met recht aen sijn posteriteyt tot den troon, bestaen in 42 artikels, waemaer te deum
gesongen is met 't luyden van alle de doeken der stadt.
Napoleon par la grace de dieu et les lois constitionelles empereur de François.
Den 19 oust wesende sondag om 5ueren nae middag, wesende
schoon weder, is Joannes Quintin, geb. van Dixmude, huydevetter woonende tot Poperynghe, te peerde geloopen van de

Tempelpoorte tot Poperynghe binnen stadt en wederom gekeert
tot deselve poorte in 56 minuten, zoo heeft hij sijne weddinge
gewonnen tegen den plaets major deser stede, bedraegende 6
goude Louisen.
Den 20 oust (1804) heeft een societeyt rijcke menschen seker
accoort gemaeckt met Honoré Van Lerberghe, waer bij den selven als cooper van 't gewesen gebauw van 't capittel des bisdoms, van tselve gebauw met 2 huysen daeraen gevoegt een
comediehuys of danzael heeft begonnen te maecken, als verheurt voor 30 jaeren voor de somme van (blanco)
Den 23 juny is de gevangenisse op de mart uytgeruymt en de
gevangene vervoert in 't correctiehuys op de Koeymart. Den
hertog van Arenberghe als erfgenaem der burggravie der stad
Ypre in sijn goederen herstelt sijnde, was de gevangenisse hem
toebehoorende en waer yder gevangen moeste slotgeldt betaelen, dewelcke sij hadde doen bauwen 1766, welck gebauw zij
verlent heeft aen Cardinael voor een gifte uyt oorsaecke dat sijn
vaeder d'heer Pieter Philippe Cardinael langen tijd ontfanger
geweest hadde binnen deser stad van deselve princesse.
In de maend 7bre heeft men 2 nieuwe houten bruggen gemaeckt
voor de linie buyten de Meessenpoorte.
Den 15 9bre heeft men wederom 50 lantemes opgehangen om
de stad te verlichten, die in eenige jaeren niet hadden gebrant bij
faute van de noodige middels.
Den 2en decembre wesende sondag of 11 e frimaire 't jaer 13 is
's morgens om 7 ueren onder schieten van 't canon, spelen van
carillion en 't luyden van alle de doeken van de stadt, item om
11 ueren 's morgens is er tot St Maertens een pragtige misse
gecelebreert geweest, waemaer te deum laudamus is gesongen,
alles onder schieten van 't canon en luyden der doeken als
vooren, ter oorsake dat tselven daege Napoleon Bonaparte in
O.L.V.kercke tot Paris als Jen keyser van Vranckryck was
gekroont door den paus Pius den VII in persoon. Oock heeft de
municipaliteyt bij bevel een dogter deser stede begiftigt met 100
kroonen en ten selven daege haer getrauwt. Genaemt Catharine
Toulouse. 's Avonts is de stadt verlicht geweest van ten 7 ueren
's avonts tot ten 9 ueren.
Den 8 january (1805) heeft men beginnen te stellen in de nieuwe kercke van St Nicolaus eenen nieuwen orgel gejont ende
gegeven door den heer Carolus de Patin gewesen majoor onder
dienst van Maria Theresia keyserinne.
Den 20 february ( 1805) is St Pieterskerckhof geeffent en met
hoornen beplant.
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1 maerte ( 1805) coste 't koren 28 ponde pars de zack, de boter
10 stuyvers 't stuck, ossenvleesch 5 stuyvers, kalver en schaepen 6 stuyvers, zwynevleesch 8 stuyvers, de brandtolie 22 stuyvers de kanne, 1 kanne groot bier 10 oortiens, de caffé 36 stuyvers 't pondt, de pot suycker 13 stuyvers 't pondt, een schotel
melck 3 oortiens, een paer schoen 49 stuyvers, een zak ardappels 3-10 guldens, en 25 eyeren 16 stuyvers, den aberdaen 12
stuyvers.
Het is in dese tijden geweest dat de landslieden en boeren door
de hoogen prijs der levensmiddelen die sedert eenige jaeren is
gedeurende, dat er veel van deselve in plaets van pagters en
gebruyckers proprietarissen of eygenaers geworden zijn, want
de landen en goederen die in dese jaeren vercogt sijn geworden,
zijn door deselve meest geacquireert. Verders hun beter kleedende en toefende zoo in spijse als in veel beter huyscieraet, als
de landslien en boeren voor desen in Vlaenderen plaegten. Dat
ik oock bemerckt hebbe dat er veel schoonder huysen gebauwt
wierden op de prochien als voor dezen, want bemerckt dat er in
't begin van de jaeren 1700 alle de huysen der prochien van leemaerde waeren.
Den 5 mey (1805) wesende sondag heeft men processiewijs van
d'esplanade gehaelt alwaer een autaer was opgerecht op d'oude
plaetse alwaer O.L.Vrauwe capelleken gestaen hadde over 20
jaer en deselve gedregen naer St Nicolais kerck om in toekommende aldaer geviert te worden. Daemaer heeft men van de
poorte van de gewesen abdie een capelle gemaeckt.
Op den 9 july heeft men begonnen den autaer in pastoorscapelle te vermaecken (geschonden door bombardement) ende heeft
men geplaets de 2 marmere figeuren hoog 7 à 8 voet, 500 pondt
groote yder, door Carel Van Poucke geb. van Dixmude, mre
beeldhauwer woonende tot Gendt. lnsgelyckx heeft men vermaeckt ende herstelt den orgel.
Van in de maend july tot 28 oust koste 't koren van 43 pond tot
46 pond pars de sack.
Den 28 oust (1805) heeft beginnen St Maertenskercke te witten
en gelven, en af te doen 6 sepulturen tegen de zuydgevel in de
pastoorscapelle en de houten bakken der zydbeuken, alsoock
aen St Pieterskercke afgebroken het voorportael. St Maertens
hadde gewit geweest hiervoor 1767 door Jean en Vincent
Pedrotini, Italianers woonende tot Gendt, voor 1400 guldens.
Van dese jaere heeft men voortgegaen met het hermetsen van
den zuydmeur van 't zas van Boesynge, als 't maecken van 4
nieuwe deuren en andere noodige reparatien begonnen 1804,
alsmede heeft men in oust begonnen de vaert enigsints te waesen, te weten bij partien eenen loop ofte geule in 't midden van
24 voeten in de noodigste plaetsen, en 1 9bre heeft men versast
waerdoor de schepen wed. in de kaeye gekomen sijn.

Item den 28 oust heeft men afgebroken en gedemolliert 't backerscapelleken houdende aen de zuydtbeuke nevens St
Annacapelleken Ste Maertens waerop was 2.100 pondt loot.
In mey hebben verscheyde jonckheden en liefhebbers der
musycke begonnen een societeyt ofte compagnie van al blaesende instrumenten, en hebben 3 mael ter weke hunne offenynge, leerynge en exercitie bijgewoont op de westkant der Halle
met 40, waerof daemae jo. Hyppolitus Carton directeur is gekosen, musykmre Francois Fakier.
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Den 3 7bre ( 1805) heeft men tot St Maertens in den koor afgedaen van de pilaeren en boven den hoogautaer 14 bilden van
kalksteen gesneden representerende de oud proosten van deser
kercke yder groot 6 à 7 voeten.
Den 5 7ber heeft men de tijding ontfangen dat 't groot Frans
leger bij Boulognien opgebroken was en vertrocken naer Italien
en den Rhyn waerdoor de borgerie verhoopte haest eenen afslag
in de levensmiddelen te gevoelen.
Ten desen jaere is alhier wederom van nieuws opgeregt eene
gilde van Rhetorycke, vierende voor patroon den engelbewaerder tot St Nicolais, en houdende hunne kamer in de herberge
gent. Rhetorycke in 't Bezwarde straetie, bewoont bij Omaris
Sperwer, opgeregt met octroi van den prefect van 't departement
voerende een standaert, een slaende trommel, onder den naem
der Getrauwige van Herten. Sij hebben op den 15 7ber 1805
beroepen alle de steden en omliggende dorpen der rhetorycke,
die alhier den len prijs of goude medaillie gewonnen heeft
weerdig 10 kroonen is Wackene, Rousselaere 2 en Cortrick 1
silvere medaillie.
In 7ber is een nieuwe carillionnneur aengestelt genaemt N.
Haine in plaets van Jan Ferryn.
Den 30 7ber, wesende maendag, St Hieronimus, wiert binnen de
stadt bekent gemaeckt, afgekondigt en geplackt, den oorloge
tegen den keyser van Duytsland en Russen, dat Napoleon
Bonaparte, keyser van Vranckryck, hem ging stellen aen 't
hoofdt van sijne legers omdat den keyser van Duytsland in
Beyeren gevallen was en alreede meester was van Munich, met
veele aenmoedyngen aen 't volck en 't gemeente.
6 en 7 9bre 1805 zijn van alhier vertrocken de conscrits om de
legers te vervullen: 82.
Hebben de Swarte Susters gekogt een groot huys ende erfve in
de Wenynkstraete jegens d'erfgenaemen van d'heer Guillaume
Joets. Naer veele noodige reparatien en herstellynghen sijn
aldaer gaen woonen.
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In de maend 9bre (1805) is binnen lpre opgerecht eene gemeene arme kamer ofte spinhuys genaemt alhier (directeur P. F.
Vanhoutte, mijn broeder) door ordre van F. Chauvelin praefect
van 't departement der Leye in het Prinsenhuys in O.L.V.straete om de bedelaers deser stede als arme kynderen werk te geven
als spinnen, weven, waer vooren hun men geeft 2 mael daegs
een schotel soupe met vleesch daerin gekakt en anderhalf pond
broodt, ten 2 in het huys genaemt De Beurse in de
Ricolettestraete, oock toebehoorende de stadt, om alle degonne
zullen bevonden worden met bedelen hun op te lichten en hun
met gewelt in dit huys te setten.
Den 29 november of 8 frimaire 14' is er van wegens de senateurs Rampon en Jacqueminot een brief gesonden om 57 treffelijcke borgers en heeren, wesende meest jongmans en getrauwde persoonen sonder kynderen, onder de jaeren 60, waer bij sij
verclaert sijn grenadiers en jaegers van de uytgekosen compagnien der garde nationale, ten eynde van op te trecken naer St
Omaers, en nog aen 57 andere met bevel hun gereet te houden,
welcke heeren en borgers yder heeft moeten betaelen 160 francs
om te mogen eenen man in hunnen plaetse stellen, en men heeft
geangageert 57 vrijwillige arbeyders en werklieden tot 16 en 1
oortien of een quart van eene croon daegs boven 3 à 4 kroonen
handgeldt, welcke persoonen vertrocken woensdag den 4 Xbre
om 9 ueren 's morgens naer St Omaers, aen welcke men gegeven heeft elck een nieuwe capote. (En voor mij als grenadier is
opgetrocken Joseph Metsu sijnde slotenmaekersknegt.) Een
uytnemende swaere last voor veele, want die tijd niet bepaelt
was voor hoe lang.
Den 7 Xbre is 't kerckhof van St Maertens beplant met planten
en hoornen.
Den 20 Xbre ( 1805) koste koren 25 pondt pars de zack.
Den 8 january (1806), wesende woensdag, St Guduladag, 's
avonts om 9 ueren maeckt het zoo ontijdelyck weder van blixem
en grooten donderslaegen, dat den donder gevallen is op een
hoeyschilf buyten de Antwerp-poorte tegen de vesten, en dat de
kerck van Gheluvelt jammerlyck afgebrandt is.
28 february is kerckhof van St Jacobs beplant met popelieren.
Den 5 maerte (1806), wesende woens., lprefeeste op de kattedag, naemiddag om 3 ueren is de borgersmusicke al tnieuw
gekleed met blauwe kazakken, blauwe vesten en brouken, witte
knoopen, eene blauwe kraeg en opslaekens, witte pluimen op de
hoeden, kommen speelen op de mart, en is de katte wederom
gesmeten van d'opperste goote van de torre op de mart regt voor
de vaute door eene stadtstimmerman gent. Bisau.

Op den 11 maerte 1806 heeft men begonnen de fonteyne af te
lesen en breken, staende voor de deure van O.L. V.godshuys,
dewelcke ten deele vervallen en geruineert was, want er in geen
20 jaeren eenige refectien en was aengedaen, en de marmere
stucken veele geschonden, gebroken ofte geborsten waeren.
Den 12 maerte koste 't koren 22 pond pars de sack, de boter 12
stuyvers.
Hier is de naeme van de contributien die in zwanck en betaelt
wierden ten desen tijde:
Contribution fonciere ofte grondgeldt
Taxe personnelle en bijgevoegde centimen
Reimposition
mobiliaire of meubelgeld
somptuaire
extraordinaire
remises du percepteur
patenten voor alle kooplieden
portes et fenetres (deur en venstergeld)
portes cocheres pour l'entretien des <ligues
remises du percepteur extraordinaire de guerre
papier timbre
enregistrement 4 1h ten 100 van elcke verkoopynghe
droits reunis tabacs cartes bierres vin
octroi municipal à !' entré de la ville
droits des barrieres
15 april 1806 hebben de borgers begonnen de hoofdwagt op te
trecken daegelyckx met 15 mannen.
Op den 9 juny is binnen Yper ten 4 nae middag met spelen van
't carillion en luyden van de triumpheclocke de prijsdeeling
geschied der academie op de westkant der Halle, alwaer een
theater gemaeckt was, veel vercieryngen met tapisserien, lofdigten en schoone boomen, alles onder d'harmonie van een
schoon musyck. 15 silvere medaillen zijn gedeelt, te weten 3
groote silvere met goudband, presenterende 't portrait van den
keyser Napoleon Bonapart.
Den 10 juny 1806 is te St Maertens in de noordzijtsbeuken sitten der kerckmeesters en 't sitten des magistraets geweert, aldaer alleenelyck maer eene boiserie gelaeten, waerdoor die beuke
scheen verbreet te wesen.
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Amare Paulus: vrederechter: 24-3-1798, 22-3-1799
Antony. winkelier: 23-3-1798, 22-3-1799
Antony Jean: 24-6-1803
Arenberg. hertog van -: 23-6-1804
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Barbier, commandant: 29-1-1799, 5-1803
Bay Denis, secretaris: 9-4-1797
Beeckaert: 22-3-1799
Beesau Joos: 2-4-1804
Beharelle Jan: 8-12-1799, 28-1-1800, 2-2-1801
Beke Joos: 29-7-1803
Beke Pieter: bargieketser: 16-11-1797
Beyts François, van Brugge, lid van de conventie: 19-4-1797
Bisschop Petrus: 10-9-1797
Bonaert: 29-7-1803
Banier: 6-6-1799
Borreman, commandant der genie: 26-4-1797
Bouckaert Jan: 23-3-1798
Boudry Benoit François: 2-4-1804
Boudry-Moureau, assistent van de vrederechter: 4-4-1797
Bouten Louis, assistent van de vrederechter: 4-4-1797, gemeenteraadslid: 7-4-1797, 12-4-1797
Bouten Philippe: 21-3-1798, 22-3-1798
Braschi Joannes Angelus, paus Pius VI: 10-11-1799
Brixis, assessor: 26-3-1798
Brune, Frans generaal: 23-9-1799
Brydelands, officier de police: 11-4-1797
Buonaparte Napoleon: 31-12-1797, 28-7-1798, 12-4-1799,
8-5-1799, 17-11-1799, 8-12-1799, 18-12-1799, 28-4-1800,
23-6-1800, 9-7-1803, 17-6-1804, 2-12-1804, 30-9-1805
Caelliau Henri: 21-3-1798
Cardinael Pieter Philippe: 23-6-1804
Carton Henricus, assistent van de vrederechter: 4-4-1797,
2-4-1804
Carton Hyppolitus: 5-1805
Carton, heer van Winnezele: 6-12-1798
Ceriez Jacques: 2-4-1804
Chappe: 1-7-1800
Chauvelin: 9-1805
Compere: 2-4-1804
Comyn, deelsman: 7-2-1798
Cooren, kuiper: 15-10-1797
Comette Jan: 21-3-1798, 22-3-1799
Comette, dokter: 22-3-1799
Costenoble Jean Albert, assistent van de vrederechter: 4-4-1797
Dautervant Celestinus, assistent van de vrederechter: 4-4-1797,
2-4-1804
Debeuf, gewezen procureur en assistent van de vrederechter:
4-4-1797
Debrie Jean: 6-6-1799
De Burck, van Kortrijk, lid van de conventie: 19-4-1797
De Burel, commandant van de gendarmerie: 23-9-1799
Dedier Bemardus, oude kleerverkoper: 22-3-1799, 8-12-1799,
28-1-1800, 2-2-1801
De Gheus Franciscus: 14-10-1801
De Harchies: 1-3-1804

Dehem, hotelhouder: 13-8-1797
Delepouve Marie: 28-6-1802
Delie, baas metser: 22-3-1799
Delmaere Pieter: 22-3-1799
Delmotte Robert 22-3-1799
Demezemaeker Jacobus: 28-6-1802
Demezemaeker Josephus, aartsdiaken: 12-11-1797
De Patio: 8-1-1805
Desimpel P. J., advocaat en gemeenteraadslid: 7-4-1797,
12-4-1797, 23-3-1798, 20-8-1800
Destickere F., assistent van de vrederechter: 4-4-1797
Deurwaerdere, van Brugge, lid van de conventie: 19-4-1797
Devarver, abbé: 15-10-1797, 16-2-1798
De Vroe Charles, advocaat, lid van de conventie: 19-4-1797
De Vyri, prefect: 1-8-1802
Dewilde, gemeenteraadslid: 7-4-1797
Dewilde Valentin: 2-4-1804
Dewint: 11-6-1804
D'Haeme Andries, comptoirklerk: 6-9-1797
Dovins d'Eggremont, van Kortrijk, lid van de conventie:
19-4-1797
Dubriquez Jacobus: 8-12-1799, 28-1-1800, 2-2-1801
Dumortier, ex-recolet en professor: 4-11-1797
Dumouriez, Frans generaal: 5-10-1798, 10-9-1799
Fakier François: 5-1805
Fallot de Beaumont, bisschop: 28-6-1802
Ferryn Jan: 16-11-1797, 9-1805
Fouson: 2-4-1804
Galliard, commandant: 5-1803
Gallois, onderprefect: 6-6-1800, 23-6-1800, 20-8-1800
Gaubeau François, van Mesen: 8-1797
Germonpre: 30-3-1798
Ghys, assistent van de vrederechter: 4-4-1797, 2-4-1804
Ghys, kannunik: 12-11-1797
Girard, commandant: 3-4-1797
Grisson Jacobus: 3-9-1799, 13-10-1799
Haine: 9-1805
Hennessy de Warneton: 20-8-1800
Hoche, Frans generaal: 21-10-1797
Hollandre: 11-6-1804
Hynderyck, vrederechter: 24-3-1798
Ignon, oude leur: 26-3-1798
Jacqueminot: 29-11-1805
Jassart J. B.: 20-8-1800
Joets Guillaume: 9-1805
Jonval, ontvanger van nationale goederen: 24-4-1797
Keingniaert Joseph, assistent van de vrederechter: 4-4-1797
Kellerman, commandant: 3-4-1797, 29-1-1799
Lamarcq Benedictus: 12-11-1797
Leboey Jan Baptist: 13-10-1799
Lieverman Ignatius, officier de police: 9-4-1797, 23-3-1798
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Lucien Maurice: 21-3-1798, 23-3-1798, 6-6-1800, 20-8-1800
Maesterleet, messagier: 6-9-1797
Marannes, van Veurne, lid van de conventie: 19-4-1797
Marchand Thomas, assistent van de vrederechter: 4-4-1797
Mariceau, officier de police: 11-4-1797
Massena, Frans generaal: 2-10-1799, 4-10-1799
Melas, Oostenrijks generaal: 23-6-1800
Metsu Joseph: 29-11-1805
Meynne Regis, gemeenteraadslid: 7-4-1797, 12-4-1797
Moreau, Frans generaal: 26-5-1800, 26-6-1800, 1-7-1800
Mortier Maarten: 30-5-1804
Palmaert, van Belle: 5-10-1801
Pedrotini: 28-8-1805
Peene Coleta, herbergierster: 10-9-1797
Petillion: 22-3-1799
Petit Pieter: 22-3-1799
Pichegru, Frans generaal: 4-9-1798
Pilgrim J.: 2-4-1804
Pilgrim Louis: 2-2-1801
Pille Jean: 2-4-1804
Pius VII: 2-12-1804
Polderman: 10-9-1797
Pyl, lid van de conventie: 19-4-1797
Quintin Joannes, van Poperinge: 19-8-1804
Rampon: 29-11-1805
Roberjot: 6-6-1799
Roffiaen Joos, metser: 22-11-1797
Ryckaseys Jean François: electeur: 22-3-1799, 20-8-1800
Ryckebusch Pieter Xaverius: 21-3-1798, 22-3-1798
Ryckx, tanneur en assistent van de vrederechter: 4-4-1797
Saelen Frans, schoenmaker: 22-3-1799, 28-10-1799,
8-12-1799, 28-1-1800, 2-2-1801
Smaelen, brouwer: 28-1-1803
Smaelen-Moerman, gemeenteraadslid: 7-4-1797, 9-4-1797,
12-4-1797
Smith Jan: 2-4-1804
Sperwer Omaris: 1805
Strobbe, zilversmid en assessor: 26-3-1798
Struye de Patio, gemeenteraadslid: 7-4-1797, 9-4-1797,
12-4-1797
Suvarov, Russisch generaal: 13-7-1799
Suvée: 29-7-1803
Thillieu: 2-4-1798
Toulouse Catharina: 2-12-1804
Turck. van Gent: 21-9-1800
Vandaele. dokter: 7-2-1798
Vandaele Hypolitus: 22-3-1798. 23-3-1798. 20-8-1800
Yandamme. Frans generaal: 31-8-1798
Van der Ghinst Louis, president van de municipaliteyt:
7-4-1797
Vandermeersch François: 20-8-1800, 2-4-1804

Vandermoere, pastoor van St.-Maartenskerk: 1-5-1797
Vanderputte, van Hooglede: 20-8-1800
Van Elslandre, van Wervik: 20-8-1800
Vanhoutte Pieter Ferdinandus: 9-1802, 11-6-1804, 9-1805
Van Houtte Thimotheus, assistent van de vrederechter:
4-4-1 797, 16-11-1797' 1804
Vanhoutte Thomas: 29-11-1805
Van Lerberghe Honoré, commissaris van het pouvoir executif:
7-4-1797, 9-4-1797, 24-4-1797, 29-4-1797, 4-11-1797,
30-12-1797, 16-4-1801, 1804, 30-5-1804, 20-8-1804
Van Poucke Care!: 9-7-1805
Van Zandycke: 8-1797
Vercruysse, herbergier: 8-1797
Vermeersch Franciscus, secretaris van het bisdom: 9-7-1803
Vermeulen Jan: 3-12-1798
Verschaeve, herbergier: 13-8-1797, 10-9-1797
Verstraete Hendrik: 16-11-1797
Walwein, kannunik: 9-4-1798
Walwein Care!: 1-3-1804
Walwein Louis, assistent van de vrederechter: 4-4-1797,
22-3-1799
Wavrans, bisschop: 16-11-1797
Werkyn van Zandycke P., gemeenteraadslid: 7-4-1797
York, hertog van -, Engels generaal: 22-10-1799

INDEX OP PLAATSNAMEN
Acco: 8-5-1799
Alexandrië: 12-4-1799
Alkmaar: 15-10-1799
Amiens: 21-1-1803
Antwerpen: 12-10-1797, 5-1-1798, 23-10-1798, 10-9-1799
Armentiers: 2-10-1799
Augsburg: 26-6-1800
Avignon: 28-6-1802
Beieren: 30-9-1805
Belle: 10-9-1799, 2-10-1799
Bellewaardevijver: 6-12-1798
Beselare: 5-7-1798
Beveren: 11-3-1798
Blankenberge: 24-5-1798
Boezinge: 26-10-1798
Boulogne: 5-9-1805
Bourbourg: 12-11-1797
Brugge: 3-4-1797, 7-4-1797. 19-4-1797, 20-4-1797, 23-1-1798.
9-4-1798, 24-5-1798, 13-6-1798, 26·11-1798, 27-1-1799,
26-5-1799, 13-6-1799, 2-7-1799, 23-9-1799, 28-4-1800
Brussel: 29-1-1799, 10-2-1799
Calais: 7-7-1798, 10-9-1799
Cassel: 31-8-1798, 10-9-1799
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Cayenne: 11-3-1798, 27-1-1799, 8-12-1799, 29-4-1800
Dalmatië: 31-10-1797
Damascus: 12-4-1799, 8-5-1799
Den Helder: 5-9-1799, 23-9-1799
Dijon: 28-4-1800
Dikkebus: 3-12-1798
Diksmuide: 11-7-1798, 31-10-1798
Donau: 26-6-1800
Douai: 29-4-1800
Duinkerke: 30-1-1798, 9-3-1798, 19-10-1798, 19-11-1798,
122 2-12-1798, 5-12-1798, 27-1-1799, 12-4-1799. 10-9-1799,
4-10-1799
Duitsland: 22-9-1798, 12-4-1799, 6-6-1799, 10-11-1799,
26-6-1800, 30-9-1805
Egypte: 12-4-1799, 8-5-1799, 17-11-1799
Elverdinge: 26-10-1798, 2-7-1799, 31-8-1799
Engeland: 20-4-1797, 30-1-1798, 9-3- 1798, 8-5-1798,
20-5-1798, 24-5-1798, 22-9-1798, 5-9-1799, 10-9-1799,
23-9-1799, 13-10-1799, 22-10-1799, 10-11-1799
Esen: 4-7-1798
Geluvelt: 8-1-1806
Gent: 23-9-1799
Genua: 23-6-1800
Haezebrouck: 10-9-1799
Haringe: 11-3-1798, 2-7-1799
Holland: 13-10-1799
Ieper, abdij van St.-Jan: 24-4-1797, 24-6-1803
Ieper, academie: 9-1802, 1-3-1804, 5-4-1804, 9-6-1806
Ieper, Antwerpse Poort: 4-4-1797, 13-8-1797, 10-9-1797,
9-3-1801, 9-7-1803
Ieper, Belsche poort: 29-4-1798
Ieper, berg van barmhartigheid: 2-4-1804
Ieper, comedie: 20-8-1804
Ieper, correctiehuis: 23-6-1804
Ieper, Diksmuide-poort: 21-11-1798, 12-6-1801, 9-7-1803
Ieper, gasthuis Belle: 21-9-1797, 23-10-1799, 8-1802, 10-1803
Ieper, gasthuis 0.-L.-Vrouw: 26-9-1802, 10-1803, 3-1804,
11-3-1806
Ieper, gasthuis St.-Jan: 21-9-1797, 10-1803
Ieper, gebouw van het gouvernement: 2-10-1799
Ieper, gerechtsgebouw: 21-10-1797
Ieper, gevangenis: 23-6-1804
Ieper, gilde van de handboog: 13-8-1797, 10-9-1797, 2-8-1801,
1-11-1802
Ieper, gilde van de stalen boog: 24-6-1797, 8-1797
Ieper, gilde van retorica: 1805
leper, gilde van St.-Sebastiaan: 1-11-1802
leper, halle: 28-1-1800, 28-3-1800, 5-1805
leper, herberg Antwerpen: 28-4-1800
Ieper, herberg De Balance: 30-3-1798
Ieper, herberg Den Engel: 22-9-1797

leper, herberg Den Hert: 24-6-1797
leper, herberg De Posthoorn: 21-9-1800
Ieper, herberg Retorycke: 1805
Ieper, hostellerie St.-Laurent: 13-8-1797
Ieper, huis van Onze-Lieve-Vrouw: 26-10-1799, 28-10-1799
leper, kapel van de H.-Geest: 3-9-1799
Ieper, kapel van 0.-L.-Vrouw: 5-5-1805
Ieper, kasselrijgebouw: 21-10-1797, 30-12-1797, 9-7-1803
Ieper, kerk St.-Jacobs: 15-10-1797, 16-2-1798, 19-10-1798,
23-9-1799, 29-4-1800, 28-2-1806
Ieper, kerk St.-Maartens: 1-5-1797, 4-11-1797, 30-1-1798, 123
31-3-1798, 9-4-1798, 15-5-1798, 19-10-1798, 13-11-1798,
2-10-1799, 13-10-1799, 23-5-1802, 28-6-1802, 29-7-1803,
11-6-1804, 17-6-1804, 2-12-1804, 28-8-1805, 3-9-1805,
7-10-1805, 10-6-1806
leper, kerk St.-Niklaas: 19-10-1798, 8-12-1799, 28-1-1800,
29-4-1800,2-2-1801,4-7-1802,24-6-1803,8-1-1805,5-5-1805
Ieper, kerk St.-Pieters: 19-10-1798, 13-11-1798, 4-7-1802,
20-2-1805, 28-8-1805
leper, klooster augustijnen: 4-11-1797
Ieper, klooster capucijnen: 12-11-1797, 16-11-1797
Ieper, klooster carmelieten: 26-4-1797, 12-11-1797,
16-11-1797' 1-11-1802
Ieper, klooster carmelitessen: 1804
Ieper, klooster discalsen: 12-11-1797, 16-11-1797, 1-1804
Ieper, klooster Engelse nonnen: 10-1803
Ieper, klooster Nonnebosschen: 12-11-1797, 16-11-1797
Ieper, klooster predikheren: 1-5-1797, 4-11-1797, 23-11-1800,
16-4-1801, 30-5-1804
Ieper, klooster recoletten: 30-10-1797, 10-11-1797, 20-3-1798,
29-7-1803
Ieper, klooster rijke claren: 5-7-1802
Ieper, klooster Roesbrugge-nonnen: 5-10-1801, 10-1803
Ieper, klooster Zwarte Nonnen: 21-9-1797, 22-11-1797,
14-10-1801, 10-1803, 1804, 9-1805
Ieper, Mesen poort: 12-6-1801, 7-1801, 9-7-1803, 26-4-1804,
9-1804
Ieper, sas van Boezinge: 1805
Ieper, seminarie: 26-6-1800
Ieper, sociëteit voor blaasmuziek: 5-1805
Ieper, spinhuis: 9-1805
Ieper, stadhuis: 29-4-1800
leper, tempelpoort: 28-6-1802, 19-8-1804
leper, temple de la loi: 30-12-1797, 8-2-1798, 19-10-1798,
22-3-1799
Ieper, tempel van de rede: 31-10-1797, 23-9-1799, 23-10-1799,
29-4-1800
Ieper, theater: 16-1-1798, 3-12-1798
Ieper, vleeshuis: 16-1-1798, 3-12-1798
Ingolstadt: 26-9-1800
Istrië: 31-10-1797

Italië: 31-10-1797, 12-4-1799, 8-5-1799, 13-7-1799,
23-6-1800, 5-9-1805
Jerusalem: 12-4-1799, 8-5-1799
Korfu: 13-7-1799
Kortrijk: 28-7-1797, 4-12-1797, 13-8-1797, 7-7-1798,
23-10-1798, 29-10-1798, 2-10-1799, 1805
Krombeke: 11-3-1798, 2-7-1799
Langemark: 26-10-1798
Lo: 2-7-1799
Lombardije: 23-6-1800
124 Lunéville: 26-9-1800, 14-7-1801
Malta: 28-7-1798
Mannekesvere: 30-3-1798
Mannheim: 2-10-1799
Mantua: 8-5-1799, 23-6-1800
Mechelen: 27-1-1799
Medemblik: 23-9-1799
Milaan: 8-5-1799, 23-6-1800
Moorslede: 25-10-1798, 28-10-1798, 31-10-1798
Münich: 30-9-1805
Napels: 12-4-1799, 8-5-1799, 10-11-1799
Nieuwpoort: 23-10-1797, 10-9-1799
Nordlingen: 1-7-1800
Oléron: 27-1-1799, 8-12-1799, 29-4-1800
Oostende: 26-1-1798, 30-1-1798, 20-5-1798, 24-5-1798,
6-6-1798, 19-10-1798, 10-9-1799, 13-9-1800, 9-7-1803
Oostenrijk: 9-4-1797, 29-4-1797, 28-10-1797, 31-10-1797
Oostvleteren: 2-7-1799
Parijs: 9-4-1798, 31-10-1798, 17-11-1799, 8-12-1799,
18-12-1799, 11-6-1804, 2-12-1804
Passendale: 20-10-1798, 25-10-1798, 31-10-1798
Philipsbourg: 26-9-1800
Poelkapelle: 14-11-1798
Poperinge: 19-11-1798, 3-12-1798, 3-1804, 19-8-1804
Proven: 11-3-1798
Pruisen: 10-11-1799
Rastadt: 8-5-1799, 6-6-1799
Ré: 27-1-1799, 8-12-1799
Rijn: 17-11-1799. 5-9-1805
Rijsel: 2-12-1797, 23-1-1798, 26-1-1798, 24-5-1798, 3-8-1798,
21-11-1798. 22-11-1798, 25-11-1798, 4-9-1799, 10-9-1799.
9-7-1803
Roeselare: 20-10-1798. 3-8-1799. 1805
Rome: I0-11-1799
Rusland: 12-4-1799. 8-5-1799, 13-7-1799. 5-9-1799.
10-9-1799. 23-9-1799, 2-10-1799, 4-10-1799, 13-10-1799,
15-10-1799, 22-10-1799, 10-11-1799, 30-9-1805
Saint-Omer: 30-10-1798, 2-12-1798, 10-9-1799, 29-11-1805
Sas-Slijkens: 24-5-1798, 13-9-1800
Schwaben: 8-5-1799
Spanje: 10-11-1799

Steenvoorde: 10-9-1799
Stockach: 16-5-1800
Syrië: 8-5-1799
Texel: 23-9-1799
Torhout: 26-11-1798
Toscane: 12-4-1799
Trieste: 9-4-1797
Turijn: 23-6-1800
Turkije: 12-4-1799, 8-5-1799, 13-7-1799, 10-11-1799
Ulm: 1-7-1800, 26-9-1800
Valence: 10-11-1799
Venetië: 31-10-1797
Veurne: 30-3-1798
Veurne-Ambacht: 20-11-1798
Vlamertinge: 29-9-1797
Voormezele: 29-9-1797
Wakken: 1805
Wenen: 23-6-1800
Wervik: 20-10-1798, 22-10-1798
Wesel: 31-10-1798
Zeeland: 5-9-1799
Zonnebeke: 20-10-1798, 25-10-1798, 14-11-1798, 2-7-1799
Zuiderzee: 23-9-1799
Zurich: 2-10-1799, 4-10-1799
Zwitserland: 12-4-1799, 8-5-1799, 2-10-1799, 4-10-1799
ZAKENWIJZER
Arrestatie van geestelijken: 11-3-1798, 19-11-1798,
20-11-1798, 22-11-1798, 25-11-1798, 27-1-1799, 13-6-1799
Bal: 15-4-1798
Belastingen: 21-9-1797, 30-1-1798, 7-2-1798, 9-3-1798,
11-3-1798, 2-7-1798, 18-11-1798, 17-2-1799, 28-5-1799,
2-7-1799, 13-7-1799, 15-8-1799, 5-9-1799, 28-10-1799,
1-1-1800, 7-1801, 12-3-1806
Bestuur van de burgerlijke hospitalen: 1-4-1800
Boerenkrijg:
20-10-1798,
22-10-1798,
25-10-1798,
26-10-1798, 27-10-1798, 28-10-1798, 31-10-1798, 14-11-1798,
3-12-1798, 2-7-1799, 3-8-1799, 31-8-1799
Brand: 21-9-1800, 12-10-1800, 28-1-1803
Carnaval: 10-2-1799
Commandant van de stad: 3-4-1797
Commissaris van uitvoerend bestuur: 7-4-1797, 24-4-1797
Concordaat: 24-12-1801, 2-4-1802
Conscriptie: 3-10-1798, 5-10-1798, 9-10-1798, 19-10-1798,
20-10-1798, 26-11-1798, 2-12-1798, 3-12-1798, 6-12-1798,
12-12-1798, 13-12-1798, 18-12-1798, 28-4-1799, 17-5-1799,
26-5-1799, 13-6-1799, 2-7-1799, 13-7-1799, 26-10-1799,
21-3-1800, 28-4-1800, 17-5-1800, 6-9-1800, 6-9-1802,
21-1-1803, 6-11-1805
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Decimaal stelsel: 23-9-1801
Duurte van de levensmiddelen: 20-4-1797, 8-5-1798, 2-7-1799,
10-11-1799, 28-1-1800, 2-8-1801, 2-11-1801, 23-5-1802,
12-2-1804, 1-3-1805, 7-1805, 20-10-1805, 12-3-1806
Eed van de priesters: 19-9-1797, 21-9-1797, 12-10-1797,
15-10-1797, 4-11-1797, 12-11-1797, 16-11-1797, 10-12-1797,
4-7-1798
Feestdag: 2-5-1798, 8-5-1798, 29-5- 1798, 25-8-1799,
20-8-1800, 2-8-1801, 8-1802, 5-3-1806
Franse emigranten: 22-9-1797, 20-7-1798, 23-7-1798
126 Gemeenteraad: 7-4-1797, 20-3-1798, 21-3-1798, 22-3-1798,
23-3-1798, 20-4-1798, 22-3-1799, 29-3-1800, 31-3-1800,
1-4- 1800, 6-6-1800, 20-8- 1800, 14-7-1801
Gevangenis: 2-10-1798
Graftomben: 26-4-1797
Hondsdolheid: 9- 12-1799
Kledij van de geestelijken: 4-4-1797
Lantaarns: 9- 11-1798, 15- 11-1804
Logement van troepen: 15-4-1797, 10-9-1797, 22-11-1797,
30-11-1797, 19-5-1798, 4-6-1798, 5-6-1798, 21-11-1798,
9-3-1799, 15-8-1799, 5-9-1799, 10-9-1799
Luchtballon: 28-4-1800
Markten: 29-12-1797, 26-5-1798, 2-6-1798, 7-7-1798
Militair hospitaal: 10-5-1797
Moord: 30-3-1798
Ondergang van de handel: 24-11-1797, 22-9-1798, 26-11-1798,
2-7-1799, 10-11-1799, 9-12-1799, 7-3-1800
Ongeval: 31-3-1798, 2-4-1798, 18-12-1798, 13-9-1800
Onweer-klimaat: 11-9-1797, 15-5-1798, 15-8-1798, 10-9-1798,
21-1-1799, 10-2-1799, 17-2-1799, 24-3-1799, 25-8-1799,
20-8-1800, 23-11-1800, 1-1-1802, 8-1-1806
Oorlog met Engeland: 30-5-1803
Oorlog met Rusland: 30-9-1805
Opeising van klokken: 2-10-1799
Opeising van paarden: 24-1-1800
Oproer van de troepen: 30-11-1797
Parochiekerken: 23-9-1798
Patent: 1-7-1797, 16-12-1797, 29-5-1798, 28-5-1799
Processie: 12-6-1803
Rechtspraak: 1-4-1798, 5-7-1798, 6-7-1798, 23-7-1798,
3-8-1798
Republikeinse kalender: 23-4-1798, 26-9-1798, 23-9-1799
Runderpest: 21-9-1797, 22-9-1797, 10-9-1798, 2-7-1799,
10-11-1799
Schoolmeesters: 16-5-1798, 26-9-1798, 23-6-1800
Sluiten der kerken: 21-9-1797, 29-9-1797, 1-10-1797,
16-1-1798
Stadswacht: 1-12-1797, 2-12-1797, 30-10-1798, 13-11-1798,
15-4-1806
Staat van beleg: 7-11-1798, 20-11-1798, 21-11-1798
Straatnaamborden: 26-4-1804

Troepenbeweging: 3-4-1797, 4-4-1797, 12-4-1797, 20-5-1797,
28-7-1797' 30-7-1797' 10-9-1797, 12-10-1797' 23-10-1797'
20-11-1797, 22-11-1797, 4-12-1797, 5-1-1798, 23-1-1798, 261-1798, 30-1-1798, 13-2-1798, 9-3-1798, 16-3-1798, 4-6-1798,
13-6-1798, 7-7-1798, 11-7-1798, 3-8-1798, 23-10-1798,
30-10-1798, 20-11-1798, 21-11-1798, 4-12-1798, 5-12-1798,
27-1-1799, 29-1-1799, 17-2-1799, 12-4-1799, 28-4-1799,
4-9-1799' 10-9-1799' 23-9-1799' 29-4-1800, 2-8-1801,
3-5-1802
Tuinaanleg: 9-7-1803
Verbod op de vesten te gaan: 26-4-1797, 15-4-1798
Verbod op dragen van maskers: 8-2-1798
Verbod op drankverkoop: 24-11-1797
Verbod op het laten liggen van de mest: 19-4-1798, 29-4-1798
Verpachting van ambachtshuizen: 11-8-1798
Verpachting van de Visserie: 29-12-1797
Verkiezing van de bijzitters van de vrederechter: 4-4-1797,
24-3-1798, 26-3-1798
Verkiezing van de conventie 7-4-1797, 19-4-1797
Verkoping van kerkgoederen: 24-4-1797, 26-4-1797, 1-5-1797,
10-5-1797, 30-10-1797, 10-11-1797, 12-11-1797, 10-12-1797,
17-5-1799, 13-10-1799, 8-12-1799
Verwijderen van religieuze symbolen: 8-10-1797, 12-10-1797
Viering van de inname van de Bastille: 14-7-1800, 14-7-1801
Viering van de omverwerping van het koningschap: 21-1-1799
Viering van de ontdekking van de samenzwering: 4-9-1798
Viering van de souvereiniteit: 20-3-1798, 29-4-1798, 21-3-1799
Viering van het Frans nieuwjaar: 22-9-1797, 22-9-1798,
22-9-1800
Viering van militaire overwinning: 29-5-1797, 28-7-1798,
17-8-1798, 13-10-1799, 23-10-1799, 26-9-1800
Vondeling: 30-1-1798, 8-2-1798
Vrede met Engeland: 5-10-1801, 9-11-1801
Vrede met Oostenrijk: 29-4-1797, 28-10-1797, 31-10-1797,
29-12-1797' 1-4-1801
Vrede met Rusland: 14-10-1801
Vreemdelingen: 2-5-1798, 6-6-1798, 31-10-1798
Vrijheidsboom: 8-2-1798
Vuurwerk: 31-12-1797, 8-2-1798, 9-11-1801
Weddenschap: 19-8-1804
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Bezittingen van
Marcus van Wonsel
in Veurne-Ambacht volgens zijn landboek uit 1616.

P. DONCHE
Inleiding

In mei 1616 had Marcus van Wonsel opdracht gegeven aan de
Kortrijkse landmeter Louis de Bersacques om zijn bezittingen
aan hofsteden en landerijen in Veurne-Ambacht op te meten en
te beschrijven. Deze landmeter maakte er een klein landboekje
van 32 folio's (formaat ongeveer AS) van. Het is zeer verzorgd
gesèhreven, meestal in een gotisch cursief schrift, maar met ook
bepaalde zinnen in een sierlijk humanistisch cursief schrift. Ook
de kaarten werden verzorgd afgewerkt met tekeningen van de
gebouwen van de hofsteden. Daarnaast heeft hij ook opvallende gebouwen in de onmiddellijke buurt van de beschreven landen afgebeeld, zoals de kerk van Oudekapelle, het kasteel de
Torreelen te Vinkem, de burchttoren van St.-Rijkers en het
Blauwhuis te Houtem.

' Voor het grafschrift van
Andreas Bertine en
Maria Theresia van
Woonsel in de Antwerpse
O.L.Vrouwkathedraal,
zie: N.N .. Le grand
théàtre sacré du duché
de Brabant, deel II,2 p.
64. Zie ook een volgende
voetnoot.
' Antwerpen, Lange
Gasthuisstr. 33: E. PAISMINNE. Kaarten inventaris van het Archief der
Commissie van
Openbare Onderstand te
Antwerpen, overdruk uit
Tijdschrift voor
Geschiedenis en
Folklore, Antwerpen.
1950.

Zijn landboekje vonden we in het archief van het O.C.M.W. van
Antwerpen. Men kan zich misschien afvragen hoe dit daar
terecht gekomen is. De inventaris licht reeds een tipje van de
sluier op: In 1781 duidde Antonia Maria Theresia Bertine, een
Antwerpen begijn de Camer der Huysarmen als haar enige erfgenaam aan. Antonia Maria Theresia Bertine was een dochter
van Andreas Bertine, oud-aalmoezenier en van Maria Theresia
van Woonsel. 1 Haar ouders waren in 1725 in het bezit gekomen
van de helft van de goederen van de van Woonsels. De armenkamer van Antwerpen werd op die manier eigenaar van deze
goederen. Met het verdwijnen van het Ancien Regime, werden
de dorps- en stedelijke armenkamers afgeschaft en vervangen
door zogenaamde Commissies van Openbare Onderstand
(C.0.0.), later hernoemd tot Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 2
Hieronder geven we eerst meer informatie over de opdrachtgever Marcus van Wonsel en zijn familie, over de landmeter Louis
de Bersacques en over de drie afgebeelde kastelen. Daarna volgt
een integrale teksttranscriptie.
Marcus van Wonsel en de familie van Wonsel

Op de eerste folio van het landboekje vinden we het wapenschild van Wonsel: gevierendeeld met in 1 en 3: van goud met
een dwarsbalk (faas) van zilver beladen met drie schuinkruisen
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van keel, in 2 en 4: van goud met 3 beren van sabel. Links eronder staat op een klein lint, de spreuk Spe et Metu ( met (door)
hoop en vrees, een wapenkreet ? ) Op een groot lint onder het
wapen staat de wapenspreuk: Ex Fidutia Fallatia ( uit vertrouwen wordt de list geboren) 3 en Wonsel a 1616.
0

' Klassiek Latijn: ex fiducia fallatia. in de betekenis van: 'wie te veel vertrouwen heeft in iemand
riskeert door hem bedrogen te worden". Met
dank aan dhr. G. Catteau
(Komen) voor de vertalingen.
'L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Coutumes des
Pays et Comté de
Flandre. Quartier de
Furnes. Coutumes de la
ville et chdtellenie de
Furnes. Tome IV. Etat des
fiefs relevant de la cour
féodale du Bourg de
Furnes, Brussel, 1897.
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5

familiewapen van Wonsel en specimen van het handschrift van Louis de
Bersacques

Wie is deze Marc van Wonsel ? Gilliodts-Van Severen, in zijn
historisch overzicht van leengoederen afhangend van het prinselijk leenhof Burg van Veurne 4 vermeldt een Marc, alii Karel
van Wonsel die op 28 maart 1585 te Oudekapelle een leenhof
van 20 gemeten met zes achterlenen kocht. Dit leengoed wordt
inderdaad onder hoofdstuk 1 in het landboek beschreven en met
een zelfde oppervlakte voor het foncier, nl. 20 gemeten en zes
achterlenen. Gilliodts vermeldt als volgende bezitters zijn kleinzoon Marc in 1628 en op 14 maart 1664 diens broer Joos. 5 Op
17 december 167 4 worden als bezitters vermeld: Joos' zoon Jan
en in 1697, de dochter van die Jan, Maria Theresia van Wonsel.
Zij huwde Andries Bertine 6 en op 13 februari 1730 was de eigenares hun dochter Antonia-Maria-Theresia. 7 Hiermee zijn we
aanbeland bij de eigenares geciteerd in de inventaris van de
Commissie van de Openbare Onderstand.
Twee jaar na die initiële aankoop vinden we nogmaals een Marc
van Wonsel (wellicht dezelfde) die in 1587 te Izenberge nog een
stuk leengrond kocht groot vier gemeten 20 roeden, genaamd de
Coolpaert. Gilliodts vermeldt in 1596 als bezitter zijn zoon Jan. 8
Ook een ander leengoed in Veurne-Ambacht: het Hof van
Spoorkinshove in Steenkerke, met een foncier van 40 gemeten
en 32 achterlenen werd rond dezelfde tijd gekocht door een van
Wonsel: Pieter van Wonsel op 26 juni 1587. Als volgende
bezitters geeft Gilliodts voor dit leenhof in 1599 diens zoon JanKarel, die hij een religieus noemt 9 en op 19 mei 1631, diens
laatstes zuster Marie-Blanche, echtgenote van Leonard de
Scinkele. 10

Wellicht deze Joos van
Wonsel, die in 1668 bij
akte verleden voor de
schepenen van de
parochie en heerlijkheid
Houtem na zijn dood een
som geld voorbestemt
voor zijn minderjarige
kinderen Elisabeth en
Margriete (RAB.
Inventaris aanwinsten. nr.
508).
6
Andries Bertine en
Maria Theresia van
Wonsel werden begraven
in de Antwerpse
O.L.Vrouw kathedraal bij
zijn ouders en zuster,
onder volgens grafschrift:
D.0.M. JOANNES BAPTIST
BERTINE sterft 29 november 1706-ANTONIA
ADORNA syne huysvrouwe
stieif den 2 Julii 1700
ende hunne kinderen
ANTONIA CATHARINA
BERTINE stieif 2 Augusti
1706 - ANDREAS BERTINE
Oudt Aelmoesenier deser
Stadt stieif 17 Medert
1747 - MARIA THERESIA
VAN WONSEL syne huysvrauwe stiif 2 October
1724 - Bidt voor de ziele
(N.N., Verzameling Grafen gedenkschriften van
de provincie Antwe1pen.
Arrondissement
Antwerpen. Eerste Deel.
Antwerpen - Cathedrale
Kerk. Antwerpen, 1856.
p. 397.

- L.

GILLIODTS-VAN

SEVEREN,

Coutumes ... ,

IV, Oudekapelle: p. 364
(in de naamindex onder

van Wensel (of de
Wenselles)).
8 L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Coutumes .. . ,
IV, Izenberge: p. 190 (in
de naamindex onder de
Wonsel).
9
Is hier geen verkeerde
lezing in het spel ? In
VAN DEN LEENES Théatre
de la Noblesse de
Brabant (zie verder) worden van hem afstammelingen vermeld. Er staat
bij vermeld: Eschevin de
la ville d'Anvers, d'ou en
1584 il auroit été relegue
par les Rebel/es. Is relegue misschien verkeerd
gelezen als religieux ?
JOL. G!LLIODTS-VAN
SEVEREN, Coutumes ... ,
IV, p. 143. (in de naamindex onder van Wensel).
Zoals vaak in dit compilatiewerk, is de aaneenschakeling van bezitters
van leengoederen onvolledig of onjuist. Van
Pieter van Wonsel tot
Maria van Wonsel, de
echtgenote van Leonard
Schinckelle noemt hij
maar één tussenschakel:
Jan-Karel, 'religieus' ...
zoon van Pieter, terwijl
Maria Francisca (die
Gilliodts ook nog eens
verkeerdelijk MarieBlanche noemt) van
Wonsel in werkelijkheid
een achterkleindochter
van Pieter van Wonsel is.
11
In facsimile en met uitgebreide begeleidende
teksten uitgegeven door
het
Samenwerkingsverband
Vlaamse Verenigingen
voor Familiekunde: P.
DONCHE e.a., Het
Genealogisch-Heraldisch
handschrift Schinckelle,
Kortemark-Handzame.
2004, uitgave naar aanleiding van het 26"'
Internationaal Congres
voor Genealogische en
Heraldische
Wetenschappen, Brugge,
6-11 september 2004. Zie
onze bijdragen daarin.
" Het genealogisch schema beperkt zich tot
slechts één kind van dit

Deze door Gilliodts geciteerde erfopvolging loopt evenwel
nogal mank. Er waren wel meer generaties tussen. In een genealogisch handschrift van de familie Schinckelle 11 van rond
1650, vinden we de familie van Wonsel terug. De samensteller
van dit handschrift, Roeland Schinckelle, was immers een zoon
van Leonard Schinckelle en Maria Francisca de Wonsel. De
auteur geeft heel wat gegevens over de familie van zijn moeder,
zowel in doorlopende tekst als in een genealogisch schema. Zijn
moeder was de erfgename van het Hof van Spoorkins en door
haar huwelijk kwam dit leenhof daarna in het bezit van de familie Schinckelle. De genealogische draad die Maria-Francisca
van Wonsel verbindt met de Pieter van Wonsel is toch wel heel
anders dan zoals overhaast geschetst bij Gilliodts: Zij was de
dochter van Jan van Wonsel, heer van Spoorkinshove, die op 16
februari 1588 huwde met Margareta de Pipenpoy. Hij woonde te
Spoorkinshove waar hij op 54-jarige leeftijd op 28 februari
1601 overleed. Hij werd dus geboren rond 1547. Hij werd
begraven in de kerk van Steenkerke. Zijn dochter werd de erfgename van Spoorkinshove, nadat haar broer Jan Karel in 1612
te Veurne kapucijn geworden was onder de naam van broeder
Elsiarus.
Jan van Wonsel junior, was een zoon van Jan van Wonsel senior, heer van Spoorkinshove en Magdalena van Boxtel, geseid
Gelder. En deze Jan van Wonsel senior was een zoon van Pieter
van Wonsel, gehuwd met Joanna de Beer. Zelf was deze Pieter
van Wonsel, zoon van Guillaume van Wonsel, schepen van
Antwerpen en grootaalmoezenier van deze stad in 1477.
Dat we hier deze stamreeks van die andere van Wonsel expliciet
vermelden, heeft zijn redenen: in het genealogisch handschrift
Schinckelle wordt immers bij alle aanverwante families het
wapenschild door een ingekleurde tekening getoond. En zo ziet
men daar dat het gevierendeelde wapenschild dat in het landboek op de eerste folio voorkomt in feite een gecombineerd
wapen is: enerzijds het oorspronkelijke wapen van de familie
van Wonsel: van goud met een dwarsbalk van zilver en drie
schuinkruisen van keel en van het wapen de Beer: van goud met
drie beren van sabel.
Dit moet dan ook betekenen dat onze Marc van Wonsel dus een
zoon, of eerder een kleinzoon 12 is van Pieter van Wonsel en van

ouderpaar, Jan van
Wonsel. als grootvader
van Maria Francisca van
Wonsel. de moeder van
Roland Schinckelle. Jan
van Wonsel junior was
geboren in 1547. Jan van

Wonsel senior moet dan
ten laatste rond 1520
geboren zijn. Als Marc
van Wonsel een broer
van Jan (zoon van
Pieter) is, moet hij ook
rond 1520-30 geboren

zijn, maar dan zou hij al
meer dan 80 jaar oud
geweest zijn toen hij in
1616 zijn landboek liet
opmaken". Een kleinzoon van Pieter lijkt
meer aannemelijk.
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Joanna de Beer". Dit laatste wordt inderdaad bevestigd door
een genealogie van Wonsel die we vonden in het Fonds
Merghelynck. 11 We vinden daar een Marc van Wonsel. kleinzoon van Pieter en broer van Jan junior. Hij wordt er in 1586
schepen van Antwerpen genoemd en gehuwd met Anna Moens,
dochter van Hendrik. Er wordt ook nog een andere broer Lucas
van Wonsel vernoemd, gehuwd met Martha Kesselaer. waarvan
we het grafschrift in de Antwerpse St.-Jacobskerk terugvonden,
met daarbij een tekening van een zelfde gedeelde wapenschild
van Wonsel-de Beer. 14 De familie van Wonsel lijkt erg verbonden met Antwerpen: we vinden er immers familieleden vermeld
als schepen, aalmoezenier, wijkmeester en kerkmeester. De
vader van Marcus, Jan van Wonsel wordt schepen van
Antwerpen genoemd in 1568, 1571, 1573 en 157 4. Hij overleed
op 18 december 1605 en werd begraven de O.L.Vrouw kathedraal aldaar.
Waarom rond 1584-1587 plots een aantal van Wonsels leengoederen kochten in Veurne-Ambacht is niet duidelijk.

" KBR. FM 68. II (genealogieën gekopieerd uit
de verzamelingen van
Marius Voet en kanunnik
Hellin en van de
Lichtervelde de
Vellenaere ). De opeenvolgende bezitters van
het leenhof in
Oudekapelle zoals door
Gilliodts geschetst kunnen we daar. mits enige
interpretatie ook in terugvinden (tot en met Jan
van Wonsel. de vader van
Maria Theresia)
"D.O.M. Hier leet
begraven Luo.s \'AN
WOONSEL O\'t 55 iare in
srnen tydt Wvckmeester
deser Stat, stieif den 17
Meert A 0 1603 srnde
Kerckmeester 1•an deser
Kercke en( de) de eerbare
MARTHA KESSELERS JORIS

Over de familie van Wonsel vindt men ook enkele gegevens in
het werk van VAN DEN LEENE, "Le Théatre de la Noblesse du
Brabant", 15 met de vermelding van het originele wapenschild
van Wonsel. Deze gaan evenwel vooral over Jan van Wonsel,
heer van Spoorkinshove en zijn doorspekt met verkeerde lezingen van namen: Spoorkinshove werd er verbasterd tot
Spomskinshove en Leonard de Schinckelle ziet zijn naam geradbraakt tot de Sekinkelle ... Marcus van Wonsel wordt niet vermeld. In 1680 bekwam een afstammeling van Wonsel opnieuw
erkenning van adellijke stand, nadat zijn familie deze verloren
had, doordat zij zich - genoodzaakt door de godsdienstoorlogen
van het eind van de J6<le eeuw - in de handel hadden begeven ( 'a
cause des malheurs de la guerre il auroit esté contraint de fouiller par le Commerce').

doe ter sv( ne) huvsvrov
steif de~ 30 Oct~ber A 0
1629 - Bidt 1•oor de sielen. (N.N .. Ver~ameling
Graf- en gedenkschriften
\'an de pro1·incie
Antwe1pe11.
Arrondissement
Antwe1pen. T\\'eede Deel.
Ant\\'erpen Parochiekerken. 1ste
Afdeeling, Antwerpen.
1863. p. 182) Uit latere
generaties is er uit 1707
zelfs nog een gevierendeeld wapen met in 1 en
3 resp. het wapen van
Woonsel en de Beer. zie
idem. p. 273.
'' [VAN DER LEENE]

Louis de Bersacques
Deze landmeter stamde uit een oud geslacht uit NoordFrankrijk waarvan een tak zich in 1498 te Kortrijk gevestigd
had. Vanaf de 16cte en nog tot in de 18cte eeuw waren er Kortrijkse
landmeters met die familienaam. 16
Louis werd geboren in 1586-7 als zoon van Pieter, zoon van
Willem de Bersacques. Zijn vader was reeds landmeter evenals
zijn oom Jacques. Hij trad voor het eerst zelfstandig op omstreeks 1613. Sanderus heeft voor de uitgave van zijn Flandria
lllustrata (1641-1644) zijn medewerking ingeroepen voor de
plannen van de steden Kortrijk en Menen. Zij zijn door hem
ondertekend. Hij had eerder al wel plannen en opnamen van
Kortrijk gemaakt in 1631, 1634, 1637, 1641 en 1642. Wellicht

Le

Théatre de la Noblesse
du Brabant. 3 delen.
Liège. J .F. Broncaert.
1705. deel 3 (Mercedes
d'honneur er de noblesse
dans Ie duché de
Brabant). pp. 501-502.
(slechts de eerste 224
bladzijden hebben
gedrukte nummers. ons
exemplaar heeft op de
volgende bijna 500 bladzijden. nummers in inkt
bijgeschreven)
"G. CAULLET. De gegral'eerde, onuitgegei·en en
1·erloren geraakte tekeningen voor Sanderus · Flandria Illustrata. Antwerpen.
Buschmann. 1908.

is de niet ondertekende kaart van de kasselrij Kortrijk in
Sanderus' werk ook van hem en ook de zichten van de steden
Roeselare, Tielt en Ingelmunster.
Hij overleed te Gent op 7 juni 1646 en werd er begraven in de
St.-Michielskerk. Zijn grafsteen, die zich bij de preekstoel
bevond, stelde de verbrijzelde werktoestellen voor van een
landmeter en droeg het volgend opschrift:
LOYS DE BERSACQUES PIETERS SONE,
GESWOREN LANTMETER VA(N)
SIJNE CON. MA(JESTEI)T VA(N) SPAIGNIEN
ENDE ERFACHTICH DER STEDE EN CALSERIE VA(N) CORTRIC.
VERWACHTENDE DEN UJTTERSTEN DACH, LICHT ALHIER BEGRAVEN,
OVERLEET DEN VII JUNY XVICXLVITICH
DIE DIT SIET, LEEST OFTE HOORT
BIDT VOOR DE ZIELE;
DIE ALLE LANDEN HEEFT WILLEN METEN
WORT HIER MET SEVEN VOETEN GHEMETEN.

De afgebeelde gebouwen in het landboek

17

De kerk van Oudekapelle (kaart 1)

Oudekapelle is een dorp tussen Lo en Diksmuide, dat tijdens de
eerste golf van fusies van gemeenten ( 1970) verenigd werd met
de buurdorpen St.-Jacobskapelle en Nieuwkapelle om
Driekapellen te vormen en bij de tweede fusiegolf ( 1977) bij
Diksmuide werd gevoegd. Het dorp heette vroeger
Rellemskapelle. Na de Duinkerke III transgressie had immers
een zekere Rellem vanuit Lampernisse een nieuwe kapel
gesticht: Rellemskapelle. Die naam wordt voor het eerst vermeld in 1222. Toen later een buurdorp Nieuwkapelle was
gesticht, werd gaandeweg meer en meer de benaming
Oudekapelle voor Rellemskapelle gebruikt. De oude benaming
bleef nog tot in de l 8d' eeuw sporadisch in gebruik. In het landboek gebruikt de landmeter Louis de Bersacques beide benamingen.
"H. HASQUIN e.a"
Gemeenten van België,
geschiedkundig en administratief-geografisch
woordenboek, 4 dln"
Gemeentekrediet, 1980;
D. DALLE. Gids voor
Veurne-Ambacht,
Antwerpen, 1981; J.
ÎERMOTE en J. VAN
ACKER, Wandeling
Natuur en Monumenten
in Beauvoorde, Stichting
Vlaams Erfgoed, 2003.

De Torreelen te Vinkem (kaart 3)

Het kleine dorpje Vinkem ligt op nauwelijks een boogscheut
van het buurdorp Wulveringem. Beide fusioneerden bij de eerste fusies van gemeenten tot Beauvoorde (genoemd naar het
kasteel in de dorpskern van Wulveringem). Sinds de tweede
fusiegolf maakt Vinkem deel uit van Groot-Veurne. De
Torreelen waren het voornaamste leenhof in Vinkem. Nadat het
kasteel van dit leenhof in 1640 door een blikseminslag werd
getroffen en deels afbrandde, werd het als hoeve ingericht.

133

134

Twee ronde torens en de drie walgrachten van het oorspronkelijke hof bleven bewaard.

De burcht van St.-Rijkers (kaart 5)
St.-Rijkers was wellicht
voor de 11 de eeuw een deel
van de parochie Alveringem. Toen werd vanuit Alveringem een kapel gesticht
ter ere van de H. Richardus
(Rijkaart, Rijkers). In 1066
was St.-Rijkers reeds een
zelfstandige parochie. In
zeer oude tijden werd daar een grote burchttoren gebouwd
en uitgebreide rechten aan de bijhorende heerlijkheid verbonden.
De familie die de heerlijkheid bezat noemde zichzelf naar die
burcht: van der Burch. Zij speelden eeuwenlang een zeer vooraanstaande rol in de magistraat van de kasselrij Veurne en hadden een talrijk nageslacht. In de 16de eeuw stierf de familie in
wettelijke afstamming uit, maar een bastaardtak bereikte al snel
hetzelfde niveau als de oorspronkelijke familie. In de J7<l' eeuw
verplaatste de familie zich naar Henegouwen waar zij het kasteel van Ecaussines-Lalaing hadden gekocht (thans toebehorend
aan de Stichting van der Burch). De heerlijkheid van de burg
van St.-Rijkers ging met de laatste telg van de wettelijke
afstamming over in de familie van Gistel, maar burcht en heerlijkheid werden verkocht in 1572 aan de familie Boudens, die
zich daarna Boudens van der Burch noemden. In 1654 was de
burcht sterk vervallen. Het puin werd geschonken aan de pastoor van Izenberge die met de stenen zijn kapel vergrootte. De
afbeelding in dit landboek is de enig gekende afbeelding van
deze middeleeuwse burchttoren.

" Geen gegevens over dit
Blauwhuis in: SANDERUS.

Verheerlijkt Vlaandre,
Leiden. J. vander
Deyster. Rotterdam, J.-D.
Beman. Den Haag. C. en
F. Boucquet. 1735; P.
HEINDERYCX (1633-

1687), Annalen van
Veurne. Beschrijving der
prochieën en leenhoven,
uitgegeven door
Heemkring Bachten de
Kupe in Dokumenten Nr.
3N.-I. Nieuwpoort. okt.

1964; Kabinetskaart van
de Oostenrijkse
Nederlanden
(Ferrariskaart), Brussel,
Gemeentekrediet. 1965:
L. GILL!ODTS-VAN
SEVEREN. Coutumes ."

Furnes. Tome IV. Etat des
fiefs ". Bourg de Furnes.
zie hoger; .N.N" Dit is
West-Vlaanderen. 3 vols.,
Provinciebestuur.
Brugge. 1958, Houtembij-Veurne; J. VAN
BUGGENHOUT,
·Geschiedenis van onze
parochies. Houtem' in:

Bachten de Kupe. XXII
(1980) pp. 29-36; N.N.,
Bouwen door de eeuwen
heen. Inventaris van het
cultuurbezit in België.

Architectuur. Deel 8n.
Provincie WestVlaanderen.
Arrondissement Veurne,
Gent, 1982; H. HASQUIN
e.a., Gemeenten van
België ... , zie hoger.
Houtem.
19
In België genoemd de
Bergenvaart. in
Frankrijk: Canal de la
Basse Co/me
(Stratenatlas van België,
Prm•incie WestVlaanderen. Antwerpen,
Standaard Uitgeverij,
1992. 1994, 1995 en
topografische kaart van
het Nationaal
Geografisch Instituut).
"'Bijlage bij F. DE
PüTIER, E. RONSE, P.
BORRE. Geschiedenis der
stad en kastelnij van
Veurne, 2 vols., Gent,
1873, anastatische herdruk. Handzame, Familia
et Patria, 1982. Deze
kaart lijkt betrouwbaar
want zij corrigeert bv. de
(nochtans op zich ook al
zeer gedetailleerde) kaart
van de kasselrij Veurne
uit J. BLAEU, Atlas
Major, Amsterdam, 1662
door de foutieve aanduiding Calomme gracht die
gegraveerd is bij een in
zuid-noordrichting lopende beek uitkomend in de
vaart van Veurne naar
St.-Winnoksbergen te
plaatsen op die vaart zelf.
We merken op dat ook de
grens tussen de kasselrijen Veurne en St.Winnoksbergen in de
compilatiekaart ook goed
weergegeven is: in
Houtem valt die samen
met die zuid-noord
lopende gracht, die
Houtgracht genoemd
wordt. Op een ingekleurde reproductie van die
kaart in J. Bossu,
Vlaanderen in Oude
Kaarten. Drie Eeuwen
Cartografie, Tielt,
Lannoo, 1982 staat de
grens daarentegen verkeerd want veel meer
naar het oosten tot bijna
tegen de dorpskern. Maar
op weer ander ingekleurd

Het Blauwhuis te Houtem (kaart 6)

Dit huis mag niet verward worden met
het Blauwhuis in Vinkem dat een andere
herenhoeve is. Over het Blauwhuis te
Houtem vonden we in publicaties geen
gegevens. 18 Op basis van de kaart van de
Bersacques moet het gelegen zijn ten
zuiden van de Callommegracht (de vaart
van Veurne naar St.-Winnoksbergen
(Bergues, N.-Fr) 19 ) en nabij de zgn.
Westmuelen. In de dorpskern in nog een
korte Westmolenstraat die opsplitst in een Molenwalstraat en
een Heidenstraat. Op een compilatiekaart getiteld Caerte
Figurative van Veurne-Ambacht. Volgens kaarten vervaardigd
tusschen de jaren 1621-1638 20 zien we op het grondgebied van
Houtem twee molens, de ene ten oosten, de andere ten westen
van de dorpskern.
De westelijke molen is zoals op de kaart van de Bersacques ten
zuiden van de Callommegracht. Op de compilatiekaart vinden
we ook een Leysele Hoywegh die naar het dorp Leisele loopt. Is
dit den Hoywech van Loo van de Bersacques' kaart, waarbij dan
Leisele verkeerdelijk als Loo geschreven werd ? (het stadje Lo
ligt veel te ver van Houtem af om een straat te hebben die er
naartoe zou leiden).
Maar waar stond de Westmolen precies ? Op de compilatiekaart
en op de kaart van Blaeu van 1662 is hij aangegeven in de buurt
van het einde van de huidige Molenwalstraat dicht bij de
Callommegracht. Op de eind- l 8d'-eeuwse kaart van Ferraris
staat daarentegen een molen ten westen van de dorpskern aan
het begin van de Molenwalstraat erg dicht bij de dorpskern.
Sluiten we ons aan bij de l 7d'-eeuwse kaart gegevens dan zou
de Westmolen op de hoek van de huidige Driekoningenstraat en
de Molenwalstraat kunnen gestaan hebben en misschien stond
het Blauwhuis dan in de huidige Driekoningenstraat, aan de
zuidzijde. 21

exemplaar van deze zelfde Blaeu kaart, in ons
eigen bezit, staat de
grens wel helemaal in
overeenstemming met de
compilatiekaart en liggen
de Westmolen en het
Blauwhuys nog op
grondgebied van de kasselrij Veurne.
" De identificatie blijft
moeilijk: het stratenpatroon ten westen van de

dorpskern naar de
Callommegracht toe,
zoals te zien op de kaart
van Blaeu of de compilatiekaart valt, moeilijk te
projecteren op dit van de
Ferrariskaart (die wel
goed aansluit met het
huidige stratenpatroon).
Ook het ontbreken van
een schaal maakt het er
niet makkelijker op.
Maar men kan wel uit de

oppervlakte van de twee
langwerpige stukken
grond bij de molen, aangegeven onder nr. 57 op
de kaart en in de tekst als
samen groot 2 gemeten
38 roeden (638 roeden, 1
roede is 15,59 m') en met
een breedte-lengteverhouding van 3 op 8,
omrekenen dat de lange
zijde ongeveer 160 m
bedraagt.
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Het Blauwhuis heeft de vorm van een woontoren. Wellicht is
die in de loop van de 17d' of 18de eeuw verdwenen.

Teksttranscriptie
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Opmerking: in de tekst wordt de naam Wulverghem gebruikt
voor het dorp Wulveringem. Ten zuiden van Ieper bestaat er
weliswaar een dorp met de naam Wulvergem, maar de vermelding van Vinkem als buurdorp neemt elke mogelijke twijfel weg
dat het hier wel degelijk gaat om Wulveringem (Wulvergem ligt
overigens ook (net) buiten de kasselrij Veurne).
Kaft

Verclaringhe vande Caerten
behelsende de hofsteden en(de) landen
toecom(m)ende dheer Marcus van Wonsel,
a• 1616.
Fo 1: [ wapenschild van Wonsel, Wonsel a 1616, ( wapenkreet
? ) Spe et Metu, wapenspreuk: Ex Fidutia Fallatia ] Fo 1v:
blanco
0

Fo 2:
Gelegentheden vande hofsteden ende landen toecommende
dheer Marcus van Wonsel, gheleghen in Veuren ambacht,
alles volghende de caerten daervan uutghetrocke(ne) by
Mr. Louis de Bersacques,
Landtmeter vande Casselrie ende stede van Cortrvck
in maio 1616 ende volghende andere metynghen.
Fo 2v: blanco
Fo 3:

1
Dit naervolghende is de grootte ende belegherteyt
van een hooft/een ghehauden vanden princelicken have
ende Burcht van Veuren toebehoorende dheer Marcus van
Wons el
met noch andere zesse achterleenen van tzelve hooft/een ghehauden
gheleghen inde prochie van Relems capelle die men nompt
Oucapelle

1. Eerst tvoorseide hooft/een is een vette wee ende was wijlent
een bewalde mate met de singhelen ende grachten twelck is een
stick met veele houcken paelende noort jeghens theeckhof van
Oucappelle ende jeghens d'eerfve
Fo 3v:
vande pasters huys oost jeghens de straete.
Twalef ghemeten en( de) Lvii Roeden

2. Item oost over de voorseide strate een hapte wee paelende
zuydt jeghens d'ammanschap toebehoordende het cappittel van
S( in)te P( iete )rs tot Rijssel west }eg hens de voors( eide) straete
}eg hens over ons voors( eide) twaelef ghemeten, groot
Ses ghemeten een fijne xliij Roeden
3. Item noort oost van daer een stick lants streckende zuyt ende
noort wesende up tzuijt heynde breedts paelende west jeghens
de Chartreusen bij Doornick zuyt }eg hens de
Fo 4:
Eecht oost ende noort jeghens de naervolghen( de) achterleenen
vanden heere van Watervliet ende Jaecques de Jonghe, groot
Een ghemet een lijne
Somma tzamen van tvoorseyde hooft/een
Twintich ghemeten.
Dit naervolghende zijn de achterleenen die onder tvoors( eide)
hooft/een sorteren.
Dheer Marcus van Wonsel staende ter bester vrome ende
Fo 4v:
camerlinck ghelt telcker veranderinghe ende den x" penninck
ende camerlynck ghelt als ment vercoopt.
4. En wee streckende oost ende west met een hapken op den zuyt
west houck ende is ommedolvfven paelende zuyt jeghens
P(iete)r vander Gate west de hoirs Marcus de Crane oost Clays
Reubbens ende Robert van Nieuwenhuyse noort de naervolghende, groot
Vier ghemeten.
Den heere van Watervliet staende ten vullen relif van thien ponden
Fo 5:
Parisys ende camerlinck ghelt telcker veranderinghe ende den
x" penninck en camerlinck ghelt als ment vercoopt.
5. Noort an tvoorseide een stick streckende oost ende west paelende oost jeghens Claeys Reubbens ende Robert van
Nieuwenhuyse west jeghens de Eeckt ende noort jeghens zijn
naervolghende, Groot
Vijf ghemeten.
Den heere van Watervliet staende ten relief ter bester vrome
ende
Fo Sv:
camerlinck ghelt ende den thie(n)den penninck en camerlinck
ghelt telcker vercoopinghe
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6. Noort ant voorseide een stick streckende zuyt ende noort wesende op t'noort heinde breedts paelende oost jeghens Jo(nke)r
Jan de Bruyne, noort de Chartreusen bij Doornick ende west
jeghens zijn naervolghen(de), Groot
Twee ghemeten.
Den heere van Watervliet staende alsboven
West an t'voorseide een stick strecken(de) zuyt ende noort ende
was wijlent eene hofstede
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Fo 6:
met de wallen ende singhelen, paelende noort jeghens de
Chartreusen zuyt ende oost jeghens zijn voors( eide) west
Jaecques de Jonghe ende zijn naervolghende, groot
Dry ghemeten.

Den heere van Watervliet staende alsvooren
8. Item west ande voors( eide) een partye ende sijn ghelijck
twee sticken streckende zuijt ende noort, paelende zuijt ende
oost jeghens zijn voors( eide) noort Jacques de Jonghe ende
west jeghens ons voors( eide) hooftleen, groot
Twee ghemeten en half
Fo 6v:
Jaecques de Jonghe fil(ius) Guillame staende alsvooren.

9. Noort an t'voo(r)seide een stick ende is ommedolfven paelende west ende noort jeghens de Chartreusen bij Doornick
Oost jeghens den heere van Waetervliet zuydt jeghens den zelven heere van Waetervliet ende jeghens de vier lijnen van
thooftleen wesende hiervooren het iij' ar(tic)le, groot
Dry ghemeten.
Somma vande voorseyde achterleenen
Negenthien gemeten ende een half
[die 'som' lijkt later aangevuld en in een ander maar toch verzorgd handschrift ]
Tvoorseyde hooft/een ende de achterleenen.
xxxix gemeten een Zijne ende vijftich roeden
[ zelfde opmerking als hierboven ]
Fo 7

II
De grootte ende beleghertheit van eene behuisde hofstede
mette landen toebehoorende dheer Marcus van Wonsel
inde prochie van Loo inden dunders houck.

Eerst
10. De behuisde ende bewalde hofstede met het nederhof de
boghaerden ende veele diversche sticken daer rontomme pae-

lende met een groot houck stick dat hiermede ghemeten is zuijt
oost jehjens ons naervolghen( de) Cromme ghemet ende jeghens
de twee sticken daeranne die groot zijn drij ghemeten xLiiij roeden oost jeghens het disch landt ende Adriaen Huelebaut [ hij
bedoelt vermoedelijk: Huedebout ] Noort jeghens den zelven
Huelebout
Fo 7v:
west met een stick landts tot het straetken ende ende [ sic j jeghens het disch lant van Loo ende zuijt jeghens het Ghasthuijs
landt ende de hoirs Jo(nke)r Du Buus, groot
Eenentwintich ghemeten i fijne xxvi roed( den)

Memorie dat den disch van Loo heeft int stick west vande hof
stede een lijne xx roeden ende int stick noort ant oost boghaerdeken ij lijnen lxxiij roeden tsamen een ghemet Lxxxviij roeden
de welcke zijn afghetrocken zoo dat de xxi ghemeten i fijne xxvj
roeden blijven gheheel voor desen.
11. Item anden zuyt oost houck vande voors( eide) twee sticken
streckende zuijt ende noort paelende noort jeghens ons
voors( eide) Oost jeghens
Fo 8:
ons naervolghende zuijt Charels de Waghemaecker ende west
jeghens ons zelfs naervolghende leen ende de hoirs van
Jo(nke)r ... du Buus ende ons voors(eide) dat ghemeten is met
de hofstede, groot
Drye gehemeten en( de) xLiiij Roeden.

I 2. Item oost an tvoorseide een stick streckende oost ende west
ghenaempt het Cromme ghemet paelende met het oosthende op
een vaerdeken ghenaempt het Bendrick zuijt Ph(i)l(i)ps de
Cherf ende ons naervolghen( de) Noort jeghens den disch van
Loo ende jeghens het stick dat ghemeten is mette hofstede groot
een ghemet Lxviij roeden hieraf den Clooster van Loo een half
ghemet dus voor desen
Twee lijnen xviij roeden.
Fo 8v:
13. Item zuyt an t' voorseide een stick paelende zuijt west ende
noort jeghens ons zelve voors( eide) ende naervolghende ende
oost jeghens Jo(nke)r Ph(i)l(i)ps de Cherf, groot
Vijf lijnen ende vijf roeden.

14. Item zuit an tvoorseide een stick paelende zuijt noort ende
west jeghens ons voors( eide) ende naervolghende ende oost
Jo(nke)r Ph(i)l(i)ps de Cherf, groot
Een ghemet ende xxx roeden.
15. Item zuit an tvoors( eide) een stick strecken( de) zuijt ende
noort wesende op tzuijde heinde hapte alsoo het vaerdeken ghenaempt den Bendrick draeyt paelende west jeghens
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Fo 9:
Chaerels de Waeghemaecker noort jeghens ons voors( eide ),
groot
Een ghemet een fijne Lv roeden.

I 6. Item een stick ende is leen ghehaude(n) van thof te Nevele
streckende oost ende west paelende met het oosthende jeghens
het xi ar(tic)le hiervooren staende west jeghens ons naen 0/ghende zuijdt Jo( nke )r Anth( oni)s van Segherscapelle ende met
de noortzijde jeghens de hoirs lo(nke)r du Buus, groot
Twee lijnen Lx:xij roeden
1
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I 7. Item west an tvoorseide een stick v.:esende leen alsvooren
streckende oost ende west paelende met het westheinde op een

Fo 9v:
straetken met het oosteynde jeghens ons voorseyde, groot
Een ghemet xij roeden.
Summa tzamen
Eenendertich ghemeten een fijne ende zessenzestich roeden.
Fo 10:

111
De grootte ende belegheyt van een behuysde hof~tede
mette landen toebehoorende dheer Marcus van Wonsel
inde prochie van Vinchem by de Tourelle
Eerst
I8. De behuysde ende bewalde hofstede met den boghaert zuijt
daeranne met twee sticken oost ende noort daeranne met noch
vier sticken west vande hofstede ende boghaert met een wal/eken inden zuijdt westhouck van tzuijdel( ijk)ste stick paelende
zuijdt jeghens het Tourelle straetken oost jeghens het Tourrelle
landt ende het Heydenstraetken noort het zelve Tourelle

Fo lüv:
lant ende west jeghens ons naervolghende landen ende Cornelis
Schipman, groot
Acht ghemeten een Zijne Lvi roeden.
I9. Item west ande voorseyde viere sticken die ligghen westwaert vanden hove drije sticken landts paelende zui}dt Cornelis
Schipman oost jeghens ons voorseyde ende het Tourrelle landt
noort jeghens ons naen,olghende, groot
Twee ghemeten en half vij roeden.
20. Item noort ande voors( ei de) vier sticken lants al deen an
dandere streckende al oost
Fo 11:
ende west paelende met het oost eijnde jeghens ons zelfs landt
ende het Tourrelle lant noort jeghens den disch van Houttem

ende ons zelfs landt west den disch van Wulverghem ende ons
zelfs, groot
Vijf ghemeten een Zijne iiijxx x roeden.
2I. Item oost an tvoorseide een stick streckende zuijt ende noort
paelende oost noort ende zuijt jeghens het Tourrelle landt ende
west jeghens ons voors( eide) landt, groot
Een ghemet zes roeden.
22. Item vijf sticken lants al deen an dander met een drije
houckte boombusschelken opden zuijt oost houck paelende oost
jeghens de Heydenstraete noort jeghens ons naerFo llv
volghende ende het walleken van het kindt Cornelis Schipman
zuijt jeghens ons voors(eide) xx ar(tic)le groot vier ghemeten
twee lijnen xLix roeden hieraf den disch van Houtthem op de
zuijt westzijde een half ghemet ons blijft voor desen
Vier ghemeten iiifX xviij roeden.

23. Item noort an de voorseide twee sticken landts waer af
t'noorderste is eenen drijehouck paelende oost noort ende west
jeghens de straten hier af den disch van Vinchem int zuijderste
stick tweten de westzijde een half ghemet dus dit afghetrocken
blijft
Twee ghemeten een Zijne Lxx roeden
24. Item twee sticken lants strecken( de) oost ende west waeraf
t'zuijderste is lancxt op twest
Fo 12
heynde paelende zuyt Cornelis Schipman west den Stavelwech
oost ons se{fs ende noort het naervolghende, groot
Vijf lijnen xxviij roeden.

25. Item noort an tvoorseide een cleen sticxken streckende oost
ende west paelende oost noort ende zuijt jeghens ons
voors( eide) ende naervolghende landen, west den Stavelwech
groot,
Een Zijne xxxiij roeden.
26. Item noort ande voorseide drye sticken lants streckende oost
ende west paelende west jeghens den Stavelwech noort Cornelis
Schipman oost en( de) zuijt jeghens ons voors( eide) landen hieraf den disch van Wulverghem i Zijne Liij roeden dus blijft voor
des(e)
Vier lijnen Lxvij roeden.
Fo 12v
27. Item twee sticken lants streckende oost ende west paelende

oost jeghens een dreve zuijt de weduwe Thomaes van Bourghem
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west het kindt van Cornelis Schipman ende noort half het
Tourrel straetken hiermede gaende, groot
Vijf lijnen L.xviij roeden.
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28. Item oost over de voorseide dreve drije sticken streckende
zuijt ende noort, paelende noort half het Tourreelle straetken
hiermede ghemeten zuijt de weduwe Thomaes van Bourghem
west jeghens de voors( eide) dreve ende de haeghe hiermede
ghemeten groot viij lijnen L.xxvij roeden hieraf den disch van
Wulverghem op de oostzijde een ghemet zes roeden dus voor
desen
Vijf lijnen Lxxi roeden.
Fo 13

29. Item oost van tvoorseide een stick streckende zuijt ende
noort met noch oost daeranne een hapte stick paelende oost met
de hape jeghens de Heydenstraete noort het Tourreelant ende
het Tourreelstraetken, zuijt jeghens ons naervolghende groot x
lijnen xxiiij roeden hier af den disch van Wulverghem op de
westzijde een ghemet L.xxvij roeden dus blijft voor de sen
Twee ghemeten xLvij roeden.
30. Item zuijt an tvoorseide een stick streckende oost ende west
met toosthende up de Heyderstraete zuijt jeghens een hofstedeken west de weduwe Thomaes van Bourghem, groot
Twee ghemeten iii]Xx xviij roeden.
Fo 13v
31. Item west vande zelve hofstede inde zelve prochie ende in
Houtthem twee lijnen L.xx roeden landts ghemeen met tkindt
Cornelis Schipman ende andere ende is eene onbehuysde hofstede metten boghaert ende sticxken oost daeranne paelende
oostwaert tot den Stavelwech zuyt jeghens het Tourreelstraetken
groot
Twee lijnen L.xx roeden.

32. Item west ande voorseide twee sticken in Houtthem streckende oost ende west het noorderste wat lancxt op 't oosthende
paelende oost jeghens ons voors(eide) hofstede en( de) bogaert
zuyt jeghens det Toureelstraetken, groot
Elf lijnen L.xxvij roeden.
Fo 14
33. Item noort ande voorseide drie sticken waeraf het noorderste is eenen dryehouck paelen( de) noortwest jeghens een straetken dat men nompt den Hooghen wech west de weduwe
Maillaert Jaecquemin, groot
Acht lijnen vijf roeden.

34. Item inde prochie van Bulscamp, een stick hoygars ende is
eenen dryehouck strecken( de) up tnoort eynde,
Twee lijnen L.xvi roeden.

Fo 14v
35. Item inde prochie van Wulverghem, een Zijne hoygars paelende zuyt ende oost de weduwe P( iete )r Boel noort Jan Soete,
groot
Een Zijne.

Somma tsamen
vijfenveertich ghemeten een fijne
zeven roeden
Fo 15
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De grootte ende beleghertheit van eene behuysde hofstede
mette landen inden oosthouck van Wulverghem
toebehoordende dheer Marcus van Wonsel.
Eerst
36. De behuusde hofstede mette wallen ende 't voorhof den boghaert oost ende noort daeranne met de dreve op de westzyde zao
noortwaert met de planterye tot het Lebbensstraetken paelende
oost zuyt ende west jeghens de naervolghende landen, groot
Twee ghemeten een Zijne xxxiij roeden

\
\

Fo 15v
37. Item noort ende oost an 't voorseide een stick lants paelende noort jeghens t voors( eide) straetken oost jeghens het naervolghende, groot
Twee ghemeten een Zijne xxxvi roeden

38. Item oost an de voorseide twee sticken landts paelende ende
streckende oost ende west met de noortzijde jeghens het straetken oost ende zuijtjeghens wijlent P(iete)r Boddins, groot
vier ghemeten xxiij roeden.
39. Item an den zuitwest houck van 't voors( eide) stick paelende oost jeghens onsen voors( eide) boghaert zuyt jeghens ons
naervolghen(de) ende oost jeghens wijlent P(iete)r Boddins,
groot
een ghemet een Zijne Lxi roeden.
Fo 16
40. Item zuyt an 't voorseide een stick streckende oost ende west
jeghens onsen voors( eide) boghaert zuyt jeghens ons naervolghende ende oost jeghens wij/ent P(iete)r Boddins, groot
Een ghemet xiiij roeden.

41. Item zuit ande voorseide twee sticke(n) lants streckende oost
ende west met een stick west hieranne wesende hapte met noch
twee sticken oost hieranne streckende zuijt ende noort waera.f 't
oosterste is hapte op d 'oostzijde met noch een walleken en( de)
cleen sticxken daeranne met de dreve zuytwaert totten
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Reyghersdyck hiermede ghemeten voor half landt paelende oost
jeghens den boghaert van ... zuyt jeghens den Reyghersdyck
noort jeghens ons voors( eide) ende jeghens ons voors( eide)
nederhof ofte voorhof
Fo 16v
dat ghemeten is met ons voors( eide) hof5tede west jeghens ons
ze(f5 naervolghende landen ende andere, groot
Neghen ghemeten en xLiij roeden.
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42. Item west an ons voorseide dreve en( de) hof~tede drye stick en streckende oost ende west met noch andere drye sticken zuyt
ande voors( eide) streckende oock oost ende west met noch tvvee
sticken west ande voors( eide) streckende zuyt ende noort en( de)
en is nu maer een stick wesende hapte paelende de drye eerste
sticken met het oosthende jeghens ons voors( eide) dreve mette
noortzijde jeghens het Lebbensstraetken de zuyderste mette
oostzijde jeghens ons voors( eide) hofstede en( de) lant zuyt jeghens 't lant wijlent Jaecques de Lang he en( de) noort jeghens het
disch lant en( de) andere, groot
ellef ghemeten ij lijnen xLviij roeden.
Fo 17
43. Item noortwaert van ons voorseide hofstede verre noortwaert over het Lebbensstraetken drye sticken landts streckende
oost ende west met noch zuyt daeran een cleen sticxken oock
streckende oost ende west streckende alle viere met 't oosthende
jeghens Loobusstraetken jeghens over de hofstede van Claeys
Moyaert zuijt jeghens Jaecques Ponst, groot
vijf ghemeten en xxxi roeden.

Dese vijf ghemeten xxxi roeden sijn leen ghehauden van(de)
heerelichede en( de) hove van Hoverneste gheleghen inde zelve
prochie van Wulverghem.
Somma tsamen
Zevenendertich ghemeten twee lijnen
ende achtenvijftich roeden.
Fo 17v

v

De grootte ende beleghertheit van eene behuisde hofstede
mette landen in de prochie van Sente Rickiers by de Burcht
toecommende dheer Marcus van Wonsel
Eerst
44. De behuisde hofstede mette wallen ende de boghaerden
ende synghelen oost zuyt ende west ande wal met een stick noort
ande wal met noch twee sticken oost anden boghaert paelende
zuyt jeghens de Burchstrate noort jeghens ons naervolghende
lande waeraf het oosterste stick vande voors( eide) twee sticken

/
I

is op 't oosthende scherp en( de) daer is eenen put inden middel,
groot
vier ghemeten xLiiij roeden.
Fo 18
45. Item noort ande voorseide viere sticken lants streckende
oost ende west waeraf de twee noorderste zijn wat langher ten
oosteynde met een dreve ten westheinde hiermede ghemeten
paelende noort jeghens ons naervolghende Zant zuyt jeghens
ons voors( eide ), groot
vier ghemeten Lviij roeden.

46. Item an 't west eynde van 't voorseide zuyderste stick een
stick lants streckende oost ende west paelende met het westhende ende noortzijde jeghens wijlent Andries Schipman lants suyt
jeghens ons naervolghende oost jeghens ons voors( eide) landt,
groot
twee ghemeten viij roeden.
Fo 18v
47. Item zuut an 't voorseide een stick lants streckende oost ende
west met het westeijnde mijn heere van Loo hoywech zuyt
jo(nke)r Jan van tt.Yckhuyse ende met het oosthende jeghens ons
voors( eide) singhele ende landt, groot
vijf lijnen Lxxij roeden.

48. Item west over den voors( eiden) hoywech twee sticken
landts streckende oost ende west met het oosteynde up den voorseyden hoywech noort wijlent Andries Schipman zuijt 't leen van
wijlent Charels van (der) Burcht met noch vier ander sticken ant
westhende streckende oost ende west paelende zuijt jeghens de
Bellestraete noort ende west wijlent Andries Schipman, groot
vijf ghemeten een Zijne Lxxv roeden.
Fo 19
49. Item een stick lants streckende zuyt ende noort met een
splethaeghe daer inne commende van den noorden zuytwaert
ende is ghelijck twee sticken paelende met het zuijt eynde jeghens ons voors( eide) xLv ar( tic )ie oost jeghens wijlent Jan
Baerdeloos Zant noort jeghens ons naervolghende Zant, west
Omaer Staesen landt, groot
vier lijnen iiil' xviij roeden.

50. Item noort ande voorseide twee sticken lants streckende zuyt
ende noort paelende met het noorthende wesende hapte tot op
een dreveken ende ho/stedeken van wijlent Franchoys Rijckaert
west jeghens jo(nke)r Schinckelles, groot
vier ghementen xix roeden.
Fo 19v
51. Item verre oost van ons voorseide hofstede inde zelve
prochie een stick landts paelende noort jeghens de
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Burchtstraete oost en zuyt jeghens 't Zant Heyndrick Outters
won ende west jeghens P(iete)r Bemier, groot
twee lijnen iiil' viij roeden.
Somma tsamen
Vierentwintich ghemeten een fijne
twee en zestich roeden.
Fo 20
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VI
De grootte ende belegherteit mette landen ende meerschen
van eene behuisde hofstede in de prochie van Houtthem
toebehoordende dheer Marcus van Wonsel.
Eerst
52. De behuisde hofstede met den boghaert oost ende west daeranne met een stick landts noort ande hofstede tot de Callomme
gracht aldaer den vryen Maelwech passeert mette landen west
ende zuyt vande hofstede en(de) hierduere passeert den hoywech gheseyt de Muyncken dreve, groot
Thien ghemeten een Zijne Lxix roeden.
Fo 20v
53. Item west an 't voorseide een stick lants paelende west jeghens een leen noort jeghens de voors( eide) Calommegracht
ende den voors( eide) vrye Maellewech zuyt jeghens ons naervolghende, groot
twee ghemeten en half x roeden.

54. Item zuut ande voorseide twee sticke(n) lants streckende
zuyt ende noort waeraf het westerste is lanck ende smal en(de)
het oosterste is een stick met veele houcken ghenaempt het
Ronde stick oost jeghens ons voors( eide) landt dat ghemeten is
met de hofstede, groot
vijf lijnen en xv roeden.
55. Item zuidt ande voorseide twee sticke(n) lants streckende
zuyt ende noort met het

Fo 21
zuythende op den hoywech van Loo west jeghens ons naervolghende Zant, groot
twee ghemeten ij lijnen iij"' xv roeden.
56. Item west ande voorseide drye sticke(n) lants streckende
zuyt ende noort paelende met het zuythende jeghens den
voors( eiden) hoywech ofte turfwech west de keercke van
Houtthem Zant waeraf het oosterste stick van dese is wat hapte
op 't noort eynde, groot
dry ghemeten een Zijne Lxxx roeden.

·'

57. Item west van 't voorseide op de westzyde vanden westmuelen twee sticken lants streckende met het noorwesthende op 't
Langhe Drachstraetken ende noort jeghens Jan Schipmans
ende Jan Brants Zant, groot
twee ghemeten en(de) xxxviij roeden.
Fo 21v
58. Item noort de Callomme gracht een hapte stick landts met
noch veele diversche sticken noortwaert ende zijn t'samen ghelyck een stick wesende op 't zuyteynde wat breedts jeghens de
Calomme gracht west jeghens de Monicke Hoydreve, groot
vichthien ghemeten x.xix roeden.

59. Item in de zelve prochie een stick hoygars inde moere bij de
Langhe Drachte, streckende oost ende west met oosthende
Omaer de la Coste met het westhende d'aeldyn(gen) vande kinderen van Rijckaert van Noortover mette noortzijde an het disch
landt van S(in)t Ouburghen, groot
een ghemete xx.x roeden.
Somma tsamen neghendertich ghemete(n) twee lijnen zesthien
roeden
Fo 22
VII
De grootte ende beleghertheit van
een vette wee inde prochie
van Lampernisse

[60.] In de prochie van Lampernisse een vette wee gheleghen
verre oost vander keercke oost over den Burchtwech soo men
gaet van Veuren naer Dixsmuyde ende is een stick met veele
houcken paelende met het zuytwesteynde jeghens de voors( eide)
straete zuytoost den disch van Walrave(n)kindekenskeercke
noort joncvrauwe ... Kaibbens, groot
Zeven ghemeten
[ we lezen Kaibbens, met een duidelijk geschreven 'a', maar
wellicht moet dit Knibbens, zijn, in het Veurnse was er immers
een zeer oude familie Knibbe ]
Fo 22v
VIII
De groote ende beleghertheit van
een vette wee inde prochie van
s Heer Willemscapelle

6I. Inde prochie van 's Heer Willems Capelle bij de
Westhofmuelen een vette wee ende is een stick met veele houcken ende diversche grachten ofte delven daeranne paelende
oost jeghens het vaerdeken dat naer de Cromme gracht gaet
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noort jeghens Jo(nke)r Doys zuyt het zelve vaerdeken ende
Chaerels Butsynck, groot
Elle/ ghemeten een Zijne Li roeden.
Fo 23

Somma t'samen van alle dese voorseide partien
toebehooren( de)
dheer Marcus van Wonsel
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twee hondert een en(de) twintich gemeten een Zijne ende
tsestich roeden
ick segge if xxi gem( eten), i lijn, Lx roeden.
Dit was aldus ghedaen by my Loys de Bersacques als ghesworen landtmeter
waeraf ick veele diverssche sticken hebbe ghemeten ende dander grotte is ghestelt uut
ander oude lantmaeten ghedaen by diversche lantmeters ende
by hemlieden onderteeckent ghelyck ick dese ooc doen desen
xxviij mey 1616
bij mij [handtek.] Lowijs de Bersacques
Folios 23v en 24: blanco

Folios 24v-25: Kaart met windroos (het noorden is onderaan).
Met de afbeelding van de kerk van Oudekapelle met enkele huizen er rond. Percelen 1 t/m 9. Bijschrift: De gheleghentheyt van
een leen met zyne toebehoorten in de prochie van
Relemscapelle gheseyt Oucapelle, nr. 1

l

Folios 25v-26: Kaart met windroos (het noorden is naar links).
Met aanduiding van het Hendrick vaerdeken en met de afbeelding van de hoevegebouwen. Percelen 10 t/m 17. Bijschrift: De
gheleghentheyt van de hofstede in de prochie van Loo in den
Dunders houck, nr. 2

Folios 26v-27: Kaart met windroos (noorden rechtsonder). Met
aanduiding van de omwalde hoeve en aan de overkant van de
Heyderstrate het kasteel De Torreelen. Percelen 18 t/m 30.
Bijschrift: De Gheleghentheyt van de hofste(de) in de prochie
van Vinckem by de Tourreele, nr. 3
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Folios 27v-28: Kaart met windroos (het noorden in rechtsonder). Met aanduiding van de omwalde hoeve. Percelen 31 t/m
43. Bijschrift: De Ghelegentheyt van de hofstede in de oosthouck van Wulverghem, nr. 4.

Folios 28v-29: Kaart met windroos (het noorden is rechtsboven). Met aanduiding van de omwalde hoeve aan de
Burchtstraete. Tevens een tekening van de burchttoren te St.Rijkers met ernaast een woonhuis. Percelen 44 t/m 50.
Bijschrift: De gheleghentheyt van de hofstede in de prochie van
Sinte Rickiers by de burcht, nr. 5.
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Folios 29v-30: Kaart met windroos (het noorden is rechts). Met
aanduiding van de hoeve, de Callommegracht, de
Muynckedreve, de Hoywech van Lo, de Westmolen en aan de
overkant een zicht op 't Blauhuys. Percelen 51 t/m 59.
Bijschrift: De gheleghentheyt van de hofstede in de prochie van
Houttem op de Callomme gracht, nr. 6.

Fo 30v en 31: Kaart met windroos (het noorden is rechts). Het
perceel grenst aan een waterloop en is zelf omzoomd door
water. Perceel 60. Bijschrift: De gheleghentheyt van een vette
wee in de prochie 's Heer Willems Capelle, nr. 7.
Kaart met windroos (het noorden is linksboven). Met aanduiding van den Burchtwech. Perceel 61. Bijschrift: De gheleghentheyt van een vette wee in (de) prochie van Lampernisse,
nr. 8.
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De economische
en administratieve infrastructuur
van de proosdij, in de stad en de heerlijkheid
Poperinge, in calvinistische handen
(1oktober1579-1580)
GERMAIN SCHOONAERT
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De abdij van Sint-Omaars hield via de proosdij een stevige
greep op de economische uitrusting van de stad en de heerlijkheid Poperinge. Om haar macht te behouden maakte de abdij
haar onderdanen voor een stuk deelgenoot van haar rijkdom
door het verhuren van de lokale infrastructuur en sommige
openbare ambten.
Toen de calvinisten in 1578 zich via leper meester maakten van
de heerlijkheid, vluchtte de proost François de Persenville
naar Sint-Omaars. 1 De heerlijkheid Poperinge kwam in 1579 tijdelijk onder het toezicht van de Staatsgezinde burgemeesters en
schepenen van Brugge en van het Brugse Vrije. Zij revolteerden
tegen het Spaans bewind.
De burgemeesters en schepenen van Brugge stelden commissarissen aan om de bezittingen van de abdij van Sint-Omaars en
de geestelijke goederen te confisqueren en te beheren. Een ontvanger werd benoemd om de inkomsten van het verhuurde
patrimonium en de nutsvoorzieningen te registreren. Dit was
ook zo in de kasselrijen Ieper en Sint-Winoksbergen. 2 Voor
Poperinge bleven er vier rekeningen bewaard. 3 Deze omvatten
de inventaris van alle de ghesayseerde ghoedinghen bynnen de
stede ende Cuere van Poperinghe voor de perioden 1 oktober
1579 - 30 september 1580 en 1 oktober 1581 - 30 september
1582. Het betrof de geestelijke en wereldlijke goederen die toebehoorden aan de abt van Sint-Bertijns, wereldlijk heer, alsook
de nagelaten bezittingen van heer Jacob Meerschaert, de
gevluchte pastoor van de Sint-Bertinuskerk en enkele gegoede
(katholieke) burgers, zoals Jan Wijts4, Pieter Everaert, 5 en

1572; refectiemeester:
1572; schepen: 1568.
1569, 1570. 1571.

' Pieter Everaert ontmoeten we in de oorkonden
als schepen van de stad
Poperinge: 1562-1564.
1568-1573. 1585-1586.

In de periode 1574-1584
vonden we hem niet vernoemd. G. Dalle.

Nieuwpoort 1576-1601,
Topografïe 1·a11 armoede
en rijkdom: in
Genootschap voor
Geschiedeni-.. 124.
1987/3-4. p. 218. nr. 19.
Allicht is het dezelfde
persoon. die vernoemd
werd als Pieter Everaert
d' oude, huurder van een
woning in de

Mandenstraat in
Nieuwpoort in 1576.
We mogen bovengenoemde niet vereenzelvigen met meester Pieter
Everardt, 'minister· van
de calvinistische kerk in
Nieuwpoort
(Nieuwpoort, kerkrekening, 1580-1581 ), die in
1582 de classisvergade-

Mahieu van Renynghe 6 , die in deze beroerde tijden het hazenpad kozen.'
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Een rekening van de geconfisqueerde bezittingen van de kerken
en de financiering van de lokale calvinistische kerkgemeenschap ontbreekt. Deze had ons interessante gegevens kunnen
verstrekken over religieuze toestanden, de status van de katholieke parochiepriesters die niet op de vlucht sloegen. de calvinistische kerkstructuur en het onderwijs in Poperinge tijdens de
laatste reformatiegolf. Een dergelijke rekening bleef wel
bewaard voor Ieper en het Iepers Kwartier.'
In Poperinge werden de rekeningen van geconfisqueerde goederen opgemaakt door de ontvanger Pieter Mariavale. 9 Het
gereformeerde stadsbestuur van Brugge stelde hem aan omwille van zijn wysheit, neersticheit, ghetrautvicheit ende experientie. Hij was bevoegd om alle bezittingen van gevluchte personen en van de proosdij te beheren in naam van de Generale
Staten en de Vier Leden van Staten van Vlaanderen.
Het was hem verboden hoge bomen te verkopen of huizen en
landerijen te verpachten zonder de toelating van de bestuurlijke
overheid in Brugge. Bossen, eisen en taille mochten alleen verkocht worden met de toelating van de burgemeesters en schepenen van de stad Poperinge of van de voogd, schepenen en raadsleden van de stad Ieper in afspraak met de overheid in Brugge.
De ontvangsten dienden overgeleverd te worden in de handen
van Jaspar vande Watere, ontvanger-generaal van de gheannoteerde ende aengheslaghen goedinghen in het kwartier van de
stad Brugge en het Brugse Vrije.
De ontvanger Pieter Mariavael zal het niet gemakkelijk gehad
hebben om in deze chaotische tijd alle bezittingen van de proosdij te inventariseren en te localiseren. Hij kon rekenen op de
dienare (politieagent) Fransoys Roelens, die verschillende partijen landerijen aanwees. 10
De rekeningen zijn bijzonder interessant omdat ze ons een idee
geven van de financiële impact en de economische en administratieve infrastructuur van de proosdij in de J6e eeuw:
- Het Vroonhof, of het landgoed van de vroonheer (de proc ,c)
strekte zich uit van de Oude Markt tot aan de Nieuwe Mark (·.tl
Burgemeester Bertenplein), begrensd door de stra .r die

twee rekeningen van de
calvinistische kerk van
Ieper (1581-1584).
' F. Bauwen. Poorters
van leper. 24 januari
1597- 18juni 1611.
leper. 2000, p. 153 en p.
10 l. Kunnen we hem
identificeren met een
Pierre Mariaval, wiens
zoon Pierre te Cassel

huwde met Elisabeth
Vernaelde, fa. Pierre, die
op 11.8.1601 ingeschreven werd als poorteres in
Ieper? Verder was er een
Margriete Mariaval, fa.
Pierre, poorteres van
Ieper. die te Kales huwde
met Antoine Wyts, die op
l.8.1607 als poorter van
Ieper werd ingeschreven.

'° Fransoys Roelens was
allicht nauw verwant aan
Jacob Roelens, stadsschepen in 1579-1980.
Kunnen we laatstgenoemde identificeren als
Jacob Roelens, die kerkmeester was in 1610,
raadslid of schepen tussen 1613 en 1617?
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0
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Vroonhof heette en de Poperingevaart (nu Vleterbeek). De
proosdij of de residentie van de proost was gelegen binnen de
besloten ruimte van het vroonland.
Om de proosdij te lokaliseren raadplegen we het stadspanorama
van kanunnik Antonius Sanderus 11 , naar een ets van Vedastus
du Plouich (1644), opgedragen aan abt Philippe Gillocq van de
Sint-Bertijnabdij in Sint-Omaars (zie illustratie 1). De tekenaar
plaatste zich op de weg, komend van Belle. Alle grote gebouwen van de stad Poperinge tekende hij op één lijn. Centraal zien
we de Sint-Bertinuskerk. Rechts van de kerk merken we de
proosdij, een sierlijk gebouw met twee slanke torentjes, vergelijkbaar aan de minaretten van een moskee. Rechts van de residentie van de proost merken we de halle met robuuste toren. Het
was een voor zijn tijd imponerend panorama. Op de voorgrond
ontwierp Du Plouich nog een stukje poëtisch landschap. Dit
panoramisch overzicht, gezien van zuid naar noord, is echter
misleidend.
Een meer herkenbaar uitzicht krijgen we als we in tegengestelde richting (van noord naar zuid) kijken. Van op de Oude Markt
gezien, stonden de proosdij en de halle volgens de gravure links
van de Sint-Bertinuskerk. De tekenaar hield geen rekening met
eventuele overlapping. Alle grote gebouwen tekende hij netjes
naast mekaar. Hij maakte gebruik van zijn artistieke vrijheid.
Alleen de grote gebouwen namen een markante plaats in.
erus Antonius.
·derlands historiwerpen 1586Affligem
naf 1525 kanunte leper. Bekend om
zijn Flandria Illustrata (2
dln., 1641-1644).
" Poperinge.
Stadsarchief. Register
van Resoluties A, [° 146.
Gheordonneert dat van
nu voordan alle \'remde
vleesch vercoopers, van
buuten commende, ;:,uilen
moghen vercoopen heurlieden vleesch, staende
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Proosdye, naer de
Nieuwe Marct.
13
S. Riem, Regesten op
de Poperingse registers
mn delicten, 1631-1719,
uitg. Vrienden van het
Poperings Archief,
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Over de juiste inplanting van de proosdij in de 16e eeuw zijn de
meningen verdeeld. Volgens een stedelijke ordonnantie van
1568 dienden de vreemde vleesverkopers hun waren uit te stallen op het Vroonhof (straat), naast de muur van de proosdij. Dit
wil zeggen: van de gevangenis (rechtover de Priesterstraat) tot
aan de Nieuwe Markt (nu Burgemeester Bertenplein). Hieruit
kunnen we afleiden dat de proosdij haaks stond tegenover de
Sint-Bertinuskerk, richting noord-zuid. 12 De proost had een private toegang tot de Sint-Bertinuskerk, alsook tot de hoofdstraat,
het Vroonhof.
De proosdij werd met toelating van de burgemeesters en schepenen van Brugge verhuurd aan Jan Mazeman, griffier van
Poperinge, voor zes pond groten per jaar. Meester Jan
Mazeman, die in uiterst moeilijke omstandigheden in Poperinge
bleef wonen, kon aldus de proosdij en het domein vrijwaren van
plundering door Staatse troepen.
- Naast de proosdij stond de vierschaar, waar de schepenen
recht spraken in aanwezigheid van de baljuw of de amman als
strafeiser, de eisende partij, de beschuldigde en de advocaat als
verdedigende partij. Hier speelden zich onthutsende taferelen
af. Sommige vonnissen luidden, dat de gevangene diende te
compareren in opene ghebannen vierschaere, in syn lynwaet
med een onghebrande tortse in syn handt ende aldaer vallende
op syn bloote knyen Godt ende justitie verhevenisse te bidden. 13
Naast de boeten werd de verweerder wel eens veroordeeld tot
geseling in de secrete camere (gevangeniscel).
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Stadspanorama Anthonius Sanderus,
Flandria Illustrata
Ets van Vedastus du Plouich

14

De schandpaal werd
omvergetrokken door de
nationale troepen in januari 1793.
15
F. Bauwen, Poorters
van Ieper, 21april15396 mei 1549, Ieper, 1999,
p. 40. Joncker Baudewin
vander Thorre, heer vander Thorre, vreemde, getrauwt met joncvrouw
Elisabeth de Carte, fa.
Michiel, weduwe van Jan
Massief, poorter van
leper.
16
Brugge, Stadsarchief,
Oud Archief, reeks 501,
rekening D, I oktober
1580 - 30 september
I 581. Geëxecuteerde
vrijbuiters: Clays de
Beuterdroghere, fs. Jans;
Fransoys Thiele, fs.
Mathys; Heyndryck
Pieters; Fransoys
Groteduyme; Joos van
Daele.
17
Stadsbestuur van
Poperinge tijdens de cal.nistische bezetting, 1
ber 1579 tot 30 sepr 1580.
nge,
ief, Register
ties, j 91.
, tadsarchief,
rchief, reeks 501,
rekening C (1579-1580),
f' 2/4. Item de vierschare
ende camere van tcollegie van wetten daer
burghmeesters en schepenen recht ende wet
administreren, neffens de
proostye. Stellen die hier
voor memorie.
'° Poperinge, Stadsarchief
1, Stads rekening 15771578, f' 45/3 'Item Jan
Noorman over een voyage naer Herzeele by laste
vande wet, XX sch. 'F.
Bauwen, Poorters van
leper, 21 april 1539 - 6
mei 1549, leper; 1999, p.
206. Allicht kunnen we
de cipier Jan Noorman
identificeren als Jean
Noorman, zoon van
Michel, van Oostvleteren
afkomstig, die in St.-Jan
te Ieper huwde met
Thibault Péronne, dochter van Mahieu, van

Misdadigers werden te kaak gesteld of openbaar gegeseld aan
het pillorijn (schandpaal) in het midden van de Oude Markt. De
schandpaal was eigendom van de stad. 14 Voor executies werd
omstreeks 1581 beroep gedaan op de officier-crimineel van
Ieper, Boudewijn Vertorre. 15 Hij executeerde in die periode vijf
gevangen vrijbuiters. 16
- In de camer van t collegie van wetten of de wetcamer zetelden
de twee burgemeesters en de acht schepenen (normaal waren er
tien), die de stedelijke ordonnanties uitgevaardigden. We plaat- 157
sen ze even op een rijtje: burgemeester van commune, Louwys
vande Ghoorsteene; burgemeester van wet, Joos Denys;
schepenen, Mahieu de Groote, Willem van Beveren, Pieter
de Roode, Willem de Rycke, Gilles Pieren, Jacob Roelens,
Willem Scherrier en Ghelein Huyghe. 11 Vanaf1560 vonden de
vergaderingen plaats op de eerste donderdag van elke maand. 18
Dit lokaal was het kloppend hart van de gemeentelijke besluitvorming. De vierschaar en de wetkamer stonden naast de proosdij .19 Ze werden niet verhuurd en bleven ter beschikking van het
stadsbestuur, dat door de calvinisten werd beëdigd.
- Ongeveer rechtover de Papestraat, stond de gevangenis met
het schuthuys, bewoond door de cipiers Jan de Noorman in
1579 20 en Pauwels Dol in 1581. Hiervoor werd ook geen huur
geëist. De gevangenis moet vrij ruim geweest zijn, want in 1578
zaten er veertien pioniers opgesloten. 21 Over Anthuenis
Lauwere (Lauwers) van Krombeke, werd geschreven, dat hij in
1579 in 'de torecant'van de gevangenis belandde. 22 Hieruit kunnen we allicht afleiden dat de gevangenis door een torentje
bekroond werd. Dit is niet te zien op het panorama.
De cipier was één van de vier dienaren of agenten, die ondergeschikt waren aan de baljuw, Toussain Deveren in 1579 23 en
Mahieu Voet in 1581. 24 Naast Pauwels Dol vinden we nog volgende dienaren vernoemd: Willem Reyngoot, Clays Bueze en
Jan vande Berghe.
Ieper. Op 28.06.1542 liet
hij zich inschrijven als
poorter van leper.
" Poperinge,
Stadsarchief.
Stads rekening 15771578, f' 44 v 0 , Item Jan
Noorman over d alimentatie van XllJJ pioniers in
vanghenesse den XXI
april 1578, XLVI p.p.
Pioniers waren burgers
die de streek verkenden
voor vijandige troepen,
en allerhande karweitjes
opknapten voor het
inrichten van legerplaat-

sen en onderhoud van de
wegen.
"N.Boussemaere. Het
aftreden van de hoogbaljuw van Veurne omstreeks 1580, in Westhoek.
jg. 20, 2004. nr. 1, p. 43.
" Poperinge,
Stadsarchief, 385,
Register van Renten. Op
17 januari 1582 verschenen Loys Makeblyde en
Jacob Deveren voor de
schepenen Pieter de
Roode en Willem
Scherrier. Zij stelden zich
borg voor Toussain

Deveren. gewezen baljuw. Hij overleed vermoedelijk in 1586. De
weduwe werd 'Styne'
genoemd.
" Mahieu Voet was
gehuwd met Eleonora du
Failly. In 1577 werd hij
'prins' van de rederijkerskamer 'De
Cruusbroers'. In 1585
was hij 'tresorier' van de
kruisbooggilde Sint-Joris.
In 1586 was hij nog
steeds baljuw. Hij stierf
zeker voor 1591.

158

- Ook de halle was gelegen binnen de besloten ruimte van het
vroonhof, haaks op de proosdij en evenwijdig aan de SintBertinuskerk, naast de gevangenis. 25 De halle lag ook aan de
Poperingevaart (nu Vleterbeek), te bereiken via de houten hallebrugghe.26 Aan de halle hing het werkklokje of het wingeroen.27 De gelijkvloerse verdieping van de lakenhalle werd
gebruikt voor handelsactiviteiten en de eerste verdieping met
het torengebouw diende als stapelplaats of opslagruimte.
In de rekening van 1580 is er spraak van acht huisjes onder de
halle en twee stallekens. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Leunden deze huisjes en stallen tegen de halle aan? Of
bevonden ze zich op de gelijkvloerse verdieping? Drie huisjes
waren getekend met de letters A, 0 en F. Zij werden verhuurd
aan:
Jacquemyne Weens, weduwe van Pieter Verwere; Antheunis
Cortyl; Jacob de Hane; Janneken, weduwe van Goosen de
Vrijse (de Vriese?); Ghelein van Hondschoten; Ollevier de
Coninck, gehuwd met de weduwe van Christiaen van Dycke;
Caerle van Waregheem; Ollivier Wycke en Pieter Bruyneel.
De huurprijs van een huisje varieerde. Hieruit kunnen we afleiden dat ze allicht niet allemaal even groot waren of minder comfortabel.
Een stalletje of schutplaats werd gratis ter beschikking gesteld
van de burgerwacht bij dag en nacht. Het wachthuisje was
voorzien van een schel of klokje dat een hoge toon voortbracht
bij het kloppen op 'de boord' om de weerbare mannen op te roepen bij brandalarm of gevaar. 28
Aan de oever van de Poperingevaart, nabij de halle, stond een
steger (steiger), een houten constructie of trap, die tot aanlegplaats diende om de bilanders te laden of te lossen. Platte schuiten zonder vracht konden nog een eindje stroomopwaarts varen
tot op het Reckhof en terug roeien via de vaargeul van de kering
of Singel. Stroomafwaarts naar de IJzer toe had de
Poperingevaart drie overtomen. 29 De uppersten overdraeghe
lag aan de herberg Het Reepken; de volgende bij de herberg De
Coppernolle aan de Woestenseweg en de nedersten overdraeghe of Vestjens in Westvleteren, aan de landerijen van de heer
van Oygnies en van de abdij ten Duinen. 30 De Speye (sluis met
sluishuisje van de sasmeester) diende om het debiet van de
Schipvaert op peil te houden. De Speye was gelegen aan de
Kom, naast de watermolen." Het onderhoud van de
Poperingevaart, de overtomen en de Speye viel steeds ten laste
van het stadsbestuur.
In 1573 wees de magistraat op het onbehoorlijk gedrag van
sommige mannen van de wachtdienst of andere personen, die
hun gevoeg deden of plasten op de steigers van de halle, zowel
's nachts of over dag. Dergelijke feiten werden voortaan
beboet.' 2

" Poperinge.
Stadsarchief, 467,
Register van Resoluties,
.f° 36 1• 1544. Gheraemt
dat men mijnheere (de
proost) bidden zal omme
het een hende van halte
te hebben, naerst der
vangenesse, ende dat
omme de officieren van
douckhalle hem/ieden
officie te doene. Er werd
weleens ten onrechte
geschreven dat de halle
zich bevond, waar nu het
stadhuis is gebouwd of
waar de Dexia-bank zich
momenteel bevindt.
" Poperinge.
Stadsarchief,
Stadsrekening 1584, F
28: Betaelt aen timmerlieden over drie daeghen
werkens aen de hallebrugghe.
'" Poperinge,
Stadsarchief,
Stadsrekening 1584. F
28. Het klokje van de
halletoren en het schelleken van de wacht, werden in 1584 gehange
de toren van de Sint
Bertinuskerk door
van Westbrouck.
'" Poperinge.
Stadsarchief, ~
Register van. ?f. ~
15: Soo ,"~
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de stede'.
wachtsc:,
een bo'
nen z1.

. up
.1sete' ghewaepenr'
.ichte com.1me t geboufte te
m<
wF érstaene.
" Een overtoom was een
houten hellend vlak,
waarover kleine vaartuigen opgehaald of neergelaten werden met behulp
van een windas, om een
verschillend niveau op de
bevaarbare waterloop te
overbruggen.
"' Poperinge.
Stadsarchief,
Stadsrekening 1590. In
1580 werd de overdracht
van De Coppemolle verbrand door de calvinisten
van Ieper. Er werd dan
ook geen octrooi meer

betaald. Overdracht te
Coppernolle nyets opghebracht als verbrant
synde gheweest in 1580,
by de rebelle brantstichters van Yper.
" Poperinge,
Stadsarchief.
Stadsrekening 15771578, F 5, Item ontfaen
van Jan Vlaemynck over
de pacht van stede erfve
onder zijn assecot, ter
zijde van watermeulene
ende Speye. De sluismeester was in 1578
Clays van Westbrouck.
" Poperinge,
Stadsarchief, 476,
Register van Resoluties,
f° 209. Dat nyemant wie
hy zij, van waecke oft
anders, hem vervoordere
zyn vuyligheyt, ghevough ofte watere te
maeckene up d 'halle,
voor ofte up de stegers
·~n de halle, by daghe
ofte nachte, up de boete
an 3 p.p., jeghens de
ere, disch ende den
yngher dies bevin, ende voorts up
·re correctie als

Na de beeldenstorm van 1566 veroorloofden zich vreemde verkopers hun kraam te plaatsen voor het looyhuus 33 en voor de
halle, naast de verhuurde huisjes. Om de misbruiken van de
concurrentie tegen te gaan, ordonneerde het stadsbestuur op 7
november 1567, dat het voortaan verboden was aan vreemde
handelaars om binnen het Vroonhof hun kraampjes op te slaan
op vrijdag of andere marktdagen, op boete van 20 sch. parisis.
Ze kregen wel de toelating om hun waren te verkopen langsheen
de muur van het Sint-Bertinuskerkhof, op de Oude Markt. 34

yhuus werden
, sayen en
orzien van een
je (waarmerk). De
weefsels werden geloyd.
" Poperinge,
Stadsarchief. 467.
Register van Resoluties,
f° 143 v 0 •
" Poperinge,
Stadsarchief, 467,
Register van Resoluties,
f° 93.
'' Poperinge,
Stadsarchief, 467,
Register van Resoluties,
f° 100, Op 30 oktober
1562 werd Caerle
Lauwyck benoemd tot
meter van de gheloyde
bayen.
" Poperinge,
Stadsarchief, 468,
Register van Resoluties,
f° 7. Poperinge,
Stadsarchief, 467,
Register van Resoluties,
f° 64, f° 89. Op 9.12.
1549 werd Jan Melis
benoemd als clercq van

Vooraleer hun weefsels te laten meten dienden de drapeniers
eerst hun sayen of bayen in het looyhuus te brengen om van een
loodje of waardemerk te worden voorzien. De controle behoorde toe aan de warandeerders van de looye. De beëdigde personen die toezicht hielden op de hoedanigheid van de weefsels,
werden benoemd op 23 hooimaand 1580: Symon van den
Berghe, Pieter Beke, Franchois Diedeman, Christiaen
Fobert, Steven de Keysere, Gillis Baes, Bouduyn Puent.
Lauwers Puent, d'oude fungeerde als cnape. 37 Nadat de weefsels geloyt werden diende men ze aldaar te laten tot de volgende dag om gemeten te worden door de beëdigde meters. 38 De
tafels van de meters stonden opgesteld aan de halle en voor het
looyhuis. In 1573 werd verbod opgelegd aan de mannen van de
wacht om op deze tafels te gaan liggen. 39

- In het vleeshuis waren er elf stallen met de nodige toonbanken
of berden. Zij werden aan de vleesverkopers verhuurd als vleesstallen tegen drie schellingen en zes penningen groten per jaar.
De vleesverkopers of beenhouwers waren: Dieryck Liebaert,
Christiaen de Vroe, Fransoys de Vroe, Wullem de Roo,
Allaerdt de Roo, Eloy Merlevede, Fransoys Merlevede, Jan
van Lovelde, Lyoen Faes, Fransoys Huus (Hancx?) en
Fransoys Hardy.
Het vleeshuis was blijkbaar een deel van de lakenhalle. Zowel
de vleesverkopers als de lakenhandelaars kregen er in 1560 een
plaats, die door het lot werd aangewezen. 35

- De lakenhalle werd samen met de tol van het meterschip
(meterschap) verhuurd aan Christiaen van Beveren en de
weduwe van Caerle Lauwyc voor een bedrag van twintig pond
groten per jaar. 36

de hooghe loye. Vanaf 6
januari 1566 (1567 n.s.)
fungeerde Eloy de
Backere.
'" H.E. De Sagher,
Recueil de documents
relatifs à l 'histoire de
/'industrie drapière en

Flandere. Brussel, 1966.
dl. III, p. 382, met verwijzing naar SAP, 510
bis, 19 december 1625.
9
'
Poperinge,
Stadsarchief. 467,
Register van Resoluties,
f° 209. Dat nyemant van

voorseyde waecke of te
andere, voordan zal gaen
ligghen up de tafelen van
meters up d hal/e, voort
looyhuus, up ghelycke
boete van 3 p.p. ende
correctie by de wet.
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Het meterschip en de tol van het vlas werden verhuurd aan
Guilliames Millecamp. Elke vrijdag werd er vlasmarkt gehouden in de poort van het Gasthuis.
- Ook andere officies of ambten werden verhuurd:
de tol van de Beestenmarct (nu Paardenmarkt) aan meester
Jacob Pillaert voor zestien schellingen en acht penningen groten; de tol van de Buetermarkt (oostzijde van de SintBertinuskerk) aan Adam Colaert voor een denier parisis op
elke pander (mandje).
160

De tol van de gaernemarkt werd toegewezen aan Antheunis de
Wailly voor twintig schellingen grooten. De nieuwe wol- en
garenmarkt werd vanaf april 1567 drie keer per week gehouden,
op maandag, woensdag en vrijdag op de Nieuwe Markt, tegenover het erf van de stad, tussen elf en veertien uur. Voordien
vond de wol- en garenmarkt plaats in de Gasthuispoort. 40
Het officie van het cnaapschap van de warandeerders werd
verhuurd aan Jacob de Mey voor twintig schellingen groten;
het ambt van tresorier van calmage en afforage van de wijnen
en bieren aan Clays Melis voor zevenentwintig ponden en drie
schellingen groten.
41

- De schoehalle in de Vlarningstraat werd verhuurd aan Jan
Trevenare voor drie pond en tien schellingen groten.
- De gouverneurs van het ambacht van de huide;;etters (leerlooierij) huurden de lederhalle met de tol voor twee pond tien
schellingen groten per jaar.
-~I

- De coornhalle en het weechhuus met de weechschale (weegtoestel) werden verpacht aan Jan Daten voor achttien ponden
groten per jaar. Het was oorspronkelijk een gebouw op de hoek
van de Oude Markt en het Donkergat, met als naambord L 'Epi
de Bied (De Korenaar), dat reeds in 1433 ten tijde van abt Jean
VII de Griboval door de proost sire de Gerglure werd aangekocht om er de ingezamelde tienden of het koren op te slaan. 42
Jan Daten was nauw verwant aan de calvinistische predikant
Pieter Daten. Sinds 21 november 1564 oefende Jan Daten het
ambt uit van pachtere van tolle vande coornhuyse.
Op een foto (ca. 1900) van de Sint-Bertinuskerk en A la mai.ç .;n
de ville estaminet, gebouwd op de Oude Markt in 1761, ill'Xken
we tegen de achtergevel van de herberg en het oude stadhuis een
weeghuisje. Allicht was dit een restant van het weechhuus van
de 16e eeuw. De herberg en het weeghuisje werden na
Wereldoorlog 1 gesloopt. Op deze plaats staat nu het oorlogsgedenkteken.43
- Verder was de proosdij ook eigenaar van vier molens. De
watermolen en de windmolen, genoemd de Coutermuelen aan
de Poperingevaart, met een partij land van 4,5 gemeten, werden
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"Resoluties,
f
-' november 1561;
_,/, 13 april 1567.
Warandeerders of
warandeurs waren beëdigde personen die
vlees- vis- en andere voedingswaren keurden en
controleerden of ze de
vereiste hoedanigheid
bezaten.
"A.-J. Denuncq,
Memoires sur la ville de
Poperinghe. Poperinge.
1837. p. 93.
" W. Tillie, S. Cossey,
Van alle markten thuis;
800 jaar vrijdagmarkt
Poperinge. Poperinge.
1988. foto, p. 31.

verhuurd aan de molenaar Caerle de Roo voor een bedrag van
twintig pond groten. De Zwynlandmolen met een partij land
van 4,5 gemeten werd verhuurd aan de molenaar Adriaen
Vlamynck voor veertien pond groten. De Schursemolen werd
verhuurd aan de gouverneurs van het ambacht van de huidevetterij voor tien pond groten .
.j.j

- De proosdij ontving ook erfelijke cijns (grondrente, erfpacht)
op de Coutere (Couterrente) (f0 11 v 0 ) en op de binnen ackere
(Reckhof) (f° 20)
Er waren ook ontvangsten van landpacht in de verschillende
hoeken van Poperinge: de Leverstrate (f° 21 ), Nieuwe Markt
(f° 22), Yperstrate (F 22), Oosthouck (f° 22), Edewaerthouck
(f° 22 v 0 ), Haghebaerthouck (F 24), Lijssenthouck (f° 24 v 0 )
Wipperhouck (F 26 v 0 ), Hellehouck (f° 27), Schoudemonthouck (f° 27 v 0 ), Hipshouck (f° 28 v 0 ), Eeckhouck (F 29),
Hamhouck (f° 29 v 0 ), Pezelhouck (f0 31).
Het snoeihout van elzen (familie der berkachtigen) bracht ook
een en ander op (F 32 v
Tenslotte waren er nog inkomsten van verkochte thienden. Dit
was meestal het tiende deel van de voortbrengselen (op veldgewas en dieren) die men aan de heer diende te betalen. 45
In 1579 waren er geen inkomsten van de jacht, de vangst van
patrijzen of de visserij, gezien de troebelen in het land.
0

).

" De schorsmolen diende
tot het vermalen van
eikenschors tot een looizuurhoudend run,
gebruikt bij het looien
van huiden.
"S. Riem en werkgroep
Vrienden van het
Poperings archief. transcriptie: Brugge. stadsarchief, Oud archief, reeks
501, rekening C, met vermelding van persoonsnamen.
"' Brugge, Oud Archief,
reeks 501, rekening C
( 1579), j 57 en 57 v
" F. Thevelin, Bijdrage
tot de vroegste geschiedenis van Poperinge;
proefschrift graad licentiaat in de Letteren en
Wijsbegeerte, groep
geschiedenis. Gent, 1860.

De geraadpleegde rekening C (1879-1580) werd op 5 januari
1582 gecontroleerd, van de nodige opmerkingen voorzien in de
kantlijn en tenslotte afgesloten door Jacob de Broucqsaulx en
Joos de Cabotere, burgemeesters van Brugge, bijgestaan door
de griffier mr. François de Groote, alsook door Jacob de
Gryse en Thomas Schotes, burgemeesters sLands vander
Vrijen en de griffier mr. Laureyns de Aula.46 De bewijsstukken
die dienden om de rekening te justificeren werden bijgehouden
in het kantoor van de griffier in Brugge. De pachtbrieven bleven
ter beschikking van de lokale ontvanger.
Aan de hand van enkele summiere gegevens uit de oorkonden
poogden we het Vroonhof van de 16' eeuw te reconstrueren.
(zie illustratie 2). In de calvinistische rekeningen van 15791580 vinden we geen vermelding van enkele gebouwen of stallen die zich op het terrein bevonden. De proost beschikte in elk
geval over paardenstallen met inrijpoorten aan de hoofdstraat.
Op het domein stonden er schuren. Verder was er nog een
groententuin en een boomgaard."

0

•

Evolutie van de proosdij door de eeuwen heen (9• eeuw 1786)
- Met historische zekerheid kunnen we stellen dat de abdij reeds
in de tweede helft van de 9' eeuw in het bezit was van de Villa
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Oude Markt

Burgerwacht
Huisj~ en Stallen
DE HALLE Looyhuis
Vleesstallen Vleeshuis
Wetkamer

schuren

paardenstallen

tuin

HET VROONHOF

"

...

Proeve van reconstructie van het VROONHOF in de 16e eeuw
geprojecteerd op de wegenkaart
Atlas des communication vicinales
de la commune de Poperinghe, Bruges, 1846.

" F. Thevelin, o.c. p. 24.
" B. Creus, Enkele instellingen van de abdijstad
Poperinge (Xlle- XVe
eeuw), proefschrift,
Leuven, 1963.
50
Poperinge,
Stadsarchief,
Stadsrekeningen, 1630, f"
44.
" H. De Laplane, Les
a pés de Saint-Bertin, T.
en T. 2, Saint-Omer,
4. N. Huyghebaert,
oté de Saint-Bertin à

De proostdij
e, met verwijRAB, reg. 628,
57, schattingsverslag
van de oude en de nieuwe proosdij, in Aan de
Schreve, 2' jg., 1972, nr.
4, p. 15-19.

Pupurninga en dat deze villa diende voor het onderhoud van de
monniken.
- 1107: De Sint-Bertijnsabdij beschikte reeds over een proost
(praepositus ). 48
- 1210: De oudste met naam bekende proost heette Simon. 49
- 1390: Abt Jacques III de Condète (59' abt, 1383-1407) breidde de hallen uit.
- 1436: De proosdij werd door brand verwoest bij de invasie van
de hertog van York en Gloucester. Abt Jean VII de Griboval (62'
abt, 1425-1447) liet de proosdij opnieuw bouwen.
- 1493: Abt Anthoine de Berghes (67' abt, 1493-1531) liet restauratiewerken uitvoeren aan de proosdij.
- 1580: De proosdij geconfisqueerd door de calvinisten.
- 1630: Abt Philippe Gillocq, (73' abt, 1623-1638) verleende de
toelating aan het stadsbestuur tot het bouwen van een stadhuis
(A la Maison de Ville) op de Oude Markt, op cijnsgrond van de
Sint-Bertinuskerk. De werken vonden plaats in 1630.50 De
administratieve diensten bleven evenwel nog enkele jaren in de
proosdij.
- 1741: Abt Benoit Petit Pas, (80' abt, 1723-1744) liet de residentie van de proost slopen en bouwde een nieuwe proosdij op
het terrein van de vervallen halle, tussen de Vleterbeek en de
Sint-Bertinuskerk. 51
- 1786: Architect Laurent Cuvelier, de laatste proost van de
heerlijkheid Poperinge, bouwde een nieuwe proosdij op de
Nieuwe Markt (nu hoofdgebouw van het Sint-Janscollege). Met
de Franse Revolutie confisqueerde de bezetter alle kerkelijke
bezittingen. De laatste proost werd in 1796 verbannen. Op
maandag 27 februari 1797 verkocht men de oude en de nieuwe
proosdij aan Gaesbecke, speculant en handelaar van Brugge. 52
De gebouwen van de oude proosdij waren in een zeer slechte
staat en onbewoond. Dit was het definitieve afscheid van een
feodaal systeem.
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De West- of Stampkotmolen
te Nieuwkerke tijdens de 17de
en 18de eeuw
MATTIAS PATTYN

165
Op 12 juni 1610 verleende de graaf van Vlaanderen een octrooi
aan Jan Florisuene, wonende te Niewkerke, om een oliemolen
te Nieuwkerke te bouwen. De eigenaar moet jaarlijks op 12 juni
4 ponden parisis windgeld aan de domeinontvanger van de stad
en kasselrij van Belle betalen'.
Op ll juni 1624 overleed Jan Florisone. Zijn goederen werden
onder zijn echtgenote en zijn dochters verdeeld. De oliemolen
met het bijhorende erf werd aan zijn dochter jonkvrouw
Susanna Florisone toegewezen 2 • De waarde van de oliemolen
met de mate werd op 320 ponden grooten geprezen 3 • Op dat
ogenblik werd de oliemolen met 1 hondert 40 roeden land daer
begrepen es den wal ende een dreve ter straete commende verpacht aan Daneel Van Costenoble4 •
In 1639 werd de terrier van het domein van de stad en kasselrij
van Belle vernieuwd. De oliemolen werd nog steeds aan dezelfde voorwaarden van het octrooi van 12 juni 1610 gehouden:
Meester Pieter de Bane filius Mahieu ghelt jaerelijcks den xije
juni} over sijn oliemeulen staende tusschen de Nieukerk platse
ende de Westhofmuelen verkreghen bij successie van Jan
Florezuene zijne huusvrouwe vader, blyckende par registre rustende inde Rekenyn Camer tot Rijssel = 4 ponden parisis 5 •
' Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 1642, F 38r-39r.
2
Brugge. Rijksarchief,
Familiefonds de Thibault
de Boesinghe. 85, f' 5v.
3
Brugge, Rijksarchief,
Familiefonds de Thibault
de Boesinghe, 85, f' 6r.
' Brugge, Rijksarchief,
Familiefonds de Thibault
de Boesinghe, 85, f' 6r.
5
Lille, Archives
Départementales du
Nord, B 3890, F 32r
(artikel 197).
6
Brugge, Rijksarchief,
Kasselrij Ieper IV, f'
27v-28v.

Op 16 november 1652 werd Pieter De Conijnck, machtig bij
schiftelijk volmacht verleden voor de voogd en schepenen van
de stad Belle door jonkvrouw Susanna Florisoone, weduwe van
meester Pieter de Bane onterfd terwijl Joos Leupe, zoon van
Joos, in eenen oliemeulen staende ter prochie van Nieukercke
inde staet den selven nu is metten meulewal ende enighe voeten
gront ingeërfd. De verkoopprijs bedroeg 1900 guldens 6 •
Ondertussen werd Joos Leupe de nieuwe eigenaar. In de rekening die werd opgemaakt tussen 20 juli 1671 en 20 juli 1674
vernemen we echter dat de eigenaar zonder octrooibrief van de
Rijselse Rekenkamer of van de heren van de Financiële Raad de
oliemolen had laten ombouwen tot ung moulin pour mouldre
bied. Die werkzaamheden zouden reeds 10 tot 12 jaren geleden
uitgevoerd zijn 7 • De situatie werd echter op 1666 gelegaliseerd.
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Joos Leupe richt zicht tot de Rijselse Rekenkamer om een
octrooi te vragen om zijn oliemolen tot een graanwindmolen te
laten ombouwen. Voor de laatste oorlogen (het beleg en de inname van Armentiers in 1645 - 1647) waren er vier graanwindmolens in Nieuwkerke. Vier graanwindmolens waren voldoende voor de ganse bevolking. Tijdens die oorlogen verdwenen er
twee graanwindmolens zodat de resterende molens niet voldoende capaciteit hadden voor de volledige Nieuw kerkse bevolking. Om het gat in de markt op te vullen lijkt het opportuun dat
Leupe zijn oliemolen in een graanwindmolen zou mogen
ombouwen. Na advies van Francois Isenbrant, domeinontvanger de stad en kasselrij van Belle verkreeg Joos Leupe die toelating8.
Vervolgens werd de molen door zijn dochter Marie Clara Leupe
geërfd. Thomaes Boone, haar echtgenoot, sloot op 2 mei 1685
een pachtovereenkomst voor eenen tijdt ende termin van drij
naer een volghende jaren met Charel De Mijn, molenaar,
wonende in de Ieperse Sint-Pietersparochie en Henderijck
Savate, molenaar, wonende te Voormezele.Het pachtcontract
ging op 12 juni 1685 in. De pachters dienden jaarlijks 18 ponden grooten Vlaams aan Thomaes Boone te betalen. De afgaande pachter Pieter De Roo mocht vervolgens uitkijken naar een
andere woonst. Die pachter had reeds meerdere jaren pachtgeld
niet betaald zodat Boone hem voor het Nieuwkerkse leenhof
daagde. De nieuwe molenaars zouden gebruik mogen maken
van een korenwindmolen met een molenhuis gelegen op een
perceel grasland van ongeveer 1 gemet te Nieuwkerke. De
molen werd in de volksmond de Westmeulen geheten 9 •
Op 14 februari 1697 werd Thomaes Boone onterfd terwijl
Franchois Boddin ingeërfd werd in eenen coome wintmeulen
met twee hondert xlix roeden eifve begrepen den wal en deifve
daeronder gelegen te Nieuwkerke onder de leenheerlijkheid
Nieuwkerke. Op dezelfde dag 1697 werd Thomaes Boone onterfd terwijl Franchois Boddin ingeërfd werd in vier honder
behuisde hofstede ghenaempt het Olie hof geleger te
Nieuwkerke onder de leenheerlijkheid Nieuwkerke. Bei.je goederen werden door de verkoper verkregen bij het overlijden van
Marie Clara Leupe, zijn echtgenote. De verkoopprijs bedroeg
300 ponden grooten Vlaams. Op dit ogenblik werden beide goederen verpacht voor de som van 16 ponden grooten Vlaams per
jaar aan Floris Le Grand' 0 •
Op 29 november 1726 werd door deelsman Paulus Ballo, residerende te Nieuwkerke, een verdeling van de goederen van de
weduwe van Franchois Boddin opgesteld. Met zijn mede-erfgenamen kwam haar zoon Francois Budin overeen om de molen
te erven".
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Op 26 maart 1727 sloten Francois Budin en heer en meester
Albert Merghelynck voor de Ieperse tabellioennaris Francois
Godtschalck een contract. Francois Budin leende de som van
200 ponden grooten vlaams (20"' penning) aan heer en meester
Albert Merghelynck. Francois Budin gaf in hypotheek een partie van ses hondert neghenenveertigh roeden garsland begrepen
eene mote ende dreve als oock eenen cooren wyndt ende oliemeulen daerop staende genaemt den Westmeulen met voordere
groene ende droghe catheyle daeropstaende gheleghen inde
prochie van Nieukercke. De akte werd door de Nieuwkerkse
schepenen op 14 januari 1728 geregistreerd 12 •
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De molen werd tenslotte door Marie Catharine Budin, echtgenote van Pieter Francois De Kitspotter, aangedeeld. De molen
met de behuisde hofstede worden per staat van goed van 27
maart 1786 door deelslieden Dutillieul en Glorie aan haar
broers en zuster toegewezen. Zij besloten de molen met de
behuisde hofstede te verkopen om uit de onverdeeldheid te treden. De erfgenamen van Marie Catharine Budin werden onterfd
terwijl Emmanuel Bartier, zoon van Louis, landbouwer, wonende te Nieuwkerke in de molen en de behuisde hofstede ingeërfd.
Het lot bestond uit eenen coornewijndmolen met appendentien
en dependentien eertijds gedient hebbende ter usantie van coorne maelen ende oliestampen genaemt het Stampkot, mitsgaders
een huijs, stallingen ende alle voordere edif.fitien toedies noch
ses hondert negenenveertigh roeden garsland op welke den
voornoemden molen ende edif.fitien sijn staenden. De verkoopprijs bedroeg 1500 ponden grooten Vlaams rijsels 13 •

Evolutie West-of Stampkotmolen te Nieuwkerke (1610-1786)
Eigenaar
Jan Floresuen
Susanna Florisoone
x Pieter De Baene
Joos Leupe
Marie Clara Leupe
x Thomaes Boone
idem

Datum
12/0611610
11/0611624

Type v.d. akte
octrooi
erfenis

16/1111652
Voor 1685

verkoop
erfenis

2/0511685
14/0211697
26/03/1727
27/03/1786

pachtcontract 3j.
vanaf 12/06/1685
verkoop
erfenis
erfenis

27/03/1786

erfenis

Franchois Buddin
Francois Budin
Marie Catherine
Budin x Pieter
Francois De
Kits potter
haar erfgenamen

06/07/1786

verkoop

Emmanuel Bartier

Pachter
Daneel Van
Costenoble
Pieter De Roo
Charel De Mijn en
Henderijck Savate
Floris Le Grand
Pieter Francois
De Kitspotter

Pieter Francois
De Kitspotter
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Op 1 juli 1580 stelt Jacques van Sintomaers, stedehouder-baljuw van het leenhof van Belle, een akte van recepissie voor
Frederic de Cherf op. Frederic had immers als procureur van de
voogden van jonkheer Jacques de Cherf een denombrement
ingediend. Jacques de Cherf had de leenheerlijkheid geërfd na
het overlijden van jonkheer Tobias de Cherf, zijn vader-1 •
Frederic de Cherf maakt eveneens in de periode tussen 15 oktober 1577 en 15 oktober 1582 het verhefgeld voor de leenheerlijkheid Oversdam aan de Belse ontvanger van verhefgelden
over".
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Op 28 mei 1610 dient Franchois de Cherf een denombrement in
naam van jonkheer Franchois de Ram in 7 • Ogenblikkelijk stelt
jonkheer Jan van Rijspoort, stedehouder-baljuw van het leenhof
van Belle, een akte van recepissie voor Franchois de Cherf op.
Jonkheer Franchois de Cherf had immers als voogd van jonkheer Franchois de Ram, zoon van wijlen jonkheer Dierijck en
van wijlen juffrouw Esther de Cherf, een denombrement ingediend. Franchois de Ram had de leenheerlijkheid geërfd na het
overlijden van jonkheer Jacques de Cherf, zijn volle neef".
Op 4 december 1666 stelt Chaerles van Costenoble, baljuw van
de stad en kasselrij Belle, een akte van recepissie voor
Franchois de Ram op. Jonkheer Franchois de Ram had een
denombrement ingediend nadat hij de leenheerlijkheid geërfd
had na het overlijden van jonkheer Franchois de Ram, zijn
vader9 •
Op 14 oktober 1680 stelt Alexander Ferdinandis Tammaker een
akte van recepissie voor Hendrick Ellieul op. Hendrick Ellieul
was de procureur van jonkheer Franchois Charles de Cherf, heer
van Wintershove. Jonkheer Franchois Charles de Cherf had
de leenheerlijkheid geërfd na de dood van jonkheer Franchois
de Ram, zijn verwante 10 •
Vervolgens diende Jean François de Cherf, hoogbaljuw van de
zaal en kasselrij Ieper, een denombrement van de leenheerlijkheid bij de centrale rekenkamer op 26 augustus 1729 in 11 • Hij
had de leenheerlijkheid van zijn vader geërfd.
De familie de Cherf, heren van Wintershove en Vlamertinge
bleven (vermoedelijk) tot het eind van de 18de eeuw leenhouder
van Oversdam maar in het archief te Rijsel werd er geen enkel
denombrement m.b.t. Oversdam meer teruggevonden.

§3 De achterlenen van de leenheerlijkheid Oversdam
3.1Achter/een1: een leen van 28 voeten poortgrond te Belle
Het achterleen werd gehouden aan een verhef van 10 ponden
parisis en de tiende penning bij verkoop, en moest de normale
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De leenheerlijkheid Oversdam
te Belle

MATTIAS PATTYN
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§1

De leenbodem van de leenheerlijkheid Oversdam

De leenheerlijkheid, gehouden van het leenhof van Belle,
bestaat uit een renteleen ter waarde van 20 ponden groten,
gevestigd op gronden in de westhoek van Belle. Bij het leen
hoort het recht tot het aanstellen van een baljuw. De leenhouder
mag recht spreken met de ontleende leenmannen van het Belse
leenhof of hij mag schepenen van het ambacht van Belle ontlenen. De oppervlakte van de cijnslanden die onder de leenheerlijkheid ressorteren bedraagt achtenveertig gemeten. De leenhouder bezit de viscomtiere rechtspraak. Het onveranderlijke
verhefgeld bedraagt bij iedere verandering van leenhouder door
erfenis, schenking of verkoop voor Oversdam 10 ponden parisis. Bij verkoop dient de verkoper bovendien de lOe penning te
betalen.

§2

De leenhouders van de leenheerlijkheid Oversdam

Op 18 juni 1515 dient jonkheer Jan de Cherf zijn denombrement van de leenheerlijkheid Oversdam in 1 • Iedere vazal van het
Belse leenhof werd verplicht een denombrement in te leveren
ten dienste van de registratie van een nieuw denombrementenregister. In het denombrementenregister wordt echter geen
gewag van de herkomst van het leen gemaakt.
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Op 15 december 1556 dient jonkheer Franchois de Cherf zijn
denombrement van de leenheerlijkheid Oversdam in'. Hij had
de leenheerlijkheid verworven na de dood van jonkheer Jan de
Cherf, zijn vader. Tussen 15 februari 1553 en 15 februari 1556
vereffent hij eveneens het gebruikelijke verhefgeld aan de Belse
ontvanger van verhefgelden 3 •
Kort nadien overlijdt jonkheer Franchois de Cherf want in
dezelfde periode wordt door een zekere de le Haye, voogd van
jonkheer Tobias de Cherf, het verhefgeld voor de leenheerlijkheid Oversdam aan de Belse ontvanger van verhefgelden
betaald. Jonkheer Tobias de Cherf had de leenheerlijkheid verworven na de dood van jonkheer Franchois de Cherf, zijn
vader'.

hofrechten van Oversdam volgen. Het achterleen grensde langs
de oostzijde aan de cijnsgrond van de weduwe van Jan
Bertheloot, langs de zuidzijde aan Robert Vande Brugge, langs
de westzijde aan de Coolstraete en langs de noordzijde aan het
Viverstraetken volgens het denombrement van 25 november
1592 12 • Enkele leenhouders waren:
Voor 25 november 1592: Passchine Veys, dochter van Jan 13 •
Op 25 november 1592 dient Jan De Vlo, zoon van Kaerel, een
denombrement bij Jan Van Belle, baljuw van Oversdam, in. Hij
had het leen geërfd na het overlijden van Passchine Veys, dochter van Jan, zijn nicht 14 •

3.2 Achterleen 2: een leen van 95 voeten poortgrond te Belle
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Het achterleen werd gehouden aan een verhef van 10 ponden
parisis en de tiende penning bij verkoop, en moest de normale
hofrechten van Oversdam volgen. Het achterleen grensde langs
de westzijde aan de Coolstraete, langs de noord-en oostzijde
aan het voorgaande leen en langs de zuidzijde aan de erfve van
Mahieu Lottin volgens het denombrement van 25 februari
1591 15 • Enkele leenhouders waren:
Voor 25 februari 1591: Franchois Tasschaert 16 •
Op 25 februari 1591 dient Baudewyn Appelle een denombrement bij Jan Van Belle, baljuw van Oversdam, in. Hij handelt
als bedienlijk leenman van Peroone Wecsteene, weduwe van
Jan Bertheloot. Zij had het leen onlangs aan Franchois
Tasschaert gekocht 17 •
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Het platteland
ten noorden van Ieper
in het midden van de 16d• eeuw:
de penningkohieren van 1543
(5) Moorslede
ARNOLD PRENEEL
Voor de parochie Moorslede werden 538 rubrieken genoteerd.
Zij brachten samen 1.039-4-1 f parisis op.
Van de circa 2.900 ha grootte parochie was ca 82 % onderhevig
aan de tiendepenning, daarvan was ca 5 % bos en ca 95 % land
en weide.

\
\

\

\

\

De parochie telde 245 huizen (en huizekens), inclusief de hofsteden en de vijf herbergen en de drie brouwerijen. Een ervan,
met backerie, behoorde toe aan en werd uitgebaat door Jan de
Clerck. De andere brouwerijen werden uitgebaat door Jacob
Blomme (tWingaerdekin) en Pieter de Grendele (met een herberg). Sint Acaris, eigendom van Jan Calmein, werd uitgebaat
door Jacob de Valckanre, Den Inghellen, eigendom van de
weduwe van Michiel Spillebeen, werd uitgebaat door Karel de
Bouvere, Fleur Calmein was eigenaar en uitbater van De Zwane
en Pieter van Steelant baatte een herberg uit die de eigendom
was van Wouter van Hondeghem.
Er stonden drie molens. Een korenwindmolen en een oliemolen

toebehoorden toe aan de heer van Moorslede en werd uitgebaat
door Joos van Damme. De Slypsmuelene, eigendom van
Charles van Steelant en consoorten, werd uitgebaat door Joos
Coolzaet.
Tot de belangrijkste eigenaars behoren het hospitaal of gasthuis
van Ten Bunderen, dat 142 gemeten (ruim 62 ha), evenwel deels
gelegen in Rumbeke, en een hoeve van 11 bunderen (ca 14,5 ha)
bezat, Joos Nieulaet en een zekere Claeys, beide eigenaars van
dertig bunderen (ca 40 ha) en de heer van Moorslede die eigenaar was van 77 gemeten (ca 34 ha) en de twee geciteerde
molens.
Het klooster van Nonnebossche bezat een tiende, een hoeve van
9 bunderen en 18 gemeten land (samen bijna 20 ha).
Van de zeventien vermelde tienden behoorden er negen toe aan
het kapittel van de kathedrale kerk van Doornik.
Transcriptie
(f° LVIIJ r 0 )
Mors lede
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Den XXIX"' in maerte xvc XLIIJ (naer Paesschen), present
Bossaert, Langhemersch, den bailliu, Haze, Tasseel ende
Provengier
(In margine:) Jan Calmein kendt hem borghe ende principael
over Loy de Poortre, van alzulcken penninghen als den selven
Loy ghecommitert es tontfanghenen vanden X"' penninck vander prochie van Moorslede
Jan Calmein houdt een hofstede, groot XVJ bunderen, hem toebehorende, estimé V f X s. grooten siaers, comt VJ f Xl1 s.
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(De selve) houdt noch vander weduwe van Hendryck de Rondt
VIIJ ghemeten lands voor XVIl1 f parisis siaers, comt XXXVJ
s.
(De selve) houd noch een tiende vanden capitle van Doomicke
voor VJ f grooten siaers, comt Vl1f1111 s.
Willem vanden Pitte houdt VIIJ C busch, hem toebehoorende,
estimé te XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Meestere Jacob Baert houdt een thiende van tcapitle van
Doomicke voor XXJ f parisis siaers, comt XLl1 s.
I

De selve houdt eene hofstede, hem toebehorende, groot IIIJ
ghemeten lands, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Jan Soenin houdt vander weesen (van) Pieter Soenins Vl1 ghemeten lands voor XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s.
(De selve) houd noch van Pieter de Wachtere Vl1 ghemeten
lands voor ghelick XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s.
(De selve) houd noch van Maye vander Brigghe VIIJ ghemeten
en half lands voor X f XVJ s. parisis siaers, comt XXJ s. J d.
(f' LVIIJ v0 )

De selve houd noch van mijn heere van Scardau IIIJ ghemeten
lands voor IIIJ f XVJ s. parisis siaers, comt IX s. J d.
De selve houd noch een half bundere van Willem van Upstalle
voor XL s. parisis siaers, comt 1111 s.
(In margine:) De selve houdt noch vande weduwe van Joos
Vrumbaert XJ ghemeten lands voor XXl1 f parisis siaers, comt
XLIIl1 s.
(De selve) houdt noch XXJ ghemeten lands behuust, hem toebehoorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
De weduwe van Joos vanden Vivere houdt een hofstede, groot
XVIIJ bunderen lands, van Barbele van Houpplines, voor VIIJ
f grooten siaers, comt IX f Xl1 s.

I

De selve houdt noch X bunderen lands huer ende huer kinderen
toebehorende, estimé XL f parisis siaers, comt IIIJ f
Denys Soenin (houdt) XXJ bunderen lands, hem toebehoorende, behuust, estimé IIIJxx IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ f VIIJ
s.
(De selve) houdt noch van de weduwe van Christiaen Hovare
( ... lands?) voor XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s. (in margine: nota)
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Christiaen Harrout een hofstede groot XXX ghemeten, hem toebehorende, estimé XLVIIJ f parisis siaers, comt IIIJ f XVJ s.
De selve houdt noch vanden disch van Morslede VIJ C lands
voor XL s. parisis siaers, comt HIJ s. (in margine:) disch
\

(De selve) houd noch vanden clooster vander Nunnebussche
een thiende voor XXXIJ f parisis siaers, comt IIJ f IIIJ s. (in
margine: Nunnebussche)

\

\

(f' LIX r 0 )

'\
\

Willem Bouckenoghe in Legheem houdt IJ bunder lands, hem
toebehoorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Michiel van Stoon houdt van mer vrauwe van Nunnebussche IX
ghemeten lands, voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s. (in margine:) Nunnebussche
(De zelve) houdt noch van Pauwels Dingelsche vijf ghemeten
lands, voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De zelve) houd noch vander weesen (van) Maertin Cousin vijf
ghemeten en half lands, voor IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
(De zelve) houdt noch XXJ ghemeten lands, behuust, hem toebehooorende, estimé XXVIIJ f parisis siaers, comt LVJ s.
Jan van Damme houdt X ghemeten lands, behuust, hem ende
zyne complissen toebehorende, estimé XIJ f parisis siaers,
comt XXIIIJ s.
Denys Soenin filius Denys (houdt) IIJ bunderen lands en half,
behuust, hem toebehorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt
XXXVJ s.
Inghelin Varranneman (houdt) een bunder busch, hem toebehorende, estimé IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
Pieter vander Mersch houdt een bunder busch, hem toebehorende, estimé IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VU s.

Passchine sHonds houdt XVIIJ ghemeten lands, behuust, huer
toebehorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
(f' LIX v 0 )

Ghilain Everaert houd X bunderen lands, behuust van Willem
Soenin, voor LX f pa ris is siaers, comt VJ f
(De zelve) houdt noch vijf bunderen lands, hem toebehorende,
estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
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Stevin Varraes houdt IIIJ ghemeten lands, hem ende zyn suster
toebehorende, estimé L s. parisis siaers, comt V s.
Allardin Seroelis houdt V C lands, hem toebehorende, estimé
XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Jan Boone houdt IIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De zelve) houd noch van Loy de Poortre IJ ghemeten lands,
voor XL s. parisis siaers, comt IllJ s.
Gillis Godderis filius Lampsins houdt VIJ ghemeten en half
lands, behuust, hem ende zijne kinderen toebehoorende, estimé
IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
Willem Huughe filius Christiaens houdt VU bunderen lands,
behuust, hem ende zyne kinderen toebehorende, estimé XXVIIJ f parisis siaers, comt LVJ s.
Jan Huughe houdt van Willem Huughe filius Willems vichtich
ghemeten lands, behuust, voor VJ f grooten siaers, comt VU f
IIIJ s.
(De zelve) houdt noch een ghemet, hem toebehorende, estimé
XX s. parisis siaers, comt IJ s.
([°LX r 0 )
Pauwels Calmein houdt een hofstede, groot XIIIJ ghemeten
lands, onder busch ende winnende lant, hem toebehorende,
estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
(De zelve) houdt noch een bunder lands van Pieter Calmein,
voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De zelve) houdt noch van Willem vander Vist een bunder
lands. voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Willem vander Haeghe houdt vander weesen (van) Denijs de
Grave ende Ancheel de Snick doude cum suys XVIJ bunderen
lands, voor IIIJxx IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ f VIIJ s.

/

(De zelve) houdt noch van Calle van Nieukercke XVIJ C lands,
behuust, voor XV f parisis siaers, comt XXX s.
(De zelve) houdt noch van Joos de Smet een bunder lands, voor
1111 f X s. parisis siaers, comt IX s.
Loy Huughe houdt een hofstede met X bunderen lands van
Willem Huughe zynen vaedere, voor 11uxx f parisis siaers,
comt VIIJ f
(De zelve) houdt noch van heer Adriaen de Dondre XIJ ghemeten lands, voor XIJ f parisis siaers, comt XXllIJ s.
Pieter Calmein filius Willems houdt VIIJ bunderen lands, hem
toebehorende, behuust, estimé voor XXIIIJ f parisis siaers,
comt XLVIIJ s.
(De zelve) houdt noch vander weesen (van) Mathys de Breede
de IJ deelen van de hofstede daer hy woont, groot IJ lynen, voor
VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Loy vander Woestene houdt X ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé X f parisis siaers, comt XX s.
(f° LX v 0 )

Joos de Smet houdt XIIIJ ghemeten lands, huer toebehorende,
estimé XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s.
Joos vander Vist houd IIIJ vier (sic) bunderen lands, hem toebehoorende, estimé XIIIJ f parisis siaers, comt XXVllJ s.
Luucx de Gryse houdt IIJ bunderen lands, behuust, van Jan vander Watermuelene, voor XIX f llIJ s. parisis siaers, comt XXXVIIJ s. VIIJ d.
(De zelve) houd noch vander weese van Willem vander Vist IJ
C lands, voor XXXIJ s. parisis siaers, comt llJ s.
Joos van Haverbeke houdt VJ ghemeten busch, hem toebehorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Cornelis van Stamps houdt een hondert LXXV roeden lands,
hem toebehorende, estimé VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s.
Jan de Grendele houd VIJ ghemeten en half lands, hem toebehoorende, estimé voor VllJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Joos de Capmakere houdt XV ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Jan Soenin filius Janz houdt vyf bunderen lands, behuust, van
Jan Soenin filius Willems, voor XXXVIIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt IIJ f XVJ s. VJ d.
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(De zelve) houd (noch) een half bundre busch, hem toebehorende, estimé XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
(f' LXJ r 0 )

De weduwe van Gillis Craye houdt een huusekin met L roeden
lands, huer toebehorende, estimé XL s. parisis siaers, comt IIIJ
s.

178

Lampsin de Deckere houdt XXXIJ ghemeten lands, behuust,
van Pieter de Voogdt met zyne complissen, voor LIIIJ f XIJ s.
parisis siaers, comt V f IX s.
De selve houd noch een hondert lands van Willem Soenin, voor
X s. parisis siaers, comt J s.
Maye, de weduwe van Joos Bruneel, houdt IJ C lands, behuust,
estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Ollivier de Clerck houdt X ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Kaerle Gomare houdt IX C lands vander weesen (van) Willem
Peevren, voor XI f parisis siaers, comt XXIJ s.
Ollivier Everaert houd VJ ghemeten lands, hem ende zyne kinderen toebehorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
De weduwe van Joos van Torre houdt een hofstede, groot X
ghemeten lands, huer met huere kinderen toebehorende, estimé
XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De selve) houd noch IIJ bunderen lands van Jan de Backere
cum suis, voor XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(f' LXJ v 0 )

Wouter vander Vist houdt XX ghemeten lands, behuust, hem
toebehorende, estimé XXX f parisis siaers, comt JIJ f parisis
(De selve) houdt noch XIJ ghemeten van de kinderen Jans vander Vist, voor XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
(De selve) houd noch van Jans Struuve VU C lands, voor JIJ f
parisis siaers, comt VJ s.
Gillis Goderis in Ledeghem houdt een bunder lands met een
huusekin dat Marijn de Grave ghehouden heift, voor XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Dierick vander Vist houdt een bunder lands van mer vrauwe
van Nunnebussche, voor IllJ f parisis siaers, comt VIIJ s.

(De selve) houdt noch een hofstede, groot XJ ghemeten lands,
hem toebehorende, estimé XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
Jan Dinghelsche houdt een huuseke met IIJ C lands, hem toebehorende, estimé V f parisis siaers, comt X s.
Joos vander Hulst (houdt) X C lands en half, behuust, vander
weesen (van) Jan Jacobs, voor X f XVJ s. parisis siaers, comt
XXJ s. VJ d.
Willem van Belle houdt VJ bunderen lands, danof de IJ ghemeten hem toebehorende ende de reste Lotkin, de weduwe (van)
Malin de Capmakere, Rougier van Elstlande ende Andries
Baeuraetse, estimé tsamen XLIJ f parisis siaers, comt HIJ f HIJ
s.
(f' LXIJ r 0 )

Danneel vander Mersch houdt XVJ ghemeten lands, behuust,
hem met zyne complissen toebehorende, estimé XVIIJ f parisis
siaers, comt XXXVJ s.
Pieter vander Hulst houdt XIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XIIIJ f parisis siaers, comt XXVIIJ s.
Mayke, de weduwe van Willem de Smet in Dayseele, houdt XJ
C lands, huer toebehorende, estimé HIJ f parisis siaers, comt
VIIJ s.
De selve houdt een hofstede met V bunderen XIJ C lands, huer
toebehorende, estimé XLVJ f parisis siaers, comt llIJ f XIJ s.
Jan Pottier houdt XllJ C lands, hem toebehoorende, estimé VJ
f parisis siaers, comt XIJ s.
De selve houdt een huuseke van Joris Theeu, voor XVJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d.
De weduwe van Joos Vrumbaert houdt vijf bunderen lands,
behuust, huer toebehorende, estimé XX f parisis siaers, comt
XLs.
Joos van Brugghe houdt VJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Jan van Damme houd llIJ bunderen land ende VJ C van
Heindrijc de Muelenare, voor XXVIIJ f parisis siaers, comt
LVJ s.
Christiaen Huughe houdt VJ bunderen lands, hem ende zyne
kinderen toebehorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ ,-;
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(f'LXIJ v 0 )
De selve over de weesen van Wouter Victor gheift over IJ ghemeten een hondert XXX roeden busch, estimé XL s. parisis siaers, comt nu s.
Vincent Huughe houdt IIJ C lands, hem toebehorende, estimé
XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
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Michiel vander Vist houd vander weesen (van) Wouter van
Cappelvelt ( ... lands ?), voor XIIIJ f parisis siaers, comt
XXVIIJ s.
Pieter van Pouckes houd VJ bunderen lands, behuust, van Fleur
Calmein, voor XLIIJ f IIIJ s. parisis siaers, comt IIIJ f VJ s. VJ
d.

Roeger vander Vist houdt VIIJ bunderen lands, behuust, hem
toebehorende, estimé XXXIJ f parisis siaers, comt IIJ f IIIJ s.
(De selve) houd noch van Jan de Brune VJ ghemeten lands,
voor XIIJ f parisis siaers, comt XXVJ s.
(De selve) houd noch vander weesen (van) Willem vander Vist
IJ ghemeten lands_, voor IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Lauwers Varborcht houd IX ghemeten en half lands, behuust,
hem toebehorende, estimé X f parisis siaers, comt XX s.
Passchier Gheldolf houd IIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Lampsin de Gryse in Roeselare houdt vyf ghemeten een hondert lands, hem toebehorende, estimé V f parisis siaers, comt X
s.
(f' LXIIJ r 0 )
De selve houd noch vander weesen (van) Michiel de Grijse XVJ
C lands, voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Joos Parmentier (houdt) VIIJ bunderen lands, behuust, vander
weesen (van) Passchier Waermoes, voor VU f grooten siaers,
comt VIIJ f VIIJ s.
Claes van Hulle (houdt) XVIJ ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
(De selve) houd VJ ghemeten lands vander weesen (van) Joos
Varluere, voor XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De selve) houdt noch IIIJ C en half lands van daeldinghen van
Bertram Ovare, voor XXX s. parisis siaers, comt llJ s.

Joos de Man houdt XJ ghemeten lands, behuust, hem ende zyne
kinderen toebehorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s.
De weduwe van Willem Gheldolf (houdt) een huusekin met een
hondert lands, huer toebehorende, estimé te XL s. parisis siaers,
comt IIIJ s.
Joos Cornelis houdt VIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Wouter de Ruuschere houd IJ bunderen (lands), behuust, hem
ende zyne kinderen toebehorende, estimé VIIJ f parisis siaers,
comt XVJ s.
(f° LXIIJ v 0 )

Jan de Mees tere houdt IIJ ghemeten lands, hem toebehorende,
estimé V f parisis siaers, comt X s.
(De selve) houd noch een half bundere lands van Martyne
Dinghelsche, voor L s. parisis siaers, comt V s.
(De selve) houd noch een ghemet lands en half van der cappelle van St Ackaris, voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De selve) houd (noch) VIIJ C lands van Calleke Michiels, voor
IIJ f XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
Lauwers Soenin houdt een huusekin twelck Jan vander
Watermuelene over ghegeven heift, estimé niet (alles doorgehaald)
Jooskin Jacob houdt VJ ghemeten en half lands, behuust, hem
cum suys toebehorende, voor VU f IIIJ s. parisis siaers, comt
XIIIJ s.
(De selve) houd (noch) vanden disch van Morslede VU ghemeten lands, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Joos de Vos (houdt) XXIIJ ghemeten lands, behuust, hem ende
zyne kinderen toebehorende, estimé XXXJ f parisis siaers,
comt IIJ f IJ s. parisis
(De selve) houdt vander weduwe van Pauwels Loten cum suys
XIJ ghemeten lands, voor XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(De selve) houdt noch een huusekin met een vichtich lands daer
de weduwe van Martin de Poorter wont, voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
0

0

(f LXIIIJ r
Jan vanden Walle houdt een ghemet lands vander weduwe (van)
Kaerls de Screyere, voor XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
)
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(De selve) houd noch een bunder lands van Willem Soenin filius Malins, voor IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
(De selve) houd noch IJ bunderen lands, behuust, hem toebehorende, estimé X f parisis siaers, comt XX s.
Fylaert de Ruusschere houd een huuseke van Denys Soenin,
voor IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
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Jan vanden Broucke houdt XIIIJ ghemeten lands, hem toebehorende, behuust, estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
Maryn Amys houdt een bunder lands van den heere van
Morslede, voor IIIJ f XVJ s. parisis siaers, comt IX s. VJ d.
De selve houdt een huuseke staende vp tzelve lant, hem toebehorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Kaerle Crop houdt een half bunder lands, hem toebehorende,
estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
De weduwe van Martin de Jonckheere houdt een huusekin met
IIIJ C lands vander weduwe Ghiselin vander Vist, voor XIIIJ f
parisis siaers, comt XXVIIJ s.
De weduwe van Jacob Bone houdt VJ C lands, behuust, huer
ende huer kinderen toebehorende, estimé VIIJ f parisis siaers,
comt XVJ s.
(f" LXIIIJ v 0 )

Maertin Gomare (houdt) IIJ C en half buusch, hem toebehorende, estimé XX s. parisis siaers, comt IJs.
Joos de Vijnck houdt een huusekin, hem toebehorende, staende
vp sheeren strate, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Denys de Jonckheere houdt een half huusekin met IIJ vichtich
lands, estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Jan de Clerck (houdt) van mynen heere van Morslede V ghemeten mersch, voor XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s.
(De selve) houd noch van Willem Spykijnck een bunder lands,
voor VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De selve) houd noch een huus wesende eene brauwerie ende
backerie, hem toebehoorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers,
comt XLVIIJ s. (in margine:) nota
Joos van Damme houdt eene comewindmuelene vanden heere
van Morslede, voor XIJ f grooten siaers, comt XIIIJ f VIIJ s.

(De selve) houd noch een huus van Maryn vander Mersch met
IIJ C lands, voor XIIJ f parisis siaers, comt XXVJ s.
De selve houdt noch een olyemuelene, hem toebehoorende,
estimé IIJ f grooten siaers, comt IIJ f XIJ s.
(De selve) houdt noch de molenwal dervp dat den olyemuelene
staet van mijn heere van Morslede, voor IIIJ f parisis siaers,
comt VIIJ s.
(f' LXV r 0 )

Simoen Jacob houdt een camere van Mahieu vander Voor, (om)
IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Rouge de Hulstere houdt IIJ bunderen lands, behuust, hem toebehorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
(De selve) houd noch vier lynen lands van Lampsin de Smet,
voor XLVIIJ s. parisis siaers, comt IIIJ s. VJ d.
Mathys de Breede houdt VIJ ghemeten lands, hem toebehorende, onder winnende landt, busch ende mersch, voor VIIJ ;[parisis siaers, comt XVJ s.
De weduwe van Gillis Jacob houdt een half bundere busch, huer
toebehorende, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Pieter Everaert houd een huusekin met een hondert lands, hem
toebehorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Joos vander Beke houdt een huusekin met XLIJ roeden lands,
estimé LIJ s. parisis siaers, comt V s.
Loy de Poortre houdt een huus met XIIIJ C lands, hem toebehorende met zyn moeder, estimé VIIJ f parisis siaers, comt
XVJ s.
(In margine: De selve) houd noch IJ ghemeten lands vander
weduwe van Jan Huughe, voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Joos vanden Walle houd een huus met IJ C lands, hem toebehorende, estimé IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
(f' LXV v 0 )

De selve houd noch een ghemet lands van Jan Wielant, voor IIIJ
;[ parisis siaers, comt VIIJ s.
(De selve) houdt noch vander kercke van Morslede IIIJ C lands,
voor XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
Mejoncvrauwe vander hospitaele vanden Bundere houdt in
Morslede ende in Rumbeke CXLIJ ghemeten onder lant, busch,
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mersch, vivers, hegherie ende velt, den selven Hospitale toebehorende, estimé te XVJ s. parisis siaers tghemet, comt den X"'
penninck XIJ f IIJ s.
De selve houd noch van heer Adriaen de Dondere twee ghemeten ende vier hondert lands, voor VIIJ f parisis siaers met een
cleen tiendeke, comt XVJ s. (doorgehaald)
(In margine:) dit es gheroyert en dat te vele gheëxtimert was
ende nochtans eyst over ghedreghen inde preincipale somme
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Joos Nieulaet gheift over onder land, mersch, vivers, busch
ende velt XXX bunderen lands, behuust, hem toebehorende,
estimé XIJ f grooten siaers, comt XIIIJ f VIIJ s.
(De selve) houd noch vanden disch van Morslede eenen vivere,
groot VIJ bunderen, voor IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
(De selve) houd noch vanden capitle van Domicke een thiende,
voor XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
(De selve) houd noch eenen vivere van Walram van Holbeke
(doorgehaald)
De weduwe van Pieter Calmein houdt XLV ghemeten lands
ende busch, huer toebehorende, estimé nuxx x f parisis siaers,
comt IX f parisis
(De selve) houd noch vanden disch van Morslede XIIIJ C
busch, voor XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
(De selve) houd noch van Jan Borrewal XJ ghemeten lands,
behuust, voor XXVJ f VIIJ s. parisis siaers, comt LIJ s. VJ d.
(f° LXVJ r 0 )

Jan Grendele hout een hofstede, groot XLVIIJ ghemeten, hem
toebehoorende, gheëstimeert V f grooten siaers, comt den X'"
penninck VJ f parisis
Dezelve hout noch van myn heere van Scardauwe XVIIJ ghemeten lands, om XVIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck
XXXVJ s.
Jan Causement hout een huusekin met een half ghemet lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert 1111 f parisis siaers, comt
VIIJ s.
Rougier vander Haghe hout een hofstede, groot XLVIIJ ghemeten lands van Dieryc vander Vist, om XXXVJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck IIJ f XIJ s. parisis
Dezelve hout (noch) IIIJ C busch, hem toebehoorende, gheëstimeert XX s. parisis siaers, comt den X'" penninck IJ s. parisis

Dezelve hout (noch) VJ C busch van Daneel vander Haghe
(naam doorgehaald), hem toebehoorende, gheëstimeert XL s.
parisis siaers, comt den X'" penninck 1111 s. parisis
Dezelve hout (noch) VJ ghemeten lands van Joos van
Haverbeicke, om XIIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck
XXVIIJ s.
Claeijs Calmein hout een hofstede, groot XXIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXXIIIJ f X s. parisis
(siaers), comt den X'" penninck IIJ f IX s. parisis
Jan Soenin filius Denys hout een hofstede, groot XIIIJ bunderen lands, hem toebehoorende, gheëstimeert LXVIIJ f pa ris is
siaers, comt den X'" penninck VJ f XVJ s. parisis
(f' LXVJ v 0 )

Cornelis de Vrancke hout een hofstede, groot XXIIIJ bunderen,
om XVIJ f grooten siaers, comt den X'" penninck, vander weduwe van meestere Willem van Nieulant XX f XVJ s. parisis
(alles doorgehaald)
Cornelis de Vrancke hout een hofstede, groot XXIIIJ ghemeten
lands, vander weduwe van meestere Willem van Nieulant, om
XIJ f grooten siaers, comt den X'" penninck XIIIJ f VIIJ s. parisis
Adriaen vanden Bussche hout een hofstede, groot XX ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXX f parisis siaers,
comt IIJ f parisis
Dieryc Calmein, als vooght vanden weesen van Rougier vanden
Broucke, (houdt) V bunderen lands, gheëstimeert XXX f parisis siaers, comt IIJ f parisis
Dezelve hout (noch) IIIJ C busch, hem toebehoorende, gheëstimeert XX s. parisis siaers, comt IJ s. parisis
Joos Huughe hout een hofstede, groot XVIIJ bunderen (lands),
om IX f grooten siaers, comt den X'" penninck X f XVJ s. parisis
Dezelve hout (noch) een hofstede, groot XJ bunderen lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert V f X s. grooten siaers, comt
den X'" penninck VJ f XIJ s. parisis
(f0 LXVIJ r 0 )
Dezelve hout (noch) IJ bunderen lands van Dieryc Calmein, om
VIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XVJ s. parisis
Pauwels de Vos hout XIJ C lands, toebehoorende der kercke
ende disch van Dadyseele, om VIIJ f parisis siaers, comt den
X'" penninck XVJ s.
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Kaerle Dinghelsche hout een hofstede, groot XVIIJ bunderen of
deromtrent, hem toebehoorende, gheëstimeert VJ f grooten siaers, comt den X'" penninck VIJ f llIJ s. parisis
Dezelve hout (noch) onderhalf bundere lands van Wouter van
Hondeghem, om VJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XIJ
s. parisis
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Dezelve hout (noch) llIJ C lands vander kercke van Morslede,
om XXIIIJ s. parisis siaers, comt den X'" penninck IJ s. parisis
Willem Calmein hout een hofstede met twee bunderen ende XIJ
C lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XIJ f parisis siaers,
comt den x•• penninck XXIIIJ s. parisis
Tram Harync hout een hofstede, groot XIIIJ ghemeten lands,
(hem toebehoorende, om) XXXV f parisis siaers, comt den X'"
penninck IIJ f X s. parisis
Dezelve hout (noch) XVllJ C lands van Pieter de Wachtere, om
IX f parisis siaers, comt XVIIJ s. parisis
Adriaen vander Vist hout een hofstede, groot X bunderen lands,
vander weduwe van Jan Pil, om XIIIJ f parisis siaers, comt den
x•• penninck XXVIIJ s. parisis
(f" LXVIJ v 0 )

Dezelve hout (noch) VJ ghemeten lands vander weesen van
Joos Vervist, (om) XV f parisis siaers, comt den x·· penninck
XXX s. parisis
Joos Calmein hout een hofstede, groot XIJ bunderen, hem toebehoorende met zyn complyssen, gheëstimeert XXXVJ f parisis siaers, comt den x•• penninck IIJ f XIJ s.
Passchier Wylant hout een huusekin met een vichtich lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt VJ
s. parisis
Coppin Tuerloot hout IJ bunderen lands, hem toebehoorende,
gheëstimeert X f parisis siaers, comt den X'" penninck XX s.
pa ris is
Jan Boutin hout een hofstede, groot XXX bunderen lands van
(N.N.) Claeys, om XVJ f grooten siaers, comt den x•• penninck
XIX f IIIJ s. parisis
Claeys Bane hout IIJ bunderen lands, hem toebehoorende,
gheëstimeert XIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck
XXIIIJ s. parisis

Nannekin, de weduwe van Daneel de Cuupere, hout een huusekin met een vichtich lands, huer toebehoorende, gheëstimeert
IIJ f parisis siaers, comt den X• penninck VJ s. parisis
0

Kallekin, de weduwe van Jan Toenen, hout een half huusekin
met XX roeden lands, huer toebehoorende, gheëstimeert HIJ f
parisis siaers, comt den X• penninck VIIJ s.
0

Kallekin, de weduwe van Pieter de Poortere, hout een huusekin
met een half bunder lands, huer toebehoorende, gheëstimeert
IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s. parisis
(f° LXVIIJ r0 )

Jan Causement hout een huusekin met een ghemet lands, hem
toebehoorende, gheëstimert XL s. parisis siaers, comt den Xe
penninck IIIJ s. parisis
0

Pieter de Pick hout een hofstede, groot XIX C lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XIJ f parisis siaers, comt den xe
penninck XXIIIJ s. parisis

0

(In margine:) De zelve hout noch een ghemet lands van Cornelis
de Ketelaere, om XX s. parisis siaers, comt IJs. parisis
De zelve hout (noch) XVJ C lands van Ghyoot Michiels metgaders een huusekin, om IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
De zelve hout (noch) XIIIJ C lands, van dher Gillis van
Hilbroucke, om IX f parisis siaers, comt den X' penninck
XVIIJ s.
0

Jan Jacob hout een huusekin met een half bundere lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert IX f parisis siaers, comt den X'
penninck XVIIJ s.
0

Tram Mackelberch hout een hofstede, groot XIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XIIJ f parisis siaers,
comt den X' penninck XXVJ s.
0

Joos van Langhedoc hout een hofstede, groot XVIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimert XXIIIJ f parisis siaers,
comt den xc penninck XLVIIJ s.
0

Lisbette van Torre hout een huusekin, staende vp een vichtich
lands, huer toebehoorende, gheëstimert IIJ f parisis siaers,
comt den X' penninck VJ s.
0

(f° LXVIIJ v0 )

Willem Ralin hout een huus met IIJ C lands, hem toebehoorende, gheëstimert VJ f parisis siaers, comt den X• penninck XIJ
s. parisis
0
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Heindryc Blomme hout een hofstede, groot XXV ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XLVIIJ s.
De zelve hout (noch) XJ C zaeylands vander weesen van Jan
Gheldolf, om IIJ f X s. parisis siaers, comt den X'° penninck
VU s. parisis
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Maeykin, de weduwe van Jan de Coninc, hout een huusekin,
huer toebehoorende, gheëstimeert siaers XXX s. parisis siaers,
comt den X'" penninck IIJ s. parisis
Willem van Vpstal hout een hondert lands met een huusekin
dervp staende, huerlieden (sic) toebehoorende, gheëstimeert IIJ
f parisis siaers, comt VJ s. parisis
Willem Goderis hout een ghemet lands met een huusekin dervp
staende, hem toebehoorende, ghestiméert XIJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XXIllJ s. parisis
Jan vander Cruuse hout een hofstede, groot IX ghemeten lands
ofte deromtrent, hem toebehoorende, gheëstimeert XV f parisis
siaers, comt den X'" penninck XXX s. parisis
Ynghelin vanden Cauwere hout een hofstede, groot X bunderen
lands, van de weduwe Huughes du Vockeel, om XX f parisis
siaers, (comt) XL s. parisis
(f" LXIX r 0 )

De zelve hout (noch) X bunderen, behuust, hem toebehoorende,
gheëstimeert XXXVJ f parisis siaers, (comt) IIJ f XIJ s. parisis
De zelve hout (noch) IJ ghemeten lands vander capelrie van
Passchendale, om XL s. parisis siaers, comt den X"' penninck
IIIJ s. parisis
Loey Bate hout een huusekin met VJ C lands, hem toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Nannekin, de weduwe van Pieter Bate, hout HIJ ghemeten
lands, huer toebehoorende, gheëstimeert V f parisis siaers,
comt X s.
Maeykin, de weduwe van Malen van Ypre, (houdt) een hofstede, groot XXX ghemeten lands, huer toebehoorende met haer
kynderen, gheëstimeert XXX f parisis siaers, comt den X'"
penninck IIJ f parisis
De zelve hout (noch) een bundre lands vanden cloostere van
Nunnebussche, om IIJ f parisis siaers, comt den X'° penninck
VJ s.

Joos Soenin, smet, hout een huus met X ghemeten lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert XIIJ f parisis siaers, comt den X'"
penninck XXVJ s.
Jan de Conte hout V ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert X f parisis siaers, comt den X'" penninck XX s. parisis
(f° LXIX v 0 )

De selve hout een huusekin met een ghemet lands van Pieter
van Steelant, (om) X f parisis siaers, comt XX s. parisis
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Michiel Soenen hout een huusekin met een half ghemet lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert IIIJ f parisis siaers, comt den
X'" penninck VIIJ s. parisis
Peryne, de weduwe van Michiel de Capmakere, hout een hofstede, groot XVIJ ghemeten lands, huer toebehoorende, gheëstimeert XXX f parisis siaers, comt den X'" penninck IIJ f parisis
Loey Verstrate hout een hofstede, groot VIIJ bunderen ende IJ
ghemeten lands, toebehoorende de cappelrie van Slyps, om V f
grooten siaers, comt den X'" penninck VJ f parisis
Willem de Koene hout een hofstede, groot VU bunderen lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s. parisis
Passchier Crabbe hout een hofstede, groot vyf bunderen ende
een ghemet lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f
parisis siaers, comt den X'" penninck XLVIIJ s. parisis
Jan Hoomaert hout een hofstede, groot VJ ghemeten lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ
s. parisis
(f° LXX r 0 )

De zelve hout (noch) XV ghemeten lands van Jan vander Borch
met zynder complyssen, om XXV f parisis siaers, comt den X'"
penninck L s. parisis
De zelve gheift over vuter name vande weese van Bertram
Ovare, een huusekin, hem toebehoorende, gheëstimeert V f
parisis siaers, comt den X'" penninck X s. parisis
Claeys Goderis hout een hofstede, groot IIIJ ghemeten lands,
vander weduwe van Willem Goderis, om IX f parisis siaers,
comt den X'" penninck XVIIJ s. parisis
Jacob Pauwels hout een hofstede, groot XX ghemeten lands,
vander weduwe van Michiel Perren, om XXXIIJ f XIJ s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIJ f VU s. parisis

Jacob de Valckenare hout een huusekin, ghenaempt de herreberghe van St Acaris, van Jan Calmein, om XIIIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt den xe• penninck XXIX s. parisis
Willem Wielant hout een hofstede, groot IIIJ ghemeten lands,
vander weesen van Boey van Cappelvelt, om XIIJ (f) X s. parisis siaers, comt den Xe" penninck XXVIJ s. parisis
De zelve hout (noch) een half bundere lands van Willem
Huughe, om IIJ f parisis siaers, comt den xe• penninck VJ s.
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pa ris is
Jasper vanden Bulcke hout een hofstede, groot XJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XVJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XXXIJ s. parisis
(f° LXX v 0 )

Lauwers van Brabant hout een hofstede, groot VJ ghemeten een
half lands, hem toebehoorende, gheëstimeert X s. parisis siaers,
comt den X'" penninck J s. parisis
Rougier van Becelaere hout een huusekin met IJ C lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
parisis
Luucx Bollaert hout een hofstede, groot XJ bunderen vander
gasthuuse ten Bundere, om IllJ f grooten siaers, comt den X'"
penninck IIIJ f XVJ s. parisis
Joos van Haverbeicke hout een hofstede, groot IIIJ bunderen
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XVJ f parisis siaers,
comt den x•• penninck XXXIJ s. parisis
Pieter vander Hulst hout J ghemet lands met een half huus, hem
toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt den X'"
penninck VJ s.
De zelve hout (noch) een hofstede, groot IIJ bunderen en half
lands, van de weese van Joos Wouters, om XXXJ f X s. parisis
siaers, comt den xe• penninck IIJ f IIJ s. parisis
Steven Adaem hout een hofstede, groot XVJ ghemeten lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XX f parisis siaers, comt den
xe• penninck XL s. parisis
Maeykin, de weduwe van Rougaert de Poortere, hout een hofstede, groot XVJ bunderen, huer toebehoorende met haer kynderen, gheëstimeert XLVIIJ f parisis siaers, comt IIIJ f XVJ s.
pa ris is

l
(f'° LXXJ r 0 )

Gillis vanden Wynckele hout een ghemet busch, hem toebehoorende, gheëstimeert XL s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ s. parisis
Fecysen van Eecke hout een hofstede, groot IIIJ bunderen
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XVJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XXXII s. parisis
Jan Wylant hout een hofstede, groot VIJ bunderen en half lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XXXIIIJ f pa ris is siaers,
comt den X'" penninck IIJ f VIIJ s. parisis
Vincent van Eecke, als voochdt vande weesen (van) Jan
Gheldolf, gheift overe IIIJ C en half lands, de weesen toebehoorende, gheëstimeert XL s. parisis, comt IIIJ s. parisis
De zelve gheift overe vuter name Lissebette Bottelgiers V C
lands, huer toebehoorende, gheëstimeert JIJ f pa ris is siaers,
comt den X'" penninck VJ s. parisis
Joos van Hullu hout een hofstede, groot V bunderen lands metgaders een cleen thiendekin dermede gaende, toebehoorende
meeste re Matheeux Coorde, om XLIJ f parisis siaers, comt den
X'" penninck IIIJ f IIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) een hofstedekin, groot vijf bunderen ende
IIJ C lands, hem toebehoorende met zyne complyssen, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XLVIIJ s.
parisis
Bodijnekin, de weduwe van Guyoot van Overbercht, hout een
hofstede, groot IX bunderen vanden cloostere van
Nunnebussche, om XXIIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XLVIIJ s. parisis
(f° LXXJ v 0 )

Jan Spillebeen ende Joos van Damme houden VIJ bunder(e)n
lands, hemlieden toebehoorende, gheëstimeert XXXVJ f parisis siaers, comt den X'" penninck JIJ f XIJ s.
Joos van Damme voomomt hout noch IX ghemeten lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert X f parisis siaers, comt den X'"
penninck XX s. parisis
Jan Dael hout VJ bunderen en half lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIllJ f parisis siaers, comt den X'"
penninck XLVIIJ s. parisis
Luucx Geldolf hout een hofstede, groot VJ ghemeten lands,
hem toebehoorende met zyn complyssen, gheëstimeert X f
parisis siaers, comt den X'" penninck XX s. parisis
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De zelve hout (noch) IIIJ ghemeten lands van Pieter vander
Mote, om VU f parisis siaers, comt den X'" penninck XIIIJ s.
parisis
France de Smet hout een huusekin van Joos Huughe, om VJ f
parisis siaers, comt den X'" penninck XIJ s. parisis
Peryne, de weduwe van Michiel Spillebeen, hout VJ ghemeten
busch, huer toebehoorende met haer complyssen, gheëstimeert
VJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XIJ s.
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Jan Goderis filius Loeys hout XIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers, comt den X'"
penninck XLVIIJ s. parisis
(f' LXXIJ r 0 )

De zelve hout (noch) XIIIJ ghemeten lands vander weesen van
Gillis Goderis, om XXVIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck LVJ s. parisis
De zelve hout (noch) XIJ ghemeten lands vander weesen van
Jan de Gryse, om X f parisis siaers, comt den X'" penninck XX
s. parisis
Joos Bouckenooghe hout een hofstede, groot V bunderen lands
ende 1xc roeden, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f
parisis siaers, comt den X'" penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) VU ghemeten lands van Joossyne
Bouckenooghe, om XIIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XXVIIJ s. parisis
Joos Coolzaet hout IIJ bunderen lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeert XIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XXIIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) XVIJ C lands van (N.N.) Rauckaert, om
VJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XIJ s. parisis
De zelve hout (noch) een muelene ghenaempt Slypsmuelene,
toebehoorende Charles van Steelant met zyne complys(s)en, om
XV f parisis siaers, comt den X'" penninck XXX s. parisis
Pauwels Adaem hout een hofstede, groot XJ ghemeten en half
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) IJ ghemeten lands van Steven Generael,
om IIJ f parisis siaers, comt VJ s. parisis
De zelve hout (noch) IIIJ C lands vander aeldinghers van
Matheeux de Corte. om XX s. parisis siaers, comt den X'" penninck IJ s. parisis

(f"° LXXIJ v 0 )

Jacob de Povere hout een huusekin, hem toebehoorende, gheëstimeert XL s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ s. pariszs
Pieter Cruud hout een huusekin, hem toebehoorende, gheëstimeert XL s. parisis siaers, comt den X'" penninck IllJ s. parisis
Tryskin, (de) weduwe van Adriaen Cruud, hout een huusekin
met C lands, huer toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck VJ s. parisis
Gelien Perren hout X ghemeten lands, hem toebehoorende,
gheëstimeert XX f pari.sis siaers, comt den X'" penninck XLVIIJ s. parisis (sic)
De zelve hout (noch) een hofstede, groot VJ bunderen lands of
deromtrent van Jan Soenen ende Michiel van Hulle, om XLllJ
f IllJ s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ f VJ s. parisis
De zelve gheift overe als voocht vander weesen van Pieter de
Grendele een half bundere busch, hem toebehoorende, gheëstimert XXX s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIJ s. parisis
Gheraerdyne, de weduwe van Boey van Cappelvelt, hout een
huusekin met XVIIJ C lands, toebehoorende huer kynderen,
gheëstimeert IIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck VIIJ s.
pa ris is
De zelve gheift noch over V C lands, die zoe hout van de kynderen van Boey van Cappelvelt, om IIJ f parisis siaers, comt
den X'" penninck VJ s. parisis
(f° LXXIIJ r0 )

Dheer Christiaen Loos, prochiepape van Morslede, hout een
deen thiendekin, gheëstimeert XLIIIJ f parisis siaers, comt den
X'" penninck IIIJ f VIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) een huus toebehoorende der kure, gheëstimeert XIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XXIllJ s.
pa ris is
De zelve hout (noch) IIIJ ghemeten lands van heer Gillis, capelaen van Passchendale, (om) VJ f parisis siaers, comt den X'"
penninck XIJ s. parisis
Meestere Gillis Carbonneel hout een huus, toebehoorende der
capelrie, gheëstimeert IIJ f pari.sis siaers, comt den xen penninck VJ s. parisis
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Pieter vander Strate hout een hofstedekin, groot IIJ ghemeten
lands, van Jan Goderis, om XXIIIJ f parisis siaers, comt den Xe"
penninck XLVIIJ s. parisis
Jan Wouterloot filius Stevens hout een huus met XIIIJ ghemeten lands van Luucx Bollaert, om XXIIIJ f parisis siaers, comt
den Xe" penninck XLVIIJ s. parisis
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Heindryc de Muelenare hout XXIIIJ ghemeten busch, hem toebehoorende, gheëstimeert XXX f parisis siaers, comt den Xe"
penninck IIJ f parisis
Kaerle de Bouvere hout een herreberghe, ghenaempt Den
Inghellen, vander weduwe van Michiel Spillebeen, om XIJ f
parisis siaers, comt den X'" penninck XXIIIJ s. parisis
(f' LXXIIJ v0 )

Pieter Calmein filius Jans hout een hofstede, groot XXVIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XLVIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ f XVJ s. parisis
De zelve hout (noch) X ghemeten lands van Joos Couterrnan
met zyne complys(s)en, om XXIIIJ f parisis siaers, comt den
Xe" penninck XLVIIJ s. parisis
Joos vanden Bussche hout een bunder busch, hem toebehoorende, gheëstimeert IIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck VJ
s. parisis
Maerten Mackelberch hout een huusekin, hem toebehoorende,
gheëstimert VJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XIJ s.
pa ris is
Fluer Calmein hout een herreberghe, ghenaempt de Zwane, met
X ghemeten lands, hem toebehoorende, metgaders noch VIIJ
ghemeten busch, gheëstimeert XL f parisis siaers, comt den X'"
penninck 1111 f parisis
(In margine:) De zelve hout noch XXVIJ ghemeten onder velden, vivers ende busch, hem toebehoorende, gheëstimeert XIIJ
f X s. parisis siaers, comt XXVIJ s.
(In margine:) De zelve hout (noch) IX ghemeten lands vander
Tempeliers, om IX f parisis siaers, comt den Xe" penninck
XVIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) XV bunderen onder busch, velt ende
vivers, hem toebehoorende, gheëstimeert XXXVJ f parisis siaers, comt den X'" penninck IIJ f XIJ s. parisis

De zelve hout (noch) VIJ bunderen lands van wylent meestere
Niclais de Kemele, om XXJ f parisis silzers, comt den X'" penninck XLIJ s. parisis
Daneel Bouckenooghe hout een hofstedekin, groot IJ bunderen
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert VIIJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XVJ s. parisis
(f° LXXIIIJ r0 )
De zelve hout (noch) XIIIJ C lands van Pieter Verschare, om
VIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XIIIJ s. parisis

Jan de Capmakere hout een hofstede, groot XXXIIJ ghemeten
en half, hem toebehoorende, gheëstimeert XLVIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ f XVJ s. parisis
Kaerle vander Vist hout een stedekin met vyf bunderen lands,
hem toebehoorende, gheëstimeert XIJ f parisis siaers, comt
XXIIIJ s. parisis
Maerten de Muelenaere hout een huusekin, hem toebehoorende,
gheëstimert IIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck VJ s.
pa ris is
Vincent van Hove hout een hofstede, groot XIIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XV f parisis siaers,
comt den X'" penninck XXX s. parisis
De zelve hout (noch) VIJ ghemeten lands van den weesen van
Lauwers Everaert, om XIIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XXVIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) een thiendekin vander prochiepape van
Morslede, om VIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XVJ
s. parisis
Kaerle vander Mersch hout VIJ ghemeten lands, toebehoorende
de capelrie van Passchendale, om VIJ f parisis siaers, comt den
X'" penninck XIIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) een half ghemet lands vander weesen van
Willem vander Vist, om XXIIIJ s. parisis siaers, comt den X'"
penninck IJ s. parisis
(f° LXXIIIJ v0 )

De zelve hout (noch) IJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, gheëstimeert VJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XIJ s. parisis
Jacob Huughe hout een huus met IX ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert IX f parisis siaers, comt den X'" penninck XVIIJ s. parisis
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Joos vander Vist hout een hofstede, groot XXIX bunderen lands
of deromtrent, hem toebehoorende, gheëstimeert X f grooten
siaers, comt den X'" penninck XIJ f
De zelve hout (noch) een thiende onder levende thiende ende
scooftiende van tcapytele van Doomicke (ende) van Joos
Dalaert, om IIIJxx VJ f parisis siaers, comt den Xe" penninck
VIIJ f XIJ s. parisis
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De zelve hout (noch) een thiende vander prochiepape van
Morslede, om XXXVIIJ f parisis siaers, comt den X'" penninck
IIJ f XVJ s. parisis
Joossyne van Hulle hout een huusekin, huer toebehoorende,
gheëstimeert XL s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ s.
pari sis
Joos de Zot hout een huusekin met V ghemeten lands, hem toebehoorende, gheëstimeert IIIJ f parisis siaers, comt den X'"
penninck VIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) IJ ghemeten lands, hem toebehoorende,
gheëstimeert XX s. parisis siaers, comt den X"" penninck IJ s.
parisis
0

(f" LXXV r
De zelve hout (noch) VIJ C lands van Denys van Dickele, om
XLVIIJ s. parisis siaers, comt den X'" penninck IIIJ s. VJ d.
pari sis
)

De zelve hout noch C lands vanden disch van Morslede, (om) X
s. parisis (siaers), comt J s. parisis
Jan de Handpoortere hout een hofstede, groot XXIIIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XLVIIJ s.
Claeys Aert hout een hofstedekin, groot IX bunderen lands, hem
toebehoorende, gheëstimeert XXIIIJ f parisis siaers, comt den
Xe" penninck XLVIIJ s. parisis
De zelve hout (noch) XVJ ghemeten lands vande weesen van
Pieter Ovare, om XXXIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt den xen
penninck IIJ f V s. parisis
De zelve hout (noch) IIIJ ghemeten lands van Michiel de Gryse
met zyn complys(s)en, om VJ f parisis siaers, comt den X""
penninck XIJ s. parisis
Fieren vanden Bussche hout een hofstede met IIIJ bunderen
lands, hem toebehoorende, gheëstimeert XIJ f parisis siaers,
comt den X'" penninck XXIIIJ s. parisis

De zelve hout (noch) XJ ghemeten lands van Maes de Grave,
om XVJ f parisis siaers, comt den X'" penninck XXXIJ s. parisis
De zelve hout (noch) XIIIJ ghemeten lands vander weesen van
Joos Vemyst filius Michiels, om XVJ f parisis siaers, comt den
X'" penninck XXXIJ s. parisis
(f° LXXV v 0 )

Mael Cardinael houdt XVIIJ bunderen lands, behuust, hem toebehoorende, estimé VJ f grooten siaers, comt VIJ f IIIJ s.

\

\

(De zelve) houdt noch IJ bunderen lands vander prochiepape
van Legheem, om X f parisis siaers, (comt) XX s. (in margine:)
kuere
Thomaes de Grave houdt IJ lynen lands, (hem) toebehorende,
estimé XXX s. parisis siaers, (comt) IIJ s.
Walrave van Holbeke tYpre houdt XVIIJ ghemeten busch,
estimé XXV f IIIJ s. parisis siaers, comt L s.
Betkin vander Steene houdt (doorgehaald)
Joos Cons houd IJ ghemeten busch, hem toebehorende, estimé
IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
(F LXXVJ r 0 )
Willem Hughe te Roesselaere houd XX ghemeten busch ende
velt, hem toebehoorende, estimé XX f parisis siaers, comt XL
s.
Lauwers vanden Pitte te Roeselaere (houdt) een ghemet busch,
hem toebehoorende, estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Wouter van Hondeghem bezit een huus, hem toebehoorende,
estimé X f parisis siaers, comt XX s.
(De zelve) heift noch VIJ ghemeten busch ende velt, hem toebehoorende, estimé VIJ f parisis siaers, comt XIIIJ s.
Jacob Struve houd een hofstede, hem toebehoorende, groot XIX
bunderen, estimé IIIJ f parisis tbundere, comt LXXVJ f parisis
(siaers) den X'" penninck VIJ f XIJ s.
(De zelve) houd (noch) vander kercke van Morslede J half bundere, om XXXVIIJ s. parisis siaers, comt IIJ s. VJ d.
De voorseyde als voocht vander weesen (van) Joos vander Vist
(houdt) VJ ghemeten busch, estimé VJ f parisis siaers, comt
XIJ s.
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Jacob Breidel, als voocht vander weesen (van) Melchior
Cortewille, (houdt) VIIJ C busch, estimé XXX s. parisis siaers,
comt IIJ s.
Jooryne, de weduwe (van) Passchier de Capmakere, houd vyf
ghemeten lands, behuust, huer toebehoorende, estimé VU f
parisis siaers, comt XIIIJ s.
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Michiel van Beselaere houd XXIIIJ ghemeten lands, behuust,
hem toebehoorende, gheëstimert XL f parisis siaers, comt IIIJ
f
De weduwe van Jan de Meestre houd een hofstede, toebehoorende Hughes de Vosquiel, groot XL bunderen lands, om X f
grooten siaers, comt XIJ f
De zelve houd (noch) een thiende, toebehoorende tcapitle van
Doomicke, om LXXJ f parisis siaers, comt VU f IJ s.
Willem Soenen houd een hofstede, groot XVIIJ bunderen, toebehoorende zyne broeders ende zusters, om X f grooten siaers,
comt mids uc in Bezelaere XIJ f
(f' LXXVJ v 0 )

(De zelve) houd noch IIIJ ghemeten, toebehoorende Fleur
Calmein cum suis, om IX f XIJ s. (parisis) siaers, comt XIX s.
(De zelve) houd noch een thiende, toebehoorende den capitle
van Doomicke, om XLVIJ f parisis siaers, comt IIIJ f XIIIJ s.
(De zelve) houd noch XIJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
estimé XJ f parisis siaers, comt XXIJ s.
Cornelis de Capmakere bezit een hofstede, groot IIIJ bunderen
lands, hem toebehoorende, estimé VU f parisis tbundere, comt
XXVIIJ f den Xe" penninck LVJ s.
Jan Godderis ende Coppin Struve, voochden van Paulinkin, de
weze van Willem vander Vist, den voomomden Jan Godderis
hout XJ ghemeten lands vander voomomde weze, behuust, om
XXXV f parisis siaers, comt IIJ f X s.
De voorseyde Jan Godderis houd een hofstede, groot XXVIIJ
ghemeten, hem toebehoorende, estimé XL f parisis siaers, comt
IIIJ f
(De zelve) houd noch van Jacob Struve IX ghemeten lands, om
XXVJ f parisis siaers, comt LIJ s.
(De zelve) houd noch van Adriaen vanden Bussche XIJ C lands,
om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.

/

(De zelve) houd noch van Pieter de Grendele IX C mersch, om
IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
Daneel vander Haghe houd XIJ bunderen IJ ghemeten lands,
behuust, hem ende zyne kinderen toebehoorende, danof datter
licht in Passchendale uc ende in Hoochlede Je, estimé L f parisis siaers, comt V f
Jacob Onredens houd IIIJ bunderen lands, behuust, toebehoorende Jacob Struve, om VIIJ f parisis siaers tbundere, comt IIJ
f IIIJ s.
(De zelve) houd noch XIJ C lands, toebehoorende Pieter de
Grendele, om VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(f° LXXVIJ r 0 )

Griete sRycken houd een huzekin, huer toebehoorende, estimé
V f parisis siaers, comt X s.
Dher Adriaen de Dondere partien capelaen vander Hospitale
ten Bundre, houd IIIJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(In margine:) De zelve houd noch J bundere busch, hem toebehoorende, om (estimé) VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houd noch J ghemet (lands), hem toebehoorende,
estimé XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
De weduwe van Jan Coolin te Roeselaere houd thien ghemeten
IIIJc XXX roeden busch, huer toebehoorende, estimé XXIJ f
parisis siaers, comt XLIIIJ s.
Joos Everaert in Zunnebeke houd vier (honderd) busch, hem
toebehoorende cum suis, (estimé) XXX s. parisis siaers, comt
IIJ s.
Roelant Obrecht bezit een hofstedekin, hem cum suis toebehoorende, groot XVIIJC lands, om IJ f grooten siaers, comt
XLVIIJ s.
(De zelve) houd noch een thiende, toebehoorende tcapitle van
Doomicke, om XXVJ f parisis siaers, comt LIIIJ s. (sic)
(De zelve) houd (noch) vanden prochiepape J thiende, om VIJ f
parisis siaers, comt XIIIJ s.
Joos Maes houd IIIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé X f parisis siaers, comt XX s.
(De zelve) houd noch een ghemet mersch van Heindric de
Backere, om IllJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
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Karels vander Hie te Roesselaere heeft VJ C busch, hem toebehoorende, estimé XXVIIJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d.
Michiel de la Royere te Roesselaere houd IJ ghemeten busch,
hem toebehoorende, estimé L s. parisis siaers, comt Vs.
Lauwers vander Eecke houd VU C busch, hem toebehoorende,
estimé XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
(f° LXXVIJ v 0 )
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Willem de Meyere te Roesselaere houd IJ ghemeten busch, hem
toebehoorende, estimé L s. parisis siaers, comt V s.
Gillis vander Strate te Roesselaere heift XIIJ ghemeten busch,
hem toebehoorende, estimé XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ
s.
Willem Gheldof houd IIIJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende de weesen (van) Willem van Doorne, om XVJ f parisis
siaers, comt XXXIJ s.
(De zelve) houd noch van zynder moedere J bundere (lands),
om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jan Varraes heift IIJ bunderen lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Clays de Cocq heift VJ bunderen, behuust, hem toebehoorende,
estimé IIIJ f X s. parisis siaers tbundere, comt LIIIJ s. (sic)
(De zelve) houd noch IJ bunderen J ghemet, toebehoorende
Willem Hughe, om XIIJ f parisis siaers, comt XXVJ s.
Joos Gheldolf houd een huzekin, hem toebehoorende, om IIIJ f
XVJ s. parisis siaers, comt IX s. VJ d.
Pieter Bouckenoghe houd een hofstede, groot IJ bunderen, hem
toebehoorende, estimé X f parisis siaers, comt XX s.
(In margine: De zelve) houdt noch een thiende, toebehoorende
tcapitle van Doornicke, om VJ f X s. grooten siaers, comt VU
f XVJ s.
De zelve houd (noch) VU bunderen lands, toebehoorende
Lauwers Bouckenoghe cum suis, om VU f parisis tbundere,
comt XLIX f den Xe" pennick IIIJ f XVIIJ s.
(De zelve) houd noch IIIJ bunderen van zyn broeders, om
XXVIIJ f parisis siaers, comt LVJ s.
Daneel Bouckenooghe houd IJ bunderen lands, hem toebehoorende, estimé XIIIJ f parisis siaers, comt XXVllJ s.

/
/

Pietre de Grendele hout een herberghe met een brauwerie, metgaders VIIJ bunderen lands, hem toebehoorende, gheëstimeirt
LV f parisis siaers, comt V f X s. parisis
(f° LXXVIIJ r 0 )

De zelve houd (noch) van mynen heere van Morslede drie bunderen lands, om XXX f parisis siaers, comt JIJ f
De weduwe van Gillis de Smet te Rouselaere heift thien lijnen
busch, huer toebehoorende, estimé XX s. parisis siaers tghemet,
comt IIJ f X s. den X"' penninck VU s.
Michiel Abeel houd IJ ghemeten ende JC hondert lands metgaders een hende van een huzekin, hem toebehoorende, estimé
VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houd noch vander kinderen (van) Claeys de Kemele
IIIJC lands, om XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s. IIJ d.
Willem Navegheer houd een hofstede, hem toebehoorende, met
XVIJ ghemeten lands of deromtrent, estimé V f parisis siaers
tbundere, comt XXVIIJ f den X"' penninck LVJ s.
(De zelve) houd noch van Eeuwout Cottyn IX ghemeten lands,
om XXX f parisis siaers, comt JIJ f
(De zelve) houd noch IIIJ C busch, hem toebehoorende, estimé
XVJ s. parisis siaers, comt XVIIJ d.
Walrant Valin houd van Lauwers Bouckenoghe VIIJ bunderen
lands, behuust, om vichtich f parisis siaers, comt V f parisis
Boudin Abeel heift IJ ghemeten ende J hondert lands, metgaders een hende van een huzekin, hem toebehoorende, estimé
VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jan Mule houd van Wouter van Hondeghem XIIJ bunderen
lands, behuust, om CXXIJ f parisis siaers, comt XIJ f IIIJ s.
(De zelve) houd noch van Jan Wielant een ghemet lands, om
LVJ s. parisis siaers, comt V s. VJ d.
Jacob de Meezemakere houd vyf ghemeten lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé IX f parisis siaers, comt den X"' penninck XVIIJ s.
(f° LXXVIIJ v 0 )

Willem vander Lende houd een hofstede, groot een half ghemet
lands, hem toebehoorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt
VIIJ s.
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Pieter van Steelant houd een herberghe met JIJ ghemeten lands,
toebehoorende Wouter van Hondeghem cum suis, om IJ f
grooten siaers, comt XLVIIJ s.
(De zelve) houd (noch) van Jacob Breydele llJ bunderen lands,
ghenaempt de costerie van Slyps, om XXXVJ f parisis siaers,
comt IIJ f XIJ s.
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(De zelve) houd noch VllJ C lands, toebehoorende der kercke
van Moorseele, om XL s. (parisis) siaers, comt IIIJ s.
(De zelve) houd noch IIIJ C lands, toebehoorende Willem
Baert, om XXVJ s. parisis siaers, comt IJs. VJ d.
Luucx Peere bezit zes bunderen lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XXXVJ f parisis siaers, comt llJ f XIJ s.
(De zelve) houd noch in pachte VJ bunderen lands van zyn
moedere, om XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s.
Jan de Backere heift een huus met IIIJ C lands, hem toebehoorende, estimé JIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Cornelis Puetevyn heift een stede, hem toebehoorende met
XVIIJ ghemeten lands, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s.
(De zelve) houd noch van Willem van Dickele cum suis een
bundere lands, om VU f parisis siaers, comt XIIIJ s.
Willem Hughe filius Willems heift een hofstede, hem toebehoorende, groot JIJ bunderen, estimé XXJ f parisis siaers, comt
XLIJ s.
(De zelve) houd noch van Willem Hughe VJ bunderen, om
XLIIJ f IIIJ s. parisis siaers, comt IIIJ f VJ s. llJ d.
(De zelve) houd noch IJ bunderen van Adriaen vander Vicht,
om XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
(f' LXXIX r 0 )

Joos Willaert in Leghem heift XIllJ C busch, (hem toebehoorende, estimé) llJ f XIJ s. parisis siaers, comt VU s.
Fleur Godderis houd VU bunderen lands, hem toebehoorende,
estimé XLV f parisis siaers, comt IllJ f X s.
Jan Godderis filius Fleurs houd IIIJ bunderen en half lands,
behuust, toebehoorende Gillis Dinghelsche, om XXVIJ f parisis siaers, comt LillJ s.

Jan Mule filius Gheeraerts heift XXIIIJ ghemeten lands,
behuust, hem toebehoorende, estimé XXXl1 f parisis siaers,
comt IIJ f 1111 s.
(De zelve) houd noch van Andries de Houck zes ghemeten
(lands), om VJ f parisis siaers, comt Xl1 s.
(De zelve) houd noch van Andries de Houck zes ghemeten
(lands), om VJ f parisis siaers, comt Xl1 s.
Andries de Houck in Rousselaere heift een half bundere lands
busch, hem toebehoorende, estimé llJ f parisis siaers, comt VJ
s.
Joos vander Zole heift een huzekin, hem toebehoorende met llJ
C lands, estimé VJ f Xl1 s. parisis siaers, comt XIIJ s.
(De zelve) houd noch XllJ C lands vander weduwe (van) Jan
Doenins cum suis, om VllJ f parisis siaers, comt XVJ s.
(De zelve) houd noch een ghemet, om XXX s. parisis siaers,
toebehoorende Thomas Moenins comt 111 s.
(De zelve) heift noch een bundere, hem toebehoorende, estimé
IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
De weduwe van Jan Peeren houd X bunderen lands, behuust,
huer ende huer kinderen toebehoorende, estimé 1111 f parisis
siaers tbundere, comt XL f parisis, (den) X'" penninck IIIJ f
Passchyne, de weduwe van Mahieu van Nieukercke, heift
XXXVJ ghemeten lands, behuust, huer toebehoorende, estimé
XLVIIJ f parisis siaers, comt 1111 f XVJ s.
(f'° LXXIX v 0 )

De weduwe Willems van Nieukercke heift thien ghemeten
lands, behuust, huer ende huer kinderen toebehoorende, estimé
XIIIJ f VIIJ s. (parisis) siaers, comt XXVIIJ s. VJ d.
Michiel van Brabant houd een plecxkin, toebehoorende
Grietkin Aemouts drie ghemeten en half, om Xl1 f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
De zelve houdt houdt (sic) noch drie ghemeten en half lands,
hem toebehoorende, estimé Xl1 f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch XIIIJ C lands, toebehoorende Joos de
Cautere, om V f parisis siaers, comt X s.
Joos Meus heift een huus met IIJ vichtich lands, hem toebehoorende, estimé VIIJ f X s. parisis siaers, comt XVl1 s.
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Robeert Meus bezit een cleen huzekin met een vichtich lands,
hem toebehoorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Y nghelin Amys houd vijf ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houdt noch XIIJ C lands, hem toebehoorende, estimé
llJ f parisis siaers, comt VJ s.
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Mynckin Gomaers houd VllJ C lands, behuust, toebehoorende
Joos vander Vist, om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De zelve) houd noch IJ bunderen lands, huer toebehoorende,
estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch een bunder lands van Jan vander
Doolaghe, om X f parisis siaers, comt XX s.
(De zelve) houd noch V C lands vander weesen (van) Kaerle
Gomaere, om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(f' LXXX r 0 )

Julien Jacob heift vyf ghemeten lands, hem toebehoorende,
estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch 1111 bunderen, toebehoorende Adriaen
Busschaert, om XXVIIJ f XVJ s. parisis (siaers, comt) LVIJ s.
VJ d.
Pieter Hagaert bezit een huzekin met IIJ ghemeten een half
lands, hem cum suis toebehoorende, estimé X f parisis siaers,
comt XX s.
Heindric van Doome heift 1111 bunderen lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XVllJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Maryn vander Beke houd een huus, toebehoorende Joos van
Hille, om V f parisis siaers, comt X s.
(De zelve) houd noch vyf ghemeten en half lands, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jan de Capmakere filius Passchiers bezit VllJ ghemeten lands,
behuust, hem toebehoorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt
XVJ s.
Gordiaen van Beselare bezit XJ C lands, behuust, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
De weduwe van Lyon de Coene houd een hofstede, groot XXllJ
ghemeten lands, huer toebehoorende cum suis, estimé
XXXVIIJ f parisis siaers, (comt) IIJ f XVJ s.

(De zelve) houd noch IIJ ghemeten, toebehoorende Coppin
Thuerlant cum suis, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jan Godderis filius filius (sic) Heindricx hout VIIJ bunderen
lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XLVIIJ f parisis
siaers, comt IIIJ f XVJ s.
Mael vanden Pitte houd IIIJ bunderen of deromtrent, behuust,
hem toebehoorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt
XLVIIJ s.
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(f° LXXX v 0 )

Clays vanden Pitte bezit een huzekin met IIIJ bunderen lands,
estimé, hem toebehoorende (sic), XX f parisis siaers, comt XL
s.
Rouge vanden Broucke hout een huus, toebehoorende Maryn
vander Mersch, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houd noch IJ bunderen lands, hem toebehoorende,
estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Rougier Everaert houd XXIJ ghemeten lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
Pietre vander Mote bezit een huzekin met XVIJ ghemeten
lands, hem toebehoorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt
XXXVJ s.
Heindric vander Mersch bezit een hofstede met IJ bunderen
lands, om VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s., hem ende zyn
moedere toebehoorende
(De zelve) houd noch vander kercke van Leghem een ghemet
lands, om XXXIJ s. parisis siaers, comt IIJ s.
Maertin Dinghelsche houd XVIJ ghemeten lands, behuust, hem
ende zyne kinderen toebehoorende, om XVIJ f parisis siaers,
comt XXXIIIJ s.
(De zelve) houdt noch vander capelrie van Passchendale XIIIJ
C lands, om IIJ f siaers, comt VJ s.
(De zelve) houd noch een thiendekin vander capitle van
Doornicke, om XXJ f parisis siaers, comt XLIJ s.
De weduwe van Pieter vanden Houtte bezit een stede, groot XIJ
ghemeten, huer ende huere kinderen toebehoorende, estimé XIJ
f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
(De zelve) houd noch vander Templiers een ghemet lands, om
XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.

(f' LXXXI r 0 )

(De zelve) houd noch een half ghemet, toebehoorende huer toebehoorende, estimé XV s. parisis siaers, comt XVIIJ d.
Blasin Toenin houd een huus metten hovekinne, toebehoorende
hem, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
Jan van Brugghe houdt een plecxckin met een half bunder
lands, hem toebehoorende cum suis, danof datter licht m
Beselaere IJ C, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
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Franze van Damme houd een huus, toebehoorende Gillis
Baillart, om IllJ f XVJ s. parisis siaers, comt IX s. VJ d.
Jan de Capmakere filius Clemens houd VU ghemeten en half
lands, hem toebehoorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt
XVJ s.
Maye Waelscats bezit de helft van een huzekin met XXV (roeden ?) lands, huer toebehoorende, estimé XLVIII s. parisis siaers, comt IIIJ s. VJ d.
Lammin de Smet houd een ghemet, toebehoorende de weeze
(van) Kathelyne Gheldof, om XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s.
Vd.
De zelve houd noch XIII C lands met een huzekin, hem toebehoorende, om VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Jan Soenin filius Willems bezit VIIJ bunderen lands, hem toebehoorende, estimé XXIIIJ f parisis siaers, comt XLVIIJ s.
De zelve houd noch 111c XXX roeden lands (van ... ), om XVJ
s. parisis siaers, comt XVIII d.
Lauwers de Grendele bezit thien bunderen lands, hem toebehoorende, estimé 1111 f parisis siaers tbundere, comt XL f den
X'n penninck IIIJ f
Grietkin sCapen houdt een huzekin, toebehoorende Lauwers de
Grendele, om IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
(f' LXXXI v 0 )

Kaerle Coolzaet houdt 111 C en half busch, hem toebehoorende,
estimé XXX s. parisis siaers, comt IIJ s.
De weduwe van Joos Coolzaet houd XVJ C en half busch, huer
toebehoorende, estimé IIIJ f X s. parisis siaers, comt IX s.
Maertin vander Keere houd een huus ende vyf ghemeten lands,
hem toebehoorende, estimé IX f parisis siaers, comt XVIII s.

(De zelve) houd noch van Jan Soenin IJ C lands ende XVJ roeden, om XX s. parisis siaers, comt IJ s.
De weduwe van Pieter Everaert houd een hofstede, groot VIJ
ghemeten, huer toebehoorende, estimé IX f parisis siaers, comt
XVIIJ s.
(De zelve) houd noch in pachte XIIJ ghemeten lands vander
weduwe Zeghers vander Mote, Jan de Backere ende andere, om
XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
Joos Crabbe in Beselaere houd IIIJ ghemeten lands, hem toebehoorende, estimé VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
(De zelve) houd (noch) vander weesen (van) Boy van
Cappelberghe IIJC lands met een ovenbuer, om XL s. parisis siaers, comt IIIJ s.
Michiel van Hulle houd een hofstede met VJ bunderen lands,
toebehoorende Joos vander Haghe, om XXXVJ f parisis siaers,
comt IIJ f XIJ s.
(De zelve) houd (noch) XV C lands, hem toebehoorende, estimé
IllJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Gille Wulpit houd (noch) XXVIJ C lant busch, hem toebehoorende, estimé XVIJ f X s. parisis siaers, comt XXXV s.
(De zelve) houd noch in pachte van Lein de Bert VIJ C lands,
om V f parisis siaers, comt X s.
(De zelve) houd noch een thiendekin, toebehoorende dher
Adriaen de Dondere, om XXVJ f X s. parisis siaers, comt LIJ
s.
(f° LXXXIJ r 0 )

Olivier Priem bezit een plecxkin met XVIJ ghemeten lands,
hem toebehoorende, estimé XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f
XIJ s.
Jan Blomme houd een huus met IIJ bunderen lands, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
De weduwe van Willem Godderis houd vier bunderen en een
half lands, behuust, huer toebehoorende, estimé XIIIJ f parisis
siaers, comt XXVIIJ s.
(De zelve) houd noch X ghemeten van Jan Dael, om XIIIJ f
parisis siaers, comt XXVIIJ s.
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Jan Dinghelsche heift XV bunderen, behuust, hem toebehoorende, danof de XV ghemeten ligghen in Beselaere, estimé te IIIJ
f XVJ s. parisis tbundere, comt LXXJ f V s. den X"' penninck
VIJ f IJ s. VJ d.
De zelve houd (noch) in pachte XIJ ghemeten van Michiel van
Stoorm, om XIX f IIIJ s. parisis siaers, danof zes ghemeten ligghen in Beselaere, comt XXXVIIJ s.
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(De zelve) houd noch XX ghemeten lands, toebehoorende
Passchier Dinghelsche, om LX f parisis siaers, comt VJ f
Den zelven houdt noch VIJ ghemeten van Jan Soenen, om XVJ
f XVIJ s. VJ d. (parisis siaers), comt XXXIIJ s. VJ d.
Joos Soenin houd IIJ bunderen lands, behuust, toebehoorende
den deken van Roesselaere, met een thiende, om LXXVIIJ f
parisis siaers, comt VIJ f XVJ s.
(De zelve) heift noch vijf ghemeten lands, hem toebehoorende,
estimé VJ f X s. parisis siaers, comt XIIJ s.
Vincent vander Hulst houd vyf bunderen lands, behuust, hem
toebehoorende, estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVJ s.
(f° LXXXIJ v 0 )
(De zelve) houd noch vander weezen (van) Jan de Gryze VIIJ
ghemeten lands, om VIIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt XVIJ s.
VJ d.

Pieter de Hondt in Rumbeke heift XXJ hondert busch, hem toebehoorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Ghiselin de Witte in Rumbeke heift XIX C busch, hem toebehoorende, estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
Gheeraert de Witte heift X C busch, hem toebehoorende,
estiméirt IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Willem Oenraet hout VJ C busch, estimé XL s. parisis siaers,
comt IIIJ s.
Jan vander Watermuelne houdt IX bunderen lands, behuust,
hem toebehoorende, estimé XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f
XIJ s.
(In margine:) De zelve houd noch een ghemet, toebehoorende
de weesen (van) Joos Crop, om L s. parisis siaers, comt Vs.
(De zelve) houd noch in pachte van Pieter Godderis XXV C
lands met een huzekin, om X f XVJ s. parisis siaers, comt XXJ
s. VJ d.

Jan Godderis filius Cathon houd IX bunderen lands of deromtrent, hem toebehoorende cum suis, daerinne begrepen IJ ghemeten vander cappelrie van Leghem, een ghemet vanden disch
van Morslede ende IJ ghemeten in Passchendale, om LXVIJ f
parisis siaers, comt VJ f XIIIJ s.
De zelve houdt (noch) VJ C lands in Gheilvelt, hem toebehoorende met zynen broedere, om XXX s. (parisis) siaers, comt IIJ
s. (in margine:) Gheilvelt dit te stellen (en dus alles doorgehaald)
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Joos van Cappelvelt houd een stedekin, groot XJ ghemeten ende
JC lands, hem toebehoorende, estimé XXIJ f parisis siaers, comt
XLIIIJ s.
(f0 LXXXIIJ r 0 )
(De zelve) houdt noch IJ ghemeten lands, toebehoorende de
weesen (van) Boy van Cappelvelt cum suis, om V f parisis siaers, comt X s.
De zelve als voocht vander voornomde weesen hebben een ghemet busch, estimé XXIIIJ s. parisis siaers, comt IJ s. VJ d.
Jacob Blomme houdt een huus, hem toebehoorende, met IIIJ C
lands in cheinse, ghenaempt_tWingaerdekin, estimé XV f IIIJ s.
parisis siaers, comt XXX s.
(De zelve) heift noch V bunderen lands, hem toebehoorende,
estimé XX f parisis siaers, comt XL s.
De zelve houdt (noch) XX bunderen lands, toebehoorende myn
heere van Morsle, om CXXXIJ f parisis siaers, comt XIIJ f IIIJ
s.
(In margine: De zelve) houdt noch een thiende vander capitle
van Doornicke, om CXIIIJ f (parisis) siaers, comt XJ f VIIJ s.
(In margine: De zelve) houdt noch vyf bunderen mersschen die
hy ghepacht heift jeghen Quintin Blanckaert, ende een ghemet
lands, om CIJ f (parisis) siaers, comt X f IIIJ s.
(In margine:) Den voorseyden houdt noch een brauweriekin,
hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.
Joos van Mechelen bezit een hofstede met XV ghemeten lands,
hem toebehoorende, estimé XXX f parisis siaers, comt IIJ f
Joos van Mechelen de jonghe houdt een huzekin, estimé VJ f
(parisis) siaers, comt XIJ s.
Passchier Dinghelsche houd XXV bunderen ende J ghemet
lands, toebehoorende Cornelis van Stamps ende Joos

Coutreman, om CIIIJxxIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt XVIIJ f
IIIJ s. VJ d.
Joos Beyt houd een huus met een half ghemet lands, hem toebehoorende, estimé V f XIIIJ s. parisis siaers, comt XJ s.
Jan de Dobbelare houd een bundere lands, hem toebehoorende,
estimé VIIJ f parisis siaers, comt XVJ s.
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(De zelve) houd noch van zynder moeder IJ bunderen en half
achte ghemeten lands, om XXX f parisis siaers, comt IIJ f
(De zelve houd noch van Gordiaen ... (sic) XC lands, om V f
parisis siaers, comt X s.
(F LXXXIIJ v0 )

Joos de Bouvere houd van Willem Hughe XVIIJ ghemeten
lands, behuust, om XXXVJ f parisis siaers, comt IIJ f XIJ s.
(De zelve) houd noch VIIJ C lands, toebehoorende Minnekin
Maes, om XLVIIJ s. parisis siaers, comt IIIJ s. VJ d.
Maertin Everaert bezit een stick van een huus, hem toebehoorende, estimé IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Joos de Vuldere houd XJ ghemeten lands, behuust, toebehoorende Joos vander Vist, om IX f parisis siaers, comt XVIIJ s.
De zelve houdt noch J bunder lant, toebehoorende tcloostre van
Nonnebussche, om IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
(De zelve) houd noch een bunder, hem toebehoorende, estimé
IIIJ f parisis siaers, comt VIIJ s.
Grisolus vanden Casteele houd een huzekin, hem toebehoorende, estimé IX f IIIJ s. parisis siaers, comt XVIIJ s.
Gillis Dinghelsche houd een deel vander stede daer hy woont
met X bunderen lants, hem toebehoorende, estimé XL f parisis siaers, comt IIIJ f
(De zelve) houd noch in pachte vander weesen (van) Passchier
Gheys VIJ ghemeten lands, om X f parisis siaers, comt XX s.
(De zelve) houd noch vier bunderen lands, toebehoorende Jan
Calmein, om XVJ f parisis siaers, comt XXXIJ s.
Lampsin de Smet houd een huus met een hondert lands, hem
toebehoorende, estimé XX s. parisis siaers, comt IJ s.
Jooris Bemaert houd XVIIJ C lands, behuust, hem toebehoorende, estimé XIJ f parisis siaers, comt XXIIIJ s.

De zelve houd noch VIIJ C lands van zyn zusters, om IIIJ f
XVJ s. parisis siaers, comt IX s. VJ d.
(f° LXXXIIIJ r 0 )

(De zelve) houdt noch vander weduwe (van) Kaerle de
Screyere 111 ghemeten lands, om VIJ f X s. parisis siaers,
comt XV s.
Jan vanden Berghe bezit IIIJ ghemeten lands, hem
toebehoorende cum suis, estimé HIJ f parisis siaers, comt VIIJ
s.
Maye, de weduwe van Kaerle de Screyere, houd een huzekin,
huer toebehoorende, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
De weduwe van Joos Wielant houd een huus, toebehoorende
de weduwe van Kaerle de Screyere, om 111 f parisis siaers,
comt VJ s.
Betkin vanden Steene vp twee ghemeten busch, huer toebehoorende, estimé IIJ f parisis siaers, comt VJ s.
De weduwe van Jan Witraet tYpre houd tyen ghemeten busch,
estimé XIIIJ f (parisis) siaers, comt XXVIIJ s. (alles doorgehaald)
Willem de Gryse houdt van zynen broeder een bunder lands
voor VJ f parisis siaers, comt XIJ s.
Clais de Coene houd XIIIJ ghemeten onder busch ende lant,
estimé XVIIJ f parisis siaers, comt XXXVI s.
Joos Baeghelin in Ledeghem houdt V C busch, hem toebehorende, estimé XX s. parisis siaers, comt IJs.
Naer wutgheven
Jan ende Joos Willaert in Rumbeke houden een half bundere
busch, hemlieden toebehoorende, estimé XXX s. parisis siaers, comt 111 s. (in margine:) dit hebbe ic ontfanghen ende den
ontfangher vander prochie betaelt
(fó LXXXIIIJ v 0 )

Jan Borrewal houd XIJ ghemeten busch, hem toebehoorende,
estimé XIIIJ f VIIJ s. parisis siaers, comt XXVIIJ s. VJ d.
Pieter vander Stechele houd IIJ ghemeten busch, estimé IIJ f
XIJ s. parisis siaers, comt VIJ s.
Somme tsamen van Morslede
haald)

xc XLVJ f

XJ s. IIIJ d. (doorge-
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Meestere Joris de Scherrere, prochipape van Ledegheem, houd
IIIJ ghemeten busch, hem toebehorende, estimé IIIJ f parisis
siaers, comt VIIJ s.
Gheeraert Wellecomme in Meenene houd VJ C busch, hem
toebehorende, estimé XXX s. parisis siaers. comt IIJ s.
Mynheere van Eversbeke houd XIJ bunderen busch, hem toebehoorende. estimé XLVIIJ f parisis siaers. comt IIIJ f XVJ s.
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De weduwe van meestere Mahieu de Febure te Roeselaere
houd XIIIJ C lands, hem toebehoorende, estimé IIJ f parisis
siaers, comt VJ s.
Zeghers de Gryse houd VIJ C lands, (hem toebehorende),
estimé XL s. parisis siaers. comt IIIJ s.
Somme totale van dezer prochie van Morslede bedraegt xc
XXXIX f IIJ s. J d.
boven
Ende toversenden bedraegt maer xc XXXIIIJ f XVIIJ s. VIJ
d.
Dus sichtent es overghecommen IIIJ f IIIJ s. VJ d.
Erve V'- LXIJ ghemeten, valet VIIJC Imxx VJ f
Pacht vc LXXV ghemeten, valet VIIJC XXIIIJ f XV s.
Erve VIIJC LXXIIIJ ghemeten, valet XIIIJC IIIJxx IJ f
Pacht IIJC XXIX ghemeten, valet VF XLVIIJ f XIIIJ s. I

Berichten en aankondigingen

S. Groenveld (red.), Leiden, de geschiedenis van een
Hollandse stad, deel 2 : 1574-1795. - Leiden : Stichting
Geschiedschrijving Leiden, 2003. - 258 p. : ill. - ISBN 90806754-2-3
De opbloei van de lokale geschiedenis in Nederland vindt haar
uitweg in een reeks nieuwe stadsmonografieën. Leiden blijft
niet achter en onder leiding van de Leidse hoogleraar en
adjunct-gemeentearchivaris R.J.C. van Maanen wordt een vierdelige 'Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad' uitgebracht. Het eerste deel behandelt het middeleeuwse Leiden tot
aan het beleg en ontzet van de stad in 1574. In dit tweede deel
onder redactie van S. Groenveld is de ontwikkeling van Leiden
tot een internationaal textielstad aan de orde. Net zoals de andere verschenen en nog te verschijnen delen is ook dit boek keurig vorm gegeven, met schitterende illustraties en een indrukwekkende literatuurlijst.
Westhoeklezers kennen Leiden als dé stad in de Noordelijke
Nederlanden waar tijdens het einde van de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw duizenden textielwerkers uit
Zuid-Vlaanderen een nieuwe thuis vonden. Deze problematiek
is in dit boek prominent aanwezig. Leiden putte haar kracht als
internationale textielstad overigens uit een scala aan troeven.
Vooraan staat natuurlijk de ontzettend belangrijke input van
migranten uit de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder uit
het Westkwartier die hun industriële kennis en hun handelscontacten inbrachten. Dit zorgde voor een uiterst gediversifieerde
textielproductie, met vanzelsprekend vooral saaien (zelf al een
verzamelbegrip voor tientallen variante weefsels, met een topproductie van 50.000 stuks in 1610), maar ook baaien, fusteinen
(op basis van wol én linnen), en zovele andere wolproducten.
Leiden lag daarenboven in een dicht stedennetwerk dat een
ongebreidelde industriële groei mogelijk maakte, met
Amsterdam als internationale import- (wol) en exporthaven
(afgewerkte textielproducten). Tenslotte is er de krachtdadige
stedelijke politiek die alles op de textielproductie zette en
instond voor het bewaren van de kwaliteitsnormen.
Vanzelfsprekend krijgt de problematiek van de migratie alle
aandacht in het hoofdstuk over het economisch leven. De para-
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graaf 'Saaien, lakens en immigratie' brengt een hechte synthese
van het recente onderzoek op dat vlak. De bevoorrechte bronnen zijn hier de poortersboeken en de ondertrouwregisters. Een
steekproef in deze laatste bron voor drie periodes (de beginperiode in de late l 6d' eeuw, de hoogbloei in het midden van de
17d' eeuw, en de inkrimping op het einde van de 17d' eeuw)
levert boeiende resultaten op.' De helft van de bruiden en bruidegoms in de eerste periode komen uit Vlaanderen, met
Hondschote onbetwistbaar als koploper, en verder Ronse, Ieper,
Poperinge, Belle en Tourcoing. Hierbij is dan nog geen rekening
gehouden met de influx van Vlamingen vanuit Engelse en
Duitse vluchtelingenplaatsen. In het midden van de 17d' eeuw
blijft de immigratie immens groot maar is het Vlaamse aandeel
herleidt tot één derde. De herkomst van de migranten hing nauw
samen met de textielsector waarin ze bedrijvig waren :
Vlamingen waren bijna uitsluitend bedrijvig in de kamwolberoepen (vooral saai). Op het einde van de l 7d' eeuw boet de
immigratie sterk aan belang in en is de Vlaamse inbreng nagenoeg onbestaande geworden. Stippen we hier ook nog de uitstekende illustraties aan waarbij rijkelijk wordt geput uit de schilderijenreeks van Isaac Claesz. van Swanenburg die de verschillende bewerkingsfasen van de saaiproductie onnavolgbaar in
beeld bracht.
De betekenis van de migratie komt ook in verschillende andere
hoofdstukken aan bod. R.J.C. van Maanen bespreekt in
'Stadsbeeld en ruimtelijke ordening' de stadsontwikkeling en
koppelt deze aan de explosieve groei van ca. 10.000 inwoners
na het beleg (1574) tot 47.000 in 1625 (nieuw cijfer berekend
door Jaap Noordam, p. 45). Nadat de open ruimten in de oude
stad tijdens het einde van de 16d' eeuw creatief werden opgebruikt ging de stadsoverheid over tot opeenvolgende stadsuitleggingen in de l 7d' eeuw. Waar H. Van Oerle in 1975 er nog in
slaagde om deze stadsuitbreiding uitvoerig te beschrijven zonder maar één woord over de migranten te reppen, wordt dit
causaal verband door Van Maanen uitdrukkelijk gelegd. Ook
Jaap Noordam gaat in zijn hoodstuk over de stedelijke demografie in op de migratie en stelt zelfs : 'De stad kreeg hiermee
[migratie] een enigszins Zuid-Nederlands karakter, wat uit de
tongval nu nog steeds hoorbaar is' (p. 53). Vanzelfsprekend is
de migratieproblematiek ook aan de orde in de hoofdstukken
over kerke en religie (met de hardleerse contra-remonstranten)
en cultuur en onderwijs (universiteit).
'Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad' is een bijzonder fraai boek dat op een vlotte manier de verworvenheden van
veel recent historisch onderzoek én nieuw archiefonderzoek
presenteert. Meer kan van een stadsmonografie niet worden verwacht. Eén minpunt moet toch van ons hart. Het is onbegrijpelijk dat in dit boek op geen enkele manier gebruik gemaakt
wordt van John Desreumaux' 'Leidens weg op', een studie die

' Vooral gebaseerd op
L. Lucassen en B. de
Vries, Leiden als middelpunt van een
Westeuropees textielmigratiesysteem, 15861650. in : Tijdschrift
voor sociale geschiedenis. 22 (1986). p. 138167.

een zo prominene plaats heeft in de leeszaalbibliotheek van het
Leidse stadsarchief. Nochtans komt deze behandeling van de
poortersboeken uit de volle rnigratietijd tegemoet aan onderzoeksvragen die in verschillende hoofdstukken aan de orde zijn
en waarbij naar « oude » cijfers bij Posthumus wordt verwezen
die door Desreumaux intussen zijn gecorrigeerd. De Leidse academische wereld weet een Vlaamse inbreng wel te honoreren,
maar dan enkel als ze vierhonderd jaar achter ons ligt. ..
(LV)
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A.M. van Oosten uit Maassluis (Nederland) zoekt de personen
in de volgende huwelijksakte van Joost van Oost. voorouder
van de vraagsteller, te plaatsen : dit huwelijk voltrok zich in
Leiden in 1594. De vermelde personen moeten overwegend
binnen het migrantenmilieu in de Hollandse textielstad worden
gesitueerd.
Jan van Oost, weduwnaer van Onersvelt [ :' ]. vergeselschapt
mit Anton is Parent ende Boudewijn Carsteman zijn cosynen, mit
Catelina Soris, weduwe van Samson du Boijs vergeselschapt
met Mayke Suijsters ende Maijke Soris haer goede bekenden.

Antoon Parent was een saaidrapier afkomstig uit
Popringe en de vellenploter Boudewijn Kersteman
kwam uit Gent. Veel minder bekend zijn de.familiebanden en de herkomst van Jan van Oost. Het is niet
onwaarschijnlijk dat hij uit Poperinge afkomstig was.
Alle gegevens zijn welkom, via de redactie.
Op 4 juli 1603 huwde Francis Cooke (Coucke) in Leiden met
(H)ester Mahieu, dochter van Jacques. Beiden kwamen uit
Engeland : van Hester, geboren omstreeks 1584. is bekend dat
haar familie deel uitmaakte van de Waalse (Doornik,
Valenciennes, ".) vluchtelingengemeente van Canterbury.
Binnen Leiden waren Francis en Hester lid van de Waalse
vluchtelingengemeente; in 1606/1607 verbleven ze kort in
Norwich (Engeland). Enkel jaren later sloten ze zich in Leiden
aan bij de Pelgrim Fathers. Francis Coucke en zijn zoon scheepten in l 620 in op de Mayflower, richting Amerika. In 1623 reisden zijn vrouw Esther en drie achtergebleven kinderen hen achterna; in dat jaar scheepten ze vanuit Leiden in voor Plymouth
(Engeland). Over Francis Coucke en zijn familie is vóór 1603
niets bekend. Wellicht vluchtte hij vanuit Vlaanderen (regio
Kortrijk ?) naar Engeland, en vervolgens naar Leiden. Wie weet
meer?
In een Manuale pastorum ... ad usum episcopatus lprensis,
gedrukt te Ieper bij Antonius de Backer in 1693 1 vonden we in
de binding van het voorplat een opgekleefd stukje papier van
18,8 cm x 5,3 cm. Het is een fragment van een telling van de
veestapel, waarschijnlijk van het midden van de J7<l'-eeuw.

' Rijsel. Centrale bibliotheek van de Katholieke
Universiteit.
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Beste Westhoek-abonnee
Westhoek gaat zijn eenentwintigste jaargang in. We doen dat
met deze bundel, waarin de vier afleveringen van jaargang
2005 samen worden aangeboden. Dit laat ons toe, opnieuw,
de achterstand wat in te halen en brengt ons, opnieuw, wat
dichter bij ons streven. Dit is: in elk van de vier seizoenen een
Westhoek-aflevering stipt aan onze abonnees en lezers bezorgen.

Al die jaren bleef Westhoek werken rond dezelfde aandachtspunten. Centraal staat de vorser die in de weer is met genealogie, veelal met zijn eigen familiegeschiedenis, of zich toelegt
op de plaatselijke geschiedenis van één of meerdere dorpen
in de Franse en Vlaamse Westhoek. Met ons tijdschrift willen
we deze onderzoekers informeren, wegwijs helpen en passend
materiaal aanreiken. Dit kan in vele vormen, zoals ook deze
jaargang aantoont.
Vooreerst is er de traditie om minder evident bronnenmateriaal onder de aandacht te brengen. In deze jaargang geeft
Kristof Papin aan wat het archieffonds Vreemde steden in het
stadsarchief Gent aan de Westhoekvorser te bieden heeft. Een
tweede luik is gewijd aan een ander obligaat Westhoek-thema,
de l 6cte eeuw, de ongemeen boeiende periode waarin helaas
zoveel genealogisch onderzoek vastloopt. Germain Schoonaert wendt zijn verbluffende acribie aan om de familiegeschiedenis Maseman te reconstrueren, Werner Peene stapt in de
voetsporen van de zijn verre verwanten die hun toevlucht
zochten in Engeland, en Arnold Preneel geeft een vroege
namenlijst ( 1536) uit de kasselrij Ieper uit. Bijzonder aan deze
jaargang is de uitdieping van het thema 'criminaliteit'. Kristof Papin doet dit met een inventaris van criminele processen
van de kasselrij Ieper (nu: stadsarchief Ieper) en een studie
over de vele gezichten van de misdaad in dit gebied tijdens de
18cte eeuw.
In een vierde luikje tenslotte zet Mattias Pattyn zijn reeks van
kleinere artikelen in verband met Belle-Ambacht en Dranou-

ter verder. Boekbesprekingen en ander nieuws sluiten deze
jaargang af.
Tot slot. Westhoek is en blijft in de eerste plaats het tijdschrift
van de leden en de lezers. Wie een dwingende of minder dringende vraag heeft, een leuke vondst wil signaleren, een artikel
wil publiceren, of gewoon zijn mening over Westhoek kwijt
wil: aarzel niet om te reageren. U vindt de adresgegevens op
de cover van het tijdschrift.
4

Veel leesplezier.

De redactie
Ieper, 3 maart 2006

Het fonds Vreemde Steden in het
stadsarchief van Gent.
Inventaris van de bronnen voor de Vlaamse en Franse
Westhoek

KRISTOF PAPIN
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Het Gentse stadsarchief is, naast dat van onder meer Brugge,
Antwerpen, en Oudenaarde, ongetwijfeld één van de rijkste
stadsarchieven in Vlaanderen. Het voorhanden zijnde archievenoverzicht geeft een uitstekend beeld van de rijkdom van
de vele tientallen reeksen van dit archief1• Zoals in elke archiefdepot is er ook hier een fonds met vreemd archief. In Gent is
dit het fonds Vreemde Steden. Binnen dit fonds werden de
stukken geordend op basis van de plaats van herkomst. Wellicht is dit niet de meest aangewezen manier om dit soort
materiaal te ordenen, onder meer omdat, zoals uit onderstaande inventaris zal blijken, vele bundels en stukken betrekking hebben op meerdere steden of gemeenten.
Natuurlijk werd onze aandacht in eerste instantie gevestigd
op de gemeenten die deel uitmaken van de (ruime) Vlaamse
en Franse Westhoek. Er bestond als toegang een eenvoudig
overzicht van de gemeenten in het archievenoverzicht, en een
handschriftelijke lijst met de gemeenten (enkel ter beschikking in de leeszaal). Beide lijsten zijn onvolledig en enkel de
laatste lijst geeft de doosnummers op (enkele dozen ontbreken
op de lijst). Op het Gentse stadsarchief geeft men toe dat dit
archieffonds de laagste prioriteit heeft wat de ontsluiting
betreft, 'omdat er geen Gents materiaal in zit'. Dat laatste is
natuurlijk maar de halve waarheid, want zowat alle Gentse
randgemeenten komen ruim aan bod 2 •

' J. Decavele & J. Vannieuwenhuyse, Stadsarchief Gent.
Archiefgids, deel 1.
Oud Archief, Gent,
1983.

'Zie o.a. Vlaamse
Stam, 32 (1996), p. 7680, waar de stukken
uit dit fonds met
betrekking tot Zomergem worden beschreven.

Op de webstek van de VVF-Westhoek heeft Stefaan Riem dit
fonds reeds onder de aandacht gebracht van de zoekers, met
een vrij volledige lijst van de gemeenten die in het fonds aanwezig zijn. Slechts enkele gemeenten (o.a. Belle en Kassel)
werden uitgewerkt. Wij bouwen verder op deze onafgewerkte
inventaris, hebben de omschrijvingen van de beschreven
gemeenten aangepast, en waar nodig verbeterd en uitgebreid.
Zelf hadden wij lang geleden nota's over dit fonds aangelegd,
waaruit hier wordt geput om de inventaris van Stefaan Riem
verder uit te werken.
Het fonds telt in totaal 129 kartons met grotendeels Vlaams
archief. Daarnaast bevat het een klein aantal stukken over
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Nederlandse en Franse gemeenten. De bestaande inventarisatie telt wat fouten. Zo komt Dikkebus niet voor op de lijst
maar zit bij Duinkerke (verkeerde lezing?), en op de lijst werd
o.a. 101 bis vergeten. Andere vermeldingen wekken dan weer
valse hoop. Zo verwijst 'Eke' naar Eke aan de Schelde en niet
naar het door ons verhoopte Frans-Vlaamse Eecke. En 'Voormezeele' bevat geen stukken van de huidige deelgemeente van
leper, maar wel van een gelijknamige heerlijkheid in Lotenhulle! Sint-Pieters-Aelst lijkt, volgens de inventaris, een heerlijkheid in het Veurnse te zijn. Niets is minder waar natuurlijk.
Maar een deel van het register heeft wel betrekking op het
Veurnse ... Voor Houtem stellen zich voor Westhoek-zoekers
twee mogelijkheden (in de buurt van Ieper en in de buurt van
Veurne). Het blijkt hier evenwel te gaan om enerzijds Houtain-le-Val (een terrier met zeer mooie figuratieve plannen) en
Sint-Lievens-Houtem. Nogal wat stukken die samen horen
zitten op verschillende plaatsen. Een stuk dat afkomstig is uit
de Rekenkamer van Rijsel, wordt soms gedeeltelijk opgeborgen bij Rijsel, gedeeltelijk bij de plaats van waar de betrokken
persoon afkomstig was. Zo blijft het fonds met mondjesmaat
zijn geheimen prijsgeven. Misschien dat zoekers op deze
manier nog andere stukken met betrekking tot de Westhoek
vinden? De redactie van Westhoek houdt zich voor Uw
vondsten warm aanbevolen en zal er graag aandacht aan
besteden in zijn publicaties.
De herkomst van de archiefstukken wordt traditioneel als
'onaanwijsbaar en onduidelijk' beschouwd. Wie evenwel de
geschiedenis van het Gentse stadsarchief doorneemt en de
persoon van de bibliograaf Ferdinand van der Haeghen wat
kent (zie ook onze bijdrage over het fonds van de Vliegende
Bladen 3 ) zal veel duidelijk worden. Van der Haeghen was
hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Gent
en van 1863 tot aan zijn overlijden in 1913 lid van de archiefcommissie. Zijn zoon Victor werd stadsarchivaris van Gent
in 1882 tot aan zijn overlijden in 1916, maar bleef gans zijn
loopbaan in de schaduw staan van zijn vader. Tijdens zijn
bestuur werd ontzettend veel archief vernietigd ( l 7<le_ l 8de
eeuws) en werden de topstukken naar zowel de stadsbibliotheek als de universiteitsbibliotheek overgebracht. Het leek
alsof het stadsarchief nog slechts als een aanhangsel van de
Universiteitsbibliotheek werd beschouwd4 . Uit onze inventarisatie blijkt dat een belangrijk deel van wat in de 'Vreemde
Steden' terechtkwam eigenlijk thuishoort in het archief van
de Raad van Vlaanderen (Rijksarchief Gent). Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag het stadsarchief niet toevallig opgeborgen in de crypte van het Geraard de Duivelsteen, waar toen
(en nog steeds trouwens) het Rijksarchief van Gent gehuisvest
was. Het archief van de Raad van Vlaanderen is het merkwaardigste fonds in dit Rijksarchief5. Voor heel wat stukken
hebben we met betrekking tot hun herkomst uit het archief

3
K. Papin, Ne jete::.
jamais un papier. Het
fonds van de Vliegende
Bladen in de boekentoren i•an de universiteitsbibliotheek te Gent
geeft ::.ijn geheimen
prijs, in: Westhoek. 17

(2001), p. 99-106.
" Johan Decavele &
Johan Vannieuwenhuyse, o.c.. p.18-20.
5
Ibid" p.22.

van de Raad van Vlaanderen een directe vermelding, voor
andere stukken zijn er indirecte aanwijzingen in de inventaris
van Buntinx van dat archief. Ongetwijfeld zijn er wel wat
stukken archief op den dool, verkeerd geklasseerd of gewoon
als verdwaald stuk terechtgekomen in het fonds Vreemde Steden. Ook in het fonds Familiepapieren bevinden zich veel stukken uit processen van zowel de Raad van Vlaanderen als van
de stad Gent. Er zijn zelfs stukken in terecht gekomen die bij
het eigenlijk administratief archief van de Raad6 horen.
De aanwezigheid van vele stukken uit het archief van de Raad
van Vlaanderen zal allicht diegenen die op zoek waren naar
gouden vondsten teleurstellen, met uitzondering voor wie op
zoek is naar archief met betrekking tot leper. Er is een paar
jaar werk om de hier gevonden briefwisseling met de Ieperse
bisschoppen uit te geven en te bewerken (zie ook in de Vliegende Bladen van de Universiteitsbibliotheek van Gent, het
'kind' van Ferdinand vander Haeghen). Maar ook enkele
andere stukken zijn bijzonder belangrijke vondsten en wachten op verdere exploitatie. Het zal duidelijk zijn dat de bundel
van Ieper flink dooreengeschud is. Er is blijkbaar een gans
stuk familiearchief Clapsteen - van Craeyelingen - de Clercq
in terechtgekomen. Hoort dat thuis in een ander familiefonds?
Voor Ieper is er (misschien gelukkig) maar weinig materiaal
uit de Raad van Vlaanderen in terechtgekomen (het is toch
elders bewaard). Maar doorgaans is het aandeel van de stukken van de Raad van Vlaanderen groot. Toch toont het nog
maar eens aan hoe pover het gesteld is met de inventarisatie
van één van de rijkste rechterlijke archieven uit het graafschap
Vlaanderen, niettegenstaande de zevendelige inventaris van
Jan Buntinx. Ook in dat archief liggen nog vele meters archief
te wachten op de begerige handen van onvermoeibare zoekers.
De inhoud van het fonds Vreemde steden is divers. Dit komt
- zoals hoger gezegd - omdat een groot deel afkomstig is uit
het archief van de Raad van Vlaanderen, en het dus om losse
procesdossiers gaat. Bijzonder interessant zijn de bewijsstukken bij de processen, met onder meer wezerijakten, verkopingen, landboeken, en rekeningen. Het is natuurlijk zo dat de
meeste bundels onvolledig zijn en dat de exacte context voor
bepaalde stukken niet steeds direct duidelijk is. Wie evenwel
lang wil zoeken, zal altijd wel de waarheid achterhalen.
6
S.A. Gent, Fonds
familiepapieren, nr.
4951 (familie Prouvost) waarin een notitieboek (van
mondkosten) steekt
van Jacques Provoost
die procureur was in
de Raad van Vlaanderen (1677).

Het fonds mag omwille van zijn inhoudelijke diversiteit niet
genegeerd worden en door deze inventarisatie hopen we alleszins weer enkele vorsers op het goede spoor te hebben gezet.
Naar inventarisatie toe hebben we enkele concessies moeten
doen. Alhoewel uit de eerste beschrijvingen bleek dat bepaalde
stukken oorspronkelijk samen hoorden maar nu doorheen de
bundels verspreid zitten, hebben wij de heersende (wan)orde
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gerespecteerd. Ook werden de stukken intern niet genummerd
of in aparte mappen gestopt. We hopen maar dat iedereen
zich de discipline zal getroosten de pakken niet nog eens door
elkaar te halen. Anders wordt onderstaande inventaris een
nachtmerrie voor latere zoekers. We bezorgen onze lezers
graag slapeloze nachten, maar dan enkel met de gedachte dat
we overal wel iets kunnen vinden over das heimat unseres
jugend.
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Inventaris
Belle (Bailleul, F.) (doos 8)

- Tal van stukken uit het dossier van een proces gehouden
voor de Raad van Vlaanderen inzake de bevoegdheden van
de hoogbaljuw van de stad en kasselrij Belle:
- Oorkonde van koning Filips van Spanje, 5 mei 1652
Stukken uit een proces hoofdzakelijk in verband met het
messagierschap van de stad Belle dat na het overlijden van
Pieter Papegay vacant was ( 1667), met o.m. een akte
betreffende de collatie van het messagierschap ( 1668), een
akte i.v.m. de dispositie van de greffie van de stad Belle
naar aanleiding van het overlijden van mr. Charles Biesewal (l 602), een verklaring door Franchois Isenbrant,
voogd van de stad Belle aangaande de houding van J.B.
Dellafaille, ridder, heer van Barlesteyn en hoog baljuw van
de stad en kasselrij Belle, over de introductie van een
nieuwe pensionaris d'honneur (l 668), antwoorden op een
vragenlijst i.v.m. de verhouding van de bevoegdheden van
de voogd en schepenen van de stad Belle tegenover die
van de baljuw (1647)
Uittreksel uit het register van verpachtingen van de stadsrechten getekend door J. Berteloot, pensionaris ( l 7cte
eeuw), Uittreksel uit het register van resoluties (l 668),
retroakte: verpachting van de sergeantschepe vande camere
na het overlijden van Heindrick Hoeke ( 1606)
- Costuymen van Belle opgesteld op vraag van de Raad van
Vlaanderen, 25 augustus 1557. In deze periode werd aan
alle steden en kasselrijen gevraagd hun gewoonterecht vast
te leggen, en aan de Raad voor te leggen in functie van een
homologatie. Uiteindelijk werd ook het gewoonterecht van
Belle in gedrukte vorm uitgegeven.

- Kopie van de oorkonde van koning Karel van Spanje waarin
hij de stedelijke privileges van Belle aangaande de poorterij
bevestigt, 12 augustus 15 l 7.

- Kopie van de oorkonde van koning van Spanje waarin hij
de stedelijke privileges van Belle bevestigt, 27 december
1512.
Dikkebus (in de bundel Duinkerke, doos 46)

- Jonkvrouw Marie vande Broucke, weduwe van Jonnes de
la Toure, verpacht voor negen jaar aan Maerten Zoetaert
fs Adriaen een behuusde hofstede in Dikkebus, laatst
bewoond door Pauwels Vieren (met brouwerie & al het
halame) op 37 gemeten 1 lijn en 38 roeden voor 9 jaar, 25
mei 1626.
Diksmuide (doos 38)

- Proces voor de Raad van Vlaanderen (1708) tussen Jan
Wyns, koopman tegen de burgemeester en schepenen van
Diksmuide samen met Joannes Gisselen,facteur.
- Stuk betreffende de cisterciënzerinnenabdij Hemelsdaele,
oorspronkelijk gevestigd in Diksmuide, later overgeplaatst
naar Brugge, I 8<lc eeuw.
- Diverse uittreksels uit het register van privileges van de stad
Diksmuide (16<le eeuw). 18cte_eeuwse afschriften. Hebben
betrekking op het ambacht van de brouwers en dienden als
bewijsvoering bij een proces gehouden voor de Grote Raad
van Mechelen.
Duinkerke (Dunkerque, F.) (doos 46)

- Stichtingsoorkonde, opgemaakt door de Duinkerkse schepenen, van de arme meisjesschool in de Coevoetstraete in
Duinkerke op 14 mei 1696. Dit was een stichting door Cornille de Meulebeke, dochter van Nicolas, overleden burgemeester van Duinkerke.
- Opgave van alles wat verdwenen was uit de pavillions van
de stad Duinkerke, 27 juli 1689.
- Opgave door ridder Hubert de Chanyns, heer van Desclouseaux, raadsheer van de Franse koning, met betrekking tot
de uit te voeren werken bij de aanleg van de Vaubanvesting,
1680.
- Stuk uit het proces tussen Pieter Hersam, eiser, tegen
Alexander Jacobsen, verweerder, voor de schepenbank van
Duinkerke, 28 januari 1640.
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- Schepenen van Duinkerke oorkonden, in overeenkomst tussen Jacob Morissis en Isabeau Berghaert, voor de betaling
van 28 p. groten aan Michiel Snouckaert voor de betaling
van westers gaerne. Er zitten verschillende bewijzen van de
coopman van Brugghe in, die wellicht hebben gediend als
bewijsstukken bij een proces, 4 juni 1576.
- Stuk voor Christiaen Dryncwyn en Jhaeneken, wezen, in
verband met de aankoop van 6 gemeten land aan Maeilliaert van Brouckercke, 27 mei 1555.
10

- Stuk voor Jan van de Weepe gehuwd met Franchyne met
betrekking tot een losrente op Jan Bergaert, 17 mei 1563.
- Stuk voor Jan Herpé, gehuwd met Jorine, met betrekking
tot de verkoop aan Jooris Musaert van een stede met 72
gemeten in Upheem, 20 februari 1536 (n.s.).
- Brief van Ph. Ranson aan Mr. Demonchau te Rijsel, Duinkerke, 14 januari 1649.
- Devis de la charpente pour les bastardeaux met betrekking
tot de waterwerken, 21 februari 1680.

- Brief van Alphonse Nicolas Debrier, ridder, grand bailly
heriditaire de Dunkerque, waarbij hij dat ambt verkoopt aan
Pierre Charles Joseph Herrewyn, partageur & arpenteur
voor 3.000 f tournois, 13 juli 1772.
Ebblinghem - Renescure (F.) (doos 47)

- Rentenregister van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw in de
kerk van Ebblinghem, 1478 7•
Fromelles (F.) (doos 51)

- Uittreksel uit de parochieregisters van La Ventre (bisdom
Arras) met betrekking tot onder meer de familie Lobeau /
De Lo bel/ Tourbier, J7<le eeuw.
- Proces met betrekking tot het sterfhuis van Pieter Delobel.
Zijn zonen Pieter, Nicolas en Antoine procedeerden tegen
Jacques Petillion omwille van deze erfenis, 1736-1737.

Ghyvelde (F.) (doos 52)
7

Deze map was niet meer beschikbaar.

Wij bereiden een
uitgave voor van dit
document.

Hazebroek (Hazebrouck, F.) (doos 53)
- De schepenen en baljuw van Hazebroek bevestigen dat messire Albert van Eeckeren, ridder, hun ondergeschikte is in
de aydes et subsides, dus hun belastingsplichtige, 15 februari
1684.
- Een inventaris van de documenten en registers die na de
dood van Jan Marisael, amman van de vierschaar van
Hazebroek en baljuw van onder meer den Wijsshe, 't Morbecsche, opgemaakt door Care! Marisael. De genoemde
heerlijkheden waren toen eigendom van de heer Willem
Albert van Eeckeren, ridder. In deze inventaris vinden we
onder Cotte G de vermeldingen van terriers van de heerlijkheid Wijssche voor de jaren 1580, 1637, 1644, 1671 en 1656.

Ieper (doos 55)
- Rekening van het Sint-Nicolaasgodshuis van Ieper(= godshuis Belle) door Christoffel Navigheer, ontvanger van het
godshuis, 1668-1669.
- Afschrift van de oorkonde Terra Tempte, 1314 (vidimus
1644) 8 .
8

Dit stuk is van groot
belang, gezien het
origineel tijdens de
Eerste Wereldoorlog
allicht verloren ging.
Afschriften van oorkonden die niet in
extenso werden uitgegeven door onder
meer Diegerick en
Pirenne verkrijgen
hierdoor vrijwel de
'waarde' van het (verdwenen) origineel.
Vermelding in I.L.A.
Diegerick. lnventaire
analytique et chronologique des chartes et
documents appartenant
aux archives de la ville
d' Ypres, Brugge, 1853,
1, p. 246,247,249,

250.
9

Bijzonder interessant
proces omdat zowat
elke brouwer in de
stad klacht neerlegde
tegen de pachter van
de assisen. Dit laat toe
de brouwactiviteit in
de stad ca. 1725 te
reconstrueren.

- Bundel briefwisseling van en aan de bisschoppen van Ieper,
16cte_17cte eeuw. Het gaat om 100 à 150 brieven met betrekking tot het bestuur van het bisdom, meestal gericht aan de
bisschop of zijn administratie. De bundel is van uitzonderlijk belang voor de studie van het bisdom Ieper, het bestuur
van de bisschoppen en het Sint-Niklaaskapittel.
- Proces tussen de hoogbaljuw van Ieper, met de pachter van
de assisen, Antoine Poupaert, tegen de brouwers in de stad,
17259 •
- Tabellionarisakte met betrekking tot de verkoop door
Augustinus Verhaege aan Joannes Devettere van een huis
en erf aan de westzijde van de Zuidstraat (ten zuiden van
Pieter Lenoir), 27 december 1790.
- Stuk opgemaakt (in kopie) voor de religieuzen van Waasten, defreres Augustins de Kempen en de pastoor van Steenwerck met betrekking tot de opsluiting in de gevangenis van
het Geestelijk Hof in Ieper. Daar werden, naar aanleiding
van de Franse inval, Frans gezinden opgesloten, 1649.
- Rechtsvordering van de pastoor van Sint-Jan Ieper tegen de
kanunniken van Veurne (die naar Ieper waren overgebracht
bij de oprichting van het bisdom Ieper), s.d. (> 1567).
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- Bail de la cense appelée l'hopital St.-Jean à Elverdinge, 25
maart 1573. De 118 gemeten grond werden door Louis de
Vieulx, ridder van de Orde van St.-Jan Jeruzalem, commandeur van Blysson, aan Jan vanden Steene fs Pierre verkocht
voor de schepenen en raad van de stad Ieper.
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- Brieven van koning Filips aan de stad Ieper met de toestemming tot het verkopen van renten aan de penning 16, voor
een kapitaal van 100.000 f, en een akte van de Grote Raad
van Mechelen ter bevestiging hiervan , 15 mei 1625 en 16
juni 1626.
Vertaling van een Latijnse bulle in het Nederlands, uitgaande van de bisschop van Ieper, voor de abdis en het
convent van St.-Clara in leper, 16 september 1521.
- Fragment van de costumen van de kasselrij Ieper, }4cte
eeuw.
- Instructie voor de ghemeene brouwers van de stad Ieper
tegen Cornelis Duyn en Pieter van de Walle, 1676.
- Uittreksel uit het huwelijksregister van de Sint-Maartenskerk in Ieper van het huwelijk tussen Henricus Brockhaus
en Joanna Clara Verbeke, 1823.
- Uittreksel uit het doopregister van de St.-Jacobskerk in
Ieper van Marie Theresia Simon, 1781.
- Charter door de Ieperse schepenen van de verkoop van een
huis in de Blendeliedenplatse door de heer van Renterghem,
13 mei 1684
- Charter van de mannen van leene van Vlynckambacht (heerlijkheid gelegen in Langemark, Passendale en St.-Jacobsbuiten) waarbij meester Chaerles Piel, priester, een hofstede
in Langemark geeft aan meester Andries Chaerle, priester
van St.-Jacobs, 1654.
- Lijst van 'immeubele goederen' n.a.v. een erfenisaangifte,
18cte eeuw 10 •
- Uittreksel uit de doopregisters van Diksmuide met betrekking tot Franciscus Rabau, 1776.
- Uittreksel uit het begrafenisregister van Nieuwpoort met
betrekking tot Maria Gryson, 1796.
- Uittreksel uit het doopregister van St.-Maartens Ieper met
betrekking tot Waerlop - Swaegher, 1789.
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Het voorblad, met
de naam van de eigenaar, ontbreekt. Er is
vermelding van herberg het Hof van
Cassel in Ieper en de
akte is ondertekend
door weduwe Charle
de Klerck, Charles
Becuwe en Pieter
Paulus Dauchy. We
vermoeden dan ook
dat de goederen eigendom waren van Charles de Klerck, ook op
basis van andere stukken over deze persoon
(zie verder).

- Staat van goed opgemaakt bij het overlijden van Anthonius
Bernardus Gos fs Joannes en Petronella de Haerne. Hij was
brouwer en overleed in Sint-Maartensparochie op 3 mei
1774. Hij was gehuwd met Marie van Craeyelinghe, dochter
van Pieter en Marie Louise Prevoost. Pieter was de zoon
van Joseph en Joanna Wostyn. Huwelijkscontract opgenomen in de akte 1774.
- Akte waarbij Marie Therese Berteloot, weduwe van Pieter
van Laer en voordien weduwe van Charles de Clerck, verklaart ontvangen te hebben van Joannes Bequaert uit Boezinge 25 p. gr. Brabants courant van een rente, 15 januari
1788.
- Akte waarbij Joannes lgnatius Bequaert een rente koopt
van 200 p. gr. aan Frans Morey te Boezinge, 16 januari 1788
(zie hiervoor).
- Uittreksel uit de overlijdensakte van Jean Baptiste Rabau
te leper, jaar XI.
- Staat van goed van het stertlrnis van Charles de Clercq fs
Guillaume, overleden in de St.-Niklaasparochie in leper op
6 februari 1764. Hij was gehuwd met Marie Joanna Berteloot, dochter van Pieter en Anna Moreel. Pieter was in zijn
leven coster in Meteren.
- Uittreksel uit de burgerlijke stand van Tilburg van het
huwelijk van Jean Pierre Brockhaus fs Jean, tandeur de
drapsage, 42 jaar, met Christine Reynen.
- Akte van de Ieperse schepenen waarbij Jacobus de Keerle
fs Albert, meester timmerman, een huis met erf ten zuiden
van de Boterstraat, genaamd den fygeboom, verkoopt aan
Alistinus Dautervoudt fs Jacobus, 1 juni 1765.
- Akte van ontslag uit militaire dienst van Henri Scoutelle,
zoon van Jean-Baptiste en Catherine Cadel, geboren op 2
augustus 1774 te Steenvoorde. Akte gegeven te Belfort, 31
december 1806 11 •

11
Het stuk hoort
allicht niet thuis in de
bundel van Ieper. De
akte is interessant
omdat ze dat
verschillende militaire
campagnes van de
betrokken persoon
opgeeft en een verslag
bevat van de militaire
geneesheer.

- Akte waarbij Colete de Clercq, dochter van Charles lgnatius en Marie Therese Berteloot, verklaart 97 p. 8 s. 5 gr.
ontvangen te hebben van haar moeder in mindering van de
150 p. gr. Vlaams weesepenningen, afkomstig van de verkoop van een huis in Elverdinge. Het huis was verkocht aan
haar zoon Philippe de Clercq, 29 april 1790.
- Schepenakte door lgnatius Bouten voor Anne Marie de
Calonne, weduwe van Eugenius Roeland d' Aubert, die aan
Melchior de Vacht twee huizen in de Lentestraat verkocht

13

(ten zuiden de herberg Het Ganzeken en ten westen de herberg Blankenberge), 26 februari 1770.
- Schepenakte waarbij Anne Goedtgheluck, weduwe van
Joannes Clapsteen, een schoon huis in de Boterstraat,
genaamd den fygeboom, verkoopt aan Albertus de Keerle,
meester timmerman, 5 juni 1730.
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- Huwelijkscontract van Phillipus de Clerck, zoon van Carolus en Marie Berteloot, en Isabelle Antonia Gos, dochter
van Antonius en Marie van Craeyelinghe, 24 augustus
1790.
- Uittreksel uit het doopregister van de St.-Gilliskerk in
Brugge van Joanna Verbeke, dochter van Joannes (0 St.Niklaas Ieper, 42jaar) en Joanna Clara Onraet (0 Dikkebus,
39 jaar), 1793.
- Schepenakte waarbij Marie Therese Berteloot, weduwe van
Pieter Andries van Laeren en voordien weduwe van Carolus
de Clercq, een huis in Elverdinge verkoopt aan Phillipus de
Clercq, 31 mei 1790.
- Uittreksel uit de staat van goed van Joannes Benedictus
Clapsteen (+ Belle 17 januari 1727), keurbroeder van Ekelsbeke. Verwant met de familie Goetgheluck.
- Schepenakte van verkoop aan Benedictus Clapsteen, procureur van de bailliage van Ieper, van het huis den fygeboom,
mei 1719.
De laatste katern van het handboek van Gillis vander Straete
fs Gillis 'wonende te Rousselaere inde Noortstraete' ( 1563), met
een kopie van de wetten en costumen van Roeselare, bevat een
opgave van de salarissen voor het erfen, onterfven & wettelijkheden in de kasselrij Ieper. Dit handboek wordt vermeld bij
de gemeente Roeselare (doos 95).
Kassei (Cassel, F.) (doos 35)

- Procesdossier over de zaak tussen de deken van het kapittel
van St.-Pieters te Kassei, eiser tegen meester Carolus Provoost, toen nog pastoor van Egem, later van Westkappelle,
verweerder, met betrekking tot de betaling van de novae/tiende en de rente op de kapellanie van St.-Germanus in
Egem. Tot de bewijsstukken behoren diverse retroaktes, met
ondermeer een uittreksel uit het originele meet boek ( 1306 ?),
een uitgebreid Latijns afschrift uit een register van het bisdom Doornik ( 10 juni 1363), en een kopie uit het ontvangstboek van de voedermondrente van Clais de Codtz (1508),

berustend in de collegiale kerk van St.-Pieters te Kassei,
1717-1728.
- Verschillende afschriften met uittreksels uit de costumen van
Kassei, vermoedelijk naar aanleiding van een juridische
kwestie.
- Uitgaven op de recepte generale de Cassel, op de spijker,
1655-1659.
- Aflaatbrief (in het Nederlands) voor St.-Jozefsdag met de
Latijnse brief van Georgius, bisschop van Brugge, 14 maart
1629 (vidimus 1637).
- Uittreksel uit de costumen met betrekking tot de kerkgeboden (Steenvoorde?).
- Verschillende fragmenten van processen.

Komen (Comines) (doos 58)
- Uittreksel uit een register van het bisdom Doornik (bisschop Johannes) met betrekking tot de pastoors Edward de
Westbusch en Willem Reingot van de Sint-Pietersparochie
in Komen en Johan Daneel, 6 mei 1416 (kopie 1663).
De overige stukken in het pak van Komen hebben geen
betrekking op Komen, wel op St.-Jans-Steen in Hulsterambacht en behandelen de discussie met Kamerrijk.

Langemark (doos 60)
- Kwijtschelding aan Anthoine de Hennyns / Cabeliau van 28
jaar achterstallige rente, J6<le_eeuw.

Mesen (doos 69)
- Reglement voor het houden van het hospice in Mesen.
Drukwerk, 12 pp., jaar IX.

Meteren (F.) (doos 69)
- Staat en specificatie van de diensten en handelingen van
procureur Tramasure in het proces voor de Grote Raad te
Mechelen tussen Jan Baptiste della Faille, ridder, heer van
Baerlesteyn en hoog baljuw van de stad en kasselrij Belle, en
de schepenen van Meteren (tot 1671 ). Dit proces heeft
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betrekking op het pensionnarisschap na het overlijden van
meester Jacques Berteloot, 1669.
- Proces betreffende het recollement van een rekening van
Jaecques Cleenewerck, 1665.
Moorslede (doos 71)
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- Regels en statuten van de confrérie van Notre Dame de
Lorette in de parochiekerk van Moorslede door Paus Urbanus VIII, goedgekeurd door de bisschop van Ieper, 1625.
Nieuwpoort (doos 78)

- Brief met betrekking tot de vernieuwing van de stadsmagistraat in 1635, met aanwijzing van de personen die werden
aangesteld voor de vernieuwing (o.a. de graaf van Watou),
1635.
Oostduinkerke (doos 102)

- Stuk (onkostenrekening) uit een proces voor de Raad van
Vlaanderen tussen de burgemeester en schepenen van Oostduinkerke, eisers, en Jacobus Verbeke uit Oostende, verweerder, 1735.
Pollinkhove (in Frans-Vlaanderen?) (doos 69)

- Leenverheffing van het leen de Millam in de paroisse de
Reek, 13 maart 1512
Poperinge (doos 69)

- Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de gouverneurs
van de St.-Barbaragilde in de Sint-Bertinuskerk tegen de
kerkmeesters van deze kerk, 1727-1732 (met retroakte van
1553).
- Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de stad Poperinge en zijn baljuw Jan François de Rue de Lindhof, 1780178112.
- Brief van de schepenen van Poperinge aan de Raad van
Vlaanderen betreffende de subsidies (beden - belastingen)
voor de jaren 1652, 1653 en 1654, 15 september 1655.

Iè Zie onze. later te
verschijnen, bijdrage
over de 'opstand' van
de Poperingse elite
tegen de wereldlijke en
kerkelijke heer, de
abdij van Sint-Bertinus te Sint-Omaars.

Proven (doos 69)

- Denombrement door baljuw Nicolays de Pours van de heerlijkheid van Lamluycx in Proven, toebehorende aan Jan van
Crombrugghe, 30 oktober 1621 13 •
Reninge (doos 94)

- Verkoop van het hof te Peereboombrugghe in de parochie
Reninge door Jacob Collenbien en Jan Harynck, als voogden van de wezen van Jan Collenbien, aan Joos Byllet, 1
juni 1585 (kopie 1623).
Rijsel (Lille, F.) (doos 94)

- Fragment van de benoeming van een ontvanger, 12 augustus 15[ ..].
- Octrooi van koning Filips waarbij hij de staten van Rijsel
toestemming verleent om belastingen te innen volgens hun
aandeel in de beden, 12 oktober 1575. Bijgevoegd de Lettres
waarbij koning Filips zijn octrooi van 1575 verlengt voor
de états de Lille met betrekking tot de inning van assiettes
et impots, mei 1581.
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Voor deze heerlijkheid zie het te verschijnen werk van Kristof
Papin & Ivan Top,
Proven in de nevelen
van de geschiedenis.
Een dorpsmonogra.fie.
(te verschijnen in
2006). Dit stuk hoort
ongetwijfeld thuis in
het familiearchief Van
Crombrugghe in het
stadsarchief van Gent,
waar andere leenverheffingen en stukken
steken met betrekking
tot het goederenbeheer
van deze familie voor
de streek van Proven
en Poperinge. Andere
stukken met betrekking tot de leengoederen van deze familie
zijn te vinden in: Gent,
Rijksarchief, Algemeen
familiefonds.

- Oorkonde waarbij Arnould Carlier, baljuw van de prelaat
Englebert Desbois, proost van de collegiale kerk van St.Pieters, bevestigt dat de bestuurders van het Sint-Niklaashospitaal in de stad een rente van 84 f. hebben bezet op de
woning van Charles Boucq, 15 maart 1621.
- Stuk uit een proces tussen de parochie Wachtebeke en de
cisterciënzerabdij Marquette bij Rijsel, 1705.
- Voorgebod van de stad Rijsel met betrekking tot het drinken van wijn in defaubourgs, 1643.
- Akkoord bij de overgave van de stad, de kasselrij, Douai en
Orchies na de inname door Lodewijk XIV op 27 augustus
1667. Het akkoord telt 87 artikels.
- Uittreksel uit de rechtsgedingen van de stad Rijsel. Jean de
Bailloeul tegen Pierre Herman, meester schrijnwerker. Zij
waren curators van de verlaten goederen van Phelippe van
Oudeghem, voormalig handelaar.
- Akte betreffende het sterfhuis van Peronne Cardon weduwe
van Hipolite Braem, licentiaat in de rechten, l 7dc eeuw.
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- Fragment (in het Nederlands) uit het proces voor het Parlement van Doornik tussen Anthuenis Gillis, eiser, en Theodor Loccaert, met betrekking tot schulden, 1646.
- Brief van de Rekenkamer van Rijsel waarbij baljuw De
Horosco wordt aangemaand zijn rekening van 1642 te
maken en in te dienen in de rekenkamer, 20 september
1647.
Zie ook bij Sint-Winoksbergen.
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- Offerte voor het drukwerk van Onder::oek der statuten van
alle corpsen, konsten & ambachten van Rijsel.
- Uittreksel uit de registers van mandementen van de stad
met betrekking tot de gewichten, 1611-1622 en 1678.
- Brief met betrekking tot twee lenen gehouden van de heer
van Fretin & Daigremont (Jehan de Poix, seigneur de Schelles & damoiselle de Lannoy, dame de Fretin) met een uittreksel uit het leenregister, 12 juni 1446. Hier bijgevoegd de
Briefs (brieven) van de heerlijkheid Faucquepel, gehouden
van Daigremont (in Denneuelin), voor ridder Charles de
Fatrissart voor madame Jacqueline de Pontrenart, 1537.
- Brief aan ridder de Moncheaux, raadsheer en rekenmeester
in de Rekenkamer van Rijsel, 1639.
- Brief aan Adriaen Hauwe, hoofdschepen van het Land van
Waas, betreffende het afsluiten van de rekening, 1586.
- Stuk uit een proces gehouden voor de Zaal van Rijsel tussen
Joachim Fabiner, procureur fiscaal en eiser, en Anthoine
Molles, Mahieu Bernard, Mahieu Waucquier en Jehan
Rogier. De verweerders hadden in 157 5 in de parochie Avelin een trouwfeest gehouden, waaruit een ruzie was voortgekomen (narratief interessant verhaal), 2 mei 1578.
- Register van de recepte ordinaire van de rekenkamer van
Jehan Hommé, rekenmeester van de Rekenkamer van Rijsel, 1536, 1538, 1546.
- Verklaring waarbij Marie Crestiene de Ie Flye, hierbij gevolmachtigd door haar man ridder Guillaume Davenne, heer
van die plaats, aan Jeanne de Marman, weduwe van Florent
Davenne, haar volledige erfenis nalaat, 10 september
1657.
- Rekening van meester Nicollas Thieulame, heer van Engremont, 21 februari 1540.

- Notarisakte waarbij Andrieu Francquet van Jehan le Mestre
fs Pierre een stuk grond koopt waarop de mollin a bied van
Ennevelin staat, 31 januari 1566.
- Dieudonné Joseph Antoine geeft zijn akkoord aan de voorwaarden voor de levering aan stad Rijsel van pompes portatifs a boyans, 29 maart 1781.
- Pierre de Monchaux, rekenmeester van de Rijselse Rekenkamer en procureur fiscaal, betreffende de gevangenzetting
door het garnizoen van Ieper, februari 1649.
Voor de context zie het bijhorend stuk onder Ieper.
- Uittreksel uit het register van instructies van de Rekenkamer (f" 273v 0 ). Don Francisci de Moura & Cortessea, marquis de Castel Rodrigo geeft lettres patentes voor de
hervorming van enkele ministers en officiers van de Koning,
8 november 1664 en 7 juli 1664.
Rozebeke (doos 94)

De stukken in deze farde hebben betrekking op Oostrozebeke
(kasselrij Kortrijk), voor Westrozebeke zie de stukken bij Staden.
St.-Nicolas ten Bossche (F.)

- Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de abdij van
St.-Nicolas ten Bossche tegen de amman en de pachters van
de tienden in Zomergem en Grote Tiende in Kalken, 17161722.
St.-Omaars (St.-Omer, F.) (doos 101 bis)

- Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de kerkmeesters
van de kerk van St.-Aldegonde, eisers, tegen Andries vande
Sare, stadstresorier van Sint-Omaars, betreffende betaling
van de jaerschaere, 1609-1610.
- Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de steden SintOmaars en Sint-Winoksbergen in verband met het heffen
van tol op handelsgoederen. Met een oorkonde van Karel,
koning van Spanje, 1534.
St.-Pieters Aalst I Veurneambacht (doos 101 bis)

- Fragment van een goederenregister van Ruflaert vander
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Cauwerburg van de goederen hem toegevallen bij de dood
van Beatrijs Reyfins fa Arnout. Een deel van de goederen
ligt in Pervijze, Sint-Katelinekapelle, St.-Joris bij Nieuwpoort en in de St.-Jansstraat in Brugge. Daarnaast waren er
goederen in Sint-Pieters bij Aalst, 15<leeeuw.
St.-Winoksbergen (Bergues, F.) (doos 101 bis)
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- Proces tussen de stad Sint-Winoksbergen, samen met de
pachters Nicolas Deulx en Pauwels Mannaer, tegen de stad
Nieuwpoort betreffende de tolheffing bij het vervoer van
goederen over water, 1627.
- Stuk uit 1569 met betrekking tot de troebelen en de scheepvaart (misschien horend bij bovenstaand proces).
- Kopie van charter van Filips, koning van Spanje, aangaande
de dijken en de dijkbreuken, 24 april 1524. Bijhorend placcaet, 1584.
- Keuren & voorgeboden van Sint-Winoksbergen, uit het
bezit van de advocaat Lievin Hoylant, 1527.
- Staat van goed opgemaakt bij het overlijden van De
Horosco, heer van Quienville en grootbaljuw van SintWinoksbergen. In het dossier zitten talrijke andere stukken
met betrekking tot deze persoon, l 7de eeuw.
- Rekening van baljuw Jan Kiel en van Charles Cheut, luitenant-burggraaf, van onder meer de inning van boeten,
1649-1650.
- Plakkaat van Filips, koning van Frankrijk, waarin hij de
admiraliteit van Frankrijk vestigde in de haven van SintWinoksbergen (fragment). (Dit plakkaat werd gedrukt in
Brussel in 1624, maar is hier niet bijgevoegd).
Staden (doos 102)

- Tweede rekening van sieur Jan Wain, heer van Deldael &
Colau, administrator van Staden en Rozebeke, na uitspraak
van het Parlement van Doornik. Staden en Rozebeke waren
eigendom van ridder Jan de Carnin, zoon van Jan Baptiste
François de Carnin, 1684-1687.
- Opgave van renten in Staden, Rozebeke en Heyde, 16811685 en 1688.
- Project van rekening van de administrator van Staden en
Rozebeke, 1690-1694.

Valenciennes, (F.) (doos 104)
- Verslag van de ondervraging met de massars van Valenciennes betreffende het domein (in de commissie financiën),
1664
- Derde rekening van Loys de la Croix voor de ontvangst van
de nieuwe belastingen in de stad Valenciennes, tot 7 september 1608.
- Fragment stadsrekening Valenciennes, 1608.
- Rekening van de stadsversterkingen van Valenciennes door
Louis de la Croix voor een jaar vanaf 8 september 1604.
- Idem, vanaf 8 september 1605.
Veurne (doos 104)
- Openbare verkoop van de goederen van Marcq Grimminck,
gelegen in de Kasselrij Sint-Winoksbergen, en in de steden
van Veurne, Sint-Winoksbergen en Kassei. De goederen
werden op verschillende plaatsen te koop aangeboden (o.a.
te Gent), 28 november 1661.
- Proces tussen de wet van Veurne en de wetten van Ieper en
Waasten met betrekking tot de repartitie van de belastingen, 1730; met onder meer een brief van Gadifer, abt van
de Sint-Nicolaasabdij, 23 juni 1666.
- Memorie voor Pierre Martin Ollevier, kerkmeester in Izenberge, met betrekking tot de amortisatie van lenen, 1745.
- Proces tussen enerzijds François Emmanuel Baelde,
krikhouder van Veurne, en Hendricq George Baelde, en
anderzijds Zannequin, burgemeester van Veurne, en de procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen, 1733-1735.
- Bundel van losse stukken m.b.t. de drooglegging van de
Moeren (100-tal stukken) voor de J6dc_ 17<le eeuw. Deze
komen uit de erfenis van de graaf d'Herouville die de
Moeren verkocht aan de markies de Becelaer in 1767.
Veurne-ambacht (doos l 04, zelfde bundel als Veurne)
Vladslo (doos 105)
- De schepenen van het Brugse Vrije oorkonden dat Cornelie,
de weduwe van Jacob Reepere en voordien van Jan Andries,
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een losrente van 4 p. parisis, de penning 18, verkoopt aan
de kerk van Vladslo, bezet op 10 gemeten 1 lijn 92 roeden
land, 23 maart 1735. Er werd van deze akte een kopie
gemaakt voor de pastoor en de kerkmeesters van Vladslo
op verzoek van Pieter Jacbus van Middelem, 1754.

Vlamertinge (doos 105)
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- Brief aan de eersaemen ende discreten Guilliames Tryoen,
wonend buiten de Walpoort te Gent, van zijn kozijn Andries
de Wilden betreffende een betaling aan Pierre Mannes
(wonende aan de Leertouwersgracht in Gent) van een rudderspenning voor 3 jaar (waarvan betaling werd verricht aan
Nicolas Cousyn), 6 mei 1582.

Waasten (doos 108/110)
Deze bundel is niet meer beschikbaar.

Zandvoorde (bij Oostende) (doos 116)
- Documenten aangaande de inundaties van Zandvoorde,
1625, 1626, 1631, 1663.
- Oorkonde van koning Filips van Spanje aangaande een
rekwest van de gemene ghelande van de Swaenhouck,
1663.

De familie Van Peene(n):
vluchtelingen tijdens de 16de eeuw

1

WERNER PEENE
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Eerste contact en onderzoek

We schrijven anno 1996, 15 juli. Een brief uit Marden (Kent)
beheerst het dagnieuws, temeer dat de afzender William James
PEEN is. Via de Kent Family History Society en de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde komt William op het spoor van
mijn adres. Hij vraagt zich af of hij mogelijks afstammeling is
van de Vlaamse Peene's. Zijn vermoeden gaat uit naar de lakenwevers, die op uitnodiging van Edward III in de 14cte eeuw, zich
voor het eerst vestigden in Cranbrook (Kent).

1 Een inleidend artikel
verscheen in het tijdschrift van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde, Vlaamse
Stam, jg. 33 ( 1997),
p. 21-28, enjg 38
(2002), p. 366-370,
alsook in: Huguenot
Families, The Huguenot Society of Great
Britain & Ireland,
september 2002, nr. 7.

Reeds geruime tijd heeft de familie VAN PEENE uit Roeselare
in de periode 1550-1600 belangstelling gekregen, niet alleen van
mijzelf, maar ook van diverse historici. Het was algemeen
gekend dat deze familie tijdens de godsdienstperikelen vluchtte
naar Engeland, alwaar zij de grote voortrekkers waren van het
Calvinisme in Londen. Dat William J. PEEN van deze familie
afstamt lijkt mij zeer waarschijnlijk, omdat zijn oudst gekende
voorvader Daniël PEENE (geboren ca 1660) is. Daniël is een
naam die we frekwent terugvinden bij de afstammelingen van
de Roeselaarse familie. Of we hier ook nog de Zeeuwse familie
kunnen aankoppelen blijft nog open. Ook daar vinden we in
het begin van de l 7cte eeuw de naam Daniël terug.
Een fietstrip, daags na ontvangst van de bewuste brief, leidt ons
van Ramsgate, door het prachtige landschap van Kent, naar

Het dorpje Peene in Groot-Brittanië

Pean Hill

Marden en leverde heel wat informatie op. Van de gelegenheid
maakte ik gebruik om een bezoek te brengen aan het Engelse
dorpje Peene (bij Newington-Folkestone).
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Terloops gezegd, de kanaaltunnel komt niet uit in Folkestone,
maar op het grondgebied Peene. Over de oorsprong van de
naam PEENE als dorp kreeg ik nog steeds geen antwoord. Op
een kaart uit 1898 is de schrijfwijze zelfs PEAN. Ter plaatse
vinden we zelfs een Peene-cottage en een heus gerestaureerd
Peene-station. Tussen Whitstable en Canterbury vinden we een
"Pean-Hill".
Maar wat mij het meest boeide waren de contacten met William
PEEN. Een hartelijk onthaal was de aanleiding voor een boeiende tweedaagse. Kopies werden uitgewisseld en bestudeerd
over de familie PEEND - PENDE - PEENE - VANPEENE
uit de l Sde en de l 6de eeuw. Het meest opmerkelijke bij een eerste onderzoek was dat de naam PEEND en PENDE, soms
afwisselend in dezelfde akte, als PEENE werd geschreven en
dit hoofdzakelijk in de akten uit de l 5de_eeuw. De tweede dag
van het bezoek was voornamelijk gewijd aan het zoeken naar
tastbare bewijzen van de aanwezigheid van de familie PEEN(E)
in de streek. Sutton-Valence en Boughton-Monchelsea waren
hiervoor de uitgezochte plaatsen. We vonden er een Peene-bam
en zelfs een Peens-lane.
Tot in 1992 was de eigenaar van de boerderij, hoe kan het ook
anders, John PAINE. l 9<le_eeuwse grafstenen met de naam
PEENE (zoals er nog zo vele zijn in Kent) vonden we er eveneens terug.
Geladen met heel wat kopies kon de terugreis worden aangevat
en werden de puzzelstukken in elkaar gepast. Veel tijd kreeg ik
niet om een eerste verwerking te maken. Enkele dagen nadien
volgden nog heel wat kopies van last wil/'s van die familie uit
Engeland. Hierbij waren ondermeer twee belangrijke, namelijk
de last wil! of testament van Lucas VAN PEENE gedateerd 3
juli 1577 verleden voor notaris Paulus TYPOTS en een akte
over William PENN ( 1644-1718), de stichter van Pennsylvania.
Merkwaardig bij deze laatste is dat het wapenschild van hem
gelijkenissen vertoont met dat van de familie VANSUYTPEENE uit Vlaanderen en Frankrijk. Verder onderzoek is hier
eveneens bezig.
De grote vraag blijft echter nog open: is William J. PEEN
afstammeling van Lucas VAN PEENE uit Roeselare of is
Lucas tijdens de godsdienstoorlogen gevlucht naar zijn familie
in Engeland die reeds vroeger naar ginder was getrokken en is
William aldus familie van de familie PEEND - PENDE? Tot
deze laatste mogelijkheid zie ik als reden dat wellicht reeds eerder contacten waren in Engeland voor deze Lucas omdat hij en
zijn kinderen onmiddellijk belangrijke posten kregen in Lon-

William Penn

den. Mogelijks was het pad voor hen reeds geëffend door hun
familie, met name de familie PEEND - PENDE, die toen ook
reeds in aanzien stond.
Opmerkelijk in het hele onderzoek is ook dat slechts sporadisch
de naam wordt geschreven als PAINE, PAYNE of PINE. Enkel
in de registers van de Dutch Church in Londen vinden we ze
momenteel terug.
Het verhaal wordt met de dag boeiender en te zien aan de resultaten van dit onderzoek kunnen we gerust zeggen "wordt beslist
vervolgd".
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Een merkwaardig persoon: Lucas VAN PEENE

2

Cataloge van den
Namen en de Toenamen der Lidmaten
onser Gemeinte wonende binnen ende
buyten de Stad Londen, mitsgaders haren
handel, ende Tyd haerder Woonste: anno
1617: "Caffa, Passementwever Care! van
Peene van Rousselare
hier ghewohnt 50
Jaren". bron: Huguenot Society, Londen.
3
Zie bijlagen: inschrijvingsdocument
4
Godifridus WINGIUS ( Godfried van
Winghen) was reeds
minister sinds 1563 en
kwam van Sandwich.
Hij overleed te Londen in 1590
5
Bartholomeus WILHELM!, geboren in
Naarden, en vertrokken naar Dordrecht in
1572.
6
Antheunis SYLVANUS, soms Georgius
SYLVANUS (Joris
WYBO), komt van
Emden en overleed in
Londen in 1576.
7
Return of Aliens
1571- Dowgate Warde:
Lucas van Pyene, marchaunte, horne in Flanders, in Englande 4
yeres, and in the said
warde.

Hierboven werd
uitgebreid een
inleidende situatieschets gemaakt
Handtekening Lucas II
van de Roeselaarse
familie
VAN PEENE die zich in
PEEN EN
Londen vestigde.
'1594-15
99"4i
In dit item wil ik
concreter ingaan
Inscriptie in Dutch Church Londen
op de belangrijkheid van Lucas VANPEENE (0 Roeselare tussen 1542 en 1555,
+ Londen 1587). In dit hele verhaal zullen we gemakshalve
spreken van Lucas VANPEENE I, Il, III.
Lucas VANPEENE 1 (de oudere) moet ca 1518 geboren zijn,
vermoedelijk in Roeselare, als zoon van Gillis VANPEENE
(deze laatste is mogelijks reeds overleden in 1531 ). Lucas I
vertrok, samen met zijn gezin en enkele familieleden in 1567
naar Londen. Dat zijn broer Care! hem eveneens vergezeld
heeft op dat moment blijkt uit een aankondiging in 1617 2 •
Lucas 1 was gehuwd met Maria PEMELS. Zijn vrouw heeft
de overtocht niet meegemaakt, vermits zij ca 1559 overleden
is. Hun huwelijk was gezegend met minstens 9 kinderen,
waaronder Lucas II. Lucas 1 was reeds
in 1569 tot ouderling3 benoemd in de
Londense vluchtelingenkerk Austin
Frairs onder het "ministerschap" van
Godifridus WINGIUS 4 , Bartholomeus WILHELMI5 en Antheunis
SYLVANUS 6 • In 1571 vinden we hem
terug als verblijvend in Dowgate
Warde en op dat ogenblik vermeldt
men dat hij reeds 4 jaar in Engeland
verblijft, wat een bevestiging is dat hij
in 1567 uitgeweken is vanuit Roeselare7. In 1568 woonde de hele familie Austin Friars Londen
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Testament en Last Will Lucas I VanPeene

tezamen in het huis van Michiel CORSELIS, een aanverwante
van hen. Blijkbaar was dit huis goed bevolkt want de Engelse
teksten vermelden " his house is very much pestered ll'ith numbers of strangers". In 1576 vinden we hem terug in de parochie
All Hallows the Less, samen met zijn broer Rogier. Eens
temeer een bevestiging wanneer we hem terugvinden in de
ledenlijst van de Dutch Church van 1567, samen met zijn
broer Maerten. Op 5 oktober 1576 onderschrijft hij een verbintenis om jaarlijks 20 shilling te geven gedurende 3 jaar, ter
ondersteuning van de studenten. Zijn broer Rogier doet op
dat moment hetzelfde. Deze laatste heeft dit herhaald op 7
augustus 1581. Lucas VANPEENE 1 overleed te Londen op
3 maart 1577. Zijn testament vonden we terug in Londen
verleden voor notaris Paulus TYPOTS. "Testamentum Luce
Vanpeene pochie S (an) ti Laurent ij ponontuey(?) defunct. Considering the scripturel ... /imprimis my last ll'ill and decise ys
that Charles my sonne shall vercave all whatsoener into me ys
belonging and execute and minister the same according to the
tenor of this testament. Also that Reneers Backerell and
Michaell Corselis my sonnes in lawe shall heve outsight that all
my affaires may be made even and ij I doe not any thing that
the same before all the daye be paide and the sheirting up of the
accompt being made there shalbe taken of the remayning goods
inprimis sextene pounds sterlingfor the poore of the dutch congregacon in London my brethren and sisters in the Lord and
three pounds for the preachers of the church to we te two pounds
for James De Coninck and one poundfor Godfrey Wingius, and
( ... ?) twelve pounds sterlingfor little Lucas my youngest sonne
that he may studye a ll'hole yeare and moreover for Roger my
brother thirtie pounds sterling or aight pounds sterling yearly

during his life and if he chaunced to dye before his wief then she
shall heve six pounds sterling yearely during her life/ .. ./and
further Jacomina his daghter shall have five pounds sterlinge
and Jane Vandercley ten shillings further the rest shalbe devided
among my six children sonnes and daughters every one portion
equally without that ether thone or thoter shall have any more
advantage but such as herem is noted/ .. ./ I doos require of
Michael! and Charles that they shall assiste little Lucas and
take care and kepe that (. .. ?) the Lord hath given him to his
wife/ .. ./ my hand in the yeare of our Lord Jesus Christ 1577 the
sixt of june in London subscribed by mey Lucas Van Peene. "

8

J.H. HESSELS.
Ecclaesiae LondinoBatavae Archivum Il/,
Cantabridge, 1897,
n° 879.

We halen uit dit testament
duidelijk dat zijn jongste
zoon Lucas VANPEENE II
heel speciaal wordt vernoemd
en dat hij goed diende opgevolgd te worden, wellicht
omdat hij de enige uit het
gezin was die verder studeerde. En dat heeft zijn
vruchten opgebracht. Deze
Lucas II moet tussen 1542 en
1555 geboren zijn te Roeselare. We vinden hem terug
onder diverse schrijfwijzen
van zijn naam: (van)
PEENEN, PENE, PENIUS,
Volderskapel in Gent
PAENIUS, PENNEN en zelf
ondertekende hij verschillende keren stukken met
PEENE8. In april 1579 studeert hij in Genève en in 1580
verblijft en studeert hij in
Neustadt. Daar wordt hij
Inscriptie in de Volderskapel
zelfs als "Alumnus" betiteld
in Gent
en logeerde zelfs bij de niet
onbekende Hieron ZANCHIUS. Voor heel wat hervormde
kerken moet zijn naam goed in de oren hebben geklonken.
Reeds op 12 april 1579 deed Brugge een verzoek om hem als
predikant te krijgen, dit samen met Assueres VAN REGENMORTEL. In 1581 herhaalden zij dit opnieuw evenals Brussel. Ook Keulen was in 1580 op hem belust. Van 1582 tot
1584, mogelijks reeds in de zomer van 1581, verblijft hij echter te Gent verbonden aan de Volderskapel gelegen aan de
Brabantdam. Hij was er samen met Jan VAN CROMBRUGGHE (1578-1584) en Lieven VAN DEYNZE (15811582) predikant. Vanaf 1579 kreeg een anti-roomse politiek
van Jan VAN HEMBYZE de bovenhand en werd zelfs een
absoluut verbod van de katholieke godsdienst uitgevaardigd.
Momenteel bevinden zich in deze Volderskapel 3 muurpane-
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len met de namen van de predikanten. Een houten muurpaneel vereeuwigt op dezelfde manier de lijst van de predikanten9. Op 17 september 1584 boekte Alexander Farnèse een
overwinning in Gent, en om die reden moet Lucas II rond
deze datum naar Londen vertrokken zijn. Niet-katholieken
mochten dan nog maximun 2 jaar in Gent blijven. Londen
kreeg de voorkeur boven alle andere kerken en hij werd in
november 1584 tot hulppredikant aldaar benoemd. Eenmaal
te Londen huwde hij er op 8 februari 1586 met de Antwerpse
Jacoba ROMBAUTS. Tussen 1585 en 1587 werd hij af en toe
"uitgeleend" aan de kerk in Sandwich. In 1586 probeerde de
Friese stadhouder, graaf Willem Lodewijck, hem zelfs in zijn
regio te krijgen, maar de Londense kerkraad liet hem niet los
en weigerde deze aanvraag. In juli 1586 verblijft hij toch een
korte periode in Leeuwaarden. Volgens Ruytinck 10 was hij
predikant in Londen van 1586 tot 1587. Uit officiële stukken
van Hessels' verzameling merken we op dat hij er reeds was
op 17 mei 1585 en ongeveer half augustus 1586 zou hij overleden zijn. Nochtans kan deze laatste datum evenmin juist
zijn, gezien zijn enige zoon Lucas III geboren is 3 maart
1588 11 • Moens vermeldt dan ook duidelijk "3 mar. 1588 VANPEENE Lucas fs defuncti D. Lucas". Hij kan dus hoogstens
in 1587 overleden zijn. Uit dit hele verhaal blijkt dat hij minstens 32 jaar en maximum 45 jaar is geworden. Zijn zoon
Lucas III is een nog korter leven gegund. Hij overleed reeds
op 6 augustus 1615 te Londen op 27-jarige leeftijd. Van hem
vonden we eveneens het testament terug. Hij had dit reeds
laten opmaken op 16 oktober 1607 voor notaris Severin RUBBERT in Middelburg-Zeeland. Was er een reden om op zo'n
jonge leeftijd zijn testament op te maken? Mogelijks speelde
zijn gezondheid hier een rol in. Hierin verklaarde hij
"ninetheen yeares or thereabout, borne in London" te zijn.
Aan de kinderen van John, Roger, Charles VAN PEENE en
Michaell (vermoedelijk CORSELIS), geeft hij "everyone off
them three and thirthye pound and sixe shillings and eighte
pennie ftemish". Ondertussen is zijn moeder, Jacoba ROMBAUTS, hertrouwd te Middelburg-Zeeland op 28 augustus
1593 met de zoon van zijn vaders broer, Pieter VANPEENE
(zoon van Charles en Pauline GOOSENS). Deze Pieter is in
Roeselare geboren voor 1552. Blijkbaar kreeg Pieter de
opdracht de uitvoering van zijn testament op te volgen: "to
be managed by Peter VANPENEN, the father in lawe of
him".
Dit hele verhaal brengt met zich mee dat er toch mogelijks
een verband moet gezocht worden tussen de Roeselaarse
familie VAN PEENE en de Gentse voorouders van Hypoliet
VAN PEENE (tekstdichter van ons Vlaams volkslied). Had
Lucas II reeds een eerder huwelijk aangegaan en had hij kinderen in Gent? Hierover vinden we niets terug, waardoor deze
stelling zeer klein wordt. Meer aannemelijk is, dat familie van

9

Met dank aan D.
Freek-Jan DAANE,
voormalig predikant
in deze kerk.
10
Gheschiedenissen
ende Handelingen die
voornemelick aengaen
de Nederduvtsche
Natie ende ·Gemevnten
wonende in Engelant
ende int bysonder tot
Londen. vergadert door
Symeon Ruytick. Ceasar Calandrinus ende
Aemilius van Culenborgh, dienaren des
Godlicken Woords,
uitgegeven door J. J.
van Toorenenbergen;
in de Werken der Marnix-vereniging, serie
III, deel I, Utrecht,
1873.
11
W. J.C. MOENS.
The marriage, baptismal. and burial registers, 1571to1874 and
monumental inscriptions of the Dutch
Refoni1ed Church,
Austin Frairs, London,
Lymington. 1884.

hem zich eveneens in de periode 1560-84 in Gent heeft gevestigd. We vinden er immers een Karel VAN PEENE terug die
er overleed ca 1566 12 . Deze was gehuwd met Janneken
LANCKERS. Merkwaardig is ook dat we in 1612 een randnota vinden bij het huwelijk van een zekere Zusanna VAN
PEENE die huwt met Jacobus CORNELIJ, waarbij een Anna
Sara JANSSENS wordt vernoemd. Is zij te vereenzelvigen
met de Anna JANSSENS die in Gent in 1615 huwde met
Petrus VAN PEENE, voorvader van Hypoliet? Onmogelijk
lijkt dit laatste niet. Verder onderzoek zal beslist nog uitsluitsel hierover geven 13 •
De families (VAN) PEENE(N) in Nederland

12

SARoeselare, Staten
van goed, nr. 889/100:
Staet van Karels Van
Peene en Janneken
Lanckers, overleden te
Ghendt, met 1 kind
Karelkin, bastaerd,
acte juli 1566/ 2 september 1566.
13
Mijn grote dank
gaat bij dit verhaal in
het bijzonder uit naar
de verantwoordelijken
van de Nederlands
Hervormde Kerk
Austin Frairs in Londen en D. Freek-Jan
Daane, voormalig
predikant van de Nederlands Hervormde
Kerk in België te
Gent, voor het ter
beschikking stellen
van hun bibliotheek.

Het derde luik van dit verhaal
situeert zich eveneens op het
einde van de l 6<le eeuw - begin
l 7de eeuw. De huidige grote
aanwezigheid in Nederland
van de familienaam (VAN)
PEENE(N) trok ook mijn
aandacht. Het was reeds duidelijk dat de naam reeds
voorkwam in zeer vele
Zeeuwse kwartierstaten.
Allen gingen ze terug tot bij
een zekere Daniel Joriszone
VAN PEENE(N). Bij het uitpluizen van de voorouders
Obiit in de Hooglandse Kerk in
van de nog levende families
PEENE, VAN PEENE en Leiden. Links onderaan wapenschild Van Peene
VAN PEENEN bleek dat zij
allen terug te brengen waren
tot die ene zelfde stamvader Daniel Joris die voor 1590, mogelijks in Westkapelle, was geboren. Hij huwde er met Huybrechtje HUYBRECHTS, een Westkapelse vroedvrouw,
geboren rond 1575. In 1619 was Daniel reeds ingeschreven als
poorter van Westkapelle. Hij was er zelfs schepen in 1627 om
tenslotte in 1642 de burgemeesterssjerp in deze gemeente te
dragen. Dit ambt heeft hij nog enkele jaren kunnen uitoefenen
tot zijn overlijden tussen 10-11-1645 en 28-09-164 7. Het gezin
werd gezegend met minstens 7 kinderen. Uit akten blijkt ook
dat hij een broer had, David Joriszone. Uit dit alles mogen we
zonder twijfel aannemen dat hun vader Joris noemde.
De grote vraag blijft nu: Wie is Joris VAN PEENEN? Heel
wat archief blijkt in Westkappelle uit deze periode verloren
te zijn gegaan. We vinden er over Joris nagenoeg niets terug.
Nu blijkt dat we een Joris terugvinden tussen 1560 en 1570 in
Londen. Een tweede aanknopingspunt met hem vinden we in
Ronse. Daar beschrijft J.H. BEKOUW in zijn Bannelingen en
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vluchtelingen uit Ronse 14 onder diverse schrijfwijzen Joris VAN
PEIJNE, VAN PAINE, PAYNE, VAN PEENE. Hieruit blijkt
dat hij tussen 1575 en 1587 kinderen had die in Keulen waren
geboren. Toch bevindt er zich geen Daniel of David tussen.
Vermoedelijk is hij na Keulen naar Westkapelle gekomen,
want onze voornoemde Daniel vinden we terug als geboren
in Westkapelle. Dat onze Joris mogelijks banden had met de
Roeselaarse familie was mogelijk. Want ook van deze familie
vinden we telgen terug in Ronse. Ik vond echter geen familieverbanden. In Keulen zien we echter dat Joris als getuige
optreedt bij het huwelijk van Herman FAUKELIUS, jongman uit Brugge, met Elisabeth DELIJNCK. Had Joris misschien contacten in Brugge? We vinden er inderdaad een
Georges VAN PEENEN terug, als zoon van Jean en Elisabeth
COLINS, en er geboren rond 1540. Hij huwde met Anne
MARISSAEL. Tijdens zijn periode in Brugge had hij o.m. 1
zoon Jean VAN PEENEN die vermeld staat als "consul der
Staten Generaal der Nederlanden in St. Jean d'Alep in Turkeye". Wanneer we de andere aanverwanten bestuderen dan
zien we dat zijn broers zoon Josse in 1586 wordt onthoofd
omdat bij de stad Brugge in handen wilde geven van de Prins
van Leicester, die toen gouverneur was van Holland. De kinderen van een andere neef van Joris (alias Georges) vinden
we eveneens terug in Nederland. Een heel belangrijke aanwijzing is het feit dat het wapenschild, dat terug te vinden is in
Brugge 15 en in Leiden 16 , gelijkenissen vertoont. De lelie en de
pijnappel komen er telkens in voor. Al deze gegevens mogen
ons nagenoeg met zekerheid doen aannemen dat Joris uit
Brugge afkomstig was. Verder onderzoek is hier volop
bezig.

Een tweede familie VAN PEENEN die zich in Nederland vestigde in dezelfde periode is afkomstig uit het Noordfranse
Belle. Pieter VAN PEENEN vestigde zich in Amsterdam als
wolkoopman. Heel merkwaardig hier is dat van zijn 12 kinderen uit 4 relaties geen afstamming tot heden is bekend vanuit mannelijke lijn.
Een derde familie in dit gebied komt eveneens uit NoordFrankrijk. Guiljam VAN PEENE gehuwd met Jacomyne
WIJGAERT was afkomstig uit Hazebrouck. Zij kinderen
vestigden zich in Middelburg.
Een vierde familie kwam uit Eecke (Noord-Frankrijk). Twee
broers Jacob en Zacheus vestigden zich, in een latere periode,
in Leiden. Zij moeten rond 1640 in Nederland aangekomen
zijn. Of zij aanverwant waren aan de reeds aanwezige families
VAN PEENE is onbekend. De naam van hun vader heb ik
evenmin kunnen achterhalen. Evenals de tweede en de derde
familie is ook hier geen nakomelingschap in mannelijke lijn
bekend tot in de huidige tijden.

14
J.H. Bekouw. Bannelingen en 1•/uchtelingen uit Ronse. Naarden 1941
15 Hetzelfde wapenschild zoals in Leiden
vinden we terug in het
werk van Ed. Dhont De Waepenaert, Quartiers généalogiques des
famillles Flamandes.
Brugge, 1871. p. 223,
265 en 474.
16
Zie afbeelding

De éénzaat Jan VAN PEENE

In de Westhoek vinden we dan nog de sporadische vermelding
van de timmerman Jan VAN PEENE terug in de periode
1560-1568. Wellicht was hij één van de 17 bosgeuzen die in
september 1568 in Oostende, vanuit Engeland, aanmeerden
om de Westhoek onveilig te maken onder leiding van Jan
CAMERLYNCK. Plundering, vernieling en doodslag was
hun motief. Het verging de groep echter niet al te best. Eén
voor één werden ze opgepakt. Naast Pieter DE BUSERE,
Pieter DAMMAN en Jan DE COTS, werd Jan VAN PEENE
ook aangehouden en tot de galg veroordeeld op 22 oktober
1568.
Tot welke familie Jan behoorde heb ik nog niet kunnen achterhalen.
Besluit
Uit het hele verhaal blijkt dat de familie Van Peene(n) uiterst
actief was tijdens deze belangrijke periode in de geschiedenis.
We kunnen wellicht ook aannemen dat de Roeselaarse familie eerder omwille van hun godsdienst aan de uitwijking hebben deelgenomen, terwijl de Noordfranse tak dit wellicht
meer om economische redenen heeft gedaan. Dit mogen we
veronderstellen omdat de Roeselaarse VAN PEENE's zich
meestal actief manifesteerden in het kerkelijk leven in Londen, terwijl de Franse tak zich laten opmerken als "koopman
in wol". Meer info is terug te vinden op de familiewebsite:
http://www.peene.net/.
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A. De Roeselaarse familie
1.1 Gillis VAN PEENE, geb. voor 1500, mogelijks overleden voor
1531.
Had mogelijks nog 2 andere :::onen: Claes en Gillis. Deze laatste Gillis
is mogelijks gehuwd met Francine P YNTAFLO UR (zie hierna).

Kinderen:
1. Lucas 1 VAN PEENE (de oudere), geb. Roeselare ca 1518
(zie II. 1).
2. Charles VAN PEENE, geb. Roeselare? voor 1532 (zie
11.3).
3. Rogier VAN PEENE (zie 11.5).
4. Mechelyne VAN PEENE (zie 11.7).
5. Guilliaume VAN PEENE (zie 11.9).
11.1Lucas1 VAN PEENE (de oudere), geb. Roeselareca 1518,
linnenwever-koopman,
Tr. Maria PEMELS, overl. ca 16-10-1559.
Uit dit huwelijk:
1. Charles VAN PEENE DE ZUYDPEENE, geb. Roeselare voor 1532 (zie 111.1).
2. Maerthin VAN PEENE, geb. voor 1551,
Tr. voor 1558 Passchyne VANDERSTRAETE, overl.
Engeland, dr. van Pieter VANDERSTRAETE en Colyne
DEECHBROOT.

Inschrijving van Lucas I Vanpeene als ouderling in Dutch Church

17
Het betreft hier geen
volledige afstammingen

3. Jan VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1552 (zie III.6).
4. Rogier de jonge VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1553
(zie 111.8).
5. Lucas II VAN PEENE (de jongere), geb. Roeselare voor
1555 (zie 111.10).
6. Agnees VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1556 (zie
III.13).
7. Joosyne VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1557 (zie
111.15).
8. Michiel VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1558 (zie
111.16).
9. Jackemyne VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1559.
Tr. (1) Londen 26-02-1579 Hermes BACQUEREEL.
Wedr. van Agnees VAN PEENE, tr. (2) Londen 25-09-1582
Artus VANCAMPEN, geb. Antwerpen. Tr. (3) Londen
09-01-1588 Hans STOCKBRIGGS, geb. Londen.
Ill.1
Charles VAN PEENE DE ZUYDPEENE, geb. Roeselare voor 1532, linnenkoopman, overl. voor 1617.
Tr. (1) Londen 05-05-1584 Marguerite LE VASSEUR, geb.
Rijsel, overl. na 1618. Hertr. Pieter BROCHARD, tr. (2) Janneken VANRECKEM. Hertr. David CAMBIER.
Uit het eerste huwelijk:
1. Daniël VAN PEENE, geb. Londen 27-06-1585.
2. Maria VAN PEENE, geb. Londen 01-01-1587.
3. Carolus VAN PEENE, geb. Londen 28-04-1588.
4. Elisabeth VAN PEENE, geb. Londen 17-08-1589, tr.
Samuel GILLIS, geb. 1582.
9 kinderen.

5. Jeremias PEENE, geb. Londen 16-11-1589, overl. Hawkhurst. Overleden ca 22-7-1619.
Tr. Bennette X.
6. Paulus VAN PEENE, geb. Londen 22-11-1590, overl. Den
Haag 20-07-1656.
Student aan de Leidse universiteit. Hij is er ingeschreven op
26-05-1607. Op 02-06-1613 was hij ingeschreven aan de universiteit van Geneve. In mei 1613 ivordt hij in de faculteit Theologie
vermeld van Basel. Als 25-jarige is hij op 3 november ingeschreven
in de faculteit rechten van de Leidse universiteit samen met Daniel
Van Solt, Peter Courten en Baldwin Hamey. Op 2-02-1621 legde
hij de eed af aan het Hollandse Hof In 1643 ivas hij raadgever
van Descartes tijdens de Utrecht-Crisis tijdens de vergaderingen
van het Vroedschap van Utrecht. (bron: Dr. Jeroen M. M. van de
Ven, Universiteit van Utrecht.faculteit der Wijsbegeerte, geschiedenis van de Nieuwere Filosofie, Heide/berg/aan 8 postbus 80.126
3500 TC Utrecht).

Tr. Jeanne GILLIS, geb. Amsterdam 11-02-1608, overl.
Den Haag 07-03-1655, dr. van Jean GILLIS.
7. Maria VAN PEENE, geb. Londen 1591, overl. na 1667,
tr. Pierre GILLIS, geb. 1584, zn. van Brisse GILLIS en
Jehenne (gezeid ADIN) DE MONCHEAUX.
8 kinderen.
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8. Lucas VI VAN PEENE, geb. Londen 27-06-1592.
Hij huwde mogelijks een 1ste maal met Anthonette VAN RONSBURCH op 24-10-1620 te Zerooskercke.
Tr. Middelburg 14-10-1625, attestatie gebracht van Amsterdam op 03-11-1625 (getuigen waren Samuel van Peene, broer van
de bruidegom, en Pieter van Peene, vader van de bruid. Echtge-
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note is Cathelyne VAN PEENE, geb. Middelburg, dr. van
Pieter VAN PEENE.
9. Samuel VAN PEENE.
Uit het tweede huwelijk:
10. Deborah VAN PEENE, geb. Londen 15-02-1607.
Ill.6
Jan VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1552, overl.
Londen voor 1582.
Tr. Marie TYBAULT, geb. Ieper, overleden ca 14-10-1582, vermoedelijk in het kraambed. Dr. van Heyndrick TYBAULT.
Uit dit huwelijk:
1. Heyndrick VAN PEENE.
Woont mogelijks in Haarlem ca 1606.bron: Archiefdienst voor
Kennemerland: Loteryregister oudemannenhuis 1606

111.8
Rogier de jonge VAN PEENE, geb. Roeselare voor
1553, linnenkoopman.
Tr. Londen 09-04-1577 Mechelyne LEEMANS, geb. Roeselare voor 1557.
Uit dit huwelijk:
1. Lucas V VAN PEENE, geb. Londen 05-10-1578.
2. Abraham VAN PEENE, geb. Londen 03-12-1581.
3. Isaac VAN PEENE, geb. Londen 23-06-1583, tr. ald.
20-04-1619 Maria DEPRILL, geb. Londen.
4. Jaquemyncken VAN PEENE, geb. Londen 25-10-1584.
5. Jacob VAN PEENE, geb. Londen 17-11-1586.
Otr. Middelburg 14-07-1612, tr. 's Gravenhage 24-07-1612
Soetgen VAN SCHILPEROOT, geb. Schilperoot, dr. van
David DAVIDS en Heyltje JACOBS.
6. Elisabeth VAN PEENE, geb. Londen 10-03-1588.
7. Susanna VAN PEENE, geb. Londen 22-06-1589.
8. Daniël VAN PEENE, geb. Londen 28-10-1590.
111.10 Lucas II VAN PEENE (de jongere), geb. Roeselare
voor 1555, overl. Londen 1587.
Tr. Londen 08-02-1586 Jacomynken ROMBAUTS, geb. Antwerpen, over!. na 1615, dr. van Willem ROMBAUTS, koopman, en Catharina REYGERS. Hertr. Pieter VAN
PEENEN.
Uit dit huwelijk:
1. Lucas III VAN PEENE, geb. Londen 03-03-1588, overl.
ald. 06-08-1615
III.13 Agnees VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1556,
overl. Londen 1578, tr. ald. 19-01-1574 Hermes BACQUEREEL. Hertr. Jackemyne VAN PEENE.

Uit dit huwelijk:
1. Maria BACQUEREEL, geb. Londen 02-02-1575.
2. Jonas BACQUEREEL, geb. Londen 07-10-1576.
III.15 Joosyne VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1557, tr.
voor 1567 Michiel (alias Griffen) CORSELLIS, geb. Roeselare voor 1547.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna CORSELLIS.
2. Michiel CORSELIIS.
3. Maria CORSELLIS.
4. Rachel CORSELLIS.
III.16 Michiel VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1558.
Tr. Londen 03-02-1590 Janneken DEWAGHE, geb. Gent.
Uit dit huwelijk:
1. Tobias VAN PEENE, geb. Londen 06-12-1590.
II.3Charles VAN PEENE, geb. Roeselare? voor 1532.
Tr. Roeselare 13-05-1552 Pauline GOOSENS, dr. van Pierre
GOOSINS. Hertr. Jean VANDENEUWELAERE.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter VAN PEENEN, geb. Roeselare voor 1573 (zie
111.21).
2. Luc IV VAN PEENE (zie 111.23).
3. Raphael VAN PEENE (zie 111.25).
4. Colard VAN PEENE.
5. Christine VAN PEENE.
Tr. Roeselare Thierry VANHALTER.
6. Helene VAN PEENE.
111.21 Pieter VAN PEENEN, geb. Roeselare voor 1573,
over!. Middelburg 01-12-1629.
Otr. ( 1) Amsterdam, tr. Middelburg 28-08-1593 Jacomynken
ROMBAUTS, geb. Antwerpen, over!. na 1615, dr. van Willem
ROMBAUTS, koopman, en Catharina REYGERS. Wed. van
Lucas II VAN PEENE (de jongere), otr. (2) Haarlem
27-08-1619. tr. Haarlem 06-09-1619 Jaquemyne DEWOLF,
geb. Roeselare voor 1599, over!. Middelburg 10-10-1622, dr.
van X DEWOLF. Wed. van Abraham SEMENS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jaquemyntjen Pieters VAN PEENEN, geb. Middelburg,
ged. ald. 07-02-1596 (get.: Mr. JAEQUEMYNS en
Mechelyne LEEMAN (xRogier VAN PEENE), Hans
ROMBOUTS), otr. ald. 06-08-1616, tr. 16-11-1616 Cornelis VANBORSSELE, geb. Brouwershaven.
2. Care! Pieters VAN PEENEN, ged. Middelburg 11-10-1596
(get.: Care! VAN PEENE en Sara VAN UFFEL (x Jan
VAN PEENE)),
Otr. Delft 13-05-1623, tr. ald. 27-05-1623. Echtgenote is
Adriana HOYNCK, geb. Delft ca 1600. Over!. Amster-
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3.
4.
5.
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6.

dam 18-08-1648, begr. Delft, begraven in de Nieuwe Kerk op
't koor. Dr. van Otto HOYNCK en Anna MUYLWIJCK.
Caterine Pieters VAN PEENEN, ged. Middelburg
15-10-1600.
Johan Pieters VAN PEENEN, ged. Middelburg 15-09-1602
(get.: Hans van Solt( absent), Guilliaem SWEERS, Susanna NIKEN (voor Blasius ROMBOUTS)).
Willem Pieters VAN PEENEN, ged. Middelburg
13-02-1605 (get.: Giulliam SYBERTS en Cateline ROMBOUTS).
Francine Pieters VAN PEENEN, ged. Middelburg
21-10-1607 (get.: Guiljame DE BREY en Francine VAN
SOET).

III.23 Luc IV VAN PEENE, vermoedelijk overleden na 1615.
Tr. Jeanne LEFEBURE, over!. 16-07-1616, dr. van Alexander
LEFEBURE.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina VAN PEENE, geb. na 1591.
2. Jeanne VAN PEENE, geb. na 1591.
3. Marie VAN PEENE, geb. voor 1591.
4. Pierre VAN PEENE, geb. voor 1591.
5. Jacqueline VAN PEENE.
III.25 Raphael VAN PEENE.
Kind:
1. Charles VAN PEENE, kleermaker in Rijsel.
Tr. Marie DHONDT.
II.5Rogier VAN PEENE.
Kinderen:
1. Kaerle VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1556 (zie
III.30).
2. Jan VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1560 (zie III.32).
3. Jacomine VAN PEENE.
IIl.30 Kaerle VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1556, tr.
Londen 31-01-1576 Barbelken VERMOTE, geb. Oudenaarde.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna VAN PEENE, geb. Londen 28-07-1577.
2. Daniël VAN PEENE, geb. Londen 15-03-1579.
3. ludiek VAN PEENE, geb. Londen 09-10-1580.
4. Johanna VAN PEENE, geb. Londen 10-02-1583.
5. Samuel VAN PEENE, geb. Londen 14-02-1585.
6. Jonas VAN PEENE, geb. Londen 27-08-1587.
7. Jacob VAN PEENE, geb. Londen 12-03-1592.
III.32 Jan VAN PEENE, geb. Roeselare voor 1560, linnenwever, over!. Londen.

Tr. (1) Roeselare voor 1580 Passchyne VANHULLE, geb.
Roeselare voor 1560, over!. Londen 22-06-1580, dr. van Jooris VANHULLE.
Tr. (2) Londen 07-09-1581 Joosyntgen DORPES, geb. Tielt. Tr.
(3) Londen 13-12-1586 Sara VANNUFFELE, geb. Antwerpen,
over!. na 1596. Hertr. François PIETERS, tr. (4) Londen
20-08-1588, vermoedelijk is dit huwelijk niet correct, aangezien zijn
vorige echtgenote nog in leven is in 1596. Echtgenote is Cathelyne
LAROCKE, geb. Oudenaarde. Hertr. Arent RYCKX.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hanskin VAN PEENE.
II.7Mechelyne VAN PEENE, over!. voor 1560, tr. (1) voor
1560? Echtgenoot is Cornelis DEWAELE. Tr. (2) Pieter BONCHIER. Ook PONTCHIER.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan DEWAELE (zie 111.38).
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan BONCHIER, over!. 19-11-1616.
111.38 Jan DEWAELE, overleden ca 13-11-1560.
Tr. Jacquemyne SPEMELS, over!. ca 1555, dr. van Maerthin
SPEMELS.
Uit dit huwelijk:
1. Callekin DEWAELE, over!. voor 1560?
2. Martynkin DEWAELE, over!. na 1560.
ll.9Guilliaume VAN PEENE.
Tr. 1576 Francine PYNTAFLOUR, dr. van Martin PYNTAFLOUR en Catherine DEMEESTER.
Uit dit huwelijk:
1. Jean VAN PEENE.
2. Michel VAN PEENE.
3. Jeanne VAN PEENE.

B. De Nederlandse families

B.I. De afstamming van Joris VAN PEENE
1.1 Joris VAN PEENE, geb. voor 1570.
Kinderen:
1. Daniël Joris VAN PEENE, geb. Westkapelle voor 1590
(zie 11.1 ).
2. David Joris VAN PEENE, geb. Veere (zie 11.3).
3. Adryaentje VAN PEENE, over!. 1627, tr. Pieter HUYBRECHTS, zn. van Hybrecht HUYBRECHTS.
4. Jan Jorisse VAN PEENE.

11.1 Daniël Joris VAN PEENE, geb. Westkapelle voor 1590,
overleden tussen 10-11-1645 en 28-09-1647.
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Tr. Huybrecgtje HUYBRECHTS, geb. ca 1575, vroedvrouw
te Westkapelle in 1639, overleden voor 18-09-1647.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Daniëls VAN PEENE, geb. voor 1610, ca 1600,
overl. voor 6-3-1677,
Tr. (1) voor 1630 Mayken HUYBREGTS, geb. voor 1615,
overl. voor 11-6-1654, dr. van Huybrecht Floris HUYBREGTS en Willemyntje HUYBRECHTS. Tr. (2) voor
1663 Cathelyne JANS, overleden voor april 1663. Hertr. Willem Heyndricks THOOR.
2. Pernelle Daniels van PEENEN, geb. voor 1610, tr. Roeland OORTS, geb. voor 1605, herbergier, overl. voor 1652,
zn. van Roelands OORTS en Cathelyne JANS.
3. Leyntje Daniels van PEENEN, geb. voor 1610, overl. voor
1641, tr. Jan Cornelis BASTIAANSE, geb. Westkapelle
circa 1606, overl. voor 1666, zn. van Cornelis Cornelis
BASTIAENSE en Neeltje WILLEBOORTS. Eerder tr.
Soetje Jans OUTERMANS.
4. Catelyne Daniels van PEENEN, geb. voor 1610, overl.
11-01-1683, tr. (1) voor 1628 Adriaen Jeremiasse den
TURCK, geb. voor 1605, overl. voor 1631, zn. van Jeremias DEN TURCK, meulenaere.
Tr. (2) Adriaen Jacobs STROODEKKER, geb. ca 1610,
commies, overleden voor 15-9-1659, zn. van Jacob Jansz
STROODEKKER en Janneke ADRIAANS. Eerder tr.
Goolken Jans MARANDES.
Tr. (3) Leyn Adriaans GILLIS, geb. ca 1610, overl. Westkapelle voor 1672, zn. van Adriaan Gillis Leynse GILLIS
en Jaquemyntje JACOBS. Hertr. Jaquemynken Pieters
LOOYS.
5. Abigael Daniels van PEENEN, geb. voor 1625, tr. (1) Willem Cornelis BASTIAANSE, geb. ca 1627, overleden voor
02-03-1694, zn. van Cornelis Cornelisse BASTIAANSE en
Leyntje PIETERS. Eerder tr. Janneken JANS, eerder tr.
Neeltje CORNELIS, tr. (2) Adriaan OORTS, geb. circa
1611, overl. voor 1657, overleden voor 21-03-1657, zn. van
Oort Roelands OORTS en Cathelyne JANS.
6. Neeltje VAN PEENE, tr. Adriaen Matthys JANS.
7. Joris Daneels VAN PEENE, overl. voor 1661.
0
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II.3David Joris VAN PEENE, geb. Veere, molenaar te Westkapelle.
Vertrekt voor 24-10-1639 naar SOMMELSDYK.

Otr. Veere 22-11-1625 Pyryntgen CLAEYS, geb. Koudekerke,
overleden voor april 1635. Eerder tr. Aarnout Jans TROCH.
Weduwe van Aernout Jansen TROCH.

Uit dit huwelijk:
1. Janneken VAN PEENE.
2. Catelyntje VAN PEENE.
3. Joannes VAN PEENE.

B.2. De afstamming van Dierick VAN PEENE
I.l Dierick VAN PEENE, geb. Belle ca 1529-39, tr. Mayken
BETEROYS, overl. Na 1585.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter VAN PEENEN, geb. Belle ca 1563??? (zie II.l).
2. Geleyne VAN PEENE, geb. Belle (zie II.7).
3. Ysaacx VAN PEENE.

11.1 Pieter VAN PEENEN, geb. Belle ca 1563??? Koopman in
wol, overl. Amsterdam 1609. Is wellicht geen correcte datum. Tr.
(1) voor 1593 Maria OUZEEL, overl. voor 1593. Tr. (2) Leiden 02-02-1593 Anna BAELDE, geb. Leiden? Ca 1573, over!.
Amsterdam 1609. Otr. (3) ald. 25-09-1610, tr. Leiden
01-10-1610 Susanna GEUBELS, geb. Brussel ca 1578.
Wonende sinds 1607 in Amsterdam.

Tr. (4) Anna BRULLY, geb. Antwerpen ca 1572, dr. Van X
BRULLY.
Is mogelijks te vereenzelvigen met Anna BAELDE.

Uit het eerste huwelijk:
1. Daniël VAN PEENEN, geb. Leiden 1647. Dit geboortejaar
is wellicht verkeerd aangezien hij reeds predikant was in dat jaar.

Over!. Leiden/Noorwijkerhout 1681.
Volgens VAN DER AA ( 1872): PEENEN (Daniël van) of PEEN/US, werd in 1647 predikant te Noordwijkerhout, waar hij in
1681 overleed. Men heeft van hem: Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus. Leijden 1676. 12°. Zalige ontmoetinge
Gods en der menschen. Amst. 1667. 12°. Triumph der waarheid
over de gewaande victorie van Romen over Geneve tegen Hazard.
Amst. 1664, 1679, 8°. Twee dank- en bededags predicatiën over
Jacobus IV, vs. 8 en Lucas XVIII, vs 24. 12°. De waare aanbidder
ofte eenighe Predicatiën over het ghebet der Propheten. Daniëls
en sijn Boeck. Cap. 9, vers 1-23. Op de wekelijksche Bede-stonden
gedurende de oorlogh tusschen Engelandt ende Vereenigde Nederlanden. In 't jaar 1653 gepredickt door D.P Hoorn. 1658. 16°.
Ook gaf hij een Nederduitsche overzetting van Godwijn's Moses
en Aaron. Amst. 1664. 12°. (Zie Soermans, Kerk. Reg. bi. 58;
Abcoude, Naamr. BI 283, Aanh. Bl.111; Rotermund; H. va
Alphen, Prol. Oecon. Catech. Palat. 41, plag. F 3, vol. 6; Koecher,
Hist. Vd. Heidelb. Catech. BI. 322.).

Tr. (1) T. TUINMAN. Tr. (2) Anna VANCLEEFF.
Uit het tweede huwelijk:
2. Pieter VAN PEENEN, geb. Leiden? Ca 1596, koopman.
Tr. ( 1) Leiden 02-12-1617 Agneta PELS, geb. Amsterdam
ca 1599. Tr. (2) Maria OUDEMANS.
3. Abraham VAN PEENEN, geb. Leiden 1603, over!. Delft
09-02-1665.
Op 21-5-1621 ingeschreven als student aan de Leidse Hogeschool.
Werd predikant te IJsselmonde.
Tr. Maria SWEIJTS, over!. Delft 22-12-1678. Op de grafsteen staat haar wapenschild vermeld, begr. Delft Oude Kerk

28-12-1678.
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4. Isaac VAN PEENEN, geb. Leiden 1605. Woont in 1641 in
Amsterdam.

5.
6.
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7.
8.
9.

Otr. Leiden 05-02-1644, tr. ald. 1644 Cornelia VANHOORNE.
Michiel VAN PEENEN, geb. voor 1613, koopman, overl.
voor 1659, otr. Leiden 05-10-1633, tr. 1633 Sara DE WITTE, overl. Na 1659.
Maria VAN PEENEN, tr. Delft 14-08-1609. Nicolaes
BAELDE, zn. Van Michiel BAELDE en Isabella BOULANGER.
Jaques Jasper VAN PEENEN.
Johanna VAN PEENEN, tr. Abraham EIJPELAER.
Susanna VAN PEENEN, tr. (1) voor 1668 Jacob VAN
DEN DUYSTER, overl. voor 1668. Ook VAN DEN DEYSTER.

Otr. (2) Leiden 04-01-1668, tr. Leiden Voorhout
24-01-1668. Tobyas DE WITTE.
10. Anna VAN PEENEN, overl. voor 1625, tr. Leiden
25-05-1620. Marcus DE WITTE. Hertr. Tanneken BERTEN.
11. Magdalena VAN PEENEN, tr. Leiden 23-08-1639. Pieter
VERGENST. Wedr. Van Anthonette BODEYN. Ook
VERGEUST.

12. Agneta VAN PEENEN, tr. Leiden 29-04-1641. Johannes
VISSCHER.
ll.7Geleyne VAN PEENE, geb. Belle, tr. Leiden 07-12-1585.
Jacques OZEEL, geb. Belle, overl. Voor 1631.
Uit dit huwelijk:
Andries OZEEL, geb. Hamburg.

B.3. De afstamming van N.N. VAN PEENE (ex Eecke)
1.1 N.N. VAN PEENE.
Kinderen:
1. Jacob VAN PEENE, geb. voor 1669 (zie II.l).
2. Zacheus VAN PEENE, geb. Eecke (zie 11.5).
11.lJacob VAN PEENE, geb. voor 1669, tr. (1) voor 1689
Janneken REYERTS, overl. voor 1689. Otr. (2) Leiden
11-06-1689, tr. Ald. 1689 Maartie MOLENAERS, overl. voor
1703. Otr. (3) Leiden 05-05-1703, tr. ald. 1703 Sara
KO LIER.
Uit het tweede huwelijk:
13. Jannetie VAN PEENE, geb. Leiden Pieterskerk 24-01-1691
(get.: Matthijs MOLENAER, Barbara FREDERIKX).
II.5Zacheus VAN PEENE, geb. Eecke, otr. (1) Leiden
16-03-1691, tr. ald. 1691 Magdalena TESING, overl. voor
1708. Ook TOUSAJN. TESJJN.

Otr. (2) Leiden 18-08-1708, tr. ald. 1708 Trijntge VAN DER
ARENT.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter VAN PEENE, geb. Leiden Hooglandse Kerk
28-06-1691 (get.: Jacob VAN PEENE, Maartje MOLENAER).
2. Maartje VAN PEENE, geb. Leiden Loodskerk 24-05-1693
(get.: Jan TEESING, Neeltje TESING), tr. Leiden
22-04-1718. Abraham TORSEE (junior).
3. Jannetgen VAN PEENE, geb. Leiden Hooglandse Kerk
21-08-1695 (get.: Jacob VAN PEENE, Maartje MOLENAERS).
4. Chrystyntgen VAN PEENE, geb. Leiden Hooglandse
Kerk 18-02-1698 (get.: Jan Prentsz TESENG, Susanna
DANIELS).
5. Jannetie VAN PEENE, geb. Leiden Hooglandse Kerk
05-08-1700 (get.: Jacob VAN PEENE, Maria MOLENAER).
6. Pieter VAN PEENE, geb. Leiden Loodskerk 15-10-1702
(get.: Jan Arendsz TEEZING, Susanna DANIELS), tr.
(1) Judith VAN DOESBURG, overl. Leiden voor 1751.
Tr. (2) Adriana VAN STOLBERG, overl. na 1754.
7. Joannes VAN PEENE, geb. Leiden Loodskerk 11-10-1705
(get.: Joannes TEZING, Zuzanna DANIELS).

B.4. De afstamming van Guiljam VAN PEENE
1.1 Guiljaem VAN PEENE, overleden voor februari 1628.
Tr. Hazebrouck 02-02-1601 Jacobmynken WIJGAERT.
Uit dit huwelijk:
1. Peryntken VAN PEENE, geb. Hasebroek 15-05-1602 (zie
11.2).
2. Claas VAN PEENE, geb. Hasebroek, otr. Middelburg
30-09-1628, tr. 22-10-16~8 Anna VANITEGEM, geb.
Middelburg.
3. Anneken Guiljeams VAN PEENE, geb. Hasebroek, overleden voor 07-12-1635. Otr. Middelburg 26-02-1628, tr.
09-07-1628 Jan Abrahams VANHECKE, geb. Middelburg, zn. van Abraham Jans VANHECKE en Jaquemyntgen INGELS.
4. Hendrik VAN PEENEN (zie 11.8).
ll.2Peryntken VAN PEENE, geb. Hasebroek 15-05-1602.
Otr. (1) Middelburg 08-02-1628, tr. ald. 24-04-1628 Jacob
Abrahams VANDERSWANE, geb. Veere, tavernier, overleden
voor 12-05-1634. Zn. van Abraham VANDERSWANE.
Ook VAN SWANE.

Tr. (2) Jan (Hans) LAMMENS, overleden voor 11-11-1670.
Uit het eerste huwelijk:
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1. Balthasar VANDESWANE, geb. Middelburg 12-08-1629
(get.: Anneke VAN PEENE).
2. Neelke VANDESWANE, geb. Middelburg 03-12-1631
(get.: Heyndrickje VAN PEENE).
Uit het tweede huwelijk:
3. Joos LAMMENS, geb. Middelburg 01-08-1635 (get.: Joris
VAN PEENE en Anneke VAN PEENE).
4. Pieter LAMMENS, geb. Middelburg 01-04-1637 (get.:
Jacquemyntgen VAN PEENE en Rachel JANSEN).
5. Catelijntien LAMMENS, geb. Middelburg 13-03-1639.
6. Pierijntgen LAMMENS, geb. Middelburg 30-07-1642
(get.: Pierijnkjen VAN PEENEN).
11.8 Hendrik VAN PEENEN, tr. Rachel JANS.
Uit dit huwelijk:
1. Jacuemyntien Hendricks VAN PEENEN, ged. Middelbrug 04-07-1635 (get.: Nicolaes VANPEENEN en Susanna SCHEEST).
2. Willem Hendricks VAN PEENEN, ged. Middelburg
23-11-1636 (get.: Joris VANPEENEN, Hans LAMBERSEN en Anneken VAN ITEGEM).
3. Jan Hendricks VAN PEENEN, ged. Middelburg
14-11-1638 (get.: Boudewyn MAST, Cornelis MI CHEYSE
en Mayken JANS).
4. Pieryntgen Hendricks VAN PEENEN, ged. Middelburg
30-07-1642 (get.: Pieter VERDAST, Jan STEEMES,
Jacob JOOSSEN en Pieryntgen VANPEENEN.).

C. De Brugse familie
1.1 Jean VAN PEENEN, geboren voor 1523.
Gehuwd met Elisabeth COLINS.
Uit dit huwelijk:
1. Georges VAN PEENEN (zie 11.1 15).
2. Pierre VAN PEENEN (zie 11.3 16).
11.1 Georges VAN PEENEN, geboren ca 1540.

Gehuwd met Anne MARISSAEL. Ook MARECHAL.
Uit dit huwelijk:
1. Jean VAN PEENEN. Consul der Staten generaal der Nederlanden in St. Jean d'Alep in Turkeije.

II.3Pierre VAN PEENEN, geboren voor 1543, overleden op
24-11-1574 te Brugge St.Walb. Begraven onder een ivitte steen. 9
112 voet groot op 5 114 voet. Versierd met wapens met tekst op de
rand." Sepulture van Pieter VANP EENENfs Jans, die over/eet in t'jaer
ons heeren MDLXXIV, den XXIV in november, ende Joe Philipotte
HERMARYN, fa Jacob, die over/eet anno MDLXXXII den XXX
junius".

Gehuwd met Philippine HERMARYN, overleden op
30-06-1582 te Brugge St.Walb. Dochter van Jacques HERMARYN.
Uit dit huwelijk:
1. Josse Petrus VAN PEENEN (zie 111.2 16).
2. Jean VAN PEENEN (zie 111.4 16).
3. Jacques VAN PEENEN.
111.2
Josse Petrus VAN PEENEN, geboren voor 1552,
overleden op 13-06-1586 te Brugge. Hebben een huis met zijn
toebehoren in de stad Brugge in de Hoogstraete bij de Bruschpoorte.
Werd onthoofd omdat hij de stad wilde geven in de handen van de prins
van Leicester, die toen goeverneur was van Holland. Zijn lichaam werd
begraven in de St. Walburgakerk te Brugge. Dit gebeurde te samen met
Pierre de BROUCSAULT, gezeid CHANTRAINES.

Gehuwd op 10-08-1572 te Brugge St.Walburga met Anne
VRAMBOUT, overleden op 28-10-1628 te Brugge St.-Walb.
Ook ROMBAUT, VROMBOUT Dochter van Willem RAMBOUT.
Uit dit huwelijk:
1. Philipotte VAN PEENEN (zie IV2 16).
2. Guillielmus VAN PEENE (zie IV3 16).
3. X VAN PEENE, geboren op 03-12-1576 te Brugge
St.Walburga.
4. Judoca VAN PEENE, geboren op 23-06-1578 te Brugge
St. Walburga.
5. Petrus VAN PEENE, geboren op 26-03-1582 te Brugge
St. Walburga.
6. Antoine VAN PEENEN, geboren op 23-02-1586 te Brugge St. Walburga.
7. Tanneken VAN PEENEN.
IV2
Philipotte VAN PEENEN, geboren op 19-07-1573 te
Brugge St. Walburga.
Ondertrouwd op 06-07-1606 te Brugge St.Walburga, gehuwd
op 13-07-1606 te Brugge St.Walburga met Godevaert VAN
UTRECHT.
Uit dit huwelijk:
1. Anne VAN UTRECHT, geboren op 06-01-1607 te Brugge St. Jacobs.
Gehuwd met Abraham DE SCHEPPER.
2. Scholaste VAN UTRECHT.
3. Philippus VAN UTRECHT.
4. Anna Theresia VAN UTRECHT.
Guillielmus VAN PEENE, geboren op 17-02-1575 te
IV3
Brugge St. Walburga.
Gehuwd met Maria VAN CATTEBUECKE.
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus VAN PEN, geboren op 26-10-1630 te Brugge
St. Anna.
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111.4

Jean VAN PEENEN, geboren voor 1563. Schepen van
Brugge 1583,84. Sire van de ridderorde van St Joris in 1576. Hij ::au
een schoon::oon hebben die Inghelbert REYVAERT heet.
Gehuwd met Elisabeth GHEERS.
Uit dit huwelijk:
1. Pierre VAN PEENEN (zie IV.10 17).
2. Elisabeth VAN PEENEN (zie IV.13 18).
3. Corneille VAN PEENEN (zie IV.15 18).
4. Jean VAN PEENEN, overleden voor 1652. Schepen van
Brugge in 1603.
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Gehuwd met Helene TACQ, overleden op 16-02-1652 te
Sluis.
IV.10 Pierre VAN PEENEN, geboren voor 1572,
overleden op 18-01-1626 te
Brugge St. Walb. Begraven te
Brugge St.Niklaas. Schepen

!I

van Brugge in 1605,08,11,14,16,
18.20,24,26. Penningmeester in
160 7-0 7.
Raadsman
in
1609,17,19,25. Goeverneur van
de Bogaerdeschool in 1602. Lid
mn de ridderlijke orde van St. Joris
in 1606.

Ondertrouwd op 30-06-1592
te Brugge St. Walburga,
gehuwd op 08-07-1592 te
Brugge O.L.Vr. Echtgenote is
Godshuizen Van Peenen in de
Elisabeth GLORIBUS, overBoeveriestraat te Brugge
leden op 10-06-1634 te Brugge St.Walburga, begraven te Brugge St.Niklaas, dochter van
Jacques GLORIBUS en Pauline ANCHEMANT.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus VAN PEENE, geboren op 28-05-1593 te Brugge
St.Walburga, overleden op 14-07-1593 te Brugge
St.Walb.,
2. Elisabeth VAN PEENE, geboren op 23-08-1594 te Brugge St.Walburga, overleden op 01-09-1612 te Brugge
St.Walb.
3. Catherine VAN PEENEN, geboren voor 1596.
Ondertrouwd op 06-04-1616 te Brugge St.Walburga,
gehuwd op 12-04-1616 te Brugge St.Walburga met Jean
DE LE FLYE, geboren op 08-03-1579, overleden op
25-05-1643. Seigneur de la GAUGUERIE. Zoon van Jacques
DE LE FLYE en Antoinette PEUSSIN.
4. Marie VAN PEENEN, geboren voor 1598, overleden op
02-04-1653.
Ondertrouwd op 03-01-1618 te Brugge, gehuwd op
06-01-1618 te Brugge St.Walburga met Philippe DE LE
FLYE, geboren op 26-02-1586 te Brugge, overleden op

5.

6.
7.
8.

9.

02-04-1653, zoon van Jacques DE LE FLYE en Antoinette PEUSSIN.
Marie Madeleine VAN PEENEN, geboren op 28-12-1600
te Brugge St.Walburga.
Gehuwd op 05-01-1620 te Gent met Antoine Theodore
SCHOORMAN, geboren op 29-10-1592 te Gent, overleden op 15-06-1644 te Gent, zoon van Antoine François
SCHOORMAN en Marie BOCCAERT.
Joanna VAN PEENE, geboren op 22-02-1602 te Brugge
St. Walb. mogelijks geboren 27 mei.
Joannes VAN PEENE, geboren op 23-05-1602 te Brugge
St.Walburga.
Pierre VAN PEENEN, heer van Cruiningen, vander Waese, etc., geboren op 02-10-1603 te Brugge St.Walburga,
overleden op 12-02-1654 te Brugge St. Jacobs, begraven
op 17-02-1654 te Brugge St. Jacobs.
Gehuwd op 22-01-1633 te Brugge OLV met Isabelle
Catherine DE SALDAIGNE, overleden op 16-05-1681,
dochter van Jean Gonzale DE SALDAIGNE en Barbe
VAN DOORNE, mogelijks gehuwd op 22-2-1633.
Anne VAN PEENEN, geboren voor 1604, overleden op
21-10-1630 te Brugge St.Anna.
Gehuwd op 23-04-1624 te Brugge St. Walburga met Louis
VAN DER HAGHEN, overleden na 1630. Ridder, seigneur
de Lembeke, Markeghem en burgemeester van "Le Franc".

10. Corneille VAN PEENEN, geboren op 11-07-1605 te Brugge St.Walburga, overleden op 15-08-1647, overleden zonder
kinderen.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-01-1640 te Brugge St.
Walb. Echtgenoot is Maximilien VAN PRAET, overleden
op 13-01-1667, zoon van Maximilien VAN PRAET en
Jeanne TACKOEN.
11. Cornelius VAN PEENE, geboren op 11-07-1609 te Brugge St.Walburga.
12. Elisabetha VAN DER PEEN, geboren op 23-08-1694 te
Brugge St. Walb.
IV.13 Elisabeth VAN PEEN EN, geboren ca 1620 te Amsterdam? Overleden op 04-08-1674 te Sluis.
Ondertrouwd te Amsterdam, gehuwd op 02-05-1646 te 's Gravesande met Louis DE BILS, geboren ca 1621-24 te Amsterdam? Overleden 1669 te 's Hertogenbosch. Seigneur de
COPPENDAM. Legde zich toe op anatomische studies.

Uit dit huwelijk:
1. Pierre Charles DE BILS, gedoopt op 31-03-1647 te
Amsterdam, gedoopt in de Waalse kerk.
2. Cornelia DE BILS, geboren op 25-11-1648 te Sluis
(getuige(n): Charles DE BILS en Cornelia VANPEENE).
3. Jean Antoine DE BILS, geboren op 06-08-1654 te Sluis
(getuige(n): Jean Antoine LAMBERIN (ipv Johan VANPEENE) en Lucretia VANPEENE).
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4. Isabella Lucretia DE BILS, geboren op 23-01-1656 te
Sluis (getuige(n): Justus DE BILS en Cornelia VANPEENEN (x Aernout WEYTS)).
5. Elysabeth DE BILS, geboren op 27-08-1661 te Sluis
(getuige(n): Johan VANPEENEN en Lucretia VANPEENEN).
6. Charles DE BILS.
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IV.15 Corneille VAN PEENEN, geboren voor 1640, overleden op 29-06-1693 te Sluis.
Gehuwd met Arnould WYTS, overleden voor 1693. Burgemeester en dykgraaf van Sluis.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth WEIJTS, geboren op 23-05-1660 te Sluis.
2. Johanna WEIJTS, geboren op 12-07-1663 te Sluis.
D. Een Ierse familie?

Recent werd een aanwijzing gevonden dat er ook in Ierland
een familie Peene verbleef. We beschikken echter nog over heel
weinig informatie hieromtrent. Enkel het bestaan van een
bronzen penning uit ca 1653 is de bron. Op de ene zijde vinden
we de vermelding Iohn Peene met een wapenschild waarbij de
lelie opnieuw een centrale plaats inneemt. De andere zijde
vermeldt centraal "IP", en rondom "in Casshell". Mogelijks
is John een uitwijkeling uit Londen.

Het turbulente leven
van de Masemans in de

16de

eeuw

GERMAIN SCHOONAERT
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De familienaam Maseman schrijven we in deze bijdrage consequent zoals ze in de oorkonden van de l 6de eeuw in Diksmuide en Poperinge meestal voorkwam. De schrijfwijze
Maeseman of Maesman, was eerder een uitzonderlijke afwijking. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw zien we de
naam langzaam evolueren tot de variante Mazeman of Maezeman, allicht onder invloed van de uitspraak. Een duidelijke
scheidingslijn valt echter niet te bespeuren. Uniformiteit met
de schrijfwijze Mazeman, kwam pas in de 18de eeuw tot
stand.
Voor de algemene genealogie grijpen we terug naar de opzoekingen van pater Albericus (Pierre Dubois, 1926-1963) van de
Sint-Sixtusabdij in Westvleteren, die door Jozef Gheysens werden geordend. 1 Wij danken pater Alfons (Germain Vanden
Broucke), archivaris van de abdij, die ons faciliteiten verleende
om de notities van pater Alberic te raadplegen. Dit was belangrijk om een kritische vergelijking te kunnen maken. Bij beide
onderzoekers treffen we enkele afwijkende gegevens aan.
De auteurs waren van mening dat de familie Maseman haar
oorsprong had in de streek van Diksmuide. Het is deze familietak, waarvan een afstammeling in de tweede helft van de 16de
eeuw in Poperinge terecht kwam, die ons speciaal boeit.
Eerst gaan we op zoek naar de pater familias. Er dienen zich
twee kandidaten aan: Jacob Maseman uit Diksmuide en Jan
Maseman uit Hondschote. De voor ons oudst gekende naamdrager is Jacob Maseman, die op 30 maart 1535 vernoemd
werd als parmentier (kleermaker) van synen ambacht te dixmude. Hij had toen de leeftijd van 46 jaar. 2 Zijn geboortejaar
kunnen we bijgevolg stellen in 1489. Vermits de voornaam
Jacob bij de volgende generaties veel voorkwam, kunnen we
allicht aannemen dat deze persoon tot de oudst gekende familietak behoorde. Jacob Maseman stierf in de eerste helft van
de 16de eeuw. De weduwe werd in 1551 of 1552 in Diksmuide
begraven. 3 Pater Alberic bestempelde Jacob in zijn genealogie
als de stamvader, zonder daarbij enige toelichting te geven. 4
Jozef Gheysens, die de nota's ordende en af en toe een wijziging aanbracht, beschouwde Jan Maseman als het familie-

hoofd. Pater Alberic kende blijkbaar deze figuur niet. Hij
vernoemde hem niet eens. De voornaam Jan kwam bij de
volgende generaties ook frequent voor. Het bleef bijgevolg
moeilijk om het familiehoofd te onderscheiden. De genealogische gegevens waren bijzonder schraal en berustten op tal
van veronderstellingen. De auteur opperde: Jean Maseman
::au omstreeks 1500 geboren zijn in Diksmuide. Over zijn huwelijk, noch de naam van zijn echtgenote vinden we geen enkele
vermelding. Waar en wanneer hij stierf is ons niet bekend.
Een Jan Maseman treffen we aan in Hondschote. Bij een
48 volkstelling, die plaatsvond in 1557, vinden we hem vernoemd
als eigenaar van een ruime woning. Zijn huis had een waarde
van 60 (lb. gr. Vl.?). 5 Omdat hij de oudst gekende persoon is
van het geslacht met de voornaam Jan, noemen we hem voortaan Jan Maseman, senior. Zijn geboortejaar kunnen we vermoedelijk plaatsen tussen 1490 en 1495. Jan en Jacob
Maseman waren tijdgenoten, vermoedelijk twee broers. Welke
functie deze Jan Maseman, senior, in Hondschote uitoefende,
werd niet vermeld.
J. Gheysens noemde zijn Jan Maseman advocaat (van de procureur?) bij de administratie van de Raad van Vlaanderen in
Gent. Deze mening berust op een vergissing, vermits we pas
omstreeks 1620 een Jan Maseman vermeld vinden als procureur van de Raad van Vlaanderen. Deze Jan Maseman kreeg
een proces aangesmeerd voor de Raad van Vlaanderen. Jan
Stalins, geneesheer in Gent, trad voor de rechtbank van eerste
aanleg op als eisende partij in verband met een niet betaald
honorarium. 6
Voor het laatst vinden we deze Jan Maseman in 1637 vernoemd in het Weesboek van Diksmuide als oud-procureur
van de Raad van Vlaanderen. Toen was hij reeds gestorven. 7
Deze Jan Maseman vernoemd in 1620 en 1637 kan moeilijk
de pater familias geweest zijn van de generatie Maseman die
wij beogen. Hij was niet identiek aan de Jan Maseman, senior,
die in 1557 in Hondschote woonde.
Bij J. Gheysens worden de titels advocaat en procureur door
mekaar gehaald. Het waren twee verschillende ambten, zoals
uit voetnoot 7 blijkt. Een procureur hoefde geen licentiaat in
de rechten te zijn. Het was niet toegestaan het ambt van advocaat met dat van procureur te combineren.
In 1566 treffen we ook een Jasper Maseman aan, die fungeerde als griffier in Hondschote. 8 Deze kan eventueel de zoon
geweest zijn van Jan Maseman, senior, die in 1557 in Hondschote woonde. Jasper behoort echter niet tot de afstammelingen van de familietak Maseman die wij voor het voetlicht
brengen.
Na intens onderzoek moeten we concluderen dat we de pater
familias, van de door ons onderzochte familietak, niet met
historische zekerheid kunnen aanwijzen. We beschikken over
onvoldoende gegevens. Over het verder leven van Jacob of
Jan senior weten we bitter weinig. Toch sluiten we ons aan bij
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Pater Albericus gaf
volgende afstammelingen: Corneille,
Jacques, Marie, Mathieu en Jean. De
naam François ontbrak na Corneille. De
volgorde die J. Gheysens hanteerde hield
ook geen rekening met
de leeftijd. Hij vermeldde: Corneille
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de gegevens van pater Alberic. Jacob Maseman van Diksmuide, kleermaker in 1535, is het logische familiehoofd, vermits hij zijn wortels had in Diksmuide. Ook de
afstammelingen die wij bestuderen, waren afkomstig van
Diksmuide.
De afstammelingen van de pater familias:
vijf broers en één zuster

De volgende generatie telde vijf zonen en één dochter. We
ordenen ze volgens de vermoedelijke leeftijd: Cornelis (priester), François, Jan I, Jacob (priester), Marie, en Matheus. 9 We
proberen hun levensverhaal te reconstrueren en in zijn tijdskader te plaatsen:
1. Meester Cornelis Maseman was de oudste zoon. In augustus 1535 werd hij ingeschreven aan de universiteit in Leuven. 10
In de veronderstelling dat hij naar Leuven trok als achttienjarige, zoals zijn jongere broer Jan I, kunnen we zijn geboortejaar omstreeks 1517 stellen.
In de stadsrekeningen van Diksmuide werd de clericus Cornelis Maseman in 1544-1545 vernoemd als schoolmeester. Hij
kan deze functie reeds vroeger uitgeoefend hebben. Samen
met zijn submonitor en andere helpers, ontving hij van het
stadsbestuur vierenveertig kannen wijn, omdat hij met zijn
scholieren een spel ofte tragedie in latine dirigeerde. 11 In de
kerkrekening van 1543-1544 staat vermeld dat de onderschoolmeester (submonitor) tussen 12 en 18 augustus 1543 werd
begraven. 12 De naam is niet gekend.
Als priester-schoolmeester was meester Cornelis Maseman
belast met het onderricht van de artes liberales. De Latijnse
school werd onderhouden door een bijzondere fundatie, verbonden aan de Sint-Niklaaskerk. 13 De schoolmeester ontving
van het stadsbestuur geen jaarsalaris, zoals dit in veel steden
en gemeenten gebruikelijk was. Voor uitzonderlijke prestaties,
zoals de opvoering van een toneelstuk, werd wel eens een
traktatie aangeboden. Dit was ook het geval op Kinderdach.
Bij deze feestelijke gelegenheid kozen de scholieren een bisschop en het stadsbestuur bood de titularis zes kannen wijn
aan. 14
Als we de matrikels van de Leuvense universiteit natrekken,
dan mogen we het onderricht in Diksmuide vrij positief
verband met de familie Maseman in Diksmuide.
14
Diksmuide, Stadsarchief, Stadsrekening
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p. 367. Ghefeest te

kinderen daghe den
biscop van de scolieren.
VI kannen. I//I p" X s.
Stadffekening 15451546, Item ten kinderdag/ie. Lenaert de
::uene van mijnheere
van Watervliet, hiscop

vande scolieren t ::vnder feeste. VI kan~en.
//Ilp. Xs.

49

50

beoordelen. Het onderwijs floreerde. Tussen 1544 en 1548 telden we tien studenten. 15 Tien universiteitsstudenten in Leuven
in een periode van vijf jaar, was voor een kleine stad in een
agrarisch gebied zeker een fraai resultaat, rekening houdend
met de tijdsomstandigheden, de afstand, de verkeersmoeilijkheden, de financiële consequenties voor de ouders en het elitair onderwijs. Ook Poperinge leverde jaarlijks een paar
leerlingen af die aan de universiteit studeerden. Cornelis zal
zich bijzonder toegewijd hebben, vermits hij twee jongere
broers opleidde voor verdere studie aan de universiteit: François Maseman in 1544 en Jan Maseman 1 in 1546.
Toch heerste er vanaf 1545 een zekere malaise onder de parochiegeestelijkheid. De pastoors beklaagden zich bij het stadsbestuur over het feit dat zij moeilijk scholieren konden krijgen
om de mis te dienen en om in andere diensten te assisteren.
De afstand tussen de school en de kerk was te groot. De
schoolmeesters waren ook niet opgezet met het huidige
schoolhuis. Zij vestigden de aandacht van het stadsbestuur
op de woning van Passchier Moeneclays. Dit huis op het kerkhof, ten oosten van de kerk, stond nu te koop. De schoolmeesters waren van oordeel dat deze woning beter geschikt was
om er school te houden. Na informatie besliste het stadsbestuur deze woning te kopen voor een bedrag van 456 pond
parisis. 16
Om de stad te ontlasten besliste het stadsbestuur het erf,
genaamd t Raemhof, te verkopen aan priester Jan-Pieter May.
Het erf was gelegen buiten de Oostpoort. Het had een oppervlakte van een half gemet en 22 roeden land. 17
Of het onderwijs er beter van werd, is zeer de vraag. In 1549
richtten de ouders verschillende klachten tot het stadsbestuur.
Zij waren van mening dat hun kinderen onvoldoende vooruitgang boekten. Zij voelden zich verplicht hen naar andere
scholen te sturen, buiten de stad. Dit was financieel zeer schadelijk. Was men niet meer tevreden over de scholaster Cornelis Maseman en zijn submonitors? Het is een feit dat meester
Cornelis ontslag nam als schoolmeester of dat hij voor zijn
diensten in het onderwijs werd bedankt.
Het stadsbestuur stond erop het onderwijs terug op niveau te
brengen. Indien men kon beschikken over een goede schoolmeester, die een kostschool hield voor een groot aantal leerlingen, zou dit ook de stad ten goede komen. De school zou
niet alleen kinderen van Diksmuide opnemen, maar ook
scholieren aantrekken van andere gemeenten, die kost en
inwoon konden genieten.
Het stadsbestuur sloot een akkoord met meester Boudewyn
Woestelandt, die over een twintigtal kostgangers kon beschikken. Hij was de eerste lekenleraar die vanaf 1549 het onderwijs verzorgde in Diksmuide. Volgens het stadsbestuur diende
hij een salaris te ontvangen uit de kas van de Gheestelycke
goedinghen. Als compensatie was de stad bereid een huis aan
te kopen dat ruim genoeg was en aangepast voor onderwijs
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en internaat. Het is duidelijk dat het stadsbestuur ernaar
streefde om meer zeggenschap te krijgen over het onderwijs
en de aanstelling van leerkrachten, ten nadele van de parochiale clerus.
Het stadsbestuur besliste in 1549 de oude school op het kerkhof te verkopen voor een bedrag van 240 pond parisis en de
locatie, genoemd De Wulf in de Noordstraete aan te kopen en
te repareren. De bewoonster Barbara van Zeele, die het huis
huurde, ontving een schadeloosstelling van vijftig pond parisis om te verhuizen. De volledige koopsom van de nieuwe
locatie, betaald aan Jooris Moenin en Dieryc De Vooght,
voogden van de kinderen van Martin Clarin, bedroeg 1322
pond parisis, te betalen in schijven, telkens op halfmaart. 18
Elke aanwerving van een schoolmeester diende volgens een
keizerlijke ordonnantie van 25 september 1550 met de nodige
omzichtigheid te gebeuren. Om te voorkomen dat men de
jeugd niet goed onderwees, beval het centraal bestuur dat niemand onderwijs mocht verstrekken om jongens of meisjes te
leren spreken, lezen of schrijven, tenzij de kandidaat aanvaard werd door de lokale overheid, door de pastoor van de
parochiekerk of door de scholaster die hiervoor verantwoordelijk was. Wie onderricht verstrekte zonder toelating, kreeg
voor de eerste overtreding een boete van twaalf Carolus gulden. Bij herhaling werd de boete verdubbeld en diende men
de overtreder uit zijn woonplaats te verbannen. De verantwoordelijke overheid diende goed toe te zien dat ze enkel personen aanwierf die bekend stonden voor hun goede naam en
faam. Ook zij werd beboet als ze personen aanstelde, die men
verdacht van quade leeringhe. Wie aanvaard werd om school
te houden in een openbare of in een particuliere school, mocht
alleen boeken gebruiken die door de Leuvense universiteit
werden aanbevolen en goedgekeurd. 19 We kunnen aannemen
dat meester Boudewijn Woestelandt aan de voorwaarden voldeed.
Meester Cornelis Maseman, die ontslag nam als scholaster,
werd bevorderd tot landelijk deken van de christenheid Diksmuide, in het oude bisdom Terwaan. De kerk verleende hem
een vergoeding voor de visitatie van de altaren in de SintNiklaaskerk in Diksmuide20 en een salaris voor het wijden van
een klein klokje, dat Callekin werd genoemd. 21 De deken
diende een periodiek bezoek af te leggen aan zijn parochies
en de kerkorganisatie te inspecteren. Als visitator stelde hij
vervolgens een verslag op voor de bisschop. We merken dat
deken Cornelis Maseman zijn bevoegdheid ter harte nam,
niettegenstaande de besluiten van het concilie van Trente
(1545-1563) hieromtrent nog niet afgekondigd werden.
Op 17 mei 1554 werd Guillaume Maseman geboren in Diksmuide. Dit was het oudste zoontje van het echtpaar Jan 1
Maseman-David, de broer van Cornelis. Meester Cornelis
aanvaardde het peterschap van zijn neef Guillaume. 22
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Via de broederschap van de H. Drievuldigheid ontving meester Cornelis in 1558-1559 een vergoeding voor de twee missen
die hij elke week celebreerde. 23
Op 15 januari 1559 kreeg hij volmacht van zijn broer Mahieu,
die in Gent woonde, om in zijn naam op te treden bij de verkoop van een gemeenschappelijke eigendom van de gebroeders Maseman, aan hun broer Jacob. De verkoop vond plaats
op 13 februari. 2~
In zijn functie van deken was hij ook ontvangher van de
pitance, ( obedientiarius), die tot taak had een vergoeding uit
te betalen aan de groep priesters die een kapelanie bezaten.
Bij laatstgenoemde functie ontving hij zelf een vergoeding
voor het jaargetijde dat hij celebreerde op de maandag na
Dertiendag (Driekoningenfeest). 25 Uit de bewaarde transcripties kunnen we niet afleiden of hij ook pastoor was aan de
Sint-Niklaaskerk. 26
Op 12 mei 1561 werd deken Cornelis Maseman ook nog
benoemd tot kapelaan van het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in
het H. Geesthospitaal ( capellania B. M. in hospitali St. Spiritus) in Diksmuide. Hij stond nog steeds vernoemd als priester
van het bisdom Tenvaan. 27
Cornelis maakte deel uit van het team kapelaans van de
pitance (bezoldigde clerici). Met twaalf waren ze als alle ambten volzet waren, maar dat was uiterst zeldzaam. Elke dag
kwamen deze kapelaans in het koor van de Sint-Niklaaskerk
bijeen om de zeven getijden te zingen. Ze dienden enkel te
beschikken over goede stembanden om de koorzang te ondersteunen. Deze clerici hadden ook tot taak missen en gefundeerde jaargetijden op te dragen aan het altaar waarvoor ze
bevoegd waren. Daarvoor kreeg elke aanwezige een vergoeding. De kapelaans namen ook deel aan de processies. Verder
dienden ze zich van de zielzorg niets aan te trekken. 28 Ze droegen enkel liturgische verantwoordelijkheid en deden niet aan
religieuze vorming.
Meester Cornelis Maseman cumuleerde dus in 1561 minstens
drie functies: hij was deken van de christenheid in het decanaat Diksmuide, ontvanger van de pitance en kapelaan van
het Onze-Lieve-Vrouwe altaar in het H. Geesthospitaal.
Omwille van deze functies resideerde hij in Diksmuide. Was
hij ook pastoor van de Sint-Niklaasparochie? Hoogstwaarschijnlijk niet. Diksmuide telde twee pastoraten. In die tijd
fungeerde Mauritius Pelet als pastoor, die in 1562 ontslag
nam en werd opgevolgd door Jacobus May van Poperinge,
doctor in de godgeleerdheid. 29 De tweede pastoor was vermoedelijk mr. Cornelis Bezoete, die in 1569 stierf. 30
21

W H. J. Weales, o.c..
p. 117, Extraits des
compies de la confrérie
de la Très Sainte Trinité. 1558-1559. Mr.

Cornelis Maseman,
dekene, over :::men
dienst rnn tire'e messen
de 1reicke. ran eenen

jaere verschenen in
april 1559.

"Westvleteren, Archief Abdij St.-Sixtus.
a.c.,nr.1120,p.88.

''W. H. J. Weale, o.c..
p. 118, Betaelt meester
Cornelis Maseman.
dekene. als ontfànghere
mn der pitance, orer t
iaerghetyde ghedaen s
maendaeghs naer Derthiendaghe 1558. XXII
s.
26
G. Houwen. Pitance
en pitancisis te Diksmuide onder het bisdom leper. ( 15591802). in: Biekorf. 93
(1993 ), p. 249. De
obedientiarius. de
verant1mordelijke voor
de dagelijkse distributies en de gemeenschappelijke uitkeringen voor het koor. 1ms
over 't algemeen de
pastoor van Diksmuide. die sinds 1577 ge1roonlijk ook deken rnn
de christenheid iras. ...
Te Diksmuide 1rnren er
f\ffe pastoraten. De:::e
toestand :::au :::o blijven
tot het begin van de
17de eeu1r.
"G. Houwen, art.cit"
p. 277: be:::itters ran de
beneficies. nr. 8. Kapelanie ran 0.-L.- V. in
het H. Geesthospitaal.
28
G. Houwen. art.cit ..

p. 247.
G. Houwen. art.cit ..
p. 266: be:::itters ran de

29

beneficies. 111: 1. Het
pastoraat. A. Schillings. o.c.. IV. ( 15281569). p. 579, nr. 64.
Magister Jacobus de
Mavo (Mar) van
Poperinge lfet :::ich
inschrijven in 1559.
10

Pastoors vernoemd
in de kerk- en stadsrekeningen: Mr. Adriaen
Harke (vertrok 15451546). Mr. Cornelis
Woutermans (1551 ),
heer Luc de Walle
(begraven 1556), Mauritius Pelet (Poket'?)
(ontslag 1562), Jacobus May (1562.
1568)), Mr. Cornelis
Bezoete (begraven
1569). mr. Hendrick
Gheldrop (1568 ).

)I

W .H. J. Weale. o.c..

p. 25: kerkrekening

1560-1561, Betaelt
meestre Cornelis
Maesman, deken, over
:::inen salaris wm hede
de voornoemde doeken
kersten te doene, IX
p.p.
)' Diksmuide, Stadsrekeningen 1562-1563,
p. 431. Ghepresenteert
myn heere den hisscop
van Ypre, doende ::yne
intreye hier int stede, x
kannen, VII p. x s., it.
den promotew; 4 kannen, 3 p.p., it .den
cappelaen van den
bisscop, 4 kannen, 3
p.p., it. den lwjineester
van myn heere den
bisscop, 4 kannen, 3
p.p.
)) W. H. J. Weale. o.c.,
p. 27: kerkerekeningen,
1562-1563: Begraeven:
meester Cornelis Maeseman, deken, 12 p. 4.
s.
34

Diksmuide, Stadsarchief, Stadsrekeningen
1563-1564; transcripties Feys-Kesteloot,
p. 445. Ontvanck van
issuwen: Van de vreemde aeldinghen, deelende
t goed van 1111: Cornelis
Maseman, overleden
priestre deser stede, 26
p.18s.2d.
35 Zijn naam werd niet
vermeld in de nota's
van pater Albericus,
en ook niet door J.
Gheysens.
)ó A. Schillings, o.c.,
nr. 205, p. 277. Hij
werd gematriculeerd
als Francois Masemannus, Dixmudanus.
37
Pater Albericus
vernoemt Diksmuide
als zijn geboorteplaats
en J. Gheysens verwijst naar Gent.
38
A. Schillings, o.c.,
nr. 81, p. 323. Hij werd
ingeschreven als Johannes Maesman, ::onder
aanduiding van herkomst. In de tafels
staat Dixmudanus als
plaats van herkomst.
39
A. Schillings. o.c..
nr. 272. p. 128.

In 1561 komt meester Cornelis Maseman weerom in de oorkonden te voorschijn. Nogmaals werd hij door de SintNiklaaskerk bezoldigd voor twee klokken die hij wijdde. 31
Ongetwijfeld zal hij in 1562 aanwezig geweest zijn bij de
intrede in Diksmuide van Martin Rythovius, eerste bisschop
van Ieper. 32
Meester Cornelis Maseman stierf in mei 1563.33 Hij was pas
46 jaar oud. Voor de bezittingen, die door zijn erfgenamen
vervreemd werden, streek de stad Diksmuide de issuwegelden
op.34
2. De tweede zoon was François Maseman. 35 Een humanistische opleiding kreeg hij aan de Latijnse school bij zijn oudere
broer Cornelis. Op 28 februari 1544 liet hij zich inschrijven
aan de universiteit in Leuven. 36 Zijn geboortedatum kunnen
we plaatsen omstreeks 1526. Er was bijgevolg een leeftijdsverschil van negen jaar met zijn broer Cornelis.
Bij de geboorte op 18 maart 1556 van het tweede zoontje van
Jan I, kreeg het kind de naam François. Vermoedelijk kon
François geen peetvader worden, omdat hij vroegtijdig was
gestorven.
3. De derde zoon was Johannes of Jan Maseman 1. Hij werd
geboren in Diksmuide in juli 1528. 37 Zijn ouders lieten hem
inschrijven aan de Leuvense universiteit in juni 1546. 38 Hij
werd achtereenvolgens schoolmeester in Diksmuide en in
Poperinge. In Poperinge voltooide hij zijn lange loopbaan als
stadsgriffier, advocaat-pensionaris en notaris. Jan Maseman
I was de stamvader van de Poperingse en later de Provense
familietak. Een biografie van zijn levensloop volgt later.
4. De vierde zoon heette Jacob Maseman, die vanaf januari
1555 in Leuven studeerde. 39 In de veronderstelling dat hij toen
achttien jaar oud was, zoals zijn broer Jan I, stellen we zijn
geboortejaar omstreeks 1537. 40
Om uit onverdeeldheid te treden kocht hij op 13 februari 1559
een woning in Diksmuide aan zijn drie broers. 41
Bij de geboorte van Jan Mazeman II, zoon van zijn broer Jan
I en Godelieve David, op 16 december 1561 in Poperinge, trad
Jacob op als peter van zijn neef. 42
Op 21 juni 1563 werd meester Jacob Maseman, priester van
het bisdom Ieper, benoemd tot kapelaan van het On::.e-LieveVrouive-altaar aan het H. Geesthospitaal, als opvolger van zijn
overleden broer Cornelis. 43
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1. Het decanaat Diksmuide binnen het in 1559 opgerichte bisdom
Ieper. Dekens waren Cornelis Maseman (1550-1563), Jacob Maseman
(1563-1570) en Henricus Houbraecken (1570-oktober 1573).

Jacob kwam ook in het bezit van de kapelanie van de hoogmis.
Deze was gevestigd in de Sint-Niklaaskerk. Het was de meest
prestigieuze kapelanie in Diksmuide.
Intussen was Jacob ook zijn broer Cornelis opgevolgd als
deken van de christenheid. 44 Bij zijn aantreden in deze nieuwe
functie in 1563 convoceerde hij zijn priesters voor een dekanale vergadering of synode in Diksmuide. Bij deze gelegenheid bezorgde het stadsbestuur hem de nodige honneurs en
bood hem vier kannen wijn aan. 45
Toen meester Jacob Maseman in 1563 zijn broer Cornelis kon
opvolgen als kapelaan van het Onze-Lieve-Vrouwealtaar, dan
was dit enigszins een verzuurd geschenk. Sinds 1561 heerste
er grote onrust bij de clerus. Zij geraakten verwikkeld in een
juridische procedure, die drie jaar aansleepte voor de Raad
van Vlaanderen. Het stadsbestuur van Diksmuide wilde een
heffing of belasting opleggen op de inkomsten van de pastoors en de kapelaans van de pitance. Een schepen en de pensionaris werden gezonden naar Nieuwpoort, Duinkerke,
Sint-Winoksbergen, Veurne en Hondschote om te informeren
over het salaris en de kerkelijke rechten van de pastoors.
In opdracht van het stadsbestuur overhandigde notaris Damiaen De Ryckere een ambtelijke verklaring aan de clerus van
Diksmuide en verzocht hen het bedrag van hun salaris alsook
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hun rechten bij begrafenissen bekend te maken bij het stadsbestuur.
De baljuw Jan Deprez, reisde op 22 juni 1562 naar Brussel
met als opdracht orde op zaken te stellen in verband met het
salaris van de priesters. Op 24 oktober 1562 reisden de burgemeester en de pensionaris naar Gent om te verschijnen voor
meester Antheunis van Hille, koninklijk raadsheer in de Raad
van Vlaanderen, en om te onderhandelen over het geschil met
de priesters in verband met de taxatie of de raming van de
belastingen. In de volgende maanden liet het stadsbestuur
niets onverlet om zijn zaak te bepleiten. Meermaals werd er
naar Gent gereisd. Het was vooral de pensionaris, meester
Ysenbaert van Provyn, die zich de zaak behartigde. Te Gent
voerde hij op 10 december besprekingen met de advocaten,
Gilles Brakelman en Boudewyn Mayaert om te vernemen hoe
de priesters voor hun rechten opkwamen en hun zaak verdedigden.
In 1563 kwam er eindelijk schot in de zaak. Op 18 december
hadden in Ieper besprekingen plaats met de inquisiteur Pieter
Titelmans en de vertegenwoordigers van het Hof, nopens
enkele punten van de nieuwe ordonnantie, die de Raad van
Vlaanderen onlangs uitvaardigde. Het stadsbestuur was blijkbaar tevreden met de afhandeling van het gevoerde proces,
want het schonk een kuip boter, met een waarde van 16 pond
parisis aan meester Antheunis van Hille, commissaris (gevolmachtigde) van de Raad van Vlaanderen. 46
De perikelen rond de laïcisering van het onderwijs vanaf de
tweede helft van de l 6e eeuw en het gevoerde proces voor de
Raad van Vlaanderen, waren symptomen van de rivaliteit en
de machtsstrijd tussen de clerus en het civiel bestuur in Diksmuide. Het officieel gezag deed pogingen om de privileges van
de pastoors en kapelaans te beknotten. Toch werd er steeds
een vorm van hoffelijkheid in acht genomen. De beide pastoors, die op Sacramentsdag (tweede donderdag na Pinksteren) het heilig sacrament meedroegen tijdens de rondgang van
de processie in de stad, ontvingen nadien een tractaat van het
stadsbestuur. 47
De financiële toestand van de priesters in de 16 eeuw was
ronduit schrijnend. De bisschop was op de hoogte van de
penibele toestand waarin zijn priesters zich bevonden. Hij
hekelde die toestand en wilde daar verandering in brengen.
In een schrijven van 16 juli 1564 aan de landvoogdes Margareta van Parma, liet bisschop Rythovius weten dat meerdere
pastoors in het diocees leper geen vast inkomen genoten. Zij
waren volledig afhankelijk van de vrijwillige giften van hun
parochianen. Daardoor werden ze vaak ten onrechte bestempeld als vrekkig. De bisschop vond die toestand schandalig!
De oplossing was te zoeken in de aanbevelingen, die in de
laatste zitting van het concilie van Trente ter zake werden
uitgewerkt. 48
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Vermoedelijk had deken Jacob Maseman nog een ontmoeting
met bisschop Martin Rythovius, naar aanleiding van het toedienen van het vormsel in 1564 in de Sint-Niklaaskerk. 49
Op 8 augustus 1565 nam hij ontslag als kapelaan van het
Onze-Lieve-Vrouwe-altaar aan het H. Geesthospitaal en als
kapelaan van de hoogmis in de Sint-Niklaaskerk. Voor beide
functies werd hij opgevolgd door Aegidius Remis, die reeds
op 24 juni 1568 stierf. 50
Na zijn ontslag kwam meester Jacob Maseman als pastoor in
het woelige Hondschote (Fr. Dep. Nord), in het decanaat Ber56 gues (Sint-Winoksbergen) terecht, waar heer Jan Vlaminck
deken was. Hij behield echter het decanaat van Diksmuide.
Hondschote was blijkbaar geen vreemd terrein voor hem,
vermits Jan Maseman, senior (zijn oom?), er gewoond had in
1557. Wat bezielde hem om zijn residentie te verlaten? Het is
niet duidelijk waarom hij zich tijdens de reformatie nestelde
in een gevarenzone, bijna vijfentwintig kilometer van Diksmuide. Het niet-resideren van pastoors op hun parochies of
dekens in hun ambtsgebied vormde blijkbaar nog steeds een
probleem. Onenigheid over de residentieplicht had in 1562
nog geleid tot het opschorten van het concilie van Trente. Of
was het zijn avontuurlijke geest, zijn ongebreidelde missioneringsijver die de bovenhand haalden? Diksmuide was nog een
van die steden waar de bevolking uitgesproken katholiek was.
Het waren vooral Hondschotenaars die de vernielingen aanrichtten. 51
Allicht vond Jacob Maseman het de moeite niet meer waard
om te blijven resideren in Diksmuide, omdat de verdiensten
van een kapelanie te klein waren om in het levensonderhoud
te voorzien. Het bezit van een kapelanie was een makke loopbaan, zonder veel toekomstperspectieven en promotiekansen
in de kerkelijke hiërarchie. Mogelijk had meester Jacob Maseman naast het decanaat ook een pastoraat geambieerd. Bisschop Rythovius van leper beschikte over de jurisdictie bij het
ui toefenen van de priesterlijke bedieningen, maar hij had af
te rekenen met het kathedraalkapittel van Sint-Donaas in
Brugge, dat sinds aloude tijden het patronaatrecht over de
kerk in Diksmuide uitoefende. Het kapittel van kanunniken
had het recht een pastoor voor te dragen en geestelijken te
benoemen voor allerhande officies. Dit leidde vaak tot spanningen tussen de bisschop en de kapittelheren. In Diksmuide
greep Maseman steeds naast een benoeming als pastoor.
Hondschote bood hem nu de kans. Opvallend genoeg ging hij
resideren buiten de grenzen van zijn eigen decanaat.
Omdat er in Diksmuide drie klokken dienden gewijd te worden, deed de clerus van Diksmuide beroep op hem. Willem
Gheraert werd naar Hondschote gestuurd om hem te ontbieden. De kerkmeesters betaalden hem een vergoeding voor drie
dagen reis- en verblijfkosten. 52 Ook het stadsbestuur deed een
duit in het zakje en bood hem bij het wijdingsfeest vier kannen wijn aan. 53 Het is duidelijk dat hij de functie van deken
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van de christenheid in het decanaat Diksmuide cumuleerde
met het ambt van pastoor in Hondschote.
Meester Jacob Maseman stond in 1566 samen met priester
Martin Nicrosius als pastoor aan de Sint-Vaastkerk, in Hondschote (Fr., dep. Nord). Dat er twee priesters als pastoor fungeerden in Hondschote, was niet uitzonderlijk in de l 6e eeuw. 54
Pastoor Jacob Maseman woonde tijdens de godsdiensttroebelen in het huis van Joos Braem. 55 Het ambt was zeker niet
zonder gevaar. Katholieke priesters waren er niet geliefd bij
een groot deel van de bevolking en lieten zich soms vervangen.
Volgens zijn verklaring liet hij zich op Pasen van het jaar 1566
(een viertal maanden voor de beeldenstorm van 16 augustus)
vervangen door onse medebroeder Walter, die prediker is van
onse kercke. 56
Pastoor Jacob Maseman werd bedreigd in zijn woning. Zijn
belager, David Cnappaert van Hondschote, werd op 19 juni
1567 veroordeeld omdat hij zich in dronken toestand toegang
verschafte tot de pastorie. Hij had de deur geforceerd en met
veel dreigementen geroepen: Waer es desen pape? Ic zal hem
wel hebben. Compt gheeft my nu den souverain (gouden muntstuk) over, ghy snode pape! 57
In een attest van reconciliatie, waarin hij bevestigde dat Christiaen de Caestekere in 1566 gebiecht had bij zijn vervanger,
broeder Walter, noemde pastoor Maseman zichzelf Jacobus
Mosander. 58 Volgens pater Alberic verwees hij met dit pseudoniem naar Mosan, de streek of het land van herkomst. 59
Deze plaatsnaam is echter niet te identificeren. Een ander
gegeven dateert de latinisering van de naam Maseman in
Mosander sinds 1550. Hij maakte een woordenspel van zijn
patrimoniale naam. 60
Het attest van reconciliatie van Christiaen de Caestekere,
opgesteld op 2 maart 1568 door pastoor-deken Jacob Maseman, werd op bevel van de burgerlijke overheid overhandigd
aan de stadsgriffier Jasper Maesman (Maseman) om bij het
strafdossier te worden gevoegd. 61
1568 was een cruciaal jaar in de beteugeling van het calvinisme. De repressie van de overheid in Hondschote en de
excessen van de Bloedraad in Brussel leidden tot een escalatie
van het geweld.
Op 26 januari 1568 stierf pastoor Martin Nicrosius, collega
van pastoor Jacob Maseman, nadat hij de dag voordien in de
Sint-Vaastkerk werd neergeslagen en beschoten door rebel60
Westvleteren, Archief St.-Sixtus, Nota's Pater Alberic, nr.
1120, p. 63. La latinisation du nom Maeseman en Mosander date
des 1550. Ilsfaisaient
un jeu de mot de leur
nom patronymique.
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lerende hervormingsgezinden. Kapelaan Pauwels de Clerq
werd ernstig gekwetst, maar overleefde de aanslag. 62
In de rekeningen van Cornelis Piel, baljuw van Hondschote,
staat pastoor Jacob Maseman vernoemd omdat hij de ter
dood veroordeelden, Andries de Vos en Jan de Wilde, een
galgenmaal aanbood in de gevangenis en hen, voor de executie met het zwaard, tot bekering bracht. Deze executie met het
zwaard vond plaats op 5 oktober 1569. 63
In 1568 en 1569 werd meester Jacob Maseman niet meer vernoemd in de kerkrekeningen van Diksmuide. Er werd alleen
vermeld dat verschillende personen een financiële bijdrage
leverden voor de wijdingsplechtigheid van de grote klok. De
wijding gebeurde in aanwezigheid en onder auspiciën van
meester Jacob Pamele, kanunnik van St.-Donaas in Brugge,
die het patronaatrecht uitoefende over de St.-Niklaaskerk in
Diksmuide. 64
Einde 1569 heeft Jacob Maseman zijn ontslag aangeboden als
deken van de christenheid in Diksmuide. Voor die functie
werd hij opgevolgd door Henricus Houbracken (priester van
het bisdom Luik), die op 19 april 1570 ook voorgesteld werd
als pastoor aan de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide en ook de
functie van pastoor-deken uitoefende tot oktober 1573. 65
Meester Jacob Maseman legde ook zijn pastoorsambt neer in
Hondschote. Hij werd er opgevolgd door heer Vincentius de
Clercq, die zeker reeds op 4 juli 1571 als pastoor fungeerde.66
Welk was de reden van zijn ontslag als pastoor-deken? Hij was
pas tweeëndertig jaar oud. We kunnen alleen maar gissen.
Groot misnoegen lag mogelijk aan de basis. Als priesterhumanist weigerde hij allicht voortaan nog te collaboreren
met een autoritair regime. De oproep van de burgerlijke overheid tot pastoors en dekens om assistentie te verlenen aan ter
dood veroordeelden werkte frustrerend. Het sociaal en economisch weefsel van een bloeiende textielstad als Hondschote
was in korte tijd door het raderwerk van de inquisitie onherstelbaar verwoest. 72 personen werden verbannen en emigreerden vaak met het hele gezin. Hun bezittingen werden
geconfisqueerd. Op 12 juni 1568 kreeg het stadsbestuur het
bevel van koning Filips Il om een lijst op te stellen van de
personen die sinds de troebelen de jurisdictie van Hondschote
verlieten wegens de religie. 67 Twintig medeburgers lieten het
leven aan de galg, vier ondergingen de executie met het zwaard
op het schavot, één persoon werd gevierendeeld en velen werden gemarteld tot ze tot bekentenissen overgingen. 68 Een deel
van de bevolking werd steeds meer en meer in de marginaliteit
gedumpt. Onderzoek wees uit dat er sinds de troebelen slechts
een honderdtal personen de wekelijkse markt frequenteerden.
Alle pastoraal werk was onmogelijk geworden. Er heerste een
klimaat van bange onzekerheid. Sinds de moord op pastoor
Nicrosius was de parochiekerk gesloten. De moord in de kerk
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op zijn collega heeft pastoor Maseman ongetwijfeld sterk
beroerd. De schrik zat er behoorlijk in, vooral na de moorden
op andere priesters in het Westkwartier. 69 Dat de vorsten een
ordonnantie uitvaardigden waarbij alle priesters speciale
bescherming genoten, kon die angst niet temperen. 70
Het stadsbestuur van Hondschote nam op 2 februari 1568 het
initiatief om aan hertog Alva te vragen de bisschop te bewegen om de geprofaneerde kerk na de priestermoord van alle
smet te zuiveren, zodat men zoals voorheen de liturgische
diensten zou kunnen vieren. Op 27 februari 1568 richtte Alva
een schrijven tot bisschop Rythovius ten einde de reconciliatie
te bewerken en de kerk opnieuw te wijden. 71 Dit gebeurde
vermoedelijk omstreeks 1570.
Als gevolg van al deze perikelen kende het leven van pastoor
Jacob Maseman plots een totaal onverwachte wending. Was
hij een priester in crisis? Hij bereidde zich voor op een boetetocht naar Keulen. Dit was een van de verste bedevaartsoorden van die tijd. Als pelgrim diende hij aldaar een bezoek te
brengen aan de Domkerk, waar een verguld zilveren reliekschrijn met de schedels van de Drie Coninghen werd vereerd.
Dit oogverblindend reliekschrijn, waarin de hoofden van de
drie heiligen bewaard werden, stamde uit de l 3de eeuw. De
echte reden van zijn pelgrimage kennen we niet. Enige toelichting is allicht noodzakelijk om de gebruiken hieromtrent
te kennen.
Pelgrimstochten waren gedwongen of vrijwillige bedevaarten.
Sinds aloude tijden werden ze meestal als een straf of boete
opgelegd, verzwaard met een geldboete of met de verplichting

2. Fragment van het reliekschrijn in de Dom van Keulen, een
geschenk van de Duitse koning Otto IV ( I 3<l' eeuw).
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3. (Vertaling uit het Latijn) Heilige Drie Koningen, Gaspm; Melc/zior,
Baltha::ar, hidt l'UOr ons, nu en in het uur i•an on::e dood Il De::e
afbeelding raakte de drie hoofden aan rnn de H H Koningen van
Keulen en is heil:aam voor de rei:igers tegen reisperikelen, hoofdpijn,
vallende :iekten, koortsen, kll'ade aandoeningen, verschillende soorten
l'an :iekten en de onvoor::iene dood

in het pelgrimsoord tijdelijk te resideren. Strafbedevaarten
werden uitgesproken door burgerlijke rechtbanken. Ook
priesters riep men soms tot de orde. Dit was echter de taak
van de kerkelijke rechtspraak. Priesters verplichtte men tot
deelname aan een boetetocht, bijvoorbeeld als sanctie bij
overtreding van de kerkelijke tucht of bij nalatigheid in de
koordienst. Na 1573 bleven de strafbedevaarten stilaan in de
rechtspraak achterwege.
Sommigen pelgrimeerden naar Keulen in de voetsporen van
de Drie Koningen, Gaspar, Melchior en Balthazar, op vrijwillige basis, uit pure devotie, naar aanleiding van een gedane
gelofte, voor de zielerust van overleden ouders of om buitengewone aflaten te verdienen. In de Dom te Keulen berustte
een zilveren sarcofaag met de relieken van de drie wijzen uit
het oosten. 72 De bedevaarders schaften zich gedrukte strookjes papier of weefsels aan met de beeltenis van de drie magiërs
en een gebed als reissouvenir. Vermits die afbeeldingen de drie
hoofden en de relieken van de heilige koningen hadden aangeraakt, schreef men hieraan een bijzondere kracht toe. Pelgrims droegen ze bij zich als amuletten, een afweermiddel
tegen ongelukken op de weg, hoofdpijn, epilepsie, koorts, of
schielijke dood. 73 Wie een dergelijk embleem op zak had,
bezat de status van pelgrim en de zekerheid van onderdak.
Bovendien was het een certificaat van de volbrachte belofte
of opdracht. Het bezoek was voor de pelgrims een bijzonder
moment van bezinning over de aardse werkelijkheid en de
hemelse verwachting.
Dergelijke spiritualiteitsreizen of pelgrimages naar Keulen
vatte men meestal in konvooi aan. De reisroute ving aan in
Brugge, via Ursel en Gent naar Dendermonde. Hier waren er
twee alternatieve routes: Mechelen, Aarschot, Diest, Hasselt
naar Maastricht ofwel Vilvoorde, Leuven, Tienen, Sint-Truiden, Tongeren naar Maastricht. De laatste etappe liep over
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Aken en Jülich naar Keulen. 74 De etappes waren lang en vermoeiend voor een pelgrim die daarbij nog zijn reisspullen op
de schouders torste. Vooral de barre winter eiste zijn tol. Een
traject van 25 tot 30 km. per dag was voor een niet getrainde
stapper een echte beproeving. Gelukkig waren er onderweg
haltes en herbergen, waar goedkope slaapplaats te vinden
was. De afstand Hondschote-Keulen, die Jacob Maseman
aflegde, bedroeg ongeveer 56 mijl (ongeveer 280 km.). Het
werd een vermoeiende voettocht van minstens een tiental
dagen. De zegswijze: een Keulse reis ondernemen betekent nog
steeds: een lange, bezwaarlijke tocht aanvangen.
Meester Jacob Maseman trok dus in de winter van 1569 het
boetekleed aan, nam de pelgrimsstaf op en verliet zijn familie,
het Westkwartier en zijn land. In Keulen kreeg hij onderdak
bij de Sint-Barbara kloostergemeenschap van de kartuizers.
Dit klooster was hem niet vreemd, vermits het moederhuis
van de orde La Grande Chartreuse in Frankrijk 75 in de 16<
eeuw meer dan tweehonderd huizen telde, waarvan een veertiental in de Zuidelijke Nederlanden. 76 Als deken werd hij
tijdens de reformatiegolf allicht geconfronteerd met broeder
Guillame, apostaat uit het voormalig kartuizerklooster van
Roermond, die calvinistisch predikant werd in Diksmuide en
er woonde met zijn concubine, een uitgetreden kloosterzuster. 77 Dit was uiteraard een concurrentiële kennismaking.
Jacob zal wel vriendschappelijke connecties gehad hebben
met het prioraat van de kartuis in Brugge. Alhoewel zij ook
veel problemen kenden met de reformatie, ontving Jacob vermoedelijk de nodige tips en instructies voor zijn verre onderneming. Op het traject Brugge-Keulen lagen belangrijke
haltes en rustpunten voor passanten en pelgrims in kartuizerkloosters, waar hij allicht onderdak vond. We vermelden:
De kartuis Sint-Anna in Brugge, de Koninklijke Vallei in
Gent, Sint-Jan Baptist in Diest en H. Maria Magdalena in
Leuven. 78 Voelde hij zich geïnspireerd door het pelgrimsritueel of het ideaal van de ordestichter, de heilige Bruno (Keulen,
1032-1101 ), die in grote eenzaamheid ging leven om de regel
van Benedictus te volgen?
Het leven van de kartuizermonniken was streng. Zij leefden
afzonderlijk in kleine huisjes of cellen. Hier verdeelden ze hun
tijd tussen gebed, meditatie, geestelijke lezing, studie, handenarbeid en de officies. De kloosterlingen onderhielden een
strikt stilzwijgen en gebruikten nooit vleesspijzen. Een keer
per week leefden ze op water en brood. Enkel op zon- en
feestdagen gebruikten ze een gezamenlijke maaltijd in de refter, na de eucharistieviering en het koorgebed. De kledij van
de kartuizers bestond uit een wit habijt met wit lederen gordel, witte kap en wit scapulier.
Meester Jacob Maseman sloot zich in november 1569 aan bij
de kloostergemeenschap Sint-Barbara in Keulen. Na zijn noviciaat legde hij er op 23 november 1570 de kloostergeloften af 79
Aan de hand van enkele voorbeelden onderzoeken we even om
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welke redenen sommige landgenoten in de l 6e eeuw emigreerden. Het is algemeen bekend dat de grote emigratiegolf naar
Engeland, de Noordelijke Provincies of Duitsland meestal te
maken had met religieuze of economische overwegingen.
Er waren echter ook andere redenen waarbij mensen aangespoord werden om hun land te verlaten. De Sint-Barbarakartuis in Keulen stond in de 16< eeuw bekend om haar
intellectuele uitstraling. Vele humanisten studeerden of
doceerden aan de Keulse universiteit en werkten mee aan de
katholieke restauratie. Christiaen Kellenaer (Cellarius),
afkomstig van Izenberge, trok na zijn studies in Leuven naar
Keulen. In 1537 studeerde hij aldaar theologie en onderwees
er het jaar daarop de Griekse taal. 80
De Vlaamse jezuïet en apologeet Franciscus De Coster (Costerius), (Mechelen 1532-Brussel 1619), bijgenaamd de ketterhamer vestigde zich in Keulen, waar hij in 15 56 promoveerde
en hoogleraar werd. Sinds 1578 resideerde Costerius als provinciaal van de Rijn-provincie doorgaans in Keulen als hij
niet door zijn vele visitatie-reizen in beslag genomen werd. 81
Sommige humanisten koesterden een afkeer voor de inquisitie en de harde repressie tegen afwijkende geloofsovertuigingen. Zij waren voorstander van een tolerante politiek. Het
voorbeeld van Joris Casant (Cassander), Vlaams humanist en
rooms-katholiek theoloog, is illustratief voor deze visie. Na
zijn studies wijsbegeerte en letteren in Leuven, trad hij op als
mentor van de intelligentsia in Gent en vervolgens in Brugge.
Omdat de aanhangers van de scholastiek de beoefenaars van
de schone letteren op godsdienstig gebied wantrouwden, vertrok hij in 1544 naar Keulen, waar hij als leek theologie ging
studeren. Hij streefde ernaar om de eenheid tussen de christelijke kerken te herstellen. 82
In 1549 schreef Cassander aan de Leuvense professor Van der
Meulen, dat één van de redenen waarom hij zijn vaderland
verlaten had, was dat er in Keulen een grotere vrijheid van
denken en menen heerste. Hij uitte het verlangen om de eenheid van de Kerk te herstellen. Zijn begrijpende houding ten
opzichte van reformatorische christenen werd gewantrouwd
o.a. door Willem Lindanus, bisschop van Roermond (15631588). Cassander was bereid om dogmatische concessies te
doen, omdat hij zag dat de religies gemeenschappelijke elementen bevatten uit de eerste eeuwen van de christenheid en
dat er verzoening mogelijk was. 83
Allicht was meester Jacob Maseman ook voorstander van een
grotere verdraagzaamheid in de religie en kon hij dit ideaal
misschien beter beleven dan in zijn eigen heimat?
Ook tijdens de laatste reformatiegolf in onze regio onder calvinistisch bestuur, fungeerde Keulen als toevluchtsoord voor
katholieke humanisten. Na de ontmanteling van de abdijgebouwen van de cisterciënser-abdij Ter Duinen, zocht de laatste abt Laurens vanden Berghe in 1580 zijn heil van uit Brugge
naar Keulen. 84
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De kartuis in Keulen was een
internationale kloostergemeenschap. We mogen aannemen dat
de taal geen hinderlijk probleem
stelde. De voertaal onder de
humanisten was het Latijn. Een
van de medebroeders van Maseman was de Duitse hagiograaf
Laurentius Surius (Laurenz
Sauer). 85 Onder invloed van de
jezuïet Petrus Canissius was deze
in 1540 bij de kartuizers in Keulen ingetreden. Hij genoot vooral
bekendheid door zijn grote hagiografie De probatis Sanctorum
historiis, een verzamelwerk van
heiligenlevens uit de katholieke
kerk, geordend volgens de heiligenkalender.
Voor zijn uitgave kon Surius
terugvallen op de heiligenverza4. Jacobus Mosandrus
meling die Aloysius Lipomanus,
(Maseman), De probatis
bisschop van Verona, reeds eersanctorum historiis, VII
der samenstelde en publiceerde in
(titelpagina).
Italië. In zijn Sanctorum priscorum patrum vitae werden voor de
eerste keer talrijke Griekse heiligenlevens in het Latijn aangeboden.
Nauwelijks kwam de eerste editie van De probatis Sanctorum
historiis op de markt of er was reeds veel nieuw en aanvullend
materiaal beschikbaar. Een nieuwe editie was bijgevolg wenselijk. Surius werkte nog mee aan deze herziening, maar hij
kon zijn opdracht niet meer voltooien. Hij stierf op 23 mei
1578. Op dat ogenblik waren er allicht reeds twee delen (1576
en 1578) van de nieuwe editie in druk verschenen bij de Keulse
drukker Geruinus Calenus.
Het blijkt dat de prior86 van Sint-Barbara in Keulen na de
dood van Surius in 1578, aan Jacobus Mosandrus (Jacob
Maseman) de opdracht gaf om het lopende project verder op
te volgen. De Keulse kartuis patroneerde de afhandeling van
de hagiografie. Maseman werkte de overblijvende delen af
(deel 6: 1581) en voegde daar een zevende deel aan toe, eveneens gedrukt in Keulen bij Geruinus Calenus. 87 Daartoe kon
hij een beroep doen op hagiografische handschriften van
enkele vooraanstaande tijdgenoten, zoals de Vlaamse historicus Johannes Molanus 88 en de Bruggeling, kanunnik Jacob
en rector aan de Leuvense universiteit.
Onder zijn rectoraat
werd de Augustinus
(!Odin. 1576-1577)

uitgegeven. Hij
schreef o.a. hagiografische en iconografische werken. Zie: A.
Wauters, Molanus

(Jean Vermeulen), in:
Biographie Nationale,
T. 15. Brussel, 1899,
kol. 47-55.
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van Pamele (Pamelius). 89 In de titelbeschrijving van dit
zevende deel (jaar?) wordt zijn bijdrage als volgt omschreven:
Studio F Jacobi Mosandri Carthusiani collectae ac in lucem
sunt editiae. 90 (zie illustratie 4).
Wellicht is ook de integrale toevoeging in dit 7e deel van het
heiligenleven van Adonis, bisschop van Trier en martelaar,
aan hem te danken. Het werk werd afgerond met een inhoudstabel. Maseman kweet zich uitstekend van zijn opdracht, tot
grote voldoening van zijn oversten. Sweertius zegt dat Maseman dit zevende deel opdroeg aan Gasparus Gropperus,
proost van de kapittelkerk van Bonn. 91
Jacob Maseman verliet vermoedelijk Keulen na de voltooiing
van het zevende deel (jaar?). Wanneer in 1605 nog een achtste
deel aan deze tweede editie werd toegevoegd, werd Jacob
Maseman niet meer vermeld op de titelpagina. Een derde editie zag het licht in 1617 (zie illustratie 5). In de inleiding werd
dan toch de complexe editiegeschiedenis van de heiligenverzameling toegelicht met de herinnering aan de bijdrage van
Jacob Maseman.
Meester Jacob Maseman was nog vrij jong toen hij het kartuizerklooster in Keulen verliet. Welke was de reden van zijn
overplaatsing? Een studie van J. De Grauwe over kartuizers
wijst een aantal mogelijkheden aan voor verandering van
klooster. Normaal bleef een kartuizer in zijn huis van professie. Wel kon hij op eigen verzoek een overplaatsing krijgen.
Dit was het geval als hij zich moeilijk kon acclimatiseren.
Voor Maseman is dit moeilijk aan te nemen, vermits hij reeds
meer dan tien jaar (sinds 1570) in Keulen verbleef. Een verhuizing kon ook plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek van
de overheid. Bijvoorbeeld als straf voor onwillige monniken.
Sommige kloosterlingen, die uitmuntten voor hun prestaties,
dienden zich soms in dienst te stellen van een ander monasterium. 92
Wij polsten J. De Grauwe, Vlaams kartuizerspecialist, naar
zijn mening in verband met de overplaatsing van Jacob Maseman. Volgens hem heerste er in de jaren tachtig veel armoede
in de kartuis van Keulen. De overheid was dan ook verplicht
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abbés de Saint-Bertin.
t. 2. 1855. p. 182.
Jacques de Pamele
0
(
Brugge 13 mei 1536.
kanunnik van SintDonaas in Brugge
vanaf 1561. kanunnik
benoemd in SintOmaars op 2 januari
1581. Op 15 januari
1583 werd hij aangesteld als aartsdiaken
van Vlaanderen. In

1587 werd hij electbisschop van SintOmaars. maar hij
stierf in hetzelfde jaar
in Mons. zonder in
zijn ambt te worden
bevestigd). Zie ook:
A.-C. De Schrevel.
Pamele (Jacques de)
de Joigny, in: Biographie Nationale. T. 16.
Brussel. 1901. kol.
528-542.
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Laurentius Surius
(1522-1578). De titelgegevens van volume
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5. Titelpagina van de derde editie van: Laurentius Surius, Vitae sanctorum, Keulen, 1617 (exemplaar uit de Duinenabdij in de Openbare
Bibliotheek Brugge).

enkele monniken naar andere kloosters te sturen. Dit was allicht
ook het geval voor Jacob.
Het werd een nieuw keerpunt in zijn turbulente leven. Volgens
de oude genealogen Franciscus Sweertius en Jan Frans Foppens begaf Jacob Maseman zich naar de kartuis in de vallei
van Josaphat bij Ollmütz (Olomouc), Noord-Moravië, in de
huidige republiek Tsjechië. Dit gegeven werd later door talrijke auteurs overgenomen.
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6. Seitz in Slovenië, de laatste rustplaats van meester Jacob Maseman
(Mosander)

Volgens J. De Grauwe, lijkt het minder waarschijnlijk dat hij
naar Ollmütz ging. Veeleer trok hij naar Seitz (Zicka), (Zice
in het Sloveens). Deze locatie ligt in de huidige republiek Slovenië. In vogelvlucht betekent dit minstens op 500 km. van Keulen verwijderd. Seitz ligt op 40 km ten zuiden van Maribor, in
het dal van het riviertje Zicnica, en ongeveer tien km. ten noordoosten van de stad Celja (zie illustratie 6). Dit katuizerklooster
werd opgericht in 1160 onder de benaming Vallei van Sint-Jan
de Doper en ontbonden in 1782. 93 Jacob Maseman bracht de
laatste jaren door in een fantastisch landschap, tussen de uitlopers van de oostelijke Alpen.
De meerderheid van de bevolking ging aldaar in de l 6e eeuw
tot het protestantisme over, maar in het begin van de l 7e eeuw
werd het katholicisme door de Habsburgers hersteld. Allicht
heeft Jacob Maseman in de jaren tachtig zijn steentje bijgedragen tot de contrareformatie, in een streek die sterk onder
het juk van het lutheranisme leefde.
Jacob Maseman is niet overleden in Ollmütz, zoals tot op
heden werd aangenomen. J. De Grauwe zette een hardnekkig
misverstand recht. De rectificatie luidt: Zijn dood in Seitz op
21 april 1589, werd door het generaal kapittel van de orde
Grande Chartreuse meegedeeld.
Over de laatste etappe in zijn leven, zijn ons geen feiten
bekend. In de hermitage van Seitz verdween Jacob Maseman
als het ware in de anonimiteit. Hij stierf als een vereenzaamd
eremijt, als kartuis, heel ver van huis. Hij was slechts 52 jaar
oud. Zijn kort, maar woelig leven kende veel etappes: zijn
jeugd in Diksmuide, student aan de universiteit in Leuven,
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F. Timmermans,
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Magister Bruno, negen
eeu11•en uitstraling van
de kartui::.erorde, Leu-

ven, 2003, p. 241. Seitz
was een van de oudste
stichtingen. La grande
chartreuse werd
gesticht in 1084
(p. 236), Sint-Barbara
in Keulen in 1334
(p. 255) en de kartuis
Ollmütz in 1437
(p. 264).

kapelaan van de pitance en deken van Diksmuide, pastoor in
Hondschote, kartuizer in Keulen en tenslotte in Seitz (Zice).
5. Marie Maseman, was de enige dochter van de familietak.
Zij trad op als meter van Maillard Maseman, het vijfde zoontje van haar broer Jan Maseman I, geboren in Poperinge op
16 augustus 1564. 94 Ze werd vernoemd als weduwe van Jean
Meeze. 95
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6. Matheus (Mathieu) Maseman was de jongste zoon. Zijn
geboortedatum is niet gekend. Hij vestigde zich in Gent. Op
15 lauwe 1559 verleende hij voor de schepenen van Gent procuratie of volmacht aan zijn broer Cornelis om in zijn naam
op te treden bij de verkoop van een gemeenschappelijk woning
in Diksmuide. De woning werd op 13 sporkle (februari) 1559
gekocht door hun broer Jacob, priester in Diksmuide. 96
We noteren Matheus als peetvader van Marguerite Maseman,
dochtertje van zijn broer Jan Maseman I en Godelieve David,
geboren in Poperinge op 14 september 1570. Hij was de laatste van het gezin die aan de beurt kwam voor het peetschap.
Om deze reden denken we dat hij de jongste telg was uit het
gezm.
Mathieu had een zoon, Jan genoemd, die huwde met Marie
van Hille, fa. Antoine. Dit gezin telde zeven kinderen. 97 Jan
was omstreeks 1620 procureur bij de Raad van Vlaanderen
in Gent.
Jan Maseman I, schoolmeester in Diksmuide (1555-1559) en
in Poperinge (1560-1566)

Jan Maseman I was de derde zoon van Jacob. Vermoedelijk
werd hij geboren in Diksmuide in 1528. In 1546 studeerde hij
rechten aan de Leuvense universiteit. 98 Op 20 juni 1553 trad
hij in Diksmuide in het huwelijk met Godelieve (ook Théophila genoemd) David, dochter van Jacques David van Diksmuide en Wilhelmine van Oosthuyze van Westvleteren.
Godelieve David was de zuster van Petrus David, die in 1548
in Leuven studeerde.
Na zijn huwelijk vestigde Jan Maseman zich in Diksmuide.
In 1554 redigeerde het stadsbestuur een ordonnantie in verband met brandbeveiliging. Er werd een lijst gepubliceerd van
particuliere personen, die geen ambacht uitoefenden, maar
toch verplicht werden om over lederen emmers te beschikken
voor eventuele bluswerken. Het stadsbestuur besliste dat Jan
Maseman over twee lederen emmers diende te beschikken. 99
Als schoolmeester aan de parochiale Latijnse school trad Jan
Maseman in het spoor van zijn oudste broer-priester Cornelis, die reeds in 1549 ontslag nam in het onderwijs en bevorderd werd tot deken van de christenheid in het decanaat
Diksmuide.
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Herinneren we er even aan dat het stadsbestuur in dat jaar
een grote woning kocht om er een kostschool te vestigen,
gehouden door meester Boudewyn Woestelandt. Het experiment van een kostschool kende vermoedelijk weinig succes,
want in 1553 besliste het stadsbestuur dit pensionaat in de
N oordstraat, naast de herberg De Wulf, te verkopen. Als
reden werd opgegeven dat de financiële lasten van de stad te
zwaar wogen. Na drie sondaeche kerckgeboden ende tbrenen
(branden) van de kerse (kaars), werd de kostschool verkocht
aan Eloy van Borre voor het bedrag van 1704 pond parisis. 100
Omstreeks deze tijd nam meester Boudewyn Woestelandt
ontslag als kostschoolhouder. Hij werd benoemd als schoolmeester aan de Hoghere Schole in Poperinge.
De stad Diksmuide zou in 1555 weerom een kleinere woning
aangekocht hebben, gelegen op het kerkhof, ten oosten van
de kerk, om er de school te vestigen. 101 Meester Jan Maseman
werd aangeworven als opvolger van Woestelandt. Het stadsbestuur verleende Maseman een jaarsalaris van 24 pond parisis. Volgens de stadsrekening 1557-1558 was hij zeker in dienst
als schoolmeester sinds april 1556. 102 In 1560 ontving hij voor
het laatst een vergoeding. 103
We kunnen stellen dat de schoolmeester in Diksmuide voor
de uitbouw van het onderwijs nauwelijks kon rekenen de
financiële steun van het stadsbestuur. Hij diende zich hoofdzakelijk te behelpen met het schoolgeld dat de leerlingen
betaalden. Het was dan ook niet te verwonderen dat Jan
Maseman een onderwijsambt met een betere bezoldiging
ambieerde.
Op 13 februari 1559 verkochten hij en zijn broers, Cornelis en
Mathieu een gemeenschappelijke woning aan Jacob Maseman, priester in Diksmuide.
Jan Maseman nam ontslag in Diksmuide. Vermoedelijk werd
hij in januari 1561 in Poperinge tijdelijk aangeworven als
schoolmeester in opvolging van meester Nicolas Bazelis
(Bazelius). Het stadsbestuur van Diksmuide nam prompt het
initiatief in handen om in de opvolging van Maseman te voorzien. Twee kandidaat-schoolmeesters werden ontboden voor
verdere besprekingen. 104 Het stadsbestuur bood hen elk twee
kannen wijn aan. Meester Jan Hacke van Brugge werd aangeworven. Hij ontving een vergoeding van zes pond parisis
voor de verhuis van zijn bezittingen en meubilair. 105
Bij de aanstelling van Jan Maseman in Poperinge zal de stadsmagistraat de ordonnanties in verband met het school hou100
Diksmuide. Stadsarchief, Stadsrekening

102
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den, strikt nageleefd hebben. Volgens een schrijven van koning
Filips II op 8 augustus 1559 aan graaf Egmont en aan de
Raad van Vlaanderen, diende de lokale overheid vaak de
scholen te bezoeken. Zij diende erover te waken dat ze alleen
schoolmeesters benoemde, die algemeen bekend stonden als
katholiek. De jeugd moest goed onderwezen worden aan de
hand van de catechismus, die de overheid onlangs had gepubliceerd.106
De Raad van Vlaanderen maakte op 15 september 1559 deze
ordonnantie bekend aan alle steden en kasselrijen. In dit
schrijven stelde de Raad uitdrukkelijk dat schoolmeesters, die
verdacht werden van ketterij of die dwalingen verkondigden,
niet in aanmerking kwamen voor een benoeming. 107 Voor Jan
Maseman vormde er zich geen probleem, vermits hij uit een
katholieke familie stamde.
De regentes Margareta van Parma herhaalde deze ordonnantie in een schrijven van 30 december 1561 aan Maarten Rythovius, bisschop van Ieper. Het betrof vooral de verplichtingen
van de pastoors in onderwijsaangelegenheden. Naast het aanleren van de goedgekeurde catechismus dienden de schoolmeesters hun leerlingen naar de kerk te begeleiden voor het
bijwonen van de mis. Dit gebeurde minstens tweemaal per
week, de zondag niet meegerekend. Bovendien kregen de pastoors de opdracht vaak de scholen te bezoeken. 108
Het ontspanningsleven van de jeugd werd in Poperinge streng
aan banden gelegd. Volgens een stedelijke ordonnantie van
25 september 1560 was het streng verboden aan jong of oud
op de markt of op straat te kaatsen, te bollen, te knikkeren
of enig ander spel te spelen op zondagen of feestdagen tijdens
de mis en het sermoen, en dit op straf van een boete 109 .
Meester Jan Maseman beleefde de razzia, van de geloofsonderzoeker Pieter Titelmans en zijn medewerkers van de Raad
van Vlaanderen, tegen de bloeiende kerkgemeenschap van de
anabaptisten in januari 1561. 110 Door zijn grootscheepse interventie op de wederdopers, baande Titelmans de weg voor het
pastoraal bezoek van bisschop Rythovius aan Poperinge op
16 juli 1562. 111
Gerard d'Haméricourt, abt van Sint-Bertijns en wereldlijk
heer van de heerlijkheid Poperinge, kwam in het bezit (vermoedelijk na confiscatie) van de herberg De Wildeman op de
Grote Markt. De abt zat blijkbaar zeer verveeld met dit huis,
want op 6 december 1561 besliste de abdijraad in Sint-Omaars
deze woning aan de stad te schenken met als doel er de scha/asterie in te richten. De overhandiging van de eigendomstitel
gebeurde op 19 januari 1562. 112 De stad had echter een andere
woning, die veel gunstiger gelegen was, op het oog. De burgemeesters en schepenen vroegen de toestemming aan de abt
om De Wildeman te verkopen. 113
Het stadsbestuur kocht op 16 juni 1562 een ruime woning op
de Nieuwe Markt aan de weduwe van Jacob vande Goesteene,
met het doel er de Grote school te vestigen. 114 Dit huis was
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bewoond door meester Jan Maseman. De nieuwe scha/asterie
kunnen we situeren, waar nu het college staat (Burgemeester
Bertenplein).
We vinden Jan Maseman voor het eerst in de oorkonden vermeld als vast benoemde schoolmeester op 23 juli 1561. 115 Het
stadsbestuur besliste de voorwaarden van de tijdelijke aanwerving te herzien en zijn wedde terug te schroeven. Ook de
vrijstelling van accijnzen, die hij gedurende een half jaar
genoot, maakte men ongedaan. Als compensatie verleende
het stadsbestuur hem de toelating, om het aangekochte huis
als scholastrijn verder te bewonen, met vrijstelling van huishuur. Voortaan werd hem een basissalaris van zes pond groten (72 pond parisis) toegekend. Uiteraard incasseerde hij nog
de retributie van zijn leerlingen voor het onderwijsaanbod dat
ze genoten. Indien hij over een submonitor beschikte, diende
hij die uit eigen zak te betalen. Het stadsbestuur was blijkbaar
niet al te mild, vermits hij voortaan niet meer kon genieten
van vrijstelling van accijns op wijn en bier voor eigen gebruik.
Toch ontving hij achtenveertig pond parisis meer loon dan in
Diksmuide.
Jan Maseman had het niet gemakkelijk als schoolmeester.
Poperinge kreeg het in de zestiger jaren hard te verduren. Als
we bedenken dat de barre winter van 1563 de bevolking teisterde, dat een hevige brand op 2 juni de stad verwoestte, waardoor er achthonderd woonhaarden in de vlammen opgingen,
dan menen we dat men veel materiële nood diende te lenigen.
Het onderwijs en de catechisatie geraakten in het slop. Vermits de pestepidemie in 1564 weer opflakkerde, is het niet
uitgesloten dat men de scholen tijdelijk sloot. De stad Poperinge kende slechte tijden. We kennen slechts een paar studenten bij naam, die mogelijk bij meester Jan Maseman in de leer
gingen en in Leuven studeerden. Het gaat om Andreas de
Backer, de zoon van Jan, in 1561 en Mattheus de Pours in
1564. 116
Toen meester Jan Maseman zich met zijn echtgenote Godelieve (Theophila) David in Poperinge vestigde als scholaster,
telde het gezin drie kinderen, die in Diksmuide het levenslicht
hadden gezien. Met de regelmaat van een klok kwam daar in
Poperinge om de twee jaar nog een zoon of een dochter bij.
Uiteindelijk telde zijn gezin negen kinderen. Wij kunnen hem
de stamvader noemen van de Provense tak van de familie
Mazeman de Couthove. In 1763 bouwden de Mazemans op
hun domein of heerlijkheid een kasteel, dat nog steeds gekend
is als 't Couthof In de geboorteregisters van zijn kinderen
werd hij aangeduid als Le grand Mozander, dit Maseman.
In Poperinge ontpopte Jan Maseman zich tot een belangrijke
en geachte figuur. Hij onderhield goede relaties met geestelijke
en burgerlijke overheidspersonen. De peters en de meters van
zijn kinderen werden eerst gekozen binnen de familiekring en
daarna met zorg uit het vooraanstaande milieu geplukt. Dit
toont aan dat hij vriendschapsbanden onderhield met Louise
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Resoluties, f" 95. 'Gheraempt by Wetten ende
Raden dat men rerclaeren ::al den schoolmeester, meester Jan Maseman, dat men hem
voordan ontsegd ::ulck
pensioen als hy tot nu
toe geheven heeft,
metsghaders vande
immunisatie van assvse
breedere dan dit lo- .
pende half jaer. Ende
tzelve gheexpireerd
::ynde zal ghebruyken t
geheele huys daer hy nu
l\'oonde als gecocht tot
een scholastrvn, ende
heffen in pen~ioene
jaerlicx ::esse ponden
grooten. Actum den
XXIII in hovmaend
LXI.' (23 juh 1561).
116
A. Schillings, o.c..
IV (1528-1569), p. 620,
nr. 145 (Andreas
Bacherius, fs. Joannis)
en p. 678, nr. 199
(Mattheus Pours).
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Guillaume, 0 Diksmuide, 17 mei 1554;
François, Diksmuide,
18 maart 1556; Wilhemine, 0 Diksmuide, 12
maart 1558; Jean jr.,
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Poperinge, 16 december 1561; Maillaert,
Poperinge, 6 april
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Poperinge, 6 december 1566; Marie, 0 Poperinge, 29 november
1568; Marguerite, 0
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Sint-Bertinus, geboorten, in: Croonstucken

11, 1988/4, p. 73 (nr.
183)enp.128(nr.
544). 1) Godeleva,
echtgenote van mr.
Jan Maseman, meter
van Maria Dogghe
13.6.1593), kind van
Anthonis en Maria. 2)
Theophila, echtgenote
van mr. Jan Maseman,
meter van Theofiel
Winnebroot (0
27 .12.1593 ), kind van
Anthonis en Maria.
119
G. Schoonaert,
0

(

Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576),
drukker, boekhandelaar en boekhouder in
leper ( 1576-1582), in:

Westhoek, 18 (2002).
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requesten ghepresenteert an kuerheers,
schepenen ende raeden
deser stede by m1: Jan
Maseman ende Jacob
vander Doene, suppli-

de l'Epinoy, abdis van Merchtem (1556); broeder Jean Boons
van het Sint-Janshospitaal in Brugge ( 1558); Jacques Michiels,
poortbaljuw van Ieper (1561); Jan van Loo (Loaeus), proost
van de abdij van Eversam, mecenas van dichters en literatoren
(1564); Jean de Rondt, kanunnik van Sint-Maartens in leper
(1564); Arthus Doresmieulx, proost in Poperinge (1566);
Madeleine van Loo, zuster van proost Jan van Loo en echtgenote van heer Georges Broedekerke (1566); Jacob Beke,
amman in Poperinge ( 1568); Marie, echtgenote van Caerle de
Schotter, burgemeester in Poperinge (1568); Louis Makeblyde, burgemeester in Poperinge (1574); Marie van Kellenaere, echtgenote van Jean Wyts, burgemeester in Poperinge
(1574).117
In het oudst gekende geboorteregister van de Sint-Bertinuskerk vinden we in 1593 Godeleva (Theophila), echtgenote van
meester Jan Maseman, twee keer vermeld als meter. 118
Meester Jan Maseman heeft school gehouden tot augustus
1566. Na de beeldenstorm bleven de tijdsomstandigheden
ongunstig voor een rustige studiesfeer. Tot de komst van Alva
in 1568 bleef de toestand kritiek. Het onderwijs zat meer dan
ooit in het slop. Pas op 26 juni 1569 werd meester Pieter de
Vriese aangesteld als zijn opvolger met een basiswedde van
144 pond parisis en vrijstelling van huishuur. 119
Meester Jan Maseman griffier (1567-1603), advocaat-stadspensionaris (1567-1613) en koninklijk notaris in Poperinge
Door een samenloop van omstandigheden werd aan Jan
Maseman een nieuwe functie aangeboden. In 1564 viel meester Adriaen Alensone, pensionaris en griffier, van zijn paard
en bezweek aan de opgelopen verwondingen. Als opvolger
werd meester Jan de Backer aangeworven. 120 Ten gevolge van
de godsdienstberoerten verliet Jan de Backer de stad. Toen de
betrekking opnieuw vacant werd verklaard, zag Jan Maseman
zijn kans op promotie schoon.
Twee kandidaten boden zich aan: meester Jan Maseman en
meester Jacob vander Doene. Door de sociale en economische
ontwikkeling was de stad blijkbaar verplicht het ambtenarenapparaat uit te breiden en het ambt te splitsen in een administratieve en een juridische opdracht. Het stadsbestuur wierf
immers op 27 oktober 1567 beiden als pensionaris en griffier
aan, op proef voor drie of zes maanden. 121 De tijdelijke aaneerende ter admissie
vanden pensionarisschappe ende grefjie.
Es by myn voors. heeren gheordonneert dat
de voornoemde supplianten by provisie beede
bedienen ::uilen t voor-

seyde officie den termyn van drie ofte ::es
maenden ter discretie
van mvne voorsevde
heere~ met ghel.vcke
autoriteyt laste vande
ghecostumeerde gaigen, ::adat :::y ::uilen

gauderen aft profiteren
van bierassisen ende
pensioen binnen den
tvde van huerlieden
1;oorschreven dienste.
Actum den 27 octobris
1567.
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werving liep bijgevolg tot einde januari 1568 of einde april
1568.
Op 18 april 1569 werden Jan Maseman en Jacob vander
Doene in Poperinge in vast verband benoemd. 122 Hoe lang
Jan Maseman en Jacob vander Doene het ambt van pensionaris en greffier hebben gedeeld, weten we niet. In de stadsrekeningen van 1577 vinden we meester Jacob vander Doene
vernoemd als controleur van de assysen van alle bieren. Na zijn
aflivichheit (overlijden) tijdens hetzelfde dienstjaar, werd Vander Doene opgevolgd door Caerle de Schottere. 123
Na zijn ontslag als scholaster diende Jan Maseman het schoolhuis op de Kleine Markt te verlaten. In 1570 huurde hij in de
Vlamingstraat de leegstaande en geconfisqueerde woning van
Augustin Cloribus, die wegens zijn hervormingsgezinde sympathieën uit stad en land was verbannen. 124 Tien jaar later was
hij nog steeds de bewoner van dit huis op de hoek van de
Vlamingstraat en de Papestraat (nu Priesterstraat). 125
Als griffier en stadspensionaris werd Jan Maseman een aanzienlijk en invloedrijk personage. Op 15 november 1569 redigeerde hij op bevel van Alva een samenvattende inventaris van
alle herstellingen en verfraaïingswerken in kerken, kapellen
en kloosters. 126
In 1574 treffen we hem aan in een document, vernoemd als
notaris publicq, die verslag uitbracht over het onderhoud van
de Eversamstraat door de landgebruikers van de abdij van
Eversam (Stavele). 127
Vanaf 1577 heeft Jan Maseman het ambt van griffier en pensionaris tot aan zijn overlijden helemaal alleen uitgeoefend.
Als griffier woonde hij de vergaderingen van de magistraat bij
om de notulen van de stedelijke ordonnanties en resoluties op
te stellen en in een juridische vorm te gieten. Zijn juridische
adviezen aan burgemeesters en schepenen zullen vaak bepalend geweest zijn in de huishouding van de stad. Hij stond aan
de top van de hiërarchie van het stadspersoneel.
In 1578 werden Poperinge en leper door de calvinisten bezet.
Op 8 augustus 1578 vergezelde Maseman Jooris vande Ghoorsteene, burgemeester van de wet, naar Ieper. Het stadsbestuur
werd opgeroepen om te verschijnen voor de commissarissen
van Gent om toelichting te verkrijgen over het nieuwe politieke regime (calvinistisch) in alle steden van westelijk Vlaan-
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Resoluties. 1531-1573.
f" 154 v 0 en 155 (deel
van het register verdwenen). (Zie Fragmenta. II. p. 197.)
Item es gheordonneert
dat M1: Jacob rander
Doene ende Jan Mazeman anghenomen hy

provisie tot den dienst
van grejfier deser stede, ::uilen volghen hy
requeste an 1\"Ct ende
raed tot admissie ende
pensioene rem :::efrer
grefjie daerop ghedaen
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schepenen ende raden
goeddrncken ende
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1569 ).
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départementales.
B. 7027. Confiscations
collectires à Poperinghe. compte de

Pierre vander Mersch.
receveur des confiscations sur les rebelles,
l janvier- 31 decembre
1570, f" 100 v0 • 'De
maistre Jehan Maseman la somme de
XXXVI lirres parisis
pour et en payemen I du
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heritaige gisant en la
V!amynckstrate. dont
la moictié a appertenue
a Augustin Clorihus,
bannJ; et ce pour une
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Rem;; XVc LXX.
XLII lirres par is is·.
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(B 7029) en in 1576
(B 7029).
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Halmen. 1573-1589,
f" 194. Deze woning in
de Vlamingstraat. op
de hoek van de Papestraat. werd op 2 juni
1578gekochtdoorde
stads;chepen Gregorius Cloribus aan
Jacob Loodyck en
Christyne.
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' Herstel ran de kerken, in: Annales de la
Société d' Emulation.
Bruges. 3' série. VII
(1872), p. 276-283. met
verwijzing naar Archief van de Raad van
Vlaanderen te Gent.
nr. 742, Kast van de
Raad. bundel C.
1
" L.T.A .. Erersam:
het straetjen en de
drcken. in: Aan de
s·chreve. 10 ( 1980). nr.
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het Seminarie in Brugge. Fonds Eversam,
238. De abdij was een
klooster van reguliere
kanunniken van St.Augustinus. onder het
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Mr. Jan Maseman
trad aldaar op met
zijn adjuncten en
getuigen. mr. Jan
Laureyns en Jacob van
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Brugge, Stadsarchief 501, Rekening C,
Gesayseerde geestelycke goederen, 1 oktober 1579-30 september
1580, f" 2. Item angaende vander proosthije de
11·elcke bewoont ende
ghebruyckt es by meester Jan Ma::eman,
grefjier der voorn. stede
van Poperinghe, es
vande jaere 1578 gheen
ontvang dan ghestelt,
memorie.
IJl Brugge Stadsarchief 501, Rekening C,
Gesayseerde geestelijcke goederen, 1 oktober 1579-30 september
1580, f" 24. Item meester Jan Ma::.eman,
pachter vanden proost
ende in huere houdende
drie ghemeten gherslant den termvn van
neghen jaeren .voor de
somme van drie pond
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hier niet.
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J Brugge, Stadsarchief 501, Rekening D,
Gesayseerde geestelycke goederen, 1 oktober 1581-30 september
1582, f" 4. Item mr.
Jan Ma::eman, gre/fier
der stede van Poperinghe, in !1Ueren houdene de proostheye
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VI pond groten by
jaere. f" 52 v 0 : mr. Jan
Ma::eman , gre/fier is
schuldich van huysheure als be1roont hebbende de voorn.
proostheye by consente
van burgemeesters en
schepenen van Brugge
ten advenante l'(ln VI
p. g1: by jaere.

deren. 128 Op 15 september 1578 trok hij nogmaals naar Ieper,
samen met de stadsschepen Gregorius Cloribus, voor een
onderhoud met de commissarissen van Gent, die al het zilver
en de juwelen van de kerken opeisten. 129
In deze moeilijke tijden bleef hij onverschrokken en moedig
op post. Toen de proost Franchois de Persenville in 1578 op
de vlucht sloeg naar Sint-Omaars, kreeg hij de toelating om
de geconfisqueerde proosdij te bewonen. 130 Het domein van
de proosdij was het administratief centrum van proost De
Persenville, vertegenwoordiger van de abt van Sint-Bertijns.
Aan de calvinistische bezetters verklaarde hij, dat hij ook drie
gemeten grasland van de proosdij voor de duur van negenjaar
in huur had voor een bedrag van drie pond groten, maar dat
hij de huur betaald had aan de proost. 131 Van de burgemeesters en schepenen van Brugge mocht hij verder de proosdij
huren voor een bedrag van zes pond groten per jaar. Aldus
kon hij het domein vrijwaren van plundering door de Staatse
troepen. Jan Maseman werd aldus tijdens zijn ambtsperiode
in Poperinge getuige van drie grote reformatiegolven ( 1560,
1566 en 1579-1582) in zijn stad. 132
Mr. Jan Maseman vinden we in de calvinistische rekeningen
(1579-30 september 1582) vaak vernoemd. Hij hield zich
ondermeer onledig met het ontvangen van verkochte tienden,
en eisten in de verschillende hoeken van Poperinge.
Op 6 augustus 1582 kwamen krijgslieden van Alexander Farnese in Poperinge legeren. Zij kwamen uit de streek van Duinkerke en Sint-Winoksbergen. Ze verjaagden al de inwoners en
vermoordden een tiental ouderlingen die niet konden vluchten.133 De griffier had in deze omstandigheden ook de benen
genomen.
Van 17 februari 1582 tot 14 mei 1584 werden er in Poperinge
geen rekeningen meer gemaakt deur de pilliagie vande stede
ende vlught van t gemeente ten augste van voorseiden jaere
1582. 134
Vanaf 1584 kon Poperinge opnieuw herleven. Samen met de
baljuw, Mahieu Voedt, trok Maseman naar Sint-Omaars om
overleg te plegen met de abt. Hij trad in verbinding met de
heer de la Motte in het kasteel van Ekelsbeke om ruiters te
verkrijgen voor de bescherming van de stad. 135 Als rechtsgeleerde en pensionaris trad Jan Maseman op als pleitbezorger
bij stedelijke gedingen en als raadsman van het stadsbestuur.
Hij was ook bevoegd om de stadsprivileges te verdedigen
tegen de centraliserende politiek van de overheid. Gewapend
111
Poperinge, Stadsarchief 331, Register 1•an
ordonnantien ende
sententien. 'Ten ::elven
daeghe ( 6 augustus
1582) 11·as by eene
groote partie der uytlandsche crygslieden

vanden conrnck, onder
tgouvernement randen
prince van Pannen ,
ghearriveert uyt t leger
on/rent Duvnkercke
ende Bergl;en, de stede
ende ghemeente deerlick ghepi//eert. he-

rooft ende verjaecht.'
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1584-1585, f" 1.
IJs Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekeningen
1584-1585, f" 23 v0 /3.
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met rekwesten, geloofsbrieven en een radde tong, ging Maseman persoonlijk bij de hoogste instanties aankloppen. In
november 1584 reisde hij naar Doornik an den secreten raedt
ende finances Conyncx, om de zaken van zijn stad te bepleiten.
Hij kwam terug met uitzonderlijk goed nieuws voor het arme
ghemeente zyner Majesteyts. De stad verkreeg uitstel van
betaling tegenover schuldeisers voor de duur van drie jaar,
alsook vrijstelling van achterstallige belastingen. Door zijn
tussenkomst werd de verwoeste stad een octrooi verleend voor
het heffen van accijns op bier en wijn voor de duur van twee
jaar.136
In december 1584 verbleef hij zeven dagen in Ieper, samen
met burgemeester Louis Makeblyde, waar ze verslag uitbrachten over de kastoestand bij de algemene ontvanger van WestVlaanderen.
In 1585-1586 wist hij een vergoeding los te krijgen van het
stadsbestuur voor de reizen die hij in april 1582 ondernam
naar Brugge, Diksmuide, Kortrijk, Rumbeke en Ingelmunster
tijdens de calvinistische bezetting. 137
Jan Maseman beschikte over een sterke fysiek. In 1586 ondernam hij heel alleen een reis te voet, die zesendertig dagen
duurde. Hij trotseerde weer en wind, schrok niet terug voor
de gevaren van de weg en hield 's avonds halt aan een afspanning als een gewoon reiziger. In die dagen trok hij naar SintOmaars, naer myn Eerweerden Heere den Abt, tempore! Heere
deser stede; naer Ryssele, in den Camer van Rekenynghen; naer
Brussele in t hoff vanden Conynck; naer Ghent anden Provincialen Raedt, met lettren van advyse vanden Hove. 138
Telkens opnieuw ontving hij voor de stad nieuwe financiële
voordelen en octrooien. Hij was niet bevreesd zich tot de
hoogste instanties te wenden. De rekwesten die hij aanbood
waren in beide landstalen geschreven. Voor zijn trouwe dienst
verleende de stad hem een supplementair loon, uut consideratie dat hy de voorseyde voyage alleene ghedaen hadde, te voed,
ende voor t stellen van alle de requesten in beede taelen; periculen duercommen ende alle debvoiren by hem ten voorseyden
fyne ghedaen. 139
In 1595 bekwam hij voor de stad opnieuw een octrooi voor
accijnzen op bier en wijn voor de duur van zes jaar! 140 Heel
zijn leven is één lange reis geweest in dienst van zijn stad. Het
is bijgevolg niet verwonderlijk dat de magistraat hem voor
dergelijke zware opdrachten beloonde. Naast zijn loon ont-
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Betaling voor een
zending van dertig

dagen op 7 april 1582.
Item den gre.ffier vander stede over de vacatie van XXX daeghen
te brughe, dixmude,
cortn•cke, rumbeke.
inghelmunster ende
elders, in :::onderlynche

assistentie vande stede
LX p. met verschot van
XXIII p. VI s. in percemyne, booden ende
andere costen betaelt
op bi/let vanden VII
apre/is 1582, /Il/XX
/Ilp. VI s.

118
Poperinge. Stadsarchief, Stadsrekeningen
1586-1587. Hij ver-

kreeg lettren van octroye omme d opheve
van nyeu1re impositien,
metsgaeders omme t
vervolgh vande continuacie vanden ouden
octyroye van assysen
ende voorts omme
quytscheldynghe vande
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Deze rekening, werd
op 20 oktober 1588
afgesloten en ondertekend door proost
Franchois de Persenville; meester Pieter de
Wilde, secretaris van
abt Waast de Grenet;
de baljuw Mahieu
Voet; de burgemeesters Jacob Beke en
Loys Makeblyde; de
raadsleden Pieter
Everard en Michiel
Longhespee; de notabelen Nicolas Bavelaere en Jacob Merlevede.
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vanden grejjier vander
stede over den pacht
vande erfve eertyds de
stedeschoole op den
Overdam, ghevallen ten
vors. baefsmesse, 6 p. p.
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Item den pensionaris
ende greffier vander
stede, over ::.yn pensioen ordinaire vanden
voors. jaere, ghevallen
den laaetsten septembris 1599, XL pond
par is is.
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Item den ::.elven greffier
over :::yn pensioen
extraordinaire hem
gheordonneert by myn
eerw. Heere den abt
van St. Bert ins op
requeste ende apostille
by hem onderteeckent.
met adveu vander iret
ende raed, Je LX p.p.
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1598-1599, ro 20 v0 12,
item den greffier vander stede over tstellen
van alle d'ordonnancien
ende apostillen op de
voors. rekenynghe en in

ving hij vier pond parisis per dagreis en nog een toelage van
48 pond parisis.
Het ambt van griffier bezorgde hem ook af en toe enige afleiding in zijn dor bestaan. Twee keer per jaar kwam de magistraat bijeen voor een maaltijd. De eerste vond plaats na het
horen en afsluiten van de stadsrekening, in tegenwoordigheid
van de proost en een afgevaardigde van de abt van Sint-Bertijns.141 Ook ter gelegenheid van de jaarlijkse vernieuwing van
het stadsbestuur werd uitgebreid getafeld. Griffier Maseman
zorgde voor de aankoop van de ingrediënten. De stadsrekening vermeldt een uitgave van 121 pond 16 schellingen parisis
voor alle spijzen, brood, verse boter, kuikens, konijnen, vis,
haring, suiker, specerijen, kersen en bier. 142 De culinaire
geneugten kenden voor Maseman blijkbaar geen geheimen.
Hij was een Bourgondiër.
We nemen nog even de stadsrekening 1598-1599 onder de
loep, net op de vooravond van de eeuwwisseling. Maseman
woonde op de Overdam (hoek Boeschepestraat en Deken De
Bolaan), in de gerestaureerde woning, die van 1574 tot 1578
tot stadsschool werd gebruikt. Jaarlijks betaalde hij een huur
van zes pond parisis. 143
We onderzoeken even hoe lucratief het ambt van griffier en
pensionaris was tegen het einde van de l 6de eeuw. Zijn gewone
wedde of zijn pensioen ordinaire bedroeg slechts 40 pond parisis. 144 Als griffier stond hij eveneens in dienst van de abt van
Sint-Bertijns. Aan het stadsbestuur gaf de abt het bevel hem
nog een pensioen extraordinaire van 160 pond parisis toe te
kennen. 145 Zijn basiswedde omvatte aldus zestien pond parisis
meer dan het jaarloon van de stadsschoolmeester Guillaulme
de Hane.
Zijn gecumuleerde opdrachten hebben hem geen windeieren
gelegd. Naast zijn officiële jaarwedde tapte hij nog uit verschillende andere vaatjes. Als rechtsgeleerde stelde hij de stedelijke ordonnantiën op, voorzag de stadsrekeningen van
kanttekeningen, met als doel advies te verstrekken aan het
stadsbestuur. Hij assisteerde de stadsontvanger bij de betalingsverrichtingen. De stadsrekeningen werden door hem
persoonlijk in duplo geschreven. Bij het opmaken van deze
stadsrekeningen werd volgens aloude gewoonte een glas
gedronken en rijkelijk getafeld. Al deze prestaties en teerkosten vielen ten laste van de stad. Het opmaken van de stadsrekeningen bracht hem samen nog 30 pond 8 schellingen
op.146
twee volumen l'an elck
XXVIII sch., comt
tzamen op aquyt VIII
p. VIII sch. p..f' 21
v0 /J, item den grefjier
ende thresorier winde
stede over t maecken
ende effenen vande

jeghenwoordighe rekenynghe elc XII p.p.
gaige ordinaire, tsamen
XXIIII p.p. f° 21 v0 /2,
item den ::elven grefjier
oi•er t schrrven van
deze reketiynghe, sallaris van ghelycke

ordinaire XVIII p.p., f 0
21 v0 / 3, item over de

theeringhe ghedaen in
het maecken vande
::elve rekenynghe als
van ouden tyden, II
p.p.
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Naast het opmaken van de ordonnanties en de stadsrekeningen, nam de griffier ook de controle van het issuwerecht voor
zijn rekening. Dit was vergelijkbaar met de huidige successierechten. Deze bedroegen l 0% van de waarde van alle goederen uit de nalatenschap. Families die de stad verlieten
dienden eveneens issuwerechten te betalen. Voor elk dossier
ontving de griffier een vergoeding van 12 sch. parisis. In 1599
bracht de registratie van achtentwintig dossiers 16 p. 16 sch
parisis op. 147
Het nazicht en de goedkeuring van de weezerierekeningen
werd sinds aloude tijden elk jaar afgesloten met een maaltijd,
in tegenwoordigheid van de baljuw, de amman, de twee burgemeesters, de stadsschepenen, de griffier en de stadstresorier.
Vermits dit aloud gebruik werd afgeschaft, ontving elke notabele een vergoeding van vier pond parisis in klinkende munt. 148
Aldus komen we tot een totaal bedrag van ongeveer 266 pond
pans1s.
Het stadsbestuur schonk zijn griffier en stadspensionaris in
vredestijd elk jaar een hoed en een paar nieuwe handschoenen.149 Tweemaal per jaar ruilde hij zijn zwarte keerle in voor
een toga van Roolyste Bertins-laken, versierd met fluwelen
linten, om samen met de magistraat in groot ornaat deel te
nemen aan de sacramentsprocessie en de ommegang. 150 Op
palmzondag kreeg hij een portie verse zalm. 151
De stadsgriffier ontving de bezoekers. Aldus verzorgde hij de
public relations van de stad. Vooraanstaande personen werden
bedacht met een presentwijn. Elke kan wijn kostte aan de stad
24 schellingen parisis. De pensionaris streek voor elke kan
wijn drie schellingen parisis op. 151 De stadsrekening 15981599 vermeldt dat er ongeveer 445 kannen wijn werden getapt
en uitgedeeld. Reken maar hoeveel dit opbracht voor Maseman!
Maseman ontving ook een vergoeding voor de brieven die hij
ontving via de boden en de messagiers van de Raad van
Vlaanderen, van steden, kasselrijen en gemeenten. Bij afwezigheid van de tresorier stond hij in voor de betaling van de
boden. In september 1599 streek hij hiervoor een vergoeding
op van drie pond vier schellingen. 153
Tenslotte was er nog de vergoeding voor reis- en verblijfkosten
tegen acht ponden pari sis per dag. In juni 1599 was Maseman
negentig dagen onder weg naar de Raad van Vlaanderen in
147
Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekening
1598-1599, f" 22/ 4.
item den grefjier vande
stede over :::rnen salaris ordinairé vande
tauxatie ende !registreren van achtentil'intich
partien van issuen. te
tirnelf schellingen
parisis elcke partie,

blyckende by !register
van dien, onderhouden
ter griffie, ende byde
partien vanden ontfanck ghebracht inde
jechemroordighe rekenynghe, 16 p.p. 16 sch.
148
Poperinge, Stadsarchief. Stadsrekening
1598-1599, f" 21/ 4.
Item betaelt den baill;;

ampman, burghmrs.,
schepenen, greffier
ende thresorier over
haerl. vacatien ter
voors. 11·ee:::erie. In
stede vande vors. maeltyden elck ////p.p.
ende den duenrnerder
vande 11•etcamere XLVIII sch., comt LXVI
p. VIII sch.

149
Poperinge, Stadsarchief Stadsrekening
1598-1599, f" 20 v 0 /5.
Item over de elf hoykens ende elf paer
handschoen toestaende
myn heere den proost,
bailly, ampman, beede
burghmrs" rwee eerste
schepenen, cappelaen,
grefjier ende thresorier.
metg. De drie duerirnerders vande wetcamer bedeelt ten daeghe
vanden heylighen sacramente, naer costume
en het bringhen van
Ypre tsamen op acquiten van Hendric Verhaghe, 107 p. 14 sch.
150
Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekening
1598-1599, f" 23/1.
Betaelynghe van cleedynghe vande 1ret ende
supposten vande iret.
Item betae/t Boulduvn
Bueten drappier deser
stede over den coop
ende leverynghe vande
laeckenen voor den
baill;; ampman,
burghmrs., schepenen,
grefjie1; thresorier ende
cappelaen vande wet,
naer tbe11·1·s vande
liquidatie.danoff ghemaeckt, op bil/iet uuter
camere gheteeckent
byden grefjier, de somme van 234 p. 6 sch.
151
Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekeningen
1585-1586, f" 14/7, f"
16/5, f" 16/6, f" 16
v 0 /4, f" l6v 0 /6.
1
" Poperinge, Stadsarchief. Stadsrekening
1598-1599, f" 24/1.
Andere betaelynghe
van present11ynen te
XXII// sch. par. de
canne, 1ranoff dat
competeert den pensionaris over syne presentatie drie schellen pai:
van elcke canne.
153
Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekening
1598-1599, f" 45/5.

Gent en naar het Hof in Brussel in verband met de octrooien.
In september 1599 trok hij voor drie dagen naar de rekenkamer in Rijsel om het octrooi te laten registreren. In juni 1599
reed hij te paard naar Kortrijk. Het konvooi werd begeleid
door Antheunes de Wale die hem te voet vergezelde. 154
Mr. Jan Maseman vinden we op 25 augustus 1599 vernoemd
in het Weesboek van Diksmuide als uittredend voogd over
Mayken, fa. Maillaert Salomé. 155
In 1603 vierden de echtelieden Maseman-David hun gouden
huwelijksjubileum. Bij deze gelegenheid ontvingen zij vanwege de stad Poperinge een zilveren drinkbeker als
geschenk.
Jan Maseman bleef de functie van raadpensionaris uitoefenen
tot aan zijn overlijden. Op 18 maart 1613, na een zeer actief
leven, stierf hij. Hij was vijfentachtig jaar oud. Hij werd in de
Sint-Bertinuskerk begraven voor het altaar van Sint-Joris,
waar zijn echtgenote eveneens werd bijgezet na haar overlijden op 12 februari 1617. Gedurende een halve eeuw was hij
vergroeid geweest met het wel en wee van zijn stad, die hij
trouw had gediend.
Hij werd als griffier en pensionaris opgevolgd door zijn zoon
Jan Maseman II. Deze zoon was geboren in Poperinge op 16
december 1561. Op 31 januari 1589 huwde hij Jeanne de
Roode, dochter van Charles en Jacoba Jacobs. Zij vestigden
zich in Pradelles (Nord) en vervolgens in Kaaster (Nord),
waar hij het ambt van griffier uitoefende tot aan het overlijden
van zijn vader. Hij bleef pensionaris en griffier in Poperinge
tot 1617. Dit gezin telde een talrijk kroost. Jan Maseman II
stierf in Poperinge op 20 april 1625 . 156

154
Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekening
1598-1599, f" 28/1,
28/2, 37/6.
155
Diksmuide, Stadsarchief, Weesboek,
1592-1655. Maykenfa.
Maillaert Salomé, hy
adviese van lzaeren
vadere en van mr. Jan
Maseman, haer voocht
woonende tot Poperinghe uut voochdie
ghedaen.
156
J. Geysens, art. cit.,
p. 20. H. Vandenberghe, Processen 16001609, p. 83, met verW!Jzmg naar
Poperinge, Stadsarchief, 118/22. Maseman Jan, zoon van
Jan, werd in 1608 ook
vernoemd als brouwer.
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Zeshonderd weerbare mannen in de
kasselrij Ieper in 1536

ARNOLD PRENEEL
79
De ambitieuze Frans 1 van Frankrijk, bijzonder ontevreden
over de verkiezing van Karel V tot keizer van het Heilig
Roomse Rijk, wilde als revanche het graafschap Vlaanderen,
het geboorteland van de keizer, annexeren. Het Franse leger
voerde vooral oorlog aan de zuidelijke grens van het graafschap. De schrik bij de bevolking van de aangrenzende kasselrijen, o.m. die van leper, zat er goed in. Tussen 3 en 15 juli
1536 ging het magistraat van de kasselrij dan ook over tot de
wapenschouwing (reveuwe) van de weerbare mannen. Bovendien werden die van Oost-Ieper-Ambacht dan nog eens extra
overghegheven, zijnde definitief aangeduid.
De verdeling van de 600 gevraagde weerbare mannen over de
verschillende dorpen van de kasselrij gebeurde waarschijnlijk
op basis van het in 1517 herziene transport van Vlaanderen.
Op basis van de definitief geselecteerde mannen kunnen we
stellen dat Oost-Ieper-Ambacht 240 (40 %) en West-IeperAmbacht 360 (60 %) weerbare mannen leverde.
Het document vermeldt 869 personen, van wellicht tussen de
18 en de 60 jaar oud. Daarvan werden een aantal doorgehaald
(in de transcriptie gevolgd door een *), zodat (in een eerste
fase?) 763 personen werden weerhouden. Anderen werden
voorafgegaan door een+ (eveneens zo in de transcriptie). We
hebben sterk de indruk dat het hier gaat om bijzonder geschikte personen.

Overzicht
West-leper-Ambacht

(a)

(b)

Beselare
Bikschote
Boezinge
Brielen
Deûlémont
Dikkebus
Geluveld

22
15
43
17
12
30
6

20
14
39
14
11
28
3

(c)
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8
12
7
29
95
24
31
17
26
10
19
18
3
15
13
33
9
17
21
14
7

23
84
22
29
16
22
9
12
16
2
13
11
33
7
15
16
12
7

573

499

8
53
23
7
26
36
28
41
28
12
34

5
44
22
6
22
31
26
40
27
11
30

7
47
22
5

Totaal Oost-leper-Ambacht

296

264

(219)

Algemeen totaal

869

763

Hollebeke
Houtem
Kemmel Capittels
Komen
Langemark
Mesen
Moorslede
Neerwaasten
Passendale
Sint-Jacob
Sint-Jan
Vlamertinge Crommenelst
Vlamertinge Capittel
Voormezele
Westrozebeke
Wijtschate
Zandvoorde
Zillebeke
Zonnebeke
Camere & Hofiand
Mote
Totaal West-Ieper-Ambacht

7
8
6

Oost-leper-Ambacht
Gits
Hooglede
Izegem tHof
Cleven in Langemark
Ledegem
Oekene
Oostnieuwkerke
Roeselare
Roeselare-Ambacht
Rollegem
Staden

26
20
26
21
10
35

Kolom (a) aantal vermelde weerbare mannen, (b) aantal niet
doorgehaalde weerbare mannen, (c) definitief geselecteerde
weerbare mannen voor Oost-Ieper-Ambacht (exclusief Ledegem)

Het document 1

Reveuwe ghedaen te Langhemarc sdisendachs den IIIJen dach
van hoymaend xvc XXXV J by Jacop van Halewyn, heere van
Boesinghe, hoochbailliu vander stede ende casselrie van Ypere, als capitain ghecommittert vander Koninklijke Majesteyt
weghen; present Jan van Langhemersch, bailliu, Roeland Bossaert, voorscepene, Joos Nieulaet ende Loonis vander Haghe,
scepenen, Coolaert van Rooden, pencionaris ende Jan de Roy,
clercq van informaciën, ende waren by den selven capitain
ghecooren de ghesellen hier naer volghende naer advenant van
XJc ghesellen vp de gheheele casselrie

1
Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, tweede
reeks, nr. 110.

Germain de Busschere*
Joos H ughe gheseit
Quetshont
Pieter Stoet
Jan de Mol
Joos de Gronckele
Martin Grimepont*
Mathys de Povere
Jan Driessche*
Jan Sporckaert
Pauwels van Dadisele* (2x
vermeld)
Jan vanden Uffele* (2x
vermeld)
Franc de Bottelyier filius
Jooris
Malin Vlaminc filius Jans
Pauwels vander Beke filius
Jans
Bertram M ueleman
Maryn Priem
Pieter Tuenich fi/ius Pieters
Gheeraert van Dromme
Willem Cantin filius
Pauwels
Jacop Joye filius Gheeraerts
Omaer Foulon
Philips Douchy
Jan de Roy*
Pieter Vlaminc filius
Andries
Jacop vander Beke
Pieter de Meyere
Sinte Loys ghilde

Vincent de Gronckele
Joos Vyane
Karels Wydooghe
Jan Wayaert
Jan vanden Bussche
Adrian van Hille
Pauwels Riebrecht
Boudin Ambout filius
Cornelis
Martin vander Brigghe
Adrian de Clercq
Jacop vanden Walle
Pauwels de Clercq
De Heeden ghilde
Pieter Melevert filius Pieters
Malin Serfs ghilde
Michiel de Grave
Joos vanden Vivere
Wittaerts ghilde
Pieter Bollaert
Jacop Soenin
Dieric Wanckaert ghilde
Jan de Grauwe
Lowyc de Wale
Alaert vanden Bussche
Vincent Speghele
Matheux Scoonjans
Jan Scoonjans
De Woestin ghilde
Pauwels van Sandvoorde*

8l

Pauwels de Haze den
jonghen
Ghys vander Beke
Clays de Hooghe
Sinte Niclaux ghilde
Clement vander Cruuse
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Montenberch ghilde
Maryn vander Faille*
Philips vander Brigghe
Jan Ryckeman *
Stasin Cocx ghilde
Passchier Wils
de Letewe ghilde
Jan vander Hulst
Jan Meeulx ghilde
Jooris de Gaendt
Ricke Wampe
Jan Roelof
Cappelle ghilde
Jooris de Hoossche*
Pauwels van Damme filius
Jacop
Pieter Ruebin
Jan de Zeghelaere
Jan Mestdach
Tuenin Sanders
Watervliets ghilde
Lamsin Melevert filius
Jooris
Eeckhoudt ghilde

Cornelis Everaert filius
Karels*
Pieter Thuenich
Karle vanden Walle
Andries Prym*
Jan Peys
Gheeraerd van Dromme
Pauwels vander Beke
Jans vander Faille ghilde
Anceel Pintchon
Pieter Guntier
Corver ghilde
Willem van Holbeke
Pieter van Montenberghe
Soyer van Belle
Karle Beyt
Pauwels Hamersteen
Lamsin Bollaert
Karle Dieric
Roelandt Muus ghilde
Andries vander Cruuce
Sproost ghilde
Pieter Struve
Adrian Melevert filius Jans
Keingier busch ghilde
Pauwels vander Beke
Pauwels Grues
Joos de Clercq filius Anceel
Gillis vander Beke
Benedictus vanden Bussche
Boudin de Coene
Adrian de Gronckele

Reveuwen ghedaen binnen den selven daghe te Boesinghe int
hof by den voornomden capitain ende de voorseyde wethouders ende officiers hierboven ghemencionnert ten uen hure
naer den noene ende waren ghecooren de ghesellen hiernaer
volghende
Brielen

France de Gaendt
Pauwels Caes +
Martin de Clercq, cnape
van Gheerbaert +
Jan Sys*
Jan Oudt
Christiaen vanden Steene*
Adriaen Deeneroe, cnape
van Karle Padtvoort

Hannekin Outers
Sanders de Grave*
Loy de Brouckere
Pieter Canin
Heindric de Wintere
Christoffels de Man
Pieter Stalin
Zeghers vander Haghe
Mael Michiel

Beicscoten

Anceel Bernaert
Lieven Stoorm
Jan Verghelisse
Pieter Swanckaert
Willem de Wale
Joos van Mackelberghe
Jan Wydooghe
Pieter de Corte

Pauwels Dinghelsche
Woutre de Reus*(?)
Lauwers de Corte
Karle de Groote
Rycke Volmaere
Pauwels Hovyn
Jan Bierman

Boesinghe

Rouge van Damme,
hallebardier
Pieter van Roosebeke*
Jan Poot*
Arnoud Putman
Ghilein Thierin
Andries vander Beke
Pieter Denys den jonghen
Joos Wanckere
Adriaen Datin
Jan van Speerlaken*
Rouger Meuxzone
Andries vander Coutere
Jacop Tant
Mael Damman
Willem Zoetinck
Hantin Acket
Jacop Meese
Roel Ambout
Pauwels de Gaent
Jan Denys filius Ydoor
Toorkin Lyevin
Gillekin Y sacq

Jan de Puudt
Adrian Maescalck
Willekin Wybau, cnape van
Jan de Coopman
Michiel van Damme filius
Ysecaert
Saveris Reus (?)
Copkin de Witte*
Gheeraerdt van Hellackere
Copkin vander Mersch
Jan de Carpere
Michiel de Zeghelaere
Adrian de Cautere
Mael de Vinc
Jooris Dinghelsche
Rouge vander Mote
Loonis inde Backerie
Maelin de Ruusschere
Woutre Caes
Melvin Messiaen
Andries de Vinc
Pieter van Belle
Loykin sDattin
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Reveue ghedaen den yen in den hoymaend xvc XXXV J by
Jacob van Halewyn, heere van Boesinghe, hoochbailliu;
present Jan van Langhemersch, Alexanders Sproncholf, meestere Pieter de Clercq, Jan van Hulle, Joos Sanders, Joos Nieulaet ende Jan de Haze den jonghen, als ghecommitteirde, ende
waren de ghezellen ghecoren by den vornomden capitain
hiernaer volghende
Gheilvelt
84

Mael Panckoucke filius
Jans+
Jan Geschiere +
Mael Stalin +

Jan Panckoucke*
Mael Ruebin*
Gillis van Belle*

Beselare

Mathys vander Mersch*
Cornelis Warmoes
Loywyc vanden Oestene
Luucx vander Beke
Jan Gheldof
Maryn vander Beke
Michiel de Smet
Mael de Robbere
Jacob Nucke* (?)
Jan vander Beke
Mateeux van Nieukerke

Mael Bottelgier
Marcx Vusteke (sic)
Modaert van Beselare
Denys van Eecke
Jan van Ypre
Maryn Pattin
Simoen de Dryvere
Jan van Dickele
Michiel vander Vist
Kaerle vander Vist
Pieter de Dryvere

Moorslede

Lauwers vander Vist
Anceel de Grave
Roege vanden Broucke
Jan Soenin
Pauwels vanden
Smeevoorde
Roeghe vander Haghe
Michiel Hovare
Maillin Dobbelaere filius
Maels
Kaerle Genave
Pieter Bouckenooghe*
Jan de Poortere
Christiaen Hoornaert
Franchois Beyt
Willem Bouckenooghe
Kaerle van Stoom

Jan Watermeulne
Maryn Cornelis
Joos Donc
Willem N aveghers
Jan Auvrein*
Luucx de Beer
Adriaen vander Vist
Augustin Poytevin
Jan Warmoes
Pieter Goderis f ilius
Willems
Lamsin de Smet
Hans Goderis filius Catoon
Oulter vander Vist
Kaerle vander Vist
Jan Soenin filius Jans
Joos vander Vloet

Ten zelven daghe ten tween hueren naer de noene by den vornomde ghedeputeirden waren ghecooren de ghezellen hier
naer volghende
Zonnebeke

Jan Kei Il an*
Soyhier de Vacht
Cornelis Minne
Mathys Spille
Jan vander Coutre*
Michiel de Clere*
Lievin Traetsaert
France Kengnaert
Loy Yweins
Clais Struve
Joris vanden Berghe

Maes vanden Walle
Jan Erkenbout
Gillis Scoonjans
Hans van Nieukerke
Meyn de Muelnare
Luucx Jacob
Jan Beurdin *
Maes Struve de sinck* (?)
daer es Gille Vulsteke dit
Brasin
noch Mael de Beer

Roosebeke

Jacob Lansaem
Passchier Kaeyaert
Pieter vander Haghe
Coppin Angillis*
Kaerle van Damme
Clays Minne
Pieter van Rutem

Heyne Huughe
Hans de la Savere
Jan Minne
Joris de Kemele
Hans de Murf
Jan Minne(?)*

Passchendale

Roege Outerloot
Joos de Vroe
Pietere Everaert
Joos Yweins*
Bernaert vanden Pitte
Pauwels de Vasschere
Clais Cokuut
Jan de Conync
Gillis Ooghe
Hans de M uelnare
Jacob de Burchgrave
Maes de Meyere*
Oulter Adaem
France Stoet

Jan vander Haghe
Ligier de Grave
Kaerle Minne
Willem de Wale
Maryn Outerloot
Chiere Boys
Joos Emelgheer
Gillis de Burchgrave*
Marcx de Grave*
Pierkin de Cuupere
Joos Glorieulx
Pau de Ruusschere filius
Amants
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Reveuwe ghedaen te Meesene de VJen dach van hoymaend
XVC XXXVJ by jonckheere Jacob van Halewyn, heere van
Boesinghe, hoochbailliu vander stede ende casselrie van Ypre;
present Jan van Langhemersch, Alexander Sproncholf, meestere Pieter de Clercq, Joos Sanders, Colaerd van Rooden, Jan
de Haze, greffier ende Haze de jonghe als ghecommitteird,
ende waren de ghezellen ghecoren by den vornomden capitain
hiernaer volghende
Meessene
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Willem de Vlamyng
Pieter Keestoc
Pieter Brucbost
Kaerle van Sta
Kaerle de Meestre
Mahieu Vitse
France van Boesinghe
Jan vanden Walle
Misau de Gursyn
Daneel de Weerd
Michiel Pieter*
Willem Morael

Pieter van Ghend
Y soreit de Landsheere
Pieter Platteel
Samsoen Wesemael*
Willekin Brand
Christiaen Crieke
Victoor Montoy
Willem Robyns
Nault Soursy
Olivier Minnaert
Jan Daenst dit Verkin
Zeghers de Huussere

De Camere

Copkin van Blaren
Festele du Hem* (2x)
Maes du Hem*
Mailin Poulet
Jacob van Lannoot
Copkin van Lamme

Copkin van Belle
Joos Loovoet
France de Hane
Anthuenis Woussin
Maercxkin de Leu
Coppin Woussin

Hofland

Joris vander Strate

Joos Maertin

Dulsemont

Michiel de Wylle
Joorkin Thevelin *
Jan van Houcsta (?)
Anthoine Sisier
France de Hertoghe
Jorkin Label

Alaerdyn Tancré
Jan des Prez
Pierchon Cool
Jan Phelippe
Victor Maselyn
Thonyn Lalman

Comene

Jaques Ie Plat
Joos Stampe
Jan vanden Lannoot
Pieter de Qua
Pieter van Thune*
Jan Coorne
Mahieu Pycket

Pieter del Nerf filius Bertelemeeux*
Jacob vanden Camere
Mael Rabau
Grisolis vanden Stalle*
Jan Coutry*
Hannekin Roryc

Kaerle Ruebin*
Jacob Saelmoen
Pieter Tynket
Merlin de Hond
Passchier Ryckier*
Anthuenis Remault
Adriaen del Nerf
Woutre Ruebin

Pieter Seroen
Roel Avegheer
Clais de Woorm
Coppin vanden Steene
Coppin del Voye
Thonyn Willemet
Jan Lammerant
Jan de Milleville

Nederwaestene

Jan Bierin
Charles del Beke
Michiel Duverlier
Pieter Carpentier filius
Cl ais
Jacob de Mersseman
Jacob van Halewyn
Gillis vander Beke
Jan de Roy
Jan de Plaet*

Joris Willeman
Noë! Hoflaghe
Willem Knockaert
Coppin vanden Elsthaghe
Mael van Blaren filius Ghi!eins
France de Roy filius Jans
Valentyn van Helle
Kaerle Wampe

Houthem

Woutre Gheskiers*
Luucx Thevelin ... *
Jan Caneau
Maertin vanden Weghe
Zool Avegheer
Pieter Coorne*

Jan Plousain
Paessin de Heeghere
Pauwels de Bels*
Pieter Maes
Mahieu Maertyn
Willem van Leene

Wytscate

Jan Casemaker
Pieter Stoetkin
Mailin van Blaren
Jacob Dieusaet
Jan de Crooc de jonghe
Clais Ryckasseiz
Joos de Wyntere
Jan de Conync
Paessin Dieusaet
Boey de Crooc
Kanen Dieusaet
Daneel vanden Broucke
Kaerle van Hove
Roel de Crooc
Pieter vander Mersch
Jacob Coorne
Hannekin van Leken

Toorkin Dieusaet
Pieter Cordewanier
Coppin de Crooc
Maertin Clay
Jan Spinnewynd
Willekin Bollaert
Joris Messiaen
Pieter Messiaen
Hercules Cauroi
Jan Godscalc
Joris Pletsier
Maes Wittop
Jan de Puud
Pieter van Hove
Antheunis ... (sic)*
Copkin de Dievele
Coppin Reve!

Holbeke

Matheeus de Neve
Jan Victoor

Philips de Busere
Willem Reubin
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Luucx van Aelst
Daniel Reubin

Coppin van Belle*
Theeu van Belle

Mote

Jan del Momtaine
Mahieu Caseit
Michau d'Artois
Touchain du Puis

Philippe Pothier
Vincent Bouchilloen
Pieter Bille

Zandvoorde
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Mahieu Naye
Noë! Messiaen
Jan de Ie Nerf
Mael vanden Borne +
Jan vander Venne*

Daneel Clement*
Mael vander Perre
Jan vanden Leene
Wille kin N avegheer +

Reveuwe ghedaen te Voormiseele svrindaechs VIJe in hoymaend xvc XXXVJ by myn heere Jacob van Halewyn, heere
van Boesinghe, hoochbailliu vander stede ende casselrie van
Ypre; present mynen heere den proost, metgaders Anthuenis
Voet, heeren van Voormiseele, Jan van Langhemersch, bailliu,
Roeland Bossaert, meestere Pieter de Clerc, Joos Sanders
ende Maillaert vanden Slaert, scepenen ende Colaerd van
Rooden, pentionnaris, Jan de Haze, greffier vander zale ende
casselrie van Ypre, Alexander Sproncholf
0

Voormiseele

Jan Rabaut*
Clais de Jonghe
Joris Lesselin
Heindryc Lammoot
Joris Melis
Mahieu de Clerc
Adriaen de Leu
Kaerle de Wyntere
France vander Muelne*,
Dickebusch
Pauwels Masin

France Bliec
Heindryc vanden Broucke
Rombout de Wyntere
Pieter Huuszone
Jan Masin filius Mathys*
Mahieu Platevoet
Christoffels Bouderave
Heindryc Rabau
Pieter Rabau
France van Speybrouc
Jan de Maets

d'heere van Boesinghe es
te baen dat hy en in zyn
stede stelle
Adriaen Melis
Jan Herman
Willem Bevele (?)
Pieter Velle
Daneel van Dycke
Adriaen Looniszone
Joris vanden Broucke
Mael de Puud
Jan Pauwelare
Heindryc Priem
Willem vander Hicht
Pieter vander Heye*
Willem vanden Broucke
Pieter Catelein
Christiaen Bliec
Pieter Bliec
Luucx Hazebaert
Michiel Gommare

Christiaen de Brune
Jacob vanden Weghe
Kaerle Minne

Lauwers Bouderave
Jan Damman
Thoor van Provyn

Crommenhelst

Heindryc vanden Berghe
filius Joris
Pieter Herman
Jan Metsu*
Passchier Ovaere*
Gheeraert van Alme, absent
Olivier Bouderave
Pieter Vergheelzone
Lauwers van Rille
Jan de Puud filius Jacobs

Jan de Burchgrave
Joris Nysin
Maertin vander Hamme
Adriaen Beghe
Clais de Puud
Olivier Canin
Vincent vander Elst
Kaerle de Burchgrave
Jaren Daneel

Beede de Capytels (in) Kemmele

Mael de Conync
Jan de Conync
Christiaen Masin
Christiaen Mauwers

Jan Lupaert*
Jan Goossin
Ghilein Caura

Capitel in Vlamertinghe

Jan van Woumen
Mailin Jan Hantoen*

Jan Thibault

Ten zelven daghe waren de reveuwen ghedaen s'achternoens
te Wielkinne
Zeilbeke

Adriaen de Povere
Daneel vander Eeke
Willem vanden Thune
Mahieu de Hane
Joris de Hane
Hannekin Clais
Jan van Becelaere
Jacob van Houcke
Boudein Melis

Pauwels Constantinoble*
Pieter Bentin
Pieter Calf*
Mael de Capmakere
Coppin Biese
Joos Pil
Kaerle Stalin
Mael de Smet

Sint Jacobs

Joos de Ruusschere
Anceel Baes
Pauwels Huughe
Adriaen Datin
Lodewyc de Wilde*

Joos Coeman
Coppin Coeman
Heindric de Veldere
Thuenen Odeyt
Hannekin de Mey

Sint Jans

Jan de Vuldere
Tram de Hond*
Kaerle Erkenbout*

Hannekin Reus*(?)
Lamsin Metsu*
Jan Gheskier
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Pauwels Bertin
Clement Quewelas*
Pieter Casier
Pieter vander Helle
Joos Cons de jonghe
Jan Acket
Looy Morreel de jonghe
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Pieter Langhedul*
Kaerle Vitse
Loon vander Haghe
Lievin van Nieulant
Pauwels Menebert
Jan Borrewal *

Reveue ghedaen te Roesselare desen XJen in hoymaend xvc
XXXVJ by Jacob van Halewyn, heere van Boesinghe, hoochbailliu vander stede ende casselrie van Ypre, etc., als capitain
ghecommitteirt by der Koninklijke Majesteyt; present Jan van
Langhemersch, bailliu, Alexander Sproncholf, meestere Pieter de Clercq, Joos Sanders, Coolaert van Rooden, pencionnaris, Jan de Haze d' oude, greffier ende Jan de Haze de jonghe,
ghecommitteirde, ende waren by den zelven
Roeselaere de stede ghecoren by den capitain

Dieryc van Haltere
Roel de Scepene
Colaert vanden Walle
Roege Navegheer
Wullem vanden Kerchove
Joos Blitereel
Paessin vander Strate
Joris de Hont
Jan Vyncke*
Anthuenis de Vos
Pieter Brabant
Michiel Maertin
Mailin Goossin
Pieter de Vrieze
Jacquet Mangniet
Anthoine du Pré
Clais vanden Berghe
Roege de Man
Wullekin vanden Walle
Kaerle Maertins
Bastiaen vander Helst
Roesselare Ambacht, ghecoren
Joris van Poucken
Pieter Amys
Maes vander Haecx
Symon Tournoys
Pietere de Poortere
Ancheel Veranneman
Joos de Neckere
Jan Caelberch
Luucx vanden Bussche

Kaerle van Peene
Pieter van Balberghe
Jacob vander Mersch
Jan Monstroeul
Jan van Westbusch
Jan Mule
Cornelis vanden Berghe
Joos Werrebrouck
Clais Abeels
Wullem van Wyts
Jacob Spyce
Clays van Wyts
Hans vanden Watre
Wullem de Meyere
Matheeux Alaert
Michiel vander Strate
Jan Calewaert
Janyn Bytereel
Janyn del Place
Hans kin M ule
by den capitain
Malin Sanders
Meeux vanden Bussche*
Pietere Bouckaert
Jan de Wevere
Pietere van Hecke
Jan de Corte
Zeghere Goderis
Willem Bruneel
Michiel vander Strate

Zeghers Robrecht
Gille van Gheilwen
Cool Daens
Kaerle van Baelberghe
Jan Lietaert

Wullem de Gryse
Maelkin vanden Wynckele
Pietere van Hecke
Michiel Avegheer
Gillis Temmerman

tHof tYsegheem, ghecoren by den capitain

Dieric vander Luere
Inghelin de Smet
Maryn vander Wante
Maertin de Corte
Vincent Jacob
Joos Soenin
Wullem Soenin
Kaerle Pennync
Wullem van Peene
Julien de Koene*
Pietere de Koene
Michiel de Smet

Clais Mortier
Pietere Leliaert
Pietere de Hulst
Pietere Bogaert (2x)
Matys de Bree
Joos de Wulf
Jan Wielant
Lamsin de Burchgrave
Hanskin de Meunic
Jan de Koene
Cornelis Soenin
Mailin van Poucke

Cleven in Langhemarck, ghecoren by den capitain

Joorkin Tuenich
Jorin Wybaut
Nant de Jaghere
Marcx de Grave*

Wullem de Witte
Jan Lammins
Joos vander Strate

Hoochlede, ghecoren by den capitain
Jacob de Waghene +
Jan vander Strate
Jan Reynbout
Wullem de Poortere +
Joos Lievins +
Mei! vander Haecx
Pietere Maes filius Joos
Joos Deeghebroot +
Clais de Grave filius RoeJacob Zuerync filius
g1ers
Fransin +
Jan vanden Velde +
Roege van Honsbrouck +
Gillis van Middelem +
Franchois van Hooyberghe*
Joos de Man+
Clais Deeghebroot
Maes de Smet*
Maertin Beit
Clais de Speeke
Jan Varracx +
Jan vanden Kerkhove +
Mathys Ostin
Sanders Temmerman +
Jan Varracx filius Jans
Pietere Maes filius Jans
Jan Otgheer
Jan van Roosebeke
Michiel van Hee*
Jan de Konync
Clais Crop +
France de Cocq
Pauwel vanden Kerchove +
Jan de Grave
Jan Maes filius Clais
Jan de Cocq filius Jans +
Pietere vander Hamme +
Jacob Tant +
Thieukin Staessin*
Mael vanden Pitte+
Vincent de Wevere +
Clais van Hesselbrouck
Willem van Dale
Joos de Neckere
Pietere van Honsbrouck*
Clais van Hee*
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Paessin de Conync*
Jan vander Strate*
Gillis Makelberch +
Jan Baert*

Jan de Smet
Wullem Ghyselen*
Lammen Suerync
Loonis Scarre

Staden, ghecoren by den capitain
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Joorkin van Middelem
Franskin de Smicht
Philips vander Eecke
Jan Dynghelsche
Adriaen van Hee
Denys Muelenpas
Clais vander Zole
Joos vander Moere
Christiaen Bane
Joos Vulsteke
Matheeux vander Lende
Maryn vanden Wynckele
Jan Suyt*
Jan van Hove
Jan de Hondt*
Joos vander Mersch
Adriaen Ca ... (sic)*

Jan Baes
Mael Boens
Joos de Jonghe
Pieter vander Strate
Joos van Sevenan
Wullem Oste
Adriaen Angillis
Jan Pauwels*
Kaerle Jansins
Jan Gautier*
Jan de Poortere
Jan Deyne
Ghilde Herman
Hubrecht de Vos
Heinderyc de Duuc
Marcx Boudins
Boudin Beins
Roege de Grave filius Jans

Ouckene, ghecoren by den capitain

Michiel vander Strate
Michiel Verranneman filius
Cornelis
Jacob de Deyne
Boudin Hoorne
Pauwels de Muenic
Hans ende Pieter* Vlamync
Pieter Gheldof*
Wullem Sceppreel*
Jan de Burchgrave
Christiaen vanden Ghewa
Jan Wulpin
Roel Balin
Lonis van Gheilue
Jacob de Brancke
Jan de Witte
Zegher de Gryse*
Christiaen de Burchgrave*
Jan van Zuud

Joos de Scouthetene
Pietere Vlamyng
Willem van Beselare
Coppin de Burchgrave
Jan Feys
Lauwers Werrebrouck
Pietere Stovin
Jan vanden Bussche
Christiaen vander Vliet
Mael van Biesbrouck
Pieter de Hont
Pietere Adync
Kaerle de Hoorne
Maertin vander Plancke
Gillis de Munc
Pietere vanden Wynkele*
Gillis de Vroe
Pauwels Jacob

Ledeghem

Kaerle Gheldolf
Wullem van Damme*
Jan Soenin
Pietere Baert

Martin de Smet
Roegier Ameel
Wullem de Conync
Clais de Capmakere

Wullem Ghedolf
Joos Harync
Jan Olme
Jan Goderis filius Lauwers
Jan de Wachtere
LuucxAmeel
Mei! Terryn
Pietere de Wachtere
Symoen Ghedolf

Jacob Doornaert
Wullem vander Faille
Jan vander Cruuce
Luucx Noppe
Jan vander Gracht*
Hanskin Mule*
Pietere Goderis*
Clais de Wachtere
Jan Jacobs

Rolleghem, ghecoren by den capitain
Piet ere Goderis
Pieter M ule
Mael Gheldolf
Hanskin M ule filius Willems
Joos Patyn
Jan vander Gracht
Gillis Gheldolf*
Pauwels Gheldolf
Jan Mule filius Boudins
Gheraert Mule
Roege vanden B ... (sic)*
Jan Denys
Jan Proot
Nieukerke, ghecoren by den capitain
Daneel Baert
Augustyn vander Doolaghe
Jacob Voghelin
Willem Mortier
Cornelis Brabant
Jan Heckaert
Pauwels van Lau
Pieter de Grave
Pieter Jacob
Christiaen de Gryse
Jacob Blomme
Bouden Stovyn
Joris van Hulsbussche
Nant Stovyn
Christiaen Morrael
Paes de Joncheere
Hans van Roost
Joos vanden Walle
Roegier Baert*, ghevallen
Heinderyc vander Mandele
Joos Codde
Wullem vander Venne
Hans Boutin*
Clais Zuerync
Hanskin vanden Bussche
Pietere Craeye
Pauwels de Capmakere
Jan Gheldolf
Gheids, ghecoren by den capitain
Willem Maes +
Heindryc vander Mandele
Pietere Marcant*
Jan van Hoorne
Pietere Hoornaert*+
Wullem vander Mandele*
Pieter Prooyaert +
Lonis Temmerman +
Personen overghegheven by die van Roesselare
Antheunis de Vos
Willem de Vriese
Willem Bosscaert
Loy van Billemont
Antheunis de Poot
Clais vanden Berghe
Joos Basekin
Jorin de Hond
Willem Goemare
Jan Virel alias Coote
Joos Verpale
Roegier de Man
Mael van Roosen
Hans vanden Watere
Michiel Vereeke
Kaerle Maertin
Joos Bytereel
Colaerd vanden Walle
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Pieter Brabant
Bastiaen Mispelare
Pieter de Rutere alias Houc
Willem vanden Kerchove
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Clais Wyts
Jaquet Maluere
Cornelis vanden Berghe
Jan Calewaert

Persoonen overghegheven by die van Roesselaere Ambacht
Joos van Zwinnevoorde
Thomaes Verhaecx
filius Paesschiers
Jan Deechbroot
Michiel vander Strate filius
Mailin Sanders filius Jans
Willems
Joris de Muelenaere fi/ius
Joos Verdoest
Jacobs
Mailin vanden Wynkele
Luucx vanden Bussche fiGillis van Hecke gheseit
lius Willem
Waleghem
Olivier de Meestre
Jan Tkynd
Jan Markier
Jan de Corte fi!ius PaesGeron de Vacht
Colaerd Daens
schiers
Woutre Casier
Christoffels de Conync
Pietere Aurys (?) filius Gillis
Michiel Verstamps filius
Vincents, bastaert
Kaerle van Baelberghe
Persoon en overghegheven by die van der Hove t Y seghem
Mailin van Poucke
Cornelis van Sevenant
Willem Soenin filius Jans
Julyen de Coene
metter eender hand
Hanskin de Gryse filius
Jan de Coene filius Pieter
Willem
Lamsin de Burchgrave
Joos Soenin filius Jans
Willem van Peene
Joos de Deckere f ilius Bone
Vincent Jacobs
Michiel de Smet filius OsZegher de Conync
tins
Pieter Oliviers
Lauwers de Vroede
Lauwers vander Wante
Karels Pennync
Joos de Wulf filius Willem
Jan Wielant
Joos Gheldolf
Heindryc Wacke of zo hy
Clais Mortier
ghenoemt es
Personen overghegheven by die van Cleven
Joris Theunich
Maes de Grave fi/ius VinJoris Wybau
cents
Joos van Belleghem
Jan Lammins
Persoonen overghegheven by die van Hoochlede
Jan vande Velde
Willem Helderop
Joos vande Velde
Mailin vanden Pitte
Jan vander Aecx de jonghe
Gillis Mackelberch
Jacob Baert
Symoen Temmerman
Gillis Bertin
Joos Lieven
Joos de Man
Gheert de Metsere
Pieter Zuerync
Clais de Gaent
Pieter vanden Kerchove
Christiaen de Smet
Kaerle Sys

Pieter vander Hamme de
jonghe
Jacob de Waeghenaere
Jacob Crop
Paes vanden Berghe
Joos vanden Voorde
Joos de Coc de jonghe
Pieter Baes
Maryn Otgheer
Joos de Vync
Adriaen Merguant
Pieter van Arsenbrouck
Pieter Ore
de zone Mailin vander
Scaghe
Jan de Smet
Roegier van Honsbrouc

Joos vanden Kerchove zone
Pieter Wilgaes
Jan Otgheer
Gille van Middelem
Jan de Pannentier
Meeux vanden Vivere
Jacob Tant
Clais van Honsbrouc
Michiel Maes filius Gillis
Joos Otgheer
Joos van Houcke
Joos de Gaey
Vincent de Wevere
Willem de behuwede zone
van Clais van Grommersch

Deze persoonen zijn overghegheven by die van Staden
Heindryc Dousehont
France de Smicht
Roege van Heede
Maercxkin Boudins
Sanders Willem filius
Heyne Duuc
Jacops
Loonekin Maes
Joos de Jonghe
Andries Muelenpas
Colin des Planckes
Adriaen Angillis
Malin Moenins
Lipkin vander Eeke
Joos Vulsteke
Joos van Hoyberghe
Joos Puudman
Clais vander Zole
Jacob Bay
Roege Zuerync
Jan van Hove filius Jacobs
Joos de Keysere filius Joos
Gheldolf Herman
Jan de Gomtier
Maryn vanden Wynkel
Jan van Nieukerke
Jan Deyne
Renault Huughe
Jan Pauwels
Loonis de Haze
Jan de Poortere filius
Kaerle Janszone
Joos van Sevenant
Roe gier
Christiaen Bane
Willem Ostin
Hans Baes
Persoonen overghegheven by die van Ouckene
Boudin Hoorne
Meeus de Poortere
Pieter van Crubeke
Karels Hoorne
Vincent van Leerberghe
Joos de Reeper filius Jan
Jan de Pachtere
Joos vander Strate
Michiel Wacke
Jacob de Oene
Pieter Stovin
Jan vanden Bussche
Pieter de Vlamync
Kaerle Brusteen
Gillis de Vroede
Lauwers Werbrouc
Jan de Burchgrave
Andries Valke
Pauwels de Muenc
Cl ais de M uenc
Jan Casier
Outer Gheldolf
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Pieter de Joncheere filius
Pieters
Heyne de Muenc
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Christiaen de Burchgrave
Coppin Feys

Persoonen overghegheven by die van Rolleghem
Symoen Gheldolf
Pieter Godderis
Maelkin Gheldolf
Willem de Joncheere
Gillis de Cattier
Roege vanden Berghe filius
Pieters
Joos Pattyn
Gheeraerdt Mule
Adriaen Coolsaet
Jan Denys
Persoonen overghegheven by die vanden vyfsten deele van
Nieukerke
Paes Gheldolf filius Jans
Christiaen Morrael
Augustyn vander Dolaghe
Pieter Jacobs
Jacob Voghelin
Joos Codde
Joos Voghelin
Christiaen de Gryse
Pieter de Grave
Boudein Monstruel
Walin Colpaert filius Joos

Michiel van Waleghem
Jacob Blomme
Clais Zuuerync
Pieter vander Strate
Jaren van Hulsbussche
Pieter Craye
Paes vander Borcht
Tram van Almersch
Lioen van Eeken

Persoonen by die van Gheids overghegheven
Loonis Temmerman
Jacob vanden Driessche
Pieter Proyaert
Willem Maes
Michiel Wydoghe
Willem vander Mandere*
Kaerle de Bloc
Comene tusschen brigghen, desen

XXXVJ
Joos Huughe
Loy Boutin
Pieter Haecx dit Povere +
Mael Bossaert +
Mael van Damme
Robert de Millescans
Pieter de Hane
Cornelis de Clerc
Gheeraerdt Espel
Gillis de Smet
Roeland van Hove
Gillis de Clerc
Jan Sonneville
Thomaes van Brugghe
Kaerle van Thune
Antheunis van Damme
Gillis Acket
Woutre vanden Bussche

xyen in

hoymaend

Passchier de Grote
Willem Grammelier
Michiel Huughe
Hannekin Bossaert
Noë! vanden Vlaspoele
Anthuenis de Haze
Jaques Despaschel
Jan Daens
Jan Malgaengne
Leurens Bostel
Martin van Laren
Denys Mevert
Philips Steen
Hannekin Casteel
Philips vanden Stalle
Karels Barnier
Willem Brouckaert
Arnould Marseau

xvc

Pieter Thevelin
Maertin de Leu
Luucx de Gallant
Jacob Meeux +

Grisolis Verdebault* +
Cornelis van Wilsbrouc
Pieter Wampe
Hanskin Pierin

Camere van Meessene metten Hoflande
Jan de Coninck
Jooris Wulleman
Daneel vanden Broucke
Ruebin Mahieu
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Index op de persoonsnamen
Abeels, 90
Acket, 83, 90, 96
Adaem, 85
Adync, 92
Alaert, 90
Ambout, 81, 83
Ameel, 92, 93
Amys, 90
Angillis, 85, 92, 95
Aurys, 94
Auvrein, 84
Avegheer, 87, 91
Baert, 92, 93, 94
Baes, 89, 92, 95
Balin, 92
Bane, 92, 95
Barnier, 96
Basekin, 93
Bay, 95
Beghe, 89
Beins, 92
Beit, 91
Bentin, 89
Bernaert, 83
Bertin, 90, 94
Beurdin, 85
Bevele, 88
Beyt, 82, 84
Bierin, 87
Bierman, 83
Biese, 89
Bille, 88
Bliec, 88
BlitereeL 90
Blomme, 93, 96
Boens, 92
Bogaert, 91
Bollaert, 81, 82, 87
Borrewal, 90
Bossaert, 81, 88, 96
Bosscaert, 93
Bostel, 96
Bottelgier, 84

Bouchilloen, 88
Bouckaert, 90
Bouckenooghe, 84
Bouderave, 88, 89
Boudins, 92, 95
Boutin, 93, 96
Boys, 85
Brabant, 90, 93, 94
Brand, 86
Brouckaert, 96
Brucbost, 86
Bruneel, 90
Brusteen, 95
Bytereel, 90, 93
Ca ... , 92
Caelberch, 90
Caes, 83
Calewaert, 90, 94
Calf, 89
Caneau, 87
Canin, 83, 89
Cantin, 81
Carpentier, 87
Caseit, 88
Casemaker, 87
Casier, 90, 94. 95
CasteeL 96
Catelein, 88
Caura, 89
Cauroi, 87
Clais. 87, 89
Clay, 87
Clement, 88
Codde, 93, 96
Coeman, 89
Cokuut, 85
Colpaert. 96
Cons, 90
Constantinoble. 89
Cool, 86
Coolsaet, 96
Coorne, 86, 87
Cordewanier, 87
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Cornelis, 84
Coutry, 86
Craeye, 93
Craye, 96
Crieke, 86
Crop, 91, 95
Daens, 91, 94, 96
Daenst dit Verkin, 86
Damman, 83, 89
Daneel, 89
Datin, 83, 89
Dattin, 83
Deechbroot, 94
Deeghebroot, 91
Deeneroe, 83
del Beke, 87
del Momtaine, 88
del Nerf, 86, 87
del Place, 90
del Voye, 87
Denys, 83, 93, 96
Despaschel, 96
des Planckes, 95
des Prez, 86
Deyne, 92, 95
de Beer, 84, 85
de Bels, 87
de Bloc, 96
de Bottelyier, 81
de Brancke, 92
de Bree, 91
de Brouckere, 83
de Brune, 89
de Burchgrave, 85, 89, 91, 92, 94,
95,96
de Busere, 87
de Busschere, 81
de Capmakere, 89, 92, 93
de Carpere, 83
de Cattier, 96
de Cautere, 83
de Clerc, 88, 96
de Clercq, 81, 82, 83, 84, 86, 90
de Clere, 85
de Coc, 95
de Cocq, 91
de Coene, 82, 94
de Coninck, 97
de Conync, 85, 87, 89, 92, 94
de Coopman, 83
de Corte, 83, 90, 91, 94
de Crooc, 87
de Cuupere, 85
de Deckere, 94
de Dene, 95
de Deyne, 92
de Dievele, 87
de Dryvere, 84
de Duuc, 92

de Gaendt, 82, 83
de Gaent, 83, 94
de Gaey, 95
de Gallant, 97
de Gomtier, 95
de Grauwe, 81
de Grave, 81, 83, 84, 85, 91, 92,
93,94,96
de Gronckele, 81, 82
de Groote, 83
de Grote, 96
de Gryse, 91, 92, 93, 94, 96
de Gursyn, 86
de Hane, 86, 89, 96
de Haze, 82, 84, 86, 88, 90, 95, 96
de Heeghere, 87
de Hertoghe, 86
de Hond, 87, 89, 93
de Hont, 90, 92
de Hooghe, 82
de Hoome, 92
de Hoossche, 82
de Hulst, 91
de Huussere, 86
de Jaghere, 91
de Joncheere, 93, 96
deJonghe, 88, 92, 95
de Kemele, 85
de Keysere, 95
de Koene, 91
de Konync, 91
de Landsheere, 86
de la Savere, 85
de Leu. 86, 88, 97
de Ie Nerf, 88
de Maets, 88
de Man, 83, 90, 91, 93, 94
de Meestre, 86, 94
de Mersseman, 87
de Metsere, 94
de Meunic, 91
de Mey, 89
de Meyere, 81, 85, 90
de Millescans, 96
de Milleville, 87
de Mol, 81
de M uelenaere, 94
de Muelnare, 85
de Muenc, 95, 96
de Muenic, 92
de Munc, 92
de Murf, 85
de Neckere, 90, 91
de Neve, 87
de Pachtere, 95
de Parmentier, 95
de Plaet, 87
de Poortere, 84, 90, 91, 92, 95
de Poot, 93

de Povere, 81, 89
de Puud, 87, 88, 89
de Puudt, 83
de Qua, 86
de Reeper, 95
de Reus, 83
de Robbere, 84
de Roy, 81, 87
de Rutere alias Houc, 94
de Ruusschere, 83, 85, 89
de Scepene, 90
de Scouthetene, 92
de Smet, 84, 89, 91, 92, 94, 95, 96
de Smicht, 92, 95
de Speeke, 91
de Vacht, 85, 94
de Vasschere, 85
de Veldere, 89
de Vinc, 83
de Vlamync, 95
de Vlamyng, 86
de Vos, 90, 92, 93
de Vriese, 93
de Vrieze, 90
de Vroe, 85, 92
de Vroede, 94, 95
de Vuldere, 89
de Vync, 95
de Wachtere, 93
de Waeghenaere, 95
de Waghene, 91
de Wale, 81, 83, 85
de Weerd, 86
de Wevere, 90, 91, 95
de Wilde, 89
de Wintere, 83
de Witte, 83, 91, 92
de Woorm, 87
de Wulf, 91, 94
de Wylle, 86
de Wyntere, 87, 88
de Zeghelaere, 82, 83
d'Artois, 88
Dieric, 82
Dieusaet, 87
Dinghelsche, 83
Dobbelaere, 84
Donc, 84
Doornaert, 93
Douchy, 81
Dousehont, 95
Driessche, 81
Duuc, 95
Duverlier, 87
du Hem, 86
du Pré, 90
du Puis, 88
Dynghelsche, 92
Emelgheer, 85

Erkenbout, 85, 89
Espel, 96
Everaert, 82, 85
Feys, 92, 96
Foulon, 81
Gautier, 92
Genave, 84
Geschiere, 84
Ghedolf, 93
Gheerbaert, 83
Gheldof, 84, 92
Gheldolf, 92, 93, 94, 95, 96
Gheskier, 89
Gheskiers, 87
Ghyselen, 92
Glorieulx, 85
Godderis, 96
Goderis, 84, 90, 93
Godscalc, 87
Goemare, 93
Gommare, 88
Goossin, 89, 90
Grammelier, 96
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Misdaad in de kasselrij Ieper
tijdens de 18de eeuw

KRISTOF PAPIN
105

Inleiding

Men kan het uitzonderlijk belang van de criminele processen
voor onze kennis van het dagelijks leven in de kasselrij Ieper
niet genoeg benadrukken. Niet alleen geeft de aard van de
gepleegde en bestrafte misdrijven ons een venster op het toenmalige leven, maar ook de ondervragingen brengen soms
onverwachte gegevens aan het licht over dagdagelijkse dingen
die anders nooit in archieven terug te vinden zouden zijn. De
analytische inventaris van de bewaarde procesbundels die
hierna wordt uitgegeven toont ten volle aan hoe rijk deze
vorm van bron wel is voor de kennis van het dagdagelijkse
leven van onze voorouders. Bovendien is het zo dat criminaliteit - of hetgeen er vroeger voor doorging - behoorde tot
elke bevolkingsklasse, zodat in tegenstelling tot andere bronnen ook de 'gewone' sterveling, meer dan welke bevolkingsgroep ook, er uitgebreid aan bod komt.

De criminaliteit in de kasselrij Ieper

Het bestrijden en bestraffen van de criminaliteit was een
regaal recht. Het kwam dus de vorst toe om te oordelen en te
straffen in een aantal gevallen. In de loop der tijden is ook
hier de macht van de overheid steeds sterker gaan doorwegen
en werd het scala van misdaden dat onder hun bevoegdheid
kwam ruimer. Het was de door de vorst benoemde baljuw die
ter plaatse en causa officii (van ambtswege) als openbaar aanklager optrad en de schepenen samenriep in de schepenkamer.
Niettegenstaande de baljuw de procedure leidde, waren het
toch de schepenen die de uiteindelijke uitspraak dienden te
doen en voor de strafuitvoering instonden. Hierbij beriepen
ze zich meestal op gepubliceerde placcaeten die verschillende
malen in de strafbepaling ter sprake komen.
Al naar gelang het soort misdrijf zal een andere strafmaat
gebruikt worden. Toch is het zo dat sommige zaken niet eenduidig tot één categorie misdrijf gecatalogeerd werden en het
blijkt dat sommige pechvogels van meerdere misdrijven wer-
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den beschuldigd. De zaak van Joannes Picavet of Picavey is
symptomatisch. Hij werd opgespoord omwille van een moord
begaan op Joanna de Neve op 17 september 1723. Er werd
een (gedrukt) opsporingsbevel verspreid en hij werd in 1725
in de kasselrij van Ieper opgepakt, samen met zijn vrouw
Catherine Raes, Bemardus Raes en Catherine Diericx. Het
wordt pas duidelijk in welk marginaal milieu hij terechtgekomen was als gans de zaak wordt voorgelegd. Picavet was van
Kortrijk en tussen de 25 à 30 jaar oud. Voor moord en diefstal
werd hij uiteindelijk geradbraakt. Zijn vrouw Catherine Raes
leefde van hem gescheiden en sliep eigenlijk bij Jacobus Abraham, een in Gent geboren zoon van een Duitse soldaat. Bernardus Raes, zoon van een soldaat uit Gent, die sinds 8 à 9
jaar wees was, werd verdacht van diefstal, maar omdat hij
amper 15 jaar oud was werd hij enkel gegeseld en verbannen.
Zijn halfzuster Catherine Diericx, die geboren was bij Hulst,
bedelde. We komen terecht in een totaal gemarginaliseerde
familie waarin de normale familiale bescherming totaal ontbrak.

Moord en doodslag
Moorden en pogingen tot zijn van alle tijden. De redenen
voor de daad zijn van diverse aard en soms zijn er zelfs kinderen bij betrokken. Het meest waanzinnige is wel het geval
van Jan François Dumortier uit Brielen die zijn dochter van
15 à 16 maand uit het raam gooide omdat hij zijn kind naar
het paradijs wilde sturen! Wegens imbeciliteit werd hij gecolloqueerd in het huys van de crancksinnighe. Niet steeds had de
dader een 'reden'. Zo schoot ene Albertus op 't Wieltje te St.Jan het kind van Pieter Casteleyn neer. Beiden hadden geen
relatie met elkaar. In andere omstandigheden was dit wel zo.
In 1717 doodde Jooris Calmein Guillaume Pollé, die gehuwd
was met Marie de Jonghe. Eerstgenoemde "frequenteerde" al
geruime tijd de vrouw van het slachtoffer. In het vonnis werd
Marie de Jonghe veroordeeld tot ophanging. Derhalve zal een
amoureuze affaire wellicht de oorzaak van de moord zijn
geweest. Werd er geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen? Bracht de ontgraving en lijkschouwing op Pollé uitsluitsel over de gepleegde feiten? Hierover kan u uitgebreid lezen
in één van de bijdragen in een volgende jaargang.
Armoede was soms het motief voor een kindermoord. Joannes Jonckheere doodde zijn nichtje Godelieve Verbeke die
amper 13 l!z jaar oud was. Als reden gaf hij op dat door het
overlijden van de vader van het slachtoffer de moeder niet
meer bij machte was voor haar kind te zorgen. Vreemd genoeg
werd hij in deze zaak vrijgesproken.
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De quaestione, sine tortura (1562), uit: Joost de Damhoudere,
Praxis rerum criminalium, cap. XXXVII ( de ondervraging)

Een vrijspraak en een collocatie geven ons aan dat de schepenen als rechter blijkbaar met de oorzaken van de misdaad
terdege rekening hielden en niet steeds naar de kapitale straf
grepen als bestraffing.
Marie Anne de Spangne, een 22-jarige dienster uit Langemark, had in 1773 een kind gebaard zonder hulp en heeft het
daarna begraven. Nadat er een ontgraving van het lijkje
gebeurde bleek dat er een arm was afgesneden geweest. Ze
werd gegeseld met 30 roeden en voor eeuwig verbannen.
Wie meer geluk had en van de vorst gratie kreeg in 1766
omdat de procedure al 4 jaar achter liep was Pieter Jacobus
Arteel die bij Brigitte Vercruyce, zijn dienstmaerte, een vleeschelijcke conversatie had en daarbij een onwettig kind had
verwekt dat daarna in een gracht werd gegooid (1761). Aan-

vankelijk werden ze hiervoor levenslang verbannen uit Vlaanderen.
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Vooral op café kwam het geregeld tot een twist met alle gevolgen van dien. Joannes Bergein stak iemand dood in herberg
de Meyboom in Brielen. Gelukkig voor hem was hij voortvluchtig want hij kreeg de doodstraf voor zijn daad. Vechtpartijen liepen geregeld uit de hand. Na een vechtpartij in het
Hae::.ewindeken in Hooglede, waarbij Jan Baptiste Crombé
ene Jooris Vereecke om het leven bracht, moest ook de chirurgijn zijn vaststellingen doen. De slagen zouden eenighe
beenderen inde keele inghedreven hebben, daer van de doodt is
ghevolcht. Ook in andere gevallen werd er een lijkschouwing
uitgevoerd om uitsluitsel te brengen in de doodsoorzaak, zo
ook van Jan Plat die officieel was verongelukt. De lijkschouwing bracht aan het licht dat het slachtoffer door groot fysiek
geweld om het leven was gekomen. De sociale achtergrond
van de daders is niet altijd duidelijk, maar het blijkt dat de
schaapherders in de kasselrij goed vertegenwoordigd waren:
Pierre de Poortere, Pieter Moulez, ... Deze laatste had, in herberg Ie Cheval Blanc uitgebaat door Jacques Vuylsteke op de
baan naar Diksmuide, de Ieperse poorter Pierre Odent vermoord. Zijn lijk werd helemaal ontkleed teruggevonden in
een kamer. De moordenaar werd geradbraakt.
Niet steeds is een moord het werk van een enkeling. Soms zijn
er groepen actief zoals Charle en Geeraert Driessens, Joannes
Teelandt, Daniël Viane, Thomas Nuyttens, Gilles Herman en
Joannes Verhaege die betrokken waren bij de moord op Pieter
de Costere in Kachtem in 1728. Veel vreemdelingen waren er
niet betrokken in moorden op het grondgebied van de kasselrij. Toch gingen de schepenen niet over één nacht ijs. Een
verdachtmaking of een vermoeden waren niet voldoende.
Alhoewel Pieter en Jacobus Phlippo uit Staden verdacht werden van een moordpoging op Ferdinande Tack kregen ze toch
gratie bij gebrek aan bewijzen. Hetzelfde verging Polycarpus
van Hove die verdacht werd van de moord op François Gekiere. Deze was van een wagen gevallen in Beveren (Roeselare)
maar ze hadden het ongeval niet aangegeven. Men dacht dat
het om moord ging maar het verdict viel gunstig uit voor van
Hove.
Een moord plegen betekende voor de daders, of deze nu
vrouw of man waren, meestal zelfs het einde en van die strafmaat werd zelden afgeweken. Alhoewel moorden een eerder
mannelijke aangelegenheid was, zijn er ook vrouwen die tot
dergelijke wanhoopsdaad in staat waren. Zo vermoordde in
1759 Marie Joanna Nortie haar eigen kind op de steenweg
naar St.-Elooi. Françoise Stampers, de weduwe van Ignaes
Mygré, verdronk in 1737 haar kind in een wal op een half uur
van het kasteel van Zandvoorde. De beweegredenen die vrouwen er toe aanzetten een moord te plegen waren eerder van

psychologische aard of het gevolg van een totaal ontredderde
financiële situatie.

Slagen en verwondingen

Op het platteland van de kasselrij bevonden zich vele tientallen herbergen. Naast een sociale functie werd er meestal ook
een handel(tje) gedreven en vele lagen op kruispunten van
wegen die de stad Ieper verbonden met de omliggende dorpen. Vechtpartijen kwamen veelvuldig voor en het valt op dat
dit meestal in herbergen gebeurde. Alhoewel er in de stukken
niet steeds melding wordt gemaakt van alcoholgebruik, lijkt
de relatie tussen overmatig drankgebruik en vechtpartijen
vast te staan. Jacques Mingot had met een bayonette Noë!
Descamps in het cabarette de Cruyseecke verwond en werd
daarvoor gedurende 9 jaar uit de kasselrij verbannen.
Pieter Myn, die woonde in Wijtschate, had Marianne Villein,
de echtgenote van Maximiliaen Six, op l juni 1740 geaggresseert & qualyck getracteert ... soa danigh dat sij door
d' ontfanghene coutusien ende quetsuren is ligghende onder alle
de gerechten van onse Moeder de H. Kercke. Bij de daders zijn
ook hier weer schaapherders terug te vinden: Pieter Notredame, Ferdinand en Joseph Steene. Ook vuurwapens werden
gebruikt. Joannes Rommelaere die domestique was van Joseph
Terry uit Boezinge bracht Joseph Charlez met een fusique
gelaeden met loodt verwondingen toe. Hij werd er op 18 oktober 1765 eeuwig uit Vlaanderen voor verbannen. Het feit dat
men dit eigenlijk als een poging tot moord beschouwde, verklaart allicht de zware straf die door de Ieperse kasselrijschepenen werd opgelegd. Hij was wel een van de weinigen die
voor zijn daden remissie verkreeg door de vorst. Hij verkreeg
deze pas in 1769, 4 jaar na zijn veroordeling.
Ook soldaten die in de kasselrij gelogeerd waren komen geregeld voor in de processen. Drie soldaten uit het regiment van
Vierset hadden de schaapherder Pierre Breyne gemolesteerd.
De beschuldiging d'avoir maltraité à coups de canne et de plat
d'épée werd overgemaakt aan de vorst omdat de kasselrijschepenen zelf geen soldaten mochten berechten. De wervers van
de 's Majesteits troepen - van hetzelfde regiment dat verbleef
in de Kruisstraat buiten de Tempelpoort - hadden een engagement met geweld van Joannes Soetaert uit Dikkebus verkregen en werden hiervoor aangeklaagd in 1783. Het geeft
ons een kijk op de manier waarop soldaten in die tijd werden
aangeworven.
Naast de eigenlijke bestraffing van de misdaad werd er ook
steeds een bijkomende straf voorzien voor het geval de schuldige zijn straf ontweek, d.i. banbreuk pleegde. In hoeverre
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deze straf dan werd uitgevoerd is niet duidelijk gezien we in
nogal wat gevallen zien dat er een tweede of zelfs in sommige
gevallen een derde verbanning volgde. Jan Baptiste Salomé
kreeg voor aggreste la personne de Jean Faille tien jaar verbanning uit de kasselrij op straffe van de galeien, hetgeen wel een
zeer zware straf was voor banbreuk.
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In sommige gevallen bleef het bij verbale geweldpleging. Jacobus van Robays en zijn dochter Jacoba werden beschuldigd
van excessen, beschuldigingen en ruwe woorden aan het adres
van Gilles de Raedt. Ze moesten hun excuses aanbieden aan
het slachtoffer, werden op het pilorijn gesteld en voor drie jaar
uit de kasselrij verbannen. Aan het pilorijn hing een bord:
Rebel aan de justitie.

Zwervers en vagebonden

Een grote plaag in de landelijke kasselrij waren rondzwervende bedelaars en vagebonden. Dat is niet verwonderlijk
natuurlijk gezien overal de verbanningsstraf zeer frequent
werd toegepast en dit als gevolg had dat grote groepen mensen
als ontheemden rondzwierven. Het rondzwerven op zich was
al voldoende om gestraft te worden. In veel gevallen werden
deze zwervers ervan verdacht diefstallen en ander kwaad op
hun kerfstok te hebben en meestal klopte dat ook. Marie
Jacoba Outers uit Hondschote was ontsnapt uit het Rasphuis
van Gent nadat ze er terechtgekomen was na een veroordeling
door de schepenen van Roeselare in 1776. Ze werd in 1780 in
de Ieperse kasselrij aangehouden en voor 5 jaar verbannen
uit Vlaanderen voor bedelarij en vagabonderen. Evenwel werd
ze in 1782 weer aangehouden, nu omwille van banbreuk en
diefstallen. Ze werd gegeseld en voor 10 jaar verbannen. Het
is een typisch geval van ontheemden die zonder doel toch in
de kasselrij bleven hangen en als opgejaagd wild voor de
gerechtsambtenaren blijvend op de vlucht waren. Het was een
kat- en muisspel zonder einde. Ook nogal wat van deze mensen waren op zoek naar werk en trokken daarom rond, soms
vrij lange tijd zoals in het voorbeeld van Jean Baptiste Moutton die als wever verblijvend in Roesbrugge al 16 maanden
samen met zijn broer Jacques (uit Beveren-IJzer) daar was
vertrokken op zoek naar werk en uiteindelijk in de Ieperse
kasselrij werd opgepakt.
Anne Marie Bleeckers en Pieternelle Quantgens uit Brugge
werden omschreven als praegenaers ofte egyptenaren en als
vagebonden opgepakt. Ze bedelden tijdens de winter omdat
ze door de weersomstandigheden dan niet konden werken. Ze
pleegden daarop op 25 maart in het kasteel van Volmersbeke
op Hooglede een diefstal van een wit lynwaeten hemdt en eenen
alsedouck. Ze werden gegeseld: Pieternelle met 25 scherpe

roeden en Anne Marie met 30 scherpe roeden. De eerste werd
levenslang verbannen en bovendien gebrandmerkt op de linkerschouder met het gewoon wapen van de kasselrij en levenslang verbannen. Anne Marie kwam er vanaf met 9 jaar
verbanning.
In enkele gevallen werden bedelaars opgepakt. Pieter Joseph
Ryckaert was amper 10 jaar toen hij al bedelend tijdens een
processie werd opgepakt. Op die jeugdige leeftijd had hij reeds
een diefstal bij Joanna Six op Crommenelst op zijn geweten.
Ook zijn broer die twee jaar ouder was bedelde. De kinderen
waren samen op bedeltocht met hun ouders. Pieter en Joannes
van Outryve waren landlopers uit respectievelijk Poperinge
en Roeselare en ze bedelden om brood in de streek van Roesbrugge. Dat was uitdrukkelijk door de plakkaten verboden.
Ook soldaten werden omwille van landloperij en bedelen
opgepakt. Hynderyck en Jan Tilleman werden hiervoor op 8
april 1724 met vrouw en kinderen uit de kasselrij verbannen.
Hynderyck was al 75 jaar oud bij zijn arrestatie en geboren in
Swalm in Gelderland en had er 15 jaar dienst op zitten als
soldaat in het regiment van Faghel. Jan was geboren te Liefkenshoek en 37 jaar oud. Ze werden gestraft op basis van de
placcaeten van de vorst.
De jonge muzikant Ferdinandus Willus uit Merkem was
amper 16 jaar toen hij in 1719 werd opgepakt voor diverse
diefstallen en het vagabondieren in de kasselrij, waar hij sedert
enige jaren rondhing gaende met een draeyberdt ende violon
ten platten lande van feeste tot feeste om den cost.
Diefstallen

Diefstal werd naar onze hedendaagse normen zeer zwaar
bestraft. Er werd reeds eerder op gewezen dat diegenen die de
bestraffingen oplegden i.c. de schepenen de financiële topklasse uitmaakten van de kasselrij en zich naar diefstallen toe
het eerst en meest geviseerd voelden. Het was dan ook als een
vorm van zelfprotectie dat de strafmaat zeer hoog werd
gesteld. Meestal gebeurden de diefstallen door groepjes rondzwervende vreemdelingen die niet aan hun proefstuk toe
waren. Henry Laurent, alias sacq de terre, die 30 jaar was en
geboortig van Livein in Artesië, was reeds eerder veroordeeld
tot de doodstraf door de schepenen van de heerlijkheid Tarweland in Steenwerk-Niepkerke. Hij trok samen op met de
gebroeders Pierre François en François Leblon alsook met
zijn moeder Marie Catherine van Acker uit Steenwerk. De
eerste twee werden voor een diefstal van linnen begaan op 17
juni 1724 bij Pierre Hockaert veroordeeld tot de kapitale straf.
Op de Grote Markt van Ieper werden ze opgehangen pendu
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et estranglé en de lijken nadien ten toon gesteld pour servir
d' exemple. Zelfs zijn 58-jarige moeder werd gegeseld en daarna verbannen. Ook groepjes streekgenoten maakten zich
schuldig aan vagabondieren en diefstallen, zoals de bende
rond Eugenius en Pieter Roetynck uit Langemark, hun moeder Pieternelle Bottelgier, de ganse groep kinderen en Française Berten uit Merkem die voor diefstal van vlas werden
opgepakt ..
Op het herbergen van vagebonden die diefstallen hadden
begaan stond eveneens een zware strafmaat. Jean Legrand uit
de St.-Niklaasparochie en uitbater van herberg de Drie
Posthoorns kreeg het verbod verder nog herberg te houden
omwille van dit feit!

Herbergen hadden over het algemeen blijkbaar een kwalijke
reputatie. Een diefstal van garen en lijnwaad in 1773 bij Louis
Pauwels, koopman en fabrikant te Wijtschate werd niet geheel
opgelost, maar een deel van de buit werd gevonden bij
François vande Moortel, herbergier in de Drie Conynghen
buiten de Mesenpoort. Of hij zelf betrokken was bij de diefstal, dan wel of de buit daar enkel werd doorverkocht is niet
duidelijk. Ook waren herbergen soms het slachtoffer van diefstallen. In café den Pislap of St.-Hubertus in Boezinge, die
werd uitgebaat door Carolus Saisier, werd door een ganse
bende een diefstal met braek gepleegd. De groep was deels uit
Langemark (familie Scholaert) en een lid uit Vlamertinge,
maar wonende te Roesbrugge. Sommige gestolen goederen
werden nogal eens in herbergen verkocht, terwijl gestolen
juwelen wel eens naar de Lombard in de stad werden gebracht.
Marie Joanna Vlamynck uit Langemark werd naast haar
hoerachtig leven met een Zwitsers soldaat ook opgepakt voor
diefstal van twee gouden ringen en twee zilveren knopen die
ze verpandde bij de Lombard. Van het verkregen geld kocht
ze kleren.
Bijzondere aandacht kregen de boschkappers. Hout was van
belang voor de huizenbouw en voor het verwarmen van de
woning en het bereiden van voedsel. Het was blijkbaar een
slechte gewoonte van velen om in andermans bossen illegaal
hout te gaan kappen. Pieter Lodier, die een cabaret Petit
Cruyseecke te Komen-Noord uitbaatte, werd veroordeeld
voor illegale boskap. Bovendien was hij boswachter in dienst!
Ook jonge bomen werden gestolen (elsenplanten). Joseph
Parmentier verdiende blijkbaar niet voldoende de kost als
schoenlapper en hij trok fruit boompjes uit bij de weduwe van
Anthoine van Fleteren. Hij werd in 1710 ten thoone gestelt
aen een staecke staende voor dit landthuys en voor 6 jaar verbannen uit de kasselrij. De aard van de diefstallen geven ons
een soms typerend beeld van de activiteiten van onze voorouders in de bosbouw. Zo werd Antoine Scheldeman uit
Ledegem opgepakt voor diefstal van cleyten ende berck gekapt
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in de bossen. Hiermee maakte hij dan bezems. Nicolais en
François Vermeille, twee broers uit Komen werden in 1759
ook voor het kappen van berkenhout aan het pilorijn gestelt
met eenen bondel van syn gesneden berckhout en daarna nog
drie dagen op water en brood in de gevangenis opgesloten.
Diefstallen op het veld waren eveneens vrij veel voorkomend:
voor een diefstal van vlas op het veld kreeg Pieter Lamote uit
Rumbeke eeuwige verbanning opgelegd. Voor een diefstal van
koren werd Francois Mahieu gegeseld en voor 10 jaar verbannen uit het graafschap. Dat diefstallen op het veld courant
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waren weten we uit een ander proces waarin gemeld werd dat
de kriekenbomen zelfs bewaakt werden (juli 1732). Men vermeldt niet of dit bedoeld was om de vogels dan wel om de
dieven weg te jagen. Pieter vande Vyvere uit Zonnebeke sloeg
in 1732 een varken dood en stal het omwille van zijn vlees.
Ook een veehandelaar, Pieter Joseph van Elslander uit
Ardooie, was geen zachtaardige jongen. Hij had brutaliteiten
uitgehaald in herberg den Vuylen Bras en was al 20 jaar aan
de drank. Hij sloeg bovendien de echtgenoot van zijn concubine, met wie hij leefde tot groot schandaal en opspraak. Hij
werd uiteindelijk voor 9 jaar gecolloqueerd in het provinciaal
correctiehuis in Gent.
Diefstallen bij de werkgever kwamen eveneens frequent voor
en werden nog zwaarder bestraft dan andere diefstallen.
Mattheus Meerseman uit Sint-Janskappel had bij zijn meester
Jan Bouten lijnwaad gestolen en had ook een dreigbrief
geschreven: diversche superstiteuse ende quaede woorden in een
parquemine. Hij zou worden geradbraakt op de markt van
Ieper en verbannen voor 15 jaar uit de kasselrij. De radbraking werd niet uitgevoerd maar de straf bestond er in ghegeesselt te worden bloot op synen rugghe ghebonden aen eene staeke op een schavot voor het landthuys deser casselrie door den
scherprechter met dertigh scherpe roeden ende van yder te ontfanghen drye slaeghen, dit ghedaen synde gheteeckent te worden
met een gloyend yser draegende het marcq deser casselrie, op
syn rechter schouder.
Natuurlijk waren kerkdiefstallen, vooral bij nachte, een ware
plaag. De kerken van Passendale, Hollebeke, .... werden er
het slachtoffer van. Het aanwezig zilverwerk was steeds de
beoogde buit. In 1738 braken op een nacht twee personen in
in de kerk van Hollebeke maar den quidam (een zonderling
individu) werd opgespoord.
Gelddiefstallen waren minder opvallend aanwezig. Toch werd
Antoine Nollen veroordeeld tot geseling en verbanning voor
de diefstal van 16 palters Vz uit de beurs van een weduwe.
Soms had men geen bewijs van diefstal maar enkel een vermoeden wat voldoende was voor een veroordeling. Pieter en
Pietemelle N oyez, Joseph van Damme, Anne Dewilde en
Pieter Casier, die allen in Passendale woonden, werden verdacht van diefstallen gezien hun rijke levenswandel. Er werd
vermoed dat ook de kinderen meehielpen aan de diefstallen
en één ervan werd zelfs veroordeeld tot opname in het rasphuis.
De aanwezigheid van militairen zorgde voor een verhoogde
onveiligheid. Niet enkel waren het trouwe bezoekers van bordelen en waren ze af en toe betrokken bij vechtpartijen, maar
ook bij diefstallen lieten ze zich niet onbetuigd. Pieter François

Rebreu zou zo in 1727 twee soldaten aardappelen hebben
laten uitgraven op de akkers van iemand anders.
Brandstichtingen

Onder de misdrijven tegen andermans goed nemen de brandstichtingen een bijzondere plaats in. Petronelle Maes stichtte
brand in de schuur van Joseph Loyson. Die schuur werd tot
eenjaar voordien nog gebruikt door haar man Jacob Waufreint
(Walrein). Wellicht handelde ze uit wraak omdat de eigenaar
tegen hun zin in de huur beëindigde. Nochtans waren ze gesettelde burgers die een herberg openhielden in Oostnieuwkerke.
Francois Prys had eveneens een schuur in brand gestoken,
maar hij werd in 1726 krankzinnig verklaard en opgesloten.
Natuurlijk konden de daders van brandstichtingen niet altijd
opgespoord worden. Het aantal quidams dat voorkomt is
groot, trouwens in alle processen. Zo werd de dader van de
brandstichting van de hoeve, eigendom van de heer de la
Motte in Wijtschate in 1721 niet gevonden.
Een vaak voorkomend misdrijf was het schrijven van een
brandbrief, waarin het geviseerde slachtoffer met een brandstichting werd afgedreigd, en tegen betaling van een som geld
de brandstichting van zijn eigendom kon verhinderen. Marijn
van Belleghem werd er 15 jaar voor verbannen evenals Pieter
Frans Verleez uit Langemark. Ferdinand Schilwaert, een 20jarige paardenknecht uit Reninge, had zich eveneens daaraan
schuldig gemaakt maar vreemd genoeg werd hij enkel geblameerd, omdat hij het geld, dat bij een iep verborgen was
geweest ter betaling van de brandbrief, had meegenomen.
Niet omwille van poging tot brandstichting noch omwille van
afpersing, maar omwille van het ophalen van het geld, dat als
diefstal werd beschouwd, werd hij gestraft. Nog maar eens
blijkt dat men het onderzoek ernstig nam. Pieter Thibaut, een
30-jarige schoenmaker uit Wijtschate had een brandbrief
gelegd aan de deur van Hendrik de Hem. Tijdens de ondervraging bleek dat hij op school drie soorten letters had leren
schrijven die hij achteraf niet meer gebruikt had en daardoor
enkel nog gebroken kon schrijven. Hij werd onnosel verklaard
en ontslagen van verdere vervolging. Bij wie ook de stoppen
waren doorgeslagen was Joos Verhuist gehuwd met Marie
Collie. Hij dreigde met een tonne buspoeder zijn huis in
Kachtem in de lucht te doen vliegen omdat zijn vrouw hun
huis had verkocht aan Joannes Verbrugghe en de betaling nog
niet volledig was gebeurd. Ook Care! Werbrouck had gedreigd
huizen in brand te steken Hij werd krankzinnig verklaard en
gecolloqueerd in 1759.
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Prostitutie

l l6

Als we het aantal veroordelingen voor prostitutie mogen geloven, dan werd dit beroep druk beoefend in de kasselrij Ieper.
Vooral de uitbaters van de herbergen, waar de lichte vrauwen
werden gelogeerd, werden door de plakkaten geviseerd en
hard aangepakt. Het eindigde meestal met een verbod om nog
herberg te houden. Als Frans Tymperman in 1740 verbod
krijgt om nog herberg te houden in het Witten Huyseken in
Zillebeke is dit op basis van een requete met copie politique
herbergiers verbiedende hoeren te logieren & dryncken te geven.
Het café komt in hetzelfde jaar nogmaals voor met dezelfde
uitbater. Diefstal, het houden en logeren van hoeren, zelfs het
inhuren van een vrouw die zich voor haar diensten liet betalen
en op die manier cal/anten lokte, waren meermaals elementen
van de aanklacht. Bovendien hadden ze een bastaardkind
gedoopt en het daarna begraven op het kerkhof van Zillebeke.
Het kind was geboren van Anne Catherine van Weerts, een
21-jarige schone uit Maastricht, die een affaire had met een
soldaat uit een Zwitsers regiment. Het is opvallend dat zowel
vrouwen als mannen voor de uitbating van dergelijke etablissementen werden veroordeeld. Ging het hierbij om ex- of
oudere prostituees die omwille van hun gevorderde leeftijd
nog weinig klanten konden verleiden en zodoende maar het
oudste beroep ter wereld door anderen lieten uitoefenen?
Opvallend is het dat hoertjes heel vaak recidiveerden. Zo
komt Susanne Bouckenhove meer dan één keer voor in dit
kader. In 1715 werd ze aagehouden samen met haar zus
Jossine en Guillaume Christiaen voor het logeren van lichte
vrouwen en houden van quaeden handel. Ze werden veroordeeld en kregen het verbod nog herberg te houden. In 1728
duikt ze voor gelijkaardige feiten terug op in het bijzijn van
Anne Marie Conraat uit Namen. Ze werden aangehouden bij
herberg het Cleen Hemelrycxken op de Crommenelst. Suzanne
was intussen 40 jaar oud geworden en bierverkoopster in het
café van haar schoonbroer Louis de Smittere. Voor deze laatste feiten werd ze verbannen. Bij haar eerste veroordeling voor effectieve prostitutie - was ze 27 jaar oud. Zelfs op (zeer)
jonge leeftijd werden er prostituees opgepakt en verbannen.
Marie-Catherine de Sodt is er een sprekend voorbeeld van.
In 1726, ze verklaarde ouder te zijn dan 20 jaar, werd ze
beschuldigd van ontuchtig leven met een Zwitserse soldaat.
Ze was voordien voor gelijkaardige feiten al eens voor 3 en 9
jaar verbannen! Ze trok op met de 19-jarige prostituee MarieCatherine de Raet uit Oostvleteren. De aanwezigheid van
militairen in de streek deed nogal wat jonge meisjes in de
prostitutie belanden. In veel gevallen meisjes die in het zog
van de legertroepen gewoon in de kasselrij Ieper belandden.
Margriete Legrand en Narron Seguin, respectievelijk 21 en
19 jaar oud en afkomstig uit Hesdin en Langres, volgden een

Zwitsers leger. Ze werden aangehouden voor onkuysch, hoeragtigh en ontuchtig leven tot groot schandaal van het publyck
haer lichaem ten dienste van de soldaeten van het garnisoen en
andere personen prostitueerde. Ze werden voor eeuwig verbannen uit de kasselrij Ieper. Dorothea van de Zande uit de buurt
van 's Hertogenbosch prostitueerde zich eveneens met soldaten uit het garnizoen en werd één uur in de gayole gezet en
verbannen, voor de derde keer al. Haar oom was schepen in
Schendele bij 's Hertogenbosch en ze beloofde terug te keren
naar huis. Vooral uit andere streken komen deze prostituees:
Brussel, Amsterdam, Schendele bij 's Hertogenbosch, .... Het
was een internationaal wereldje! De cafés in Ieper zijn bekend:
herberg St. -Joris langs de Zonnebeekseweg, het Cleen
Hemelrycxken op Crommenelst, het Witte Huys in Zillebeke
en zelfs het Gouden Hoofd in de Ieperse Rijselstraat 1, waar op
een avond de soldaten die te lang op café hadden gezeten en
daardoor voor een gesloten stadspoort stonden de stad niet
meer konden verlaten en dan maar hun geluk zochten bij de
'lichte vrouwen' die er aanwezig waren.
De overheid wilde de prostitutie uit het land krijgen en de
enige straf die gesteld werd was de verbanning. Gezien meer
dan de helft 'vreemdelingen' waren die eerder toevallig in de
regio verbleven was het een gemakkelijke manier van bestraffen, maar het deed niets anders dan het probleem verleggen
naar een andere streek. Pieternelle Latour die zich in het veld
prostitueerde met soldaten werd voor 9 jaar verbannen uit de
kasselrij, die ze binnen de 24 uur moest verlaten. Ze was
afkomstig uit Hasselt in het Land van Overijssel en maar één
voorbeeld van de vele tientallen die hetzelfde lot waren
beschoren. Maar ook jonge vrouwen uit de kasselrij zelf zoals
Marie Jacoba Sambare, 28 jaar oud en uit Wijtschate, werd
in 1744 verbannen wegens ontucht met soldaten. De hele
bestraffingspolitiek van de prostitutie was enigszins dubieus.
Aanvankelijk had men de prostitutie getolereerd, maar onder
druk ging men toch over tot het opleggen van boeten. Voor
Ieper bestaat er reeds een eerste reglement op de prostitutie
voor de 13de eeuw. Verbanningen werden reeds vanaf de l 5de
eeuw opgelegd.

1

Het café werd uitgebaat door Adriaen
Yvemes geseit
Picquaer, geboren in
Picardië en 54 jaar
oud, gehuwd met
Françoise Pieters, 28
jaar oud, uit Boezinge.
Zij woonde in de herberg 't Gouden Hoofd
sinds 1724 en voordien
in de Drye Sotten.

Seksuele delinquentie

Het breken van de ban, d.i. zich niettegenstaande een verbanning uit de kasselrij er voortijdig zijn teruggekeerd (of misschien zelfs helemaal de ban naast zich neergelegd hebben)
was schering en inslag. Passchier Rondelez werd in 1751 voor
eeuwig verbannen uit het graafschap Vlaanderen (op peine
van de galge) nadat hij eerst was gegeseld met den bast aen den
hals. Reden voor die zware straf was dat hij in 1742 reeds voor
25 jaar en in 1745 voor 10 jaar verbannen was geweest, omdat
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hij de zuster van zijn vrouw vleesschelijck hadde bekent.
Overspel werd dus met een 25-jarige verbanning (zeer zwaar)
bestraft. Verkrachting of poging tot verkrachting werd eveneens zeer ernstig genomen. Jaspar Thevelin, landarbeider uit
Zillebeke werd als maeghschender opgepakt omdat hij a voulu forcer la personne de Anne Française Poupart du Cos te op
de weg van Zillebeke naar Hollebeke. Gelukkig voor haar
werd ze verdedigd door haar var/et. Er kwam evenwel een
discussie tussen de schepenen van de kasselrij en die van de
Bailliage Royale te Ieper omtrent wie de bevoegdheid had om
in deze zaak te oordelen.
De verleiding tot bepaalde handelingen die maatschappelijk
niet getolereerd werden, was blijkbaar soms groot. Jacobus
SOHIER, koster en schoolmeester (te Loker) werd aange-

maand zich te gedragen in het bijzin van zijn leerlingen en
blijkbaar ook met zijn vrouwelijke leerlingen. Hij werd verdacht van omgang met lichtveerdige dochters 2 •
Vondelingen

Een andere uitwas van de verpaupering van de landelijke
bevolking was het te vinden leggen van kinderen. Ook hier
was het niet altijd duidelijk wie de ouders waren. Zo ook van
een kyndeken dat in 1779 gevonden werd in de parochie
Dikkebus. Als men er wel achter kwam bleef de discussie wie
voor de zorg ervan moest instaan. Op 1 augustus 1754 werd
er te Hooglede een vondeling gevonden. Het kind bleek het
onwettige zoontje te zijn van Emerentiane Makelberghe, een
jonge dochter uit Staden, en was er geboren op 24 mei 1754.
De bestuurders van de dis van Hooglede, waar het kind
gevonden was, procedeerden tegen de wethouders van Staden
die uiteindelijk in 1756 veroordeeld werden tot betaling van
het onderhoud van de arme vondeling 3•
Fraude

Processen i.v.m. fraude komen eerder zelden voor. Louis
Rubben en zijn echtgenote Marie Française Rousseeuw worden in 17 51 voor frauduleus bankroet gegeseld met de strop
aan de hals en gebrandmerkt. Jan Baptiste Tahon werd zelfs
vrijgesproken nadat hij naar Frankrijk was gevlucht om aan
zijn crediteuren te ontsnappen. Zij behoren tot de uitzonderingen die omwille van dergelijke feiten werden opgepakt. Een
bijzonder voorval is dit van Andries Lo brij en Pieter Corneillie
die in 1735 onder geweld een bewijs van pachtbetaling hadden
afgedwongen zonder evenwel de pacht betaald te hebben! Ze
kwamen er van af met een berisping en acht dagen opsluiting
in de gevangenis op water en brood. Het is een van de weinige voorvallen waarin enkel een korte gevangenisstraf werd
gegeven. Wie eveneens zwaar werd aangepakt en bij de criminele processen terechtkwam was Jan Joseph Verwee, griffier
van Moorslede, die een rente van 100 ponden ten profijte van
de dis had verzwegen! Het zetten van diverse valse handtekeningen kostte Pieter Jacobus Verdoolaeghe de doodstraf door
ophanging.
Rebellie
2

Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, vijfde
reeks, nr. 17 (1718).
3
Ieper, Stadsarchief,
Processen Kamer,
Locquet R 10.

De grootste bezorgdheid van de overheid was de rust in het
land bewaren. Rebellies werden dan ook ten allen prijze vermeden. Uitzonderlijk kwam dit misdrijf voor. Maximiliaan
Tahon kreeg dan ook de kapitale straf (hij werd opgehangen
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in 1711) omwille van rebellie tegen de justitie. In andere gevallen was de strafmaat beperkt. Jacobus van Robays uit Zillebeke
werd in 1756 voor zijn rebellie tegen de justitie aangemaand
om niet te hervallen en enkel veroordeeld tot de proceskosten.
Twee jaar later werd dezelfde persoon veroordeeld voor een
diefstal.

Besluit
120

Een aantal misdrijven zijn verdwenen in de 18de eeuw: geen
enkel spoor meer van hekserij of van toverij. Sinds het einde
van de 17cte eeuw was de heksenmanie verdwenen uit de hoofden van de aanklagers en dat beeld stemt overeen met hetgeen
we weten uit de rest van Vlaanderen.
Nogal wat aanwijzingen kunnen genealogen nachtmerries
bezorgen en het exact-wetenschappelijk gehalte van wat stambomen doen wankelen. Bij een diefstal te Boezinge in 1775
was één van de verdachten Roland François Ollivier dit
Castelleyn du nom de feu son beaupère. Hij was geboren te
Vlamertinge, 43 jaar oud, maar verbleef te Roesbrugge.
Dergelijke situaties van naamsverwisselingen zijn moeilijk
traceerbaar en enkel terug te vinden in dit soort van bronnen.
We hebben geen enkel zicht op het aantal gevallen van dergelijke naamsverwisselingen, maar uit de genealogische praktijk
zullen zeker wat doodlopende genealogieën aan dergelijke
situaties ten grondslag liggen. Probeer maar eens volgende
persoon te volgen: Richard Saeyer uit het Land van Veer was
24 jaar oud, maar volgens zijn verklaring in de ondervraging
nergens woonachtig. Hij werd gearresteerd omdat hij zonder
pas in de kasselrij Ieper rondzwierf in het gezelschap van nog
iemand die verbleef in het Gasthuis van Poperinge, maar naar
Duinkerke was vertrokken.
François Tibianus filius Tibianus Janssens was 48 jaar oud en
geboren in Spanje. Hij huwde te Wortegem in de kasselrij
Oudenaarde met Therese Achi. In hun omzwervingen hadden
ze twee dochters, te Roeselare en Wervik geboren, toen ze
voor landloperij werden opgepakt. In hetzelfde jaar werd de
genoemde Tibianus een tweede keer opgepakt (hij verklaarde
toen 50 jaar oud te zijn) en nu o.a. in het gezelschap van een
jongere geboren onder den blauwen hemel als soldatenkind.
Ook dient men de opgegeven leeftijden met de nodige omzichtigheid te gebruiken. Verschillende daders blijken leeftijden
op te geven die bij nader inzien niet kloppen.
De herbergen in de streek, waren in goede en minder goede
dagen ontmoetingsplaatsen voor de plaatselijke bevolking.
Bepaalde cafés hadden allicht een kwalijke reputatie. Het
Witte Huyseken dat bekend stond als bordeel kwam ook in

het nieuws bij vechtpartijen. Enkele soldaten en boeren kregen het er met elkaar aan de stok maar ook de waard, Joannes
de Lie deelde in 1740 in de klappen.
Een opmerking over het taalgebruik in de processen willen
we de lezer niet onthouden. Het lijkt er op dat men veelal het
Vlaams als voertaal gebruikte, behalve in de periode 1744 en
volgende jaren waar na de inval van de Fransen uitsluitend
het Frans als voertaal werd gehanteerd. Dat zorgde voor
moeilijke situaties, zoals bij Guillaume Thysebaert uit Gent
die voor diefstal bij Jan Baptiste Monteyne te Komen-Noord
werd opgepakt. Hij verklaarde de Franse taal waarin de
ondervraging gebeurde niet te verstaan. Op 7 augustus 1745
werd hij veroordeeld in het Frans maar het vonnis vermeldt
duidelijk dat het vonnis aan hem in 't Vlaams werd uitgelegd:
a être exposé au cascau depuis midy jusques à deux heures.
Terug in de gevangenis werd hij tot de woensdag op water en
brood gezet en dan voor 6 jaar uit de kasselrij verbannen.
Zelfs zonder vertaling zal hij wel begrepen hebben hoe laat
het was.
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Criminele rechtspraak
in de kasselrij Ieper
Analytische inventaris van de losse procesbundels
(17de en lSde eeuw) op het Stadsarchief Ieper

KRISTOF PAPIN
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Inleiding
De schepenbank van de kasselrij Ieper beschikte over uitgebreide gerechtelijke bevoegdheden. Elk niveau van rechtspraak genereerde een specifieke stroom en ordening van
documenten. De archiefstukken van de criminele processen
werden sinds het einde van de l 7cte eeuw afzonderlijk bewaard
in de zogenaamde locquetten van de schepenkamer. Er waren
afzonderlijke locquetten voorzien voor de processen gevoerd
voor de schepenbank in de caemer, en voor de criminele processen. De processen gevoerd voor de schepenen, bijeen in de
vierschaar, werden niet op deze wijze bewaard. Men kan zich
deze locquetten het best voorstellen als een muur met vakjes;
elk vakje is voorzien van een letter. Was er een vak (vb.
Locquet A) volgepropt met bundels, dan werd er een nieuw
vak aangesneden (vb. Locquet A2).
Het overbrengen van het kasselrijarchief van het Kasselrijhuis
op markt in Ieper naar het Rijksarchief in Brugge heeft een
grote wanorde teweeggebracht en de oorspronkelijke orde
verstoord. De stukken kwamen verspreid in de zogenaamde
Bruine Pakken terecht. Aanvankelijk waren deze pakken
genummerd met nummer in blauw krijt. Het inpakpapier
heeft in veel gevallen de verschillende verhuizingen niet overleefd en nogal wat van die nummers zijn verloren gegaan.
Deze nummers in blauw krijt verwijzen naar oudere 19cte_
eeuwse inventarissen die zeer rudimentair opgeven wat de
inhoud ervan was. Slechts uiterst zelden werden de pakken in
deze oude inventarissen tot op dossierniveau beschreven. Dit
houdt in dat het 'verlies' van de nummers al bij al niet zo
dramatisch is.
Tijdens onze eerste triage van die Bruine Pakken en daaropvolgende klasseringswerkzaamheden in 1993 hebben we deze
oude orde hersteld. Dat was mogelijk omdat de procesbundels
zowel het nummer van hun locquet droegen als een interne
chronologische nummering. Deze manier om de criminele
procesdossiers te archiveren werd wellicht vanaf het einde van
de l 7de eeuw gehanteerd. Het reconstrueren van de oude

124

ordening toonde ook aan dat ongeveer de helft van procesbundels vandaag ontbraken en dat andere onvolledig bewaard
bleven. De verdere ordening van het archief na 1993 en vooral de behandeling van de honderden bundels met losse stukken, bracht in elk geval al een aantal nieuwe procesbundels
aan het licht, die weliswaar vaak onvolledig waren bewaard.
Evenzeer konden vanuit de inventarisering van de duizenden
losse stukken de reeds aan een loketnummer toegewezen bundels van criminele processen worden vervolledigd.
Daarenboven bevat het reeds eerder geïnventariseerde deel
van het archief van de kasselrij Ieper - bekend onder de benaming reeks één tot vijf - dossiers van criminele rechtspraak
door de schepenbank. Wij hebben deze stukken natuurlijk
gelaten waar ze waren om de wanorde niet nog groter te
maken.
Deze beide aanvullingen - stukken opgenomen in de inventarissen van de vijf reeksen én stukken die na 1993 werden
toegevoegd aan de gereconstrueerde loketordening van criminele procesdossiers - worden hier niet in deze inventaris
opgenomen. Bij het opstellen van de definitieve inventaris van
het kasselrijarchief zal hiermee rekening moeten worden
gehouden. Het leek ons toch nuttig onze inventaris reeds uit
te geven. Voor de processen van de caemer is er in het kasselrijarchief een oude inventaris bewaard uit de l 8cte eeuw, die
in principe nog steeds als toegang kan worden gebruikt. Voor
de criminele processen is deze klaarblijkelijk niet bewaard
gebleven niettegenstaande het er sterk op lijkt dat hij wel heeft
bestaan.
De bundels zijn natuurlijk lang niet het enige restant van het
rechterlijke archief voor de criminele processen. In de registers kan men nog (alle) uitspraken terugvinden en daar heeft
het archiefverlies niet gespeeld. De meest interessante gegevens voor de lokale onderzoeker liggen evenwel besloten in
de gedetailleerde ondervragingen en die zijn enkel terug te
vinden in de hier geïnventariseerde bundels. Enkel uit de
ondervragingen zal men onder meer de herkomst en afkomst,
de leeftijd en de afstamming terugvinden van de beschuldigden. Ook het 'verhaal' van de gebeurtenissen, met de sociaaleconomisch interessante details, zijn enkel hier te lezen. Dit
alleen al is een goede reden om deze, toch zeer onvolledige,
reeks losse procesbundels uitgebreid te beschrijven.

Methode

We hebben geopteerd voor een analytische inventaris. In goede aloude Franse traditie geven deze analytische inventarissen
een uitgebreide beschrijving van het stuk. Wij opteerden om
de genealogische gegevens van de beschuldigden en veroor-

deelden uitgebreid aan bod te laten komen. Meteen wordt dan
duidelijk hoe rijk dit soort archieven zijn: naast de namen zal
men veelal de leeftijd, plaats van geboorte en woonst, afkomst
(ouders) en verwantschap (huwelijk) vinden. Ook de bijnamen zijn interessant en zelfs enkele malen het gebruik van
andere familienamen! Het laatste moet de meeste genealogen
een nachtmerrie bezorgen. Veel van de veroordeelden waren
niet afkomstig uit de kasselrij en opnieuw blijkt hoe sterk de
mobiliteit was, ook van de armere bevolking.
Analytische inventarissen hebben één nadeel: de maker ervan
heeft de handen zowat vrij om nota's te maken en steeds zal
men de interesse van de auteur kunnen naspeuren. Wij hebben er voor geopteerd om het juridische aspect terzijde te
laten en nota's aangaande de gevoerde procedures zal men
vruchteloos pogen te vinden. Daarentegen heeft de interesse
naar het sociaal leven in de kasselrij ons sterk geïnspireerd bij
het opstellen van de beschrijvingen. De beschrijvingen zullen
zowel de genealoog als de historicus op zoek naar de sociaaleconomische achtergrond van de kasselrijbewoners plezieren.
De rechtshistoricus heeft dergelijke inventaris weinig of niet
nodig om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren en hij zal
dit werkstuk dan ook links kunnen laten liggen.
De dossiers worden beschreven volgens de oorspronkelijke
loquetten-ordening: alfabetisch (A-Z), binnen elke letter
numeriek.

125

Inventaris
Locquet A
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6. (1771) - Crimineel
Albertus N.N.
Inhoud: Albertus N.N., die laatst woonde bij Jacques CORIE,
paardensmid op 't Wieltje (parochie St.-Jan bij Ieper) zou
geschoten hebben op een kind van Pieter CASTELEYN op
't selve Wieltje.
Locquet B

2. (1715)- Crimineel
Jossine & Susanne BOUCKENHOVE en Guillaume
CHRISTIAEN
Inhoud: logeren van lichte vrouwen & houden van quaeden handeI'. Veroordeeld en verbod gekregen om nog herberg te houden.
4. (1718) - Crimineel
Michiel BONDUEL fs Michiel (afkomstig uit KomenNoord)
Inhoud: veroordeeld voor baanstroperij en als straf verbannen.
6. (1719) - Crimineel
Joannes BERGEIN
Inhoud: beschuldigde, die voortvluchtig was, zou iemand
doodgestoken hebben met z'n mes in de herberg de Meyboom
te Brielen. Doodstraf: de dood aan de galg met de strop, en
blijven hangen.
7. (1719) - Crimineel
Simon BENTEIN
Inhoud: verdachte, die pachter was te Boezinge, werd beschuldigd als hooidief. Als straf kreeg hij een geseling, brandmerking en uiteindelijk verbanning opgelegd.
8. (1720) - Crimineel
Boudewijn BONEEL
Inhoud: de verdachte, geboren te Menen, werd beschuldigd
van diefstallen te Moorslede en Zonnebeke bij Joos
THYBAUT en Pieter VALCKENS, weduwe BREYNE.
10. ( 1721) - Crimineel
Ludovicus BRAEDT en zijn echtgenote

Inhoud: werden gevonden in de hoeve bewoond door Michiel
BOSTYN te Ledegem. Werden als bedelaars of landlopers
veroordeeld.
11. (1723) - Crimineel
Hendrick BORREMANS
Inhoud: aangehouden als bedelaar en verbannen uit de kasselrij.
18. (1734)-Crimineel
Maerten BAILLIU en Pieter Joannes GHELEIN
Inhoud: werden aangehouden als vagebonden. Ze komen er
van af met een berisping in het College.
19. (1735) - Crimineel
Pieter BOUCKAERT fs Jan
Inhoud: beschuldigde, die woonde te Passendale, had twee
jaar geleden bij Marie Suzanne MARTEL, die bij hem woonde, een kind gekregen. Dit werd bevestigd door de vroedvrouw Isabelle LAMAN, 51 jaar oud, en echtgenote van
Pieter BROERE, wonende te Passendale. De verwekking zou
gebeurd zijn door een verkrachting begaan door eerstgenoemde op de weg naar Ieper. Gezien Bouckaert voogd was
van de minderjarige Marie Suzanne Martel, die bovendien
zijn nicht was, werd hij aangeklaagd.
20. (1736) - Crimineel
Joannes BOOGAERT
Inhoud: beschuldigde had een koe gestolen en daarna doorverkocht. Werd verbannen.
21. (1739) - Crimineel
Joseph BECQUAERT & Marie Barbara HUYGE
Inhoud: beiden woonden te St.-Jan en eerstgenoemde werkte
op de hoeve van Pieter DOOLAEGHE waar hij geld had
gestolen. (Enkel rekwest dd. 19 januari 1739)
22. (1739) - Crimineel
Joannes BLOCAEN
Inhoud: werd opgepakt als bedelaar. Als straf werd hij gegeseld en verbannen.
23. (1742) - Crimineel
Jacobus BOUTEN
Inhoud: als provisionnelen griffier van Passendale werd hij
veroordeeld tot een boete van 60 pond parisis.
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Locquet B2

1. (1749) - Crimineel
Joseph BERVOET & de huisvrouw van François DUMORTIER
Inhoud: werden beschuldigd van overspel. Hij werd verbannen en zij veroordeeld tot een boete van 30 pond parisis.
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2. (1752) - Crimineel
Jan BELANGER
Inhoud: had een nachtrobe gestolen. Verbannen voor drie
Jaar.
3. (1754) - Crimineel
Jacobus Ignatius Claude BAEYAERT
Jacobus SAMYN
Cosmas ACQUET
Inhoud: eerstgenoemde werd veroordeeld tot 20 jaar verbanning wegens het plaatsen van een valse handtekening. De
tweede beschuldigde werd vrijgesproken en de derde beschuldigde werd geadmonesteert in 't College met gesloten deuren.
5. ( 1758) - Crimineel
André BLONDEL
Inhoud: was gedeserteerd en liep al bedelend en als vagebond
rond. Werd gerenvoyeert naer syn regiment tot Dunkerke.
6. (1758) - Crimineel
Jacobus Alexius Franciscus BEHAEGEL
Inhoud: beschuldigde, geboren te Wijtschate, maar wonend
in Hollebeke, werd reeds eerder, op 2 december 1756, als banbreker veroordeeld door de wet van Moorslede. Als straf werd
hij verbannen voor drie jaar.
7. (1760) - Crimineel
Albertus BOUSSEMAERE
Inhoud: werd beschuldigd van diefstal en huisbraeke begaan
op 5 juli 1760 in het huis van Pieter DE MEY, 28 jaar oud en
hovenier te St.-Jan. De Mey was gehuwd met Marie Françoise
HOUCKE, eveneens wonende te St.-Jan.
8. ( 1760) - Crimineel
Mauritius BOUDRY
Inhoud: de beschuldigde, geboren in Woumen en 44 jaar oud,
was een landsman en kleermaker te Langemark. Liep op het
erf van zijn buur Joseph GLORIE, waar zijn koe heen was
gelopen. De buurvrouw sloeg met de zweep om de koe terug
te drijven maar sloeg tevens Boudry.

10. (1701) - Crimineel
Elias BERKEIN
Inhoud: beschuldigd van laster tegen het College.
11. ( 1765) - Crimineel
Jan Baptiste BAUVAIS
Inhoud: de beschuldigde, 19 à 20 jaar oud en geboren te
Colombi in Artezië als zoon van Arnout en Marie Marguerite
VAULD, werd als vagebond aangehouden en verbannen.
13. (1778) - Crimineel
Ferdinandus BLANCKAERT
Inhoud: beschuldigde zou agressie gepleegd hebben op Pieter
Joannes BEKAERT in de heerlijkheid Corby te Langemark.
14. (1779) - Crimineel
Jacobus SPEYBROECK
Leonardus PAELDYNCK
Joseph LAERE
Joannes GHESQUIERE
Inhoud: de eerste twee genoemden waren snuyfstamper en verkoper. Ze hadden injurie gepleegd betreffende vlas, maar
de zaak werd geseponeerd.
15. (1783)- Crimineel
Regina Clara BASCOO fa Pieter
Inhoud: de beschuldigde, geboren te Dikkebus en 26 jaar oud,
werd veroordeeld voor brandstichting. Als straf kreeg ze drie
jaar opsluiting in het correctiehuis in Ieper.
Locquet C

1. (1714) - Crimineel
Joseph & Jan Frans CACHET
Inhoud: de beide broers werden aangehouden voor diefstal,
brandstichting en het schrijven van brandbrieven met dreigementen, dit laatste bij Nicolays LANNOY Ze eisten 40 p. gr.
te draeghen onder eenen omghewaeyden popelier op peyne van
ghebrant te worden ofte den cop ghebroken te woorden. Als
straf werden ze opgehangen.

3. (1717) - Crimineel
Jooris CALMEIN
Inhoud: wegens de moord op Guillaume POLLÉ werd de
beschuldigde veroordeeld tot radbraking. De echtgenote van
Pollé, Marie DE JONGHE werd wegens medeplichtigheid
veroordeeld tot ophanging. Het lijk van Pollé werd ontgraven
en er werd een lijkschouwing uitgevoerd. Eén van de vele
getuigen was François DE JONGHE fs Jacques, geboren te
Wijtschate en 16 jaar oud. Hij had altijd gewoond bij
Guillaume Pollé en zijn tante Marie De Jonghe.
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4. (1718) - Crimineel
Jaecques CLAEYS gheseyt quae Jaecques & Daneel
CUVELIER
Inhoud: hebben Joannes BONTE van Moorslede stokslagen
toegediend op z'n hoofd. Als straf werden ze verbannen.
6. (1721) - Crimineel
Augustin CORNILLIE
Inhoud: beschuldigd van frauduleus bankroet. Als straf kreeg
hij geseling, brandmerking en eeuwige verbanning.
130

7. (1723) - Crimineel
Jan Baptiste CROMBE fs Christoffel
Inhoud: de beschuldigde, die woonde te Hooglede, was
betrokken bij een vechtpartij in de herberg het Haezewindeken
te Hooglede met Jooris VEREECKE fs Joos, bij wie Crombé
eenighe beenderen inde keele soude inghedreven hebben, daer
van de doodt is ghevolcht. Voor deze moord kreeg hij de doodstraf door onthoofding.
8. (1725) - Crimineel
Philipps CATTEEU
Inhoud: de beschuldigde, schaper van Carel GHESQUIERE
in de parochie van Houtem, liet schapen grazen op andermans land. Hij heeft Jacques LEPINK geslagen met syne
marke op thooft. Als straf wordt hij met open deure geblammeert in 't Collegie en 14 dagen op water en brood gezet.
Daarenboven mag hij drie jaar lang geen schapen meer weiden op het grondgebed van de kasselrij. Ten slotte dient hij
ook de proceskosten te betalen.
9. (1726) - Crimineel
Pieter Andries COUSIN
Inhoud: de beschuldigde was 36 jaar oud, kleermaker en
afkomstig uit Dikkebus. Heeft 12 à 14 jaar geleden een dochter verwekt bij Anne DE RAEVE, toen nog jonge dochter
maar intussen gehuwd met Andries VANDE WYNCKELE.
Hij had haar omvergesmeten en vleesschelijck bekent in de
Douvie-bossen. Vijf maanden geleden heeft hij in het Houtte
Sweert te Dikkebus, de herberg van Jan VANDE VOORDE
diens dochter Catherine getracht te smyten op 't bedde en heeft
haar verkracht. Ten slotte heeft hij in september via het keldervenster binnengedrongen in het huis van Jacob DE
WILDE te Dikkebus, doorgedrongen tot in de slaapkamer
van Marie Catherine TEMPERMAN, huisvrouw van
genoemde De Wilde die afwezig was. Hij probeerde haar
eveneens te verkrachten, haere borsten ende vrouwelijcke partie t'hebben aengheraekt. Uiteindelijk is hij weggelopen.
Voor zijn eerste misdaad werd hij geblameerd en kreeg hij één
maand gevangenis. Voor de andere vergrijpen kreeg hij zes
jaar verbanning.

10. (1727) - Crimineel
Françoise CLEMENT
Inhoud: opgepakt voor ontucht en voor drie jaar verbannen.
11. (1728) - Crimineel
Pieter Joseph CASTEELE
Catharine OSE, weduwe van Jan Baptiste DOUAY
Inhoud: de 13 à 14-jarige beschuldigde was vacher en woonde
bij Nicolas LELEU, grand censier au village de Zantvoorde.
De beschuldigde had geld gestolen bij Leleu. Als straf werden
ze gegeseld en opgesloten in de gevangenis.
12. (17??) - Crimineel
Anne Marie CONRAAT fa Jan
Susanne BOUCKENHOVE fa Guillaume
Inhoud: de eerstgenoemde was geboren te Mechelen, 19 jaar
oud en spellewerkster. Ze werd in het leger nabij Namen door
de krijgsraad verbannen en twee dagen lang, op een houten
ezel en onder tromgeroffel, door de stad geleid. Ze was gehuwd
met Cornelis ELIAS, maar die was van haar weggegaan. Nu
werd ze aangehouden in de herberg het Cleen Hemelrycxken
op de heerlijkheid Crommenelst. Daar was ze samen met
Bouckenhove, een veertigjarige bierverkoopster. Het café was
eigendom van Louis DE SMITTERE, de schoonbroer van
Susanne Bouckenhove; samen hielden ze deze herberg met
prostituees open. Voor deze feiten werden ze verbannen.
13. (1728) - Crimineel
Guillaume CO INE d'oude & zijn drie zonen Simon, Boutten
& Maerten
Inhoud: beschuldigden, afkomstig uit Moorslede (roede van
Menen), hadden Godefroy GIJSEL met de dood bedreigd.
Gijsel was een oliestamper, die woonde in het laetschip
Wulsdam.
14. (1730) - Crimineel
Joseph COUSSEAU
Joannes Marcus SCHELLIJNCK
François MAERTENS fs Joseph
Leni JANSSENS
Inhoud: werden als ledichgangers opgepakt wegens bedelen
en vagebonderijen. Maertens was geboren te Brugge, in de
parochie St.-Salvator, 25 jaar oud en kleermaker. Hij was
gehuwd te Utrecht met Leni Janssens. De eerste drie werden
verbannen; Leni Janssens werd enkel gegeseld.
14bis. (1741) - Crimineel
Marie TRACCOEN , huisvrouw van Louis DE CAN
Huisvrouw van Nicolais CNOCKAERT
Pieter BROERE
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Pieter DE TURCK
Adriaen CAESTEKER
François CHRISTIAEN
Inhoud: beiden hadden de sleutels afgenomen van de koster
van de kerk van Brielen, toen deze 's morgens de kerk opendeed.

132

15. (1730) - Crimineel
Phelippe CATTEAU
Jan STALENS fs Jacques
Inhoud: eerstgenoemde was geboren te Bondue (kasselrij
Rijsel), was 37 jaar oud en verdiende de kost met auberger a
garder-les-moutons. Hij woonde bij François SPINNEWIJN
op Crommenelst. Had in maart een woordenwisseling in herberg Ie Lion Noir te Dikkebus met Jan Stalens en heeft hem
met een pot bier op het hoofd geslagen. Jan Stalens was geboren te Hulste in de kasselrij Kortrijk en 60 jaar oud. Hij was
schaper van François VAN EECKE en woonde sinds vijf jaar
te Dikkebus. Voordien was hij 14 jaar lang schaper geweest te
Hoyeghem (Ooigem) bij Jan SCHOEBEKE. Hij woonde ook
al te Rozebeke. In september heeft zijn hond een François
Spinnewijn aangevallen, genaamd 'François NOTE', die
schaper was. Hij heeft hem daarna nog geslagen op zijn arm
en hoofd. Ze kregen beiden twee weken gevangenisstraf, op
water en brood.
Locquet C2

1. ( 1732) - Crimineel
Marie CATEAU
Janneke VAN THUYNE
Anneken VAN THUYNE
Monica VAN THUYNE fa Michiel
Marie CATEIN
Inhoud: de eerstgenoemde was anderhalf jaar geleden te
Reninge in het huwelijk getreden met Michiel VAN THUYNE
die intussen naar de kasselrij Oudenaarde vertrokken was om
bij het leger werk te zoeken. Anneken van Thuyne was 22jaar
oud en geboren te Hazebroek. Ze was twee jaar geleden te
Hazebroek gehuwd met Pieter ROISVELT. Janneke van
Thuyne wist zich noch haar geboorteplaats, noch haar leeftijd
te herinneren, maar ze wist wel dat ze nogjonge dochter was.
Monica van Thuyne was geboren te Oudenaarde, 24 jaar oud,
en gehuwd met Pieter URBANUS uit Mechelen. De laatste,
Marie Catein, was geboren te Dijon (Bourgogne), 25 jaar oud,
en moeder van twee kinderen. Sinds acht maanden doolde ze
al bedelend rond. Ze was hier neergestreken vanuit Wingene,
en vervolgens via Tielt en Roeselare.
Drie van de vrouwen leefden gescheiden van hun echtgenoten
die in Frankrijk werk zochten bij het leger. De vrouwen werden beschuldigd van bedelarij, landloperij en omschreven als

Egyptenaren. De procureur d'ofjice ter cause van absensie van
de baljuw vroeg een veroordeling op basis van het placcaet
tegen het bedelen en de vagebonderij en landloperij (29 oktober 1725). Ze werden verbannen uit de kasselrij en zijn nog
dezelfde dag (16 oktober 1732) uytgeleyt geweest.

5. (1738) - Crimineel
Joannes Louis CHERON
Vincent Michiel VASSEUR
Inhoud: aangehouden voor diefstallen (geadmonesteert is
geweest over zyne excessen).
6. (1741) - Crimineel
Jan Antoine COGGHE fs Jan
Inhoud: de beschuldigde was geboren te Gits en 28 à 29 jaar
oud. Beschuldigd van diefstal van koren. Als straf verbannen.
7. (1742) - Crimineel
Maerten CARREIN
Pieter CNOCKAERT
Feronica DU CHATEAU weduwe van Frederyck BOURY
Joannes DECROIX
Inhoud: de beschuldigden hadden de parochie verlaten zonder hun schulden te vereffenen. Veronica Duchateau was eerst
gehuwd geweest met de bezemmaker Pieter DE ROO; hij
woonde te Zillebeke bij de Verbrande Molen en was 50 jaar
oud. Zij was gevlucht naar Middelburg, zonder haar man
Carrein die in Cadzand zat. Ze werden veroordeeld tot geseling en verbanning.
9. (1749) - Crimineel
Louis Frans CATELIN
Inhoud: beschuldigde was geboren in Parijs (jaubourg de St.Antoine, paroisse de St.-Marguerite), 33 jaar oud; en maitre a
danses et joueur de violon. Hij verbleef al drie jaar op de heerlijkheid Doulieu bij Guillaume DELBAERE, cordonnier,
waar hij zich uitgaf voor Jacques DE ROUBAIX. Hij beschikte trouwens over een uittreksel van een parochieregister, dat
als bewijsstuk in het dossier steekt. Deze Jacques Alexander
DE ROUBAIX fs Jacques was geboren te Armentières , 42
jaar oud, maar dus geenszins betrokken bij de zaak.
Hij werd beschuldigd van huisvredebraak in Bikschote, bij
Joseph DE WILDE (53 jaar) en zijn vrouw Joanna
BOUSSEMAERE (41 jaar). Een getuige, Isabelle Clare de
Wilde, 13 jaar, moest de eed niet afleggen omdat ze te jong
was. Toch heeft ze beloofd de waarheid te zullen zeggen.
10. (1754) - Crimineel
Lambert & Albert CLARISSE
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Inhoud: eerstgenoemde was geboren te Armentiers en 50 jaar
oud. Hij was timmermansknecht, maar verdiende ook de kost
met werken op het land als knecht bij boeren. Woont bij een
stoeldraaier te St.-Jacobs-buiten-Ieper. Veroordeeld voor
diefstal. Kreeg gevangenisstraf.
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13. (1759)- Crimineel
Pieter CODDE
Inhoud: beschuldigde was geboren te Lo en 63 à 64 jaar oud
en timmerman van beroep. Hij woonde op 's Graeventafel te
Passendale. Hij was de schoonbroer van Pieter FREMAUT.
Beschuldigd van boschcappen.
13bis. (1742) - Crimineel
Maerten CARREIN
Pieter CNOCKAERT
Joannes DE CROIX
Veronica DUCHATEAU
Inhoud: de vier genoemden zaten in de gevangenis van het
Zaalhof op 3 februari 1742 . De laatstgenoemde was laatst
weduwe van Frederyck BODRY nadat ze eerst weduwe was
geweest van Pieter ROOSE. Marie Jeanne DE CROIX,
wonende te Zillebeke en 42 jaar oud, was gehuwd met Frans
Duchateau. Marie Jeanne de Croix was rechtsweir van
Joannes de Croix en zwagerin van Veronica Duchateau.
Maerten Carrein was met Veronica Duchateau haar zuster in
Holland gaan bezoeken. Hij mishandelde haar evenwel en
was ook al weg van zijn vrouw en kinderen.
14. (1759) - Crimineel
François CNEUDE fs Jacobus
Inhoud: beschuldigde was geboren te Gottem en 40 jaar oud.
Liep sedert twee jaar al bedelend rond en werd aangehouden
voor de moord op Joanna OVYN van Roeselare. Er werd
radbraking tegen hem geëist, maar hij kreeg uiteindelijk een
gevangenisstraf en verbanning. Reeds op 3 mei 1759 werd hij
ontslagen uit de gevangenis wegens ziekte (hij had 'gaten in
zijn hoofd').
15. (1760) - Crimineel
Joseph CLAEYS fs Thomas (lgnaes ?)
Inhoud: aangehoudene was geboren te Staden en ca. 30 jaar
oud en beschuldigd als pensejager, boschsnyder en rebellant.
Werd veroordeeld, tentoongesteld en verbannen.

Locquet D
3. (1699) - Crimineel
Albert Victor DE VOS fs François
Inhoud: de beschuldigde was geboren te Ieper en 17 à 18 jaar
oud. Hij was opgesloten in het Zaalhof op beschuldiging van

diefstal in het huis van Jean Baptiste VAN STRASSELLE
wonende te Voormezeele 'ou il avait derobé les deux paires des
bouches d'argent'.
4. (1699) - Crimineel
Patrice DE LA CASSINE fs Patrice
Inhoud: beschuldigde was 40 jaar oud en geboren te St.Amand bij Namen. Hij werd aangehouden omdat hij als
''faux lieutenant aïant exigé de !' argent sur un faux ordre".
Werd veroordeeld tot zes jaar galeien en de teruggave van de
gelden.
6. (1704) - Crimineel
Pierre DE POORTERE fs Mathieu
Frans N.N.
Inhoud: de eerstgenoemde uit Zillebeke heeft samen met de
'berger' Frans N.N. Jean VERGRACHT neergeslagen en vermoord op 5 februari 1699. Als straf worden zij 'pendu en effigie'.
7. (1705) - Crimineel
Jean Baptiste DOUAY
Inhoud: de 37-jarige beschuldigde, die verbleef in Zandvoorde,
werd opgepakt omwille van diefstal van 12 of 13 'botes de fin'
op de grond van LELEU. Als straf werd hij verbannen.
16. (1717) - Crimineel
Gilles DE CRAENE
Inhoud: beschuldigde werd opgepakt wegens landloperij. Als
straf werd hij gegeseld en verbannen.
19. (1720) - Crimineel
Jan Frans DE GRAZ fs Jan
Inhoud: woonde met z'n moeder in Hooglede. Is 25 jaar oud
en geboren in Hulu (gelegen tussen Basseye en Lens).
Beschuldigd van diefstal van hooi, stro, vlas e.a .. Als straf
werd hij twee uur tentoongesteld aan een 'staak' voor het
landhuis en daarna voor negen jaar verbannen.
20. (1720) - Crimineel
Jan DE CEUNYNCK fs Pieter
Inhoud: de beschuldigde, 42 jaar oud, was geboren en woonachtig te Wijtschate. Hij werd aangeklaagd omwille van een
vechtpartij en het toebrengen van verwondingen.
21. (1721) - Crimineel
Adriaene DE VOS
Inhoud: aangehouden en beschuldigd van de diefstal van een
koe. Gegeseld en verbannen.
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Locquet D2

3. ( 1723) - Crimineel
Pieter DE SIMPELE fs Pieter
Inhoud: aangehouden wegens vechten en troubelen gemaakt
tijdens de ommegang.
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4. (1724) - Crimineel
Willem DE JAEGERE fs Willem
Pieter & Labau DE JAEGERE
Jan HYNDERYCK fs Jan
Inhoud: de beschuldigden werden opgepakt omwille van een
diefstal te Staden en landloperij.
Laatstgenoemde was geboren in Frankfurth (Duitsland), 40
jaar oud, en hier samen met zijn vrouw en drie kinderen. Ze
werden verbannen op 11 maart 1724.
4bis. ( 1724) - Crimineel
Godefroy GRILLET alias cadet Grillet fs Claude Louis, heer
van Tryolis
Inhoud: beschuldigd van 'ter platse van Roosebeke alles stelde
in desordre' onder invloed van de drank en van het toebrengen
van slagen en verwondingen aan de luitenant-baljuw VAN
BRIELEN. Hij woonde te Rozebeke en was 30 jaar oud.
6. ( 1724) - Crimineel
Catherine DE KOSTER & haar dochter
Jan DE KOSTER
François WEERBROUCK (zoon van de luitenant-baljuw
van Izegem)
Hilarius VAN HOUTTE
Inhoud: beschuldigd van moord op Care! SCHOONHEERE
fs Jan
7. ( 1726) - Crimineel
Nicolas DE WILDE
Richard TRINDT
Joannes LAVAERE
Nicolais VAN HAUWE
Ambrosius CAP
Inhoud: twist bij het besturen van twee wagens.
Procesbundel is zeer onvolledig.
8. (1726?) - Crimineel
Marie-Catherine DE SODT
Marie-Catherine DE RAET fa Guillielmus
Inhoud: eerstgenoemde verklaarde ouder te zijn dan 20 jaar
en werd beschuldigd van ontucht met een Zwitsers soldaat.
Ze was al eens drie en negen jaar verbannen en daarenboven
'ghecondamneert ghestelt te wesen in het draeyhuyseken op de

grote markt deser stede om aldaer ghedraeyt te worden den tijdt
van een heure'. Ze had ook haar tweede ban gebroken.
De tweede was geboren in Oostvleteren en 19 jaar oud en
woonde laatst bij een zekere MARQUEY te Wijtschate. Was
ook al eens verbannen geweest wegens hoererij. Had eveneens
haar ban verbroken.

9. (1726) - Crimineel
Marie Catherine DUTOICT
Inhoud: de beschuldigde was 21 jaar oud en woonde bij haar
vader Jacques Dutoict te Wijtschate. Ze zou een diefstal
gepleegd hebben in het huis van Inghel VLAMINCK.
Daarenboven werd ze beschuldigd van krankzinnigheid. Als
straf werd ze gegeseld, gebrandmerkt en verbannen.
10. (1727)- Crimineel
Laureins DE SWARTE fs Jan
Inhoud: de beschuldigde was van St.-Jacob en ca. 1 jaar geleden getrouwd met Isabelle Françoise ROSSEEL, weduwe van
Jacobus RUTOO, werd aangeklaagd omwille van de mishandeling van zijn kind dat hieraan overleed.
12. (1728) - Crimineel
Charle DRIESSENS
Gheeraert DRIESSENS
Joannes VERHAEGE
Joannes STEELANDT
Daniël VIANE
Thomas NUYTTENS
Gilles HERMAN
Inhoud: aangehouden voor moord op Pieter DE COSTERE
fs Jan in de nacht van 7 op 8 maart 1728 te Kachtem. Beide
Driessens werden opgehangen voor het landhuis, Verhaeghe
werd voor eeuwig verbannen en de andere vier veroordeeld
tot het betalen van de proceskosten.
13. (1729) - Crimineel
Cryspijn DELBEKE
Inhoud: de beklaagde woonde te Zillebeke en werd opgepakt
als boschsnijder in het bos van Hollebeke dat eigendom was
van het Godshuis van de H. Geest van Ieper. De veroordeelde was boswachter aldaar ! Als straf kreeg hij acht dagen
gevangenisstraf.
17. (1736) - Crimineel
Marie Anne D'HUYSSERE
Inhoud: de beschuldigde was voordien dienstmaerte van Care!
VAN EECKE op Crommenelst. Door onachtzaamheid heeft
ze haar kind tekort gedaan. Hiervoor werd ze gegeseld en
verbannen.
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18. (1740) - Crimineel
Jan Baptiste DOOLAEGE
Inhoud: beschuldigde was afkomstig van Zandvoorde en
kwam van Cadzand. Zou twee soolcouters (ploegen) gestolen
hebben bij Cornelis VAN EECKE in Zillebeke.
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21. (1745)- Crimineel
Jan François DUMORTIER
Inhoud: de beklaagde, afkomstig uit Brielen, 37 à 38 jaar oud,
werd opgepakt voor de moord op zijn dochtertje van 15 à 16
maand oud. Wegens 'inbeciliteyt van geest' werd hij 'gecolloqueert in het huys van de crancksinnige'. Uit de ondervraging
was gebleken dat hij zijn kind naar het paradijs wou zenden
en het daarom door het venster had gegooid !
22. (1750) - Crimineel
Judocus DHONDT en echtgenote Jacoba FOLLE
Joannes en Joseph DHONDT, zijn zonen
Inhoud: aangehouden voor diefstal, vloeken en schreeuwen.
Locquet D3

1. (1750) - Crimineel
Judocus D'HONDT
Inhoud: beschuldigd van moord op Jan PLAT, wonende op
een hofstede op de heerlijkheid van Wambeke. Hij was officieel verongelukt, maar toen hij al gekist was werd er nog een
lijkschouwing uitgevoerd waaruit bleek dat hij met groot
fysiek geweld om het leven gekomen was en het geen ongeval
kon zijn.
2. (1750) - Crimineel
Judocus D'HONDT
Inhoud: verbreken van de verbanning uitgesproken op 11 juli.
Als straf herbannen op 26 september 1750 voor 15 jaar.
3. (1753)- Crimineel
Anne DE WIT fa Jan
Marie LAURENS fa Jan
Catherina LAURENS & haar twee zoontjes Carel & Jan
JACOBS
Inhoud: eerstgenoemde was weduwe van Jan LAURENS die
soldaat was in het Hollands leger te Maastricht. Zij was geboren in Parijs en kwam nu uit Cadzand samen met Marie en
Tryncken, haar twee dochters. Ze 'blauwden' (smokkelden)
tabak en zout. De tweede was eveneens geboren in Parijs en
30 jaar oud. Ze werden aangehouden wegens vagebonderij
'hebbende het gelaet van egyptenaeren ofte bomehiens', gegeseld en voor eeuwig verbannen. Bovendien werden de twee
zoontjes Carel en Jan Jacobs publiekelijk tentoongesteld aan
het pelloryn en zouden worden gebrandmerkt op de schouder

met een gloeiend ijzer dragende het schandalen teken van de
ga/ge. Ze hadden verklaard te wonen in Parijs maar 's zomers
naar Zeeland (Cadzand) te trekken om er aardappelen en
'wiet' te trekken.
4. (1753) - Crimineel
Therese DE SEURE weduwe van Joannes DEFEVRE
Josephus, Jacobus en Carolus DEFEBVRE, zonen van bovengenoemde
Marie Catherine DEFEVRE , dochter van eerstgenoemden
Inhoud: werden aangehouden voor het bedreigen van wetsdienaars bij de panding van hun goederen wegens niet betaling
van pointing. Als straf tentoongesteld en geadmonesteert.
5. (1754) - Crimineel
Laurens DE CEUNINCK fs Jan Baptiste
Inhoud: de beschuldigde was 20 jaar, geboren te Zuidschote,
maar wonende te Mesen en commis der domeinen. Hij werd
beschuldigd van een aanval (2 september 1753) op Georges
ROSS, luitenant van het regiment Schotten van de heer
Halket, in een publieke straat. Is hiervoor geabsolveert.

9. (1761)- Crimineel
Fransois DELAETERE en echtgenote Marie VOLAERTS
Joseph MINNAERT en echtgenote Lena LOMBAERTS
Inhoud: opgepakt voor diefstal en landloperij. Als straf tentoongesteld en verbannen.
12. (1762) - Crimineel
Jan Baptiste DE ROULLEZ (DE ROULES) en zijn echtgenote Florentine Josepge LESAGE
Pieter Antoine DUMON (DUMONT)
Inhoud: de eerstgenoemde woonde te Komen-Noord. Ze werden als dieven opgepakt en veroordeeld tot geseling, verbanning en geadmonesteert.
13. (17 54) - Crimineel
Jacobus DE ROO
Inhoud: afkomstig uit Brielen, beschuldigd van vechten en
toebrengen van slagen en verwondingen aan Pieter
KENJAERT en Therese BAELDE
14. (1765) - Crimineel
Crispin Joseph DE LA SALLE
Inhoud: de beschuldigde uit Frelinghien was 17 jaar oud en
werd beschuldigd van diefstal in de kerk van Zillebeke 'd'un
petit ca:ur d'argent et une bague d'argent qui estoient attachés
a !'image de la Vierge'. Werd als straf gegeseld.
16. (1767) - Crimineel (?)
Ignaes DUYTSCHAEVE
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Inhoud: beschuldigde was herbergier in 'den Watervlietmolen'
te Langemark. Betreffende de betaling van drinkgelag op de
heerlijkheid Haghedoorne.
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17. (1769)- Crimineel
Louis Henry DE COURTRY fs Louis Henri, chevalier de
Mérantais
Jan Vincent DONCHE
Inhoud: de eerstgenoemde was geboren te Parijs en 30 jaar
oud, officier & gendarme 'du Roy de France'. De tweede
beschuldigde was officier pensionné en 31 jaar oud. Ze waren
aangehouden voor het jagen op het grondgebied van de kasselrij.
Locquet D4

2. (1771) - Crimineel
Petrus CARROEN
Jan DE RASSY geseyt den Leser
Inhoud: de eerstgenoemde was 60 jaar oud, maar wist niet
waar hij geboren was. Zijn vader was een Frans soldaat die
hij nooit heeft gekend. De tweede was geboren te Brugge. Ze
werden aangehouden op beschuldiging van vagebonderij en
als 'bouleerder met onwettige vrouwe'. Als straf werden ze
gegeseld, gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen.
3. (1773)- Crimineel
Joannes Emmanuel DHULSTER fs Jacobus
Inhoud: de beschuldigde was geboren te Esen bij Diksmuide
en 17 jaar oud, boerewerkman. Hij had diefstal van brood en
geld (bij zijn ouders!) op zijn kerfstok. Werd gegeseld met de
bast aan de hals, gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen.
6. (1778) - Crimineel
Pieter Joseph DESSEIN fs Pieter Joseph
Pieter Joseph ROSEZ fs Pieter
Joannes SINAEVE fs Joos
Pieter ROSEZ
Jan OPLIMES geseit Hanepoot
Inhoud: de eerstgenoemde woonde bij de Torremeulen te
Gits, was geboren in Ledegem en 18 à 19 jaar oud. De tweede
was geboren te Roeselare, 16 jaar oud en 'maakte solfers'. De
derde was spinner van beroep en geboren te Ledegem, 15 jaar
oud. De groep werd aangehouden voor diefstal en inbraak op
6 oktober 1777 in de hoeve van Joannes Albertus
VERHAMME in Oostnieuwkerke.
Locquet F

1. (1714) - Crimineel
Mary Française FLAMEND fs Pieter

Inhoud: beschuldigde was geboren te Kemmel en 20 jaar oud.
Zij was gevangen in het Zaalhof. Als beroep had ze 'hommel
en surckel steken'. Had in mei 1713 in het huis van Jacob DE
MEY, in Kemmel, een diefstal begaan (o.a. pak garen). Als
straf werd zij gegeseld en verbannen.
2. ( 1722) - Crimineel
Mary Anne FASTREY
Inhoud: de beschuldigde was geboren te Levesque op twee
uren van Luik, 28 jaar oud en had een kind van vijf maand.
Ze werd beschuldigd van diefstal en hoererij. Ze had gestolen
ten huize van Pieter ABEELE, gehuwd met Catheline Therese
WOSTIN, 30 jaar oud, landsman wonende in St.-Jacob-buiten-Ieper waar zij gelogeerd was. Ze stal een basten neusdouck,
eenighe begijnties en mutsekens en eenighe bouten vlas. Ze was
een publique hoere die voordien ook al uit Maastricht verbannen was. Als straf werd ze geblameerd en verbannen uit de
kasselrij en Vlaanderen op 22 october 1722.
4. ( 1731) - Crimineel
Jan Hendrik FROMENTIN fs Adriaen
Marie Françoise PIETERS
Inhoud: eerstgenoemde was geboren te Blensbergte, 25 jaar
oud en dienstbode van Adriaen YVERNIS. Hij woonde in de
herberg 'In de Vier Koningen'. Pieters was gehuwd met
Adriaen Yvernis gheseit Picaerd, 35 à 36 jaar oud en herbergierster 'In de Vier Koningen' (op de St.-Nicolaasparochie).
De eerstgenoemde werd beschuldigd van Pieters 'vleeschelijk
bekent te hebben'. Hij geeft dit wel toe voor Joanna Therese
CALMEIN. Als straf werd Jan voor drie jaar verbannen en
werd Marie 'versonden van lichten en laster' en dus vrijgesproken, maar veroordeeld tot de proceskosten.
5. (1738) - Crimineel
Joannes FLAMEZ fs Matheus
Inhoud: de beschuldigde werd geboren te Woumen en was 16
jaar oud. Hij had een diefstal gepleegd van kledij bij zijn
werkgever. Als straf werd hij gegeseld en verbannen.
6. (1742) - Crimineel
Jan Baptiste FORRET fs Jan Baptiste
Inhoud: hij was geboren te Dikkebus, 27 jaar oud, en werd
beschuldigd van diefstal van een koe. Was op 13 november
1739 al gegeseld en gebrandmerkt te Ieper en voor eeuwig
verbannen. Bovendien deed hij nog een diefstal van kledij bij
Pieter GRYSON, gehuwd met Dorothea DE HUYSSER, in
de jurisdictie van Poperinge. Als straf werd hij opgehangen.
7. (1752) - Crimineel
Marie Joseph FREDERICKX fs Fredericx
Joanna Therese FREDERICKX fa Fredericx
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Clets Claremon GAREMANS
Anne Marie GAREMANS
Magdalena GAREMANS
Marie BAUDEMONT
Marie-Anne N.N. fa Bremmer
Joanne Therese N.N. fa Bremmer
Inhoud: werden opgepakt al bedelend. De eerste was 19 jaar
oud en geboren te Twijck. Was drie jaar eerder in Frankrijk
reeds gegeseld en gebrandmerkt en de laatste winter was zij
eveneens gegeseld en gebrandmerkt geweest. Haar zus (Joanna
Therese) was amper elf jaar oud en geboren te Tervuren in
Brabant. Marie Baudemont was 13 jaar oud en geboren te
Kieldrecht in Holland. Ze werden als straf verbannen als
egyptenaren op 7 oktoer 1752. Ze bedelden 'zonder kerstenbrief of wettelijke attestatie' en hadden 'het wezen & spraeke
van egyptenaren'. Marie-Anne N.N. was 13 jaar en geboren te
Calloy en Joanne-Marie N.N. elf jaar en geboren te
Wasseklingt in Holland. Deze laatste werden voor vagebonderij (vrauwen hebbende het gelaet van Egyptenaeren) als straf
geëxposeert aen het pellorin en verbannen.
8. (1758)- Crimineel
Pieter Joannes FLAMEZ
Inhoud: de beschuldigde was 23 jaar oud, geboren te Zillebeke
en wonende te Beveren bij Roesbrugge. Was op 8 januari 1757
reeds voor zes jaar verbannen uit de stad en kasselrij Ieper als
bosschender. Hij had deze ban gebroken en verbleef terug in
de kasselrij. Als straf kreeg hij vijf jaar extra verbanning.
9. (1760) - Crimineel
François N.N.
Pierre FILLION
Inhoud: beschuldigde 'een sekeren quidam genaemt François'
werd opgepakt voor het verkopen van vals zilver. Hij werd
hierin bijgestaan door Pierre Fillion die geboren was te
Fontenai-le-Comte (paroisse Notre Dame), 29 jaar oud en
kwam uit het Rijnleger. Als straf werden ze verbannen.
11. (1765) - Crimineel
Jacques François DUBOIS fs Jacques Frans Alexander en
Marie Catherine MEURILLION
Joseph Fredericq DUBOIS fs id.
Marie Rosalie fa id.
Antoine DUFOUR fs Charles Louis+ en Marie Catherine
MEURILLION
Inhoud: ondervraging van drie (sic) quindams; eerstgenoemde werd geboren te Rebreul (Béthune), 26 jaar oud; Marie
Rosalie was 22 jaar en Antoine Dufour kwam uit Beuvry en
was twaalf oud. Ze werden opgepakt voor bedelarij.
Enkel de ondervraging is bewaard.

12. (1774) - Crimineel
Pieter FLAMEZ
Jan Baptiste HOMME (OMEZ) of Pieter LIMEZ
Ferdinand FLAMEZ fs Joannes Baptiste
Roland, Ollevier en Jean-Baptiste MATTON
Inhoud: de eerstgenoemde woonde te Beveren, de tweede was
geboren te Zonnebeke, maar woonde te Roeselare, en de derde was geboren te Zillebeke en 44 jaar oud, strodekker van
beroep, gehuwd met Joanna CALLE. Zij hadden samen vier
kinderen.
Ze hadden diefstal met braak gepleegd in Reningelst (op het
Goet van Hille), Wervik, Komen-Noord en Zillebeke (huis van
Philippe Louis LEURIDAN).
13. (1730) - Crimineel
Frans GHEERTS
Christoffel JANSSENS
Inhoud: opgepakt wegens vagebonderij, landloperij, diefstal,
'wesende Egyptenaeren'. Als straf werden ze gegeseld,
gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen.
14. (1732) - Crimineel
Joseph GOUDESEUNE
Inhoud: opgepakt als gelddief. Als straf gegeseld, gebrandmerkt en verbannen.
15. (1735) - Crimineel
Pieter GODTSCHALCK
Jan Baptiste LAGACHE
Inhoud: toedienen van slagen en verwondingen.
16. (1749) - Crimineel
Marcus Joannes GOMMERS
Inhoud: laster tegen de heren van het College.
17. (1749) - Crimineel
Francscus GUILLIAM
Marie Jospehine DUPUIS
Inhoud: opgepakt als vagebonden en als straf verbannen.
18. (1750) - Crimineel
Marie Loos GRYSGROFOUL
Marye Rose HERREMAN
Marye Josephe PHILIPAR
Inhoud: opgepakt als vagebonden en als straf verbannen.
19. (17 59) - Crimineel
Joseph GENOCH fs Dominique
Inhoud: de beschuldigde was broeder laïcq van het klooster
van de Heyligen Pauline in het dorp van Litsoung, op vijf uren
van Palermo (Sicilië). Hij was 24 jaar oud en geboren te Bart
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op '3 lieues' van Venetië. Werd opgepakt omdat hij bedelde.
Hij beweerde nochtans papieren te hebben van z'n overste om
te gaan bedelen om hun klooster te kunnen herbouwen.
20. (1763) - Crimineel
Carolus GESQUIERE fs Joos
Inhoud: de beschuldigde was geboren te Oekene en 30 jaar
oud. Hij was gebruiker van het Goet van Meesegem te
Kachtem. Verbale ruzie.
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Locquet G

2. (1713) - Crimineel
Cornil GOEMAN
Inhoud: in de nacht van 29 december 1712 heeft beschuldigde ingebroken in het huis van Jean TACCOEN te Brielen
en had er kledij gestolen. Voordien had hij bij de heer
CAMBON te St.-Winoksbergen een mes met zilveren handvest gestolen. Als straf moest hij drie uur aan de schandpaal
staan (het pilorijn) en werd voor zeven jaar verbannen uit de
kasselrij.
4. ( 1717) - Crimineel
Jacques GESQUIERE fs André
Inhoud: de beschuldigde werd geboren te Beselare en was 24
jaar oud. Aangehouden als dief en vagebond. Als straf werd
hij met de band aan de hals gebrandmerkt (met de.fleur de lis)
op de galg. Uiteindelijk werd hij voor eeuwig naar de galeien
verbannen.
8. (1720) - Crimineel
Jacobus GRIMELPON
Inhoud: opgepakt wegens huisbraak, diefstal en baanstroperij. Werd als straf geradbraakt.
9. ( 1723) - Crimineel
Jacobus GRUWIER
Inhoud: opgepakt als vagebond en voor diefstal. Als straf
werd hij gegeseld, gebrandmerkt en verbannen.
Procesbundel fragmentair.
21. ( 1778) - Crimineel
François GHESQUIERE fs Care!
Inhoud: de beschuldigde was geboren in Oekene maar woonde in Kachtem en was schaapherder. Hij heeft een zekere
Guillaume VANDE PITTE, die hem aangemaand had om uit
zijn stuk bos te vertrekken, neergeslagen.

Locquet H
1. (1682)- Crimineel
AnneHOETS
Inhoud: aangehouden in verband met de moord op een kind,
waarvan het lijkje werd gevonden in een beek achter het huis
van Pieter RYCKEBUSCH fs Adriaen, 34 jaar, te Brielen. Het
kind zou Magdaleene VANDE RIVERE fa Jan, 16 jaar, zijn
geweest die bij haar stiefvader, genoemde Ryckebusch woonde.
2. ( 1698) - Crimineel

Georges HOUPLIN
Inhoud: beschuldigd van diefstal van een paard. Als straf
opgehangen.
7. (1718) - Crimineel
Marie Pieternelle HOET fa Nicolas
Inhoud: de beschuldigde was geboren te Kassei en werd aangehouden omdat ze in overspel leefde en haar ban had gebroken. Ze was een tweede keer gehuwd met Maerten HEYMANS
(+),een derde keer met Guillaume VAN HESSE en dit terwijl
haar eerste man Denis DUBOIS gheseyt Picard, nog leefde.
Haar broer was Care! François HOET. Als straf werd ze
opgehangen.
13. (1760) - Crimineel gratieverzoek
Hubert HOUTHOOFT, vader van de veroordeelde Bernard
vraagt gratie voor z'n zoon die overleed in de gevangenis op
10 maart 1760. Hubert Houthooft was geboren in Kachtem
en 65 jaar oud; zijn zoon Pieter Jospeh eveneens aldaar geboren en 36 jaar en de genoemde Bernard in Kachtem geboren
en 20 jaar oud. Ze woonden in Kachtem en hij was in de
gevangenis beland na een vechtpartij met Adriaen VERLIND E
fs Clement op 23 noember 1759, die door zijn hoofdwonden
vijf weken later overleed. Pieter Joseph werd vrijgelaten.
14. ( 1771) - Crimineel
Pieter HOEDT, schaapboer op St.-Jacobs.
Inhoud: drie weken voordien was er een besmettelijke ziekte
onder het hoornvee uitgebroken op de hoeve van Pieter
HOET. Hij had dit verzwegen en had geneesmiddelen gegeven
aan de schapen om ze te genezen, wat onwettelijk was, en het
niet aangegeven aan het College van de kasselrij wat binnen
de vier uur na vaststelling moest gebeuren. Zou daarna nog
van het vlees verkocht hebben. Bij de ziekte onder de koeien,
waarvan er gecrevert zijn van de kliere, heeft hij eveneens vlees
gegeten. 16 à 17 dieren zijn begraven (koeien, vaarzen en kalveren). Van de 26 dieren zijn er maar twee blijven leven en het
vlees van de overleden dieren is gedistribueerd.
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15. (1768) - Crimineel
Pieternelle HESSEL en haar dochter Dorothea DE
HONDT
Inhoud: Pieternelle was gescheiden van haar man Pieter DE
HONDT en woonde met Gilles CLAREBOUT te Boezinge.
Ze hadden handelingen tegen de justitie gedaan. Moeten
excuses vragen aan de amman VANDER MEERSCH nadat
ze hem slagen en verwondingen hadden toegebracht.
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16. (1776) - Crimineel
Pieter Joseph HUVELIER fs Jacob
Jacques HUVELIER (HUYGHELIER)
Anne Marie JACOBS fa Joannes
Marie Anne LOUIS fa Philippe
Inhoud: werden opgepakt voor bedelen. Pieter Joseph
Huvelier was gboren te Oekene en ca. 30 jaar oud. Hij was
gehuwd met de vernoemde Anne Marie Jacobs die in
Gelderland geboren was en 39 jaar oud was. Jacques Huvelier
was gehuwd met de genoemde Marie Anne Louis en 56 à 57
jaar oud en woonde in Kortrijk. Jacques Hughelier en Pieter,
z'n zoon, werden met hun respectieve huisvrouwen 'geadmonesteert ende geslackt uyt echte van vangenisse'.

Locquet J
7. (1735) - Crimineel
Joannes JONCKHEERE fs Maerten
Pieternelle CUVEELE fs Philips
Inhoud: de gehuwden woonden te Moorslede en zijn respectievelijk 53 jaar en 54 jaar oud. Ze hadden vier kinderen:
Marie Cathelyne, 26 j., Augustyn, 16 j., Jacobus 19 j. en Pieter
Joannis 28 j .. Ze werden beschuldigd van moord op Godelieve
VERBEKE fa Pieter, oud 13 1/2 jaar, die verbleef bij haar oom
Joannes Jonckheere onder de heerlijkheid Ter Haeghe te
Roeselare. Het lijk werd geschouwd door Gheleyn BOUTTEN,
baljuw. Daar de heerlijkheid geen hoge justitie had werd de
zaak doorgespeeld aan de kasselrijschepenen van Ieper, vermits de heerlijkheid viel onder het leenhof van Ieper. Het
overleden kind was de dochter van haar zuster die haar man
verloren had en zelf niet meer voor dat kind kon zorgen. Het
kind woonde er al elf en een half jaar. Ze werden vrijgesproken.

Locquet L
1. ( 1706) - Crimineel
Jean LOMMONT
Inhoud: was een schaapherder te Rozebeke die gehuwd was
met Petronelle DANEELS (te Rozebeke op 2 septemberl 702)
niettegenstaande hij reeds eerder gehuwd was met Wullemine
RAPOYE fa Olivier, 42 jaar (te Anzegem op 1 juli 1698). Zij

verbleef in Anzegem in de kasselrij Oudenaarde. Als straf
wordt hij gegeseld door '/'executeur de la haute justice' (de
beul) en voor 15 jaar verbannen uit de kasselrij op boete van
de galeien.
4. (1723) - Crimineel
Andries LAHEYE
Inhoud: beschuldigd van het toebrengen van slagen en verwondingen aan de vrouw van Jan REYNAERT, zijnde
Philippine Charles LAHAYE fa Charles.
5. (1727)- Crimineel
Henry Laurent LEBLON fs François
Pierre François LEBLON fs François
Inhoud: eerstgenoemde was 30 jaar en geboren in Livein
(Artois) en bijgenaamd 'sacq de terre'. Hij was reeds eerder
ter dood veroordeeld door de heren van de heerlijkheid
Tarweland (Steenwerck-Nieppe). De tweede was 28 jaar. Zij
werden aangehouden voor diefstal op 17 juni 1724 van ca. 44
'au/nes de taille lin chez' Pierre HOCKAERT. Als straf werden
ze opgehangen op de markt van de stad Ieper 'pendu et
estranglé'. Daarna werden de lijken naar 'tourys patibulaires
pour y servir d'exemple' gebracht.
De weduwe van François Leblon, Marie Catherine VAN
ACKER uit Steenwerck, 58 jaar werd gegeseld en verbannen.
François Alexandre Leblon fs François uit Steenwerck, 22
jaar, die de broer was van Pierre en Henry, werd geblameerd.
6. (1727) - Crimineel
Pieternelle Therese LATOUR fa Pieter
Inhoud: beschuldigde was geboren te Hasselt (in het Land
van Overijssel) en 20 jaar oud. Omwille van een impudicq en
scandaleus leven aangehouden. Ze prostitueerde zich in een
veld met soldaten. Ze werd voor negen jaar verbannen uit de
kasselrij die ze na de uitspraak binnen de 24 uur moest verlaten ( 16 augustus 1727). Bovendien moest ze de proceskosten
betalen.
7. (1729) - Crimineel
JanLEGRAND
Inhoud: de beschuldigde woonde op St.-Niklaasparochie en
had verboden herberg gehouden ("de Drie Posthoorns" op de
St.-Niklaasparochie buiten de Tempelpoort), omdat hij vagebonden gelogeerd had die diefstallen pleegden.
8. (1731) - Crimineel
Margriete LEGRAND
Narron SEGUIN
Inhoud: eerstgenoemde was een 21-jarige tricoteuse, geboren
te Hesdin. De tweede was een 19-jarige dienster, geboren te
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Langre en Bourgogne. Ze volgden een Zwitsers leger en ze
werden aangehouden voor 'onkuysch, hoeraghtigh en ontuchtig leven tot groot schandaal van het publyck haer lichaem ten
dienste van de soldaeten van het garnisoen en andere personen
prostitueerde'. Als straf werden ze voor eeuwig verbannen uit
de kasselrij.
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9. (1734) - Crimineel
Pieter Jaecques LOOIER fs Jacques
Inhoud: de 35-jarige boswachter woonde in cabaret 'Petit
Cruyseecke' te Komen-Noord. Hij werd beschuldigd vanillegaal bos te hebben gekapt en dat te hebben verkocht.
10. (1738) - Crimineel
François LECLERCQ
Inhoud: beschuldigde, geboren te Menen, 40 jaar oud, was
leestemaecker en maakte houtewerck van fusicquen. Hij had
volgens zijn ondervraging 'rare manieren' in de kerk van
Langemark.
Enkel de ondervraging bewaard.
11. (1759) - Crimineel
Charles DE LESMAN
Inhoud: beschuldigde was een 26-jarige 'va/et de meunier' uit
Saint-Même in het bisdom Chartres. Werd aangehouden voor
vagebonderij. Beweerde verloren te zijn gelopen nadat hij bij
het leger was terecht gekomen (kwam hier terecht al over bergen te gaan), maar verklaarde geen deserteur te zijn. Heeft
gebedeld om brood en tabak.
12. ( 1771) - Crimineel
Pieter LAMOTE fs Pieter
Inhoud: aangehouden als vlasdief. Hij was geboren te
Rumbeke, 40 jaar oud en woonde in Oostnieuwkerke. Als
straf gegeseld, gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen.
13. ( 1772) - Crimineel
Pieter LEYNAERT
Marie Joanna POTYE
Inhoud: eerstgenoemde was van Rollegem-Kapelle en gehuwd
met de tweede. Aangehouden voor diefstal en verbannen (op
de galg). Kregen evenwel remissie van de Koning op 7 oktober 1772.
14. ( 17??) - Crimineel
Marie Therese LEMAHIEU fa Elias
Inhoud: beschuldigde was geboren te Houtem en voortvluchtig. Zij zou een diefstal gepleegd hebben op de hofstede van
Pieter DOOLAEGE fs Pieter Joannes, 40 jaar, te St.-Jan.

Loqcquet M

1. ( 1694) - Crimineel
François MAHIEU
Inhoud: beschuldigde woonde te Brielen en werd aangehouden op beschuldiging van diefstal van koren. Als getuige werd
François BEELE fs Roeland, landsman op Crommenelst, 77
jaar, opgeroepen. Als straf werd hij gegeseld en tien jaar verbannen uit het graafschap Vlaanderen.
3. (1704) - Crimineel
François MAHIEU fs Pierre
Louis CLAEYS fs François
Inhoud: de eerstgenoemde was arbeider, 26 jaar en woonde
te Hollebeke. De tweede genoemde was 'valet de la veuve de
Toussaint BEKAERT, censiere a Hollebeke' en 24 jaar oud.
Ze werden opgepakt omwille van 'eenighe valscheyt'.
Procesbundel onvolledig.
4. ( 1709) - Crimineel
Jacques MINGOT
Inhoud: toebrengen van verwondingen met 'bayonette' aan
Noë! DESCAMPS fs Noë! in 'cabarette de Cruyseecke'. Werd
als straf voor negen jaar verbannen uit de kasselrij.
7. (1716) - Crimineel
Mattheus MEERSEMAN
Inhoud: de beschuldigde was geboren te St.-Janscappel in de
kasselrij Belle en 34 jaar oud. Hij woonde in Blankenberge en
werd beschuldigd van diefstal van lijnwaad bij zijn meester
Jan BOUTON (tot het Wie/eken) en het schrijven van 'diversche superstitieuse ende quaede worden in een parquemine'. Als
straf werd hij geradbraakt en verbannen voor 15 jaar uit de
Zaal en Kasselrij Ieper. De radbraking was als volgt: 'ghegeesselt te worden bloot op synen rugghe ghebonden aen eene staeke op een schavot voor het landthuys deser casselrie door den
scherprechter met dertigh scherpe roeden ende van yder te ontjànghen drye slaeghen, dit ghedaen synde gheteeckent te worden
met een gloyend yser draegende het marcq deser casselrie, op
sijn rechter schouder'.
9. (1722) - Crimineel
Guillaume MOERKERKE
Inhoud: ongeregeldheden
Slechts een fragment van de ondervraging is bewaard.
10. ( 1723) - Crimineel
Jan MAES fs Jan gheseit Jan Loe re of Jan Vannelappers
Inhoud: de aangehoudene werd geboren in Rozebeke en was
24 jaar oud. Hij was gehuwd en woonde te Rozebeke. Zijn
schoonbroer was Joannes LACROIX, wonende te Ledegem.
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Hij pleegde diefstal van lijnwaad en werd als straf gegeseld
en verbannen.
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11. ( 1724) - Crimineel
Guillaume MOERKERKE
Catherine Therese FERLEYNS
Marie CAAL fa Hubert
Joanna VAN LUCHTENBURGH fa Joannes
Inhoud: Guillaume Moerkerke en Catherine Therese Ferleyns
waren gehuwd. Marie Caal was geboren te Brussel, paroisse
de la Chapelle en 20 jaar oud. Joanna van Luchtenburgh
woonde te Brugge, maar was in Amsterdam geboren, spellewerkster en 21 jaar oud. Werden aangehouden wegens het
openhouden van een bordeel. Als straf werd hun herberg St.Joris langs de Zonnebeekseweg voor drie jaar gesloten.
14. (1732) - Crimineel
Petronelle MAES
Inhoud: beschuldigde, afkomstig uit Oostnieuwkerke, 41 jaar
oud en gehuwd met Jacob WAUFREINT (WALREIN) hield
herberg en verkocht bier en brandewijn. Zij werd aangehouden op beschuldiging van brandstichting in de schuur van de
hofstede van Joseph LOYSON. Die schuur was eenjaar vroeger nog in gebruik door genoemde Waufreint. Als straf werd
ze verbannen. Uit de ondervraging kunnen we aflezen dat de
bomen met krieken werden bewaakt!
15. (1735) - Crimineel
Maerten DUMORTIER fs Passchier
Joannes DUMORTIER fs Maerten
Inhoud: de eerstgenoemde was 70 jaar oud en afkomstig uit
Ledegem. Ze werden veroordeeld wegens schriftvervalsing
(plaatsen van valse handtekening). Als straf werden ze voor
eeuwig verbannen, maar kregen gratie.
19. (1740)-Crimineel
Pieter MYNNE
Inhoud: beklaagde, wonende te Wijtschate, heeft Marianne
VILLEIN, 45 jaar, huisvrouw van Maximiliaen SIX op 1 juni
1740 'geaggresseert & qualyck getracteert soo danigh dat sy
door d'ontfanghene coutusien ende quetsuren is liggende onder
alle de gerechten van onse Moeder de H. Kerke'.
20. (1703) - Crimineel
Pieter MOULEZ
Inhoud: beschuldigde die 'berger' was, verblijvend op de parochie van St.-Jan bij Ieper, werd opgepakt voor de moord op
Pierre ODENT, poorter van Ieper, in herberg 'Ie Cheval Blanc'
van Jacques VUYLSTEKE op de baan naar Diksmuide. Het
slachtoffer werd er gevonden in de middelste kamer, geheel
ontkleed .... Als straf werd de beschuldigde geradbraakt.

Locquet N
1. (1718) - Crimineel
Antoine NOLLEN
Inhoud: beschuldigde was 18 jaar en verbleef te Linseele
samen met zijn vader en moeder en was voerder van fruit naar
de markten. Werd opgepakt voor diefstal van 18 Vi patars uit
de beurs van en ten huize van de weduwe van Albert BES EINE
te Zillebeke. Werd als straf gegeseld en verbannen.

2. (1721) - Crimineel
Joos NOTE
Inhoud: beschuldigde is omgekocht geweest met l/2 croonestuck
en heeft valse verklaringen afgelegd.
3. (1748) - Crimineel
Jean Baptiste NOEL
Marie Josephe JANSSEN
Inhoud: werden opgepakt voor vagebondage en als straf verbannen.
4. (17 51) - Crimineel
Clement, Pieter en Ferdinandus NOYE
Inhoud: alle drie beschuldigd van diefstal van 'elsenplanten'.
Als straf werden ze 'ten thoone gestelt & verbannen'.
5. (1757) - Crimineel
Pieter NOTREDAME
Inhoud: de beschuldigde was 40 jaar en schaapherder te
Elverdinge samen met Jacobus BOSSAERT. Hij was met zijn
schapen op de loofscappel van Jan Baptiste DE GRAEVE in
Brielen en Martin LEMAIRE. Hij had het zoontje mee van
Jan Baptiste DE WANCKER uit Boezinge, zijn meester. Gaf
aan Martin Lemaire een stoot en slagen. Kreeg als straf
levenslange verbanning uit West-Vlaanderen en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
6. (1759) - Crimineel
Marie Joanna NORTIE
Inhoud: beschuldigde zou haar kind hebben vermoord op de
steenweg naar St.-Elooi.
Beschadigd stuk.
7. (1776) - Crimineel
Pieter NOYEZ fs Albert
Anne Catherine DE WILDE (weduwe van Clement
NOYEZ)
Pieternelle Therese NOYEZ fa Clement
Joseph VAN DAMME fs François, gezeid Joos Lotjens
Pieter CASIER
Inhoud: Pieter Noyez was een houtzager geboren m
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Passendale. Anne de Wilde was 50 jaar en spinster geboren te
Ledegem, maar wonende te Passendale. Pietemelle N oyez was
17 à 18 jaar, spinster en houtraapster, geboren te Merkem.
Joseph van Damme was geboren in Moorslede en 24 jaar.
Pieter Casier tenslotte woonde bij Anne de Wilde en ze hadden zeven kinderen: Marie Therese 23 à 24 jaar oud, Pietemelle
Therese 22 à 23 jaar oud, Perpetua Coleta tien jaar oud,
Philippe Jacobus tien jaar, Carolus drie jaar oud, Pieter
Albertus 16 à 17 jaar oud en Francis 12 à 13 jaar oud (die in
het rasphuis zat). Er woonden nog twee kinderen van haar
oudste dochter bij haar in: Josephus twee jaar oud en Anne
Catherine drie maand oud.
De ganse groep die in Passendale woonde werd verdacht van
diefstal omwille van hun rijke levenswandel.
9. (1790) - Crimineel
Care! NOYEE fs Clement
Inhoud: de beschuldigde, geboren te Passendale, heeft in de
nacht van 19 op 20 juli een diefstal gepleegd in de kerk van
Passendale.
Locquet 0
1. (1738) - Crimineel
Pieter OUTRYVE
Inhoud: opgepakt voor diefstal en omdat hij ontsnapt was uit
de gevangenis van Staden. Eveneens aangeklaagd voor landloperij.

2. (1780) - Crimineel
Marie Jacoba OUTERS fa Jacobus, echtgenote van
Joseph François VERBEKE
Inhoud: zij geboren te Hondschoote en 50 jaar oud, was ontsnapt in het Rasphuys te Gent, na er veroordeeld te zijn door
de schepenen van Roeselare op 23 december 1776. Voor bedelarij en vagebonderij werd ze verbannen voor vijf jaar uit
Vlaanderen.
3. ( 1782) - Crimineel
Marie Jacoba OUTERS
Joseph François VERBEKE
Inhoud: voor banbreuk (zie proces hierboven) en diefstal
gegeseld en verbannen voor tien jaar.
Locquet P

3. (1710) - Crimineel
Joseph PARMENTIER
Joos TANGHE
Inhoud: de eerstgenoemde was 24 jaar oud en schoenlapper,
gehuwd met Marie TANG HE fa Joos. Hij werd aangehouden

alsfruytboomdief nadat hij boompjes had uitgetrokken in de
boomgaard van de weduwe van Anthoine VAN FLETEREN.
Als straf werd hij 'ten thoone gestelt aen een staecke staende
voor dit landhuys'. Hij werd voor zes jaar verbannen uit de
kasselrij.

6. ( 1720) - Crimineel
Joos PATTYN
Felix CALMEIN
Inhoud: opgepakt voor diefstal 'ende daer over geblameert in
schepencaemer'.
7. (1725) - Crimineel
Joannes PI CAVE
Catherine RAES
Bernardus RAES fs Jan
Catherine DIERICX
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Persoonsbeschrijving van Ioannes Picavet ofte Picavey (Ieper,
Stadsarchief, reeks Criminele Processen, loquet P, n°7). Metserszoon,
geboren en wonend te Kortrijk die op 17 september 1723 op een
kouter van de parochie van Dentergem, juffrouw Ioanne de Neve
heeft verkracht en op wrede manier vermoord.
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Inhoud: Joannes PICAVE (PICAVET of PICAVEY) was
afkomstig van Kortrijk en 25 à 30 jaar oud. Hij was gehuwd
met Catherine Raes, die geboren was te St.-Gilles in het Land
van Waas, 26 à 27 jaar oud, en die evenwel 'slaapt' met Jacobus
ABRAHAM fs Tylleman, geboren te Caseens bij St.-Pieters
in Gent, 20 jaar oud en zoon van een Duits soldaat. Catherine
Raes en Bernardus Raes, 15 jaar oud, waren broer en zus.
Bernardus Raes was reeds soldaat en zijn vader was al acht à
negenjaar geleden overleden in Gent. Catherine Diericx was
de halfzuster van Bernard, 26 jaar oud en geboren te St.Jansfort bij Hulst. Zij werd opgepakt voor bedelarij.
Joannes Picavé werd beschuldigd van diefstal en moord op
Joanna DE NEVE te Dentergem. Er werd een opsporingsbericht van hem verspreid (zie illustratie). Hiervoor werd hij als
straf geradbraakt. Bernardus RAES werd 'om syne joncheyt
gegeseld en verbannen'.
9. ( 1726) - Crimineel
François PRYS
Inhoud: werd opgepakt voor het in brand steken van een
schuur. Hij werd krankzinnig verklaard en opgesloten.
12. (1743) - Crimineel
Jacobus PLATEVOET
Jacobus CNOOP
Jan VERMEERSCH
Inhoud: werden opgepakt na een vechtpartij. Jacobus
Platevoet werd verbannen, Jacobus Cnoop gerenvoyeert en
Jan Vermeersch werd vrijgesproken.
13. (1743) - Crimineel
Pieter François PLANTEFEVE fs Pieter
Inhoud: beschuldigde was 60 jaar en deelsman en klerk van
Langemark waar hij woonde. Hij was niet verschenen op een
proces i.v.m. de gildebroeders van St.-Joris van Langemark
op verzoek van de amman VAN BRIELEN (op verzoek van
de heer van Walhove). Plantefeve was aangehouden in de herberg St.-Joorishof te Langemark, die werd opengehouden
door Maximiliaen QUARTIER en Pieter DE WILDE.
Plantefeve had QUARTIER 'opgegoten' en hem uit de herberg
geslagen!
14. (1753) - Crimineel
Pieter PHILIPPO (FLYPO) fs Jacques
Jacobus de jonghe PHILIPPO fs Jacques
Inhoud: beide uit Staden werden verdacht van een moordpoging op Ferdinande TACK. Ze kregen gratie.
15. (1758) - Crimineel
Ambrosius PYCKAERT
Pieter PUTTE

Franciscus DE CLERCQ
Inhoud: aangehouden na een vechtpartij. Geen uitspraak.
16. (1772) - Crimineel
Carel POLVLIET
Inhoud: er was een diefstal met braak vastgesteld in het huis
van Carel Polvliet, herbergier te Brielen, door een zekeren
quidam die niet werd gevonden.
18. (1780) - Crimineel
Simoen PEENE
Inhoud: informatie gehouden door de baljuw na het vinden
van het lijk van Simoen Peene, 60 jaar oud, nabij de hoeve
van Macharius PEENE in Rozebeke. Het kon niet worden
uitgemaakt of het een natuurlijke dood was of niet.
Locquet Q

3. (1721)- Crimineel
Zekeren quidam
Inhoud: brandstichting door eenen quidam op de hofstede van
de heer DE LA MOTE gelegen te Wijtschate.
4. (1729) - Crimineel
Anne Marie BLEECKERS fa Pieter Jacobus
Pietronelle QUANTGENS fa Pieter
Inhoud: beide waren geboren te Brugge, eerstgenoemde in de
St.-Salvatorsparochie, 20 jaar oud en spinster van beroep; de
tweede 22 jaar oud, wolspinster. Beide waren ze dochter van
een soldaat en aangehouden als' Praegenaers ofte Egyptenaren',
dus omwille van vagebonderij. Ze bedelden tijdens de wintermaanden omdat ze dan niet konden werken. Op 25 maart
hadden ze een diefstal gepleegd op het kasteel van Volmerbeke
in Hooglede (wit lijnwaad en een alsedouck). Als straf kregen
ze geseling: Pieternelle 25 scherpe roeden en Anne Marie 20
scherpe roeden. Pieternelle werd daarenboven gebrandmerkt
op de linker schouder met het gewoon wapen van de kasselrij
en levenslang verbannen. Anne-Marie werd maar voor negen
jaar verbannen.
5. (1738) - Crimineel
Een zekeren quidam
Inhoud: een onbekende werd gezocht wegens diefstal van geld
en toebrengen van verwondingen op Emerentiana
PLANTEFEVE fa Jacques, jonge dochter, wonende te
Komen. Ze was 55 jaar en dodelijk gewond. Ook hadden 's
nachts twee personen ingebroken in de kerk van Hollebeke en
er zilverwerk gestolen. Er werd een opsporingsbevel 'portrait
d'unjeune homme' gedrukt en rondgestuurd.
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7. (1762) - Crimineel
Eenen quidam
Inhoud: rekwest tot last van eenen quidam die een diefstal
(o.a. van een callemande) had gepleegd in het huis van Francis
DE WULF, 34 jaar en winkelier in stoffen te Rozebeke.
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8. (1764) - Crimineel
Eenen quidam (Joannes EGRO)
Inhoud: rekwest i.v.m. de diefstal van lijnwaad in de blekerij
van Joannes DE BRUYNE te Boezinge. Deze quidam was
geseyt Joannes EGRO, synen naam somwijlen veranderende.
Het stuk lijnwaad zit in het dossier als bewijs.
12. (1774) - Crimineel
N.N.
Inhoud: proces-verbaal van de inbraak in het huis en hof van
Pieter Jacobus PATTIJN gehuwd met Marie Claire FLAMEZ
op 27 juni 1774.
19. ( 1779) - Crimineel
N.N.
Inhoud: opsporing van de daders van een te vonden gelegd
kind in de parochie van Dikkebus. De ouders werden niet
gevonden.
Locquet R

6. (1740) - Crimineel
Frans TYMPERMAN
Inhoud: werd verboden nog herberg te houden in Zillebeke
(het Witten Huyseken), omdat hij er hoeren had gelogeerd.
8. ( 1745) - Crimineel
Pierre Joseph RYCKAERT fs Pierre
Pierre Jacques RYCKAERT fs Pierre
Inhoud: de eerste 10-jarige beschuldigde was opgepakt al
bedelend tijdens de processie en had een diefstal begaan bij
Joanna SIX op Crommenelst en dat samen met zijn 12-jarige,
als tweede vermelde, broer.
Procesbundel onvolledig.
9. (1751)- Crimineel
Passchier RONDELEZ
Inhoud: hij werd opgepakt voor ban breuk. Was in 1742 voor
25 jaar verbannen en in 1745 voor tienjaar verbannen geweest
omdat hij de zuster van zijn vrouw 'vleeschelijck hadde bekent'.
Als straf werd hij gegeseld 'met den bast aen den hals' en voor
eeuwig verbannen uit Vlaanderen 'op peine van de galghe'.
10. (1751)- Crimineel
Louis RUBBEN

Marie Françoise ROUSSEEUW
Inhoud: de gehuwden waren frauduleus bankroet en werden
als straf gegeseld met de strop om de hals en gebrandmerkt.
11. (1758) - Crimineel
Eugenius ROETYNCK fs Joannes en P. Bottelgier
Pieter Joannes ROETYNCK fs Joannes en P. Bottelgier
Pieternelle BOTTELGIER, weduwe Joannes Roetynck
Pieter-Joannes, Francicus-E ugeni us, Jacobus- Bernardus,
Philippus-Jacobus en Françoise BERTEN, kinderen van
Gilles (naam vrouw niet vermeld, hij is overleden en zij hertrouwde met Pieter DE ROO).
Inhoud: Pieter-Joannes Roetynck was geboren te Langemark
en 23 à 24 jaar oud. Françoise Berten was geboren te Merkem.
De ganse groep werd opgepakt voor vagebonderij en diefstal
van vlas. De eerste twee genoemden waren uit de gevangenis
ontslagen. Pieternelle Bottelgier had nog twee zonen die
woonden bij de Rattekotmeulen in Langemark: PhilippeJacob en Jacobus Roetynck.

12. (1765) - Crimineel
Joannes ROMMELAERE
Inhoud: beschuldigde was domestique van Joseph TERRY, 60
jaar, landsman in Boezinge. Voor het toebrengen van slagen
en verwondingen aan Joseph CHARLEZ met een fusique
gelaeden met loodt werd hij voor eeuwig verbannen uit
Vlaanderen en veroordeeld tot de proceskosten.
13. ( 1769) - Crimineel
Joannes ROMMELAERE
Inhoud: zie bovenstaand proces. Verkreeg remissie.

14. (1773)- Crimineel
Louis PAUWELS
François VANDE MOORTEL
Inhoud: diefstal van garen en lijnwaad ten huize van Louis
Pauwels fs Carel, koopman en fabrikant wonende in
Wijtschate, 42 jaar oud. Een deel van de buit werd gevonden
in het huis van François vande Moortel, herbergier 'In de
Drye Conyngen' buiten de Mesenpoort.
15. (177 5) - Crimineel
Martinus François SCHOLAERT fs Cryspiaen
Alexander Ludovicus SCHOLAERT fs Cryspiaen
Roland François OLLIVIER dit Castelleyn (du nom de feu
son beaupère)
Jean Baptiste MOUTTON
Jacques MOUTTON
Inhoud: eerstgenoemde was schoenmaker, geboren te
Langemark en 37 jaar oud. Zijn broer Alexander was even-
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eens geboren te Langemark, 23 à 24 jaar oud, maar woonde
op St.-Juliaan onder de heerlijkheid Vlynckambacht. De
derde was geboren te Vlamertinge, 43 jaar oud, maar verbleef
in Roesbrugge. De vierde was wever, geboren te Beveren, 20
jaar oud, maar wonende in Roesbrugge bij zijn schoonvader
Roland Ollivier. De laatstgenoemde was geboren te Beveren
en ca. 20 jaar oud. Jean Baptiste en Jacques Mouton zijn ca
16 maanden geleden naar Roesbrugge vertrokken om er werk
te zoeken. Ze begingen een diefstal in herberg 'den Pislap' of
'St. -Hubertus' in Boezinge, bewoond door Carolus
SAISIER.
Locquet S

1. (1675) - Crimineel
Guillaumes SOETE
Inhoud: werd beschuldigd van diefstal van 23 s. groten in de
schuur van Jan DURIE en van JAN BEHAEGHEL. Deze
laatste kwetste hij tevens. Hij werd ook nog beticht van andere diefstallen.

2. ( 1702) - Crimineel
Jan Baptist SALOME
Inhoud: de beschuldigde die afkomstig was uit Passendale
had Jean FAILLE een messteek gegeven en slagen toegebracht. Als straf werd hij tien jaar verbannen uit de kasselrij
(op straffe van de galeien) en tot het betalen van de proceskosten.
3. (1715) - Crimineel
Richard SAEYER fs Isaïas
Inhoud: beschuldigde was geboren in het Landt ter Veer, 24
jaar oud en nergens woonachtig. Hij werd gearresteerd omdat
hij geen pas bij zich had. Hij was met nog iemand die verbleef
in het Gasthuis van Poperinge, en is naar Duinkerke getrokken.
Enkel ondervraging bewaard.
6. ( 1720) - Crimineel
Ferdinande Jacobus SCHILWAERT fs Ferdinand
Inhoud: de 20-jarige paardenknecht, te Reninge geboren, zou
geld gestolen hebben dat verborgen lag bij een iep als betaling
van een brandbrief die hij zelf geschreven had. Als straf werd
hij geblameerd.
7. (1727) - Crimineel
Pieter François REBREU
Inhoud: beschuldigde zou twee soldaten uit Ieper aardappelen hebben laten uitgraven op andermans land.

9. (1735) - Crimineel
Andries Joseph LO BRIJ
Pieter Frans CORNEILLIE
Inhoud: hadden onder geweld een bewijs van pachtbetaling
afgedwongen zonder evenwel betaald te hebben. Als straf
werden ze geblameerd en acht dagen in de gevangenis op
water en brood gezet.
10. (1737) - Crimineel
Françoise STAMPERS, weduwe van Ignaes MYGRE
Inhoud: opgepakt voor moord op haar kind dat ze verdronken had bij een wal op 1h uur van het kasteel van
Zandvoorde.
11. (1740) - Crimineel
Zekere soldaten & boeren
Inhoud: geweldpleging op Joannes DE LIE, waard van 'het
Witte Huyseken' en tegenover elkaar.
12. (1744) - Crimineel
Marie Jacoba SAMBARE
Inhoud: beschuldigde was 28 jaar oud en geboren te Wijtschate.
Ze werd veroordeeld omwille van ontucht met soldaten en als
straf verbannen.
13. (1752) - Crimineel
Ferdinand STEENE
Joseph STEENE
Inhoud: de broers, beide geboren te Hooglede, de eerste 31 à
32 jaar oud en schaper, de andere 28 jaar oud, werden aangehouden wegens diverse geweldplegingen.
14. (1756)-Crimineel
Antoine SCHELDEMAN fs Pieter
Inhoud: de 22-jarige beschuldigde, geboren en wonende te
Ledegem, had 'cleyten ende berck' gekapt in bossen om er
bezems mee te maken.
15. (1760)- Crimineel
Marie Anne SALMON
Marie BLEECKERS
Inhoud: beschuldigden werden verdacht van diefstal. Als
straf werden ze gegeseld, gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen.
19. (1773)- Crimineel
Joannes SAISIER
Inhoud: de beschuldigde, geboren te Merkem, werd verdacht
van een diefstal bij Jan Baptiste WYBAILLIE, paardensmid,
wonende langs de Pilkemstraat in Boezinge.
Beschadigd stuk.
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20. (1773)- Crimineel
Marie Anne DE SPANGNE fa Pieter
Inhoud: deze 22-jarige dienster, geboren te Langemark, had
haar kind gebaard zonder hulp en het begraven. Nadat het
lijkje werd opgegraven bleek dat er een armpje was van afgesneden. Als straf werd ze gegeseld met 30 roeden en voor
eeuwig verbannen.
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21. (1778)- Crimineel
N.N.
Inhoud: drie soldaten uit het regiment van Vierset (majesteyts
troupen) hadden Pierre BREYNE fs Medard mishandeld en
geslagen met een kan en het plat van een zwaard. Deze 27jarige schaapherder kreeg deze slagen toegediend bij Pierre
HOUT, landbouwer op de parochie van St.-Jacobs. De informatiën werden evenwel aan de vorst overgemaakt omdat soldaten niet konden berecht worden door het kasselrijbestuur.
22. ( 1781) - Crimineel
Fransois Ludovicus SPINNEWYN fs Jacobus
Inhoud: de 41-jarige biervoerder, geboren te Vlamertinge,
maar wonende buiten de Tempelpoort op St.-Niklaas-buitenIeper werd beschuldigd van diefstal ten huyse & speelhove van
Leondardus RAVESSCHOT fs Joannes op de parochie van
St.-Niklaas-buiten-Ieper. Deze laatste was een 57-jarige schilder van beroep. De hoofdbeschuldigde zou zijn bijgestaan
door zijn twee kinderen: Jacobus tien à elf jaar oud en Isabelle
14 à 16 jaar oud. Zijn goederen werden onder sekwester
geplaatst.
Locquet T

2. ( 17??) - Crimineel
Jaspar THEVELIN
Inhoud: beschuldigde was landarbeider te Zillebeke en opgepakt voor 'maeghschender'. 'Il a voulu forcer la personne de
Anne Françoise POUPART DU COSTE' op de weg van
Zillebeke naar Hollebeke. Ze werd verdedigd door haar 'valet'.
Er ontstond in deze zaak een twist tussen de schepenen van
de kasselrij en de Bailliage Royale te leper over de bevoegdheid om in dergelijke zaak te vonnissen.
3. (1711) - Crimineel
Maximiliaen TAHON
Joseph TAHON fs Maximiliaen
Charles TAHON (broer van Maximiliaen)
Inhoud: rebelleerden tegen de justitie. Veroordeeld tot de
galg.
8. (1719) - Crimineel
Pieter THIBAUT fs Augustin

Inhoud: beschuldigde was een 30-jarige schoenmaker geboren te
Wijtschate en opgepakt voor het leggen van een brandbrief aan
de deur van Hendrik DE HEM. Hij wordt 'onnoseI' verklaard
en ontslagen van alle verdere vervolging. Uit de ondervraging
bleek dat hij op school drie soorten letters had leren schrijven:
Italiaans, staand en lopend schrift. Hij heeft het achteraf niet
meer geüseert en schrijft thans enkel nog gebroken.
9. (1724) - Crimineel
Hynderyck TILLEMAN fs Hindric
Jan TILLEMAN
Inhoud: eerstgenoemde was geboren te Swolm in Gelderland,
75 jaar oud en 15 jaar soldaat in het regiment van Faghel. De
tweede was geboren te Liefkenshoek en 37 jaar oud. Ze werden opgepakt voor bedelarij en landloperij en als straf verbannen met vrouw en kinderen uit de kasselrij.
10. (1732) - Crimineel
François Tibianus, 50 jaar
Jan HOORMANS, 40 jaar
Joannes MAESENS, 19 jaar
Joannes Baptiste MAESENS, 12 jaar
Joanna Seraphia, 41 jaar, geboren onder den blauwen hemel
(soldatenkind)
Barbele Robyntjen MAESENS, 25 jaar
Janneken DE GRAEF, 23 jaar
Janneken MAESENS, 16 jaar
Inhoud: opgepakt als landlopers en banbrekers. Als straf werden ze gegeseld en gebrandmerkt. Tibianus met de strop om
de hals.
11. ( 1732) - Crimineel
François Tibianus fs Tibianus JANSSENS
Sepha GRENDELE
Therese Achi JACOBUS
Morelle SERIJNE
Inhoud: de eerstgenoemde was geboren in Spanje en 48 jaar
oud. François Tibianus huwde Therese Achi Jacobus in
Wortegem (kasselrij Oudenaarde). Zij hadden twee dochters,
waarvan er een in Roeselare en een andere in Wervik werd
geboren. Ze werden aangehouden op beschuldiging van landloperij. Als straf werden ze gegeseld en verbannen.
12. (1735) - Crimineel
Jan Baptiste TAHON fs Jan Baptiste
Inhoud: beschuldigde (38 jaar oud) pachtte een hoeve in
Dikkebus. Hij zat in schulden en was naar Frankrijk gevlucht
om aan zijn schuldeisers te ontsnappen. Zijn goederen werden
daarop in beslag genomen en verkocht, o.m. op vraag van Jan
Baptiste BAELDE, ontvanger van de pointingen van het jaar
1733.
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15. (1745)- Crimineel
Guillaume THYSEBAERT
Inhoud: beschuldigde was een 24-jarige tailleur van Gent. Hij
zou een diefstal gepleegd hebben bij Jean Baptiste M ONTEYNE
te Komen-Noord. Werd geblameerd in de schepenkamer, twee
uur tentoongesteld 'au cascau' van 12 tot 14 u. In de gevangenis terug werd hij op water en brood gezet en voor zes jaar
verbannen uit de kasselrij. Tijdens de ondervraging zei hij de
Franse taal, waarin de ondervraging gebeurde, niet te verstaan.
Het vonnis werd hem achteraf in het Vlaams uitgelegd.
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Locquet V
4. (1714)-Crimineel
Pieter VAN BECELAERE gezegd Pytge BOUTON
Jacques CORNEILLE fs Joos
Inhoud: beiden werden beschuldigd van de moord op Philippe
Charel DE LYS. De tweede was een 30-jarige schoenmaker
uit Ledegem. Van Becelaere werd opgehangen terwijl Corneille
als straf werd verbannen.
10. (1720) - Crimineel
Dorothea VANDE ZANDE fa Laureins
Inhoud: beschuldigde was geboren te Schendele (op twee uur
van 's Hertogenbosch) en 18 jaar oud. Daar was ze drie maanden geleden vetrokken. Ze werd beschuldigd van prostitutie
met soldaten in het garnizoen. Als straf werd ze 1 uur op de
gayole gezet en terug verbannen. Het was al de derde keer dat
ze verbannen werd en ze in de gevangenis belandde. Opvallend
is dat haar oom, Pieter vande Zande schepen was te Schendele!
Ze beloofde terug te keren naar Schendele.
12. (1721) - Crimineel
Jacques VERHAEST
Inhoud: de beschudigde was schaapherder van Jan Baptiste
BOSSAERT te Langemark. Hij had de schaper van Nicolas
CAPON, nl. Philippe Louis PLANTEFEVE uit Boezinge,
'qualick getracteercf. Hij had kwetsuren aan armen, benen en
hoofd.
13. (1721)-Crimineel
Joos VERHULST fs Joos
Marie COILLIE
Inhoud: eerstgenoemde was een 49-jarige timmerman en
gehuwd met de tweede genoemde die 35 à 36 jaar oud was en
woonde te Kachtem. Zij dreigde 'met tonne buspoeder' hun
huis op de Plaats te Kachtem in de lucht te doen springen
omdat haar man hun huis verkocht had aan Joannes
VERBRUGGHE. De betaling hiervoor was nog niet volledig
gedaan. De zaak wordt geadmitteert in tproces ordinaire (verstoken naar burgerlijke rechtbank).

14. (1725) - Crimineel
Pieter VERSPRECKE fs Livinus
Catherine BRAES fa Christophe
Inhoud: eerstgenoemde was kleermaker, geboren te Mechelen
en 43 jaar oud. Zijn echtgenote was eveneens van Mechelen,
24 jaar oud en spellewerckeghe. Ze werden opgepakt voor
landloperij en verklaarden werk te zoeken en hadden kort
voordien in Antwerpen gewerkt.
17. (1732) - Crimineel
Pieter VANDE VYVERE
Inhoud: werd beschuldigd van het doodslaan van een varken
en diefstal van het vlees.
Procesbundel onvolledig.
18. (1733)- Crimineel
Christiaen François VANDE WALLE
Inhoud: beschuldigde was onderkoster in Beselare. Hij werd
beschuldigd van diefstal. Als straf werd hij gegeseld, gebrandmerkt en verbannen.
19. (1734) - Crimineel
Alexander VAN TIG HEM
Inhoud: beschuldigde, afkomstig uit Roeselare, werd beschuldigd van allerhande excessen, waaronder het neerslaan van
Joos CAPPELLE, hoofdman van Oostnieuwkerke. Hij is
onvervolgd gebleven.
20. (1734) - Crimineel
Antoine Richard VERHEM
Inhoud: beschuldigde was 16 jaar, geboren te Ennetières en
wonende te Haubourdin. Hij was van beroep fileur de tabacq
(tabaksnaaier) en werd opgepakt voor diefstal. Als straf werd
hij gegeseld met den bast aan den hals, gebrandmerkt en verbannen.
Locquet V2

1. (1736) - Crimineel
Marie Joanna VLAMYNCK
Inhoud: beschuldigde was geboren te Langemark en 18 à 19
jaar oud. Ze was dienstmeid op verschillende hoeven en leidde een hoerachtig leven (o.a. met een Zwitserse soldaat). Ze
had bovendien een diefstal gepleegd van twee gouden ringen
en twee zilveren knopen in de hoeve van Jacobus MAHIEU
te Beselare. Die droeg ze dan naar de Lombard in de stad en
voor het één pond dat ze kreeg kocht ze kleren. Ze werd als
straf op het pilorijn gestelt en verbannen.
2. ( 1739) - Crimineel
Pieter Frans VERLEEZ
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Inhoud: de 32-jarige woonde te Langemark en werd beschuldigd van het schrijven van een brandbrief. Als straf werd hij
verbannen.
3. (1739) - Crimineel
Marijn VAN BELLEGHEM
Inhoud: opgepakt voor het schrijven van twee brandbrieven
(29 juli 1738 en 14 april 1739). Werd als straf voor 15 jaar
verbannen.
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4. (1739) - Crimineel
Leopoldus VANDENBERGHE fs Ferdinand
Inhoud: beschuldigde woonde te Boezinge en was 45 jaar oud.
Hij was eiser in een proces tegen Pieter DE PAPE, maar verloor zijn proces, en moest binnen de maand eedt doen, maar
had dit nagelaten.
6. (1740) - Crimineel
Anne Catherine VAN WEERTS
François TIMPERMAN
Inhoud: eerstgenoemde was 21 jaar en geboren te Maastricht.
Werd beschuldigd een affaire te hebben met een soldaat van
een Zwitsers regiment. De tweede genoemde was geboren te
Nieuwkerke (kasselrij Belle), 33 jaar oud, en wonende te
Zillebeke, waar hij herbergier was in het Witte Huys. Hij werd
beschuldigd van het houden en logeren van hoeren in zijn
herberg, het plegen van diefstallen en het huren van een vrouw
die zich prostitueerde om alzo cal/anten te lokken. Ze hadden
eveneens een bastaardkind laten dopen en dat werd begraven
op het kerkhof van Zillebeke.
7. ( 1740) - Crimineel
Pieter Jacobus VERDOOLAEGHE fs Matthijs
Inhoud: beschuldigde was 33 jaar en uit Moorslede. Hij had
diverse valse handtekeningen geplaatst en diefstallen bepleegd.
Hij werd als straf opgehangen.
8. (1740) - Crimineel
Jan Jospeh VERWEE
Inhoud: beschuldigde was griffier van Moorslede en had een
rente van 100 pond ten voordele van de dis verzwegen.
9. (1740) - Crimineel
Mary Joanna VLAMYNCK
Inhoud: beschuldigde was geboren te Langemark en spinster
van beroep. Ze had haar eerste ban verbroken en leefde onkuis
en schandaleus. Ze was eerder op 5 juli 1740 in Menen al
gegeseld geweest. Als straf werd ze ook hier gegeseld en 20
jaar verbannen uit de kasselrij.

10. (1746)- Crimineel
Adriaen VANDENBERGHE
Risbia Isacq VANDER LYNDE
Isabelle FREDERYCX
Antoine FLORIS
Inhoud: de eerstgenoemde was uit Gent en 62 jaar oud,
gehuwd met de genoemde Isabelle Frederycx die geboren was
in Waterloo, chátellenie de Lille 1 en 20 jaar oud was. Risbia
Isacq vander Lynde was 36 jaar oud en geboren te Zwolle in
Gelderland. Antoine Floris was amper 14 jaar oud. Ze werden opgepakt voor landloperij.
11. (1757) - Crimineel
Pieter VAN OUTRYVE fs Pieter
Joannes VAN OUTRYVE fs Pieter
Inhoud: de eerstgenoemde woonde te Poperinge en de tweede
woonde te Roeselare. Ze waren brood aan het bedelen in de
streek van Roesbrugge. Ze werden in volle schepenkamer aangemaand om niet meer te recidiveren en werden enkel veroordeeld tot de proceskosten.
12. (1755) - Crimineel
François VANDER VENNE
Inhoud: beschuldigde die te Brielen woonde werd beschuldigd
van diverse diefstallen met inbraak.
Procesbundel onvolledig.
13. (1756) - Crimineel
Jacobus VAN ROBAYS fs Roelant
Inhoud: beschuldigde was 40 jaar oud en uit Zillebeke. Hij
rebelleerde tegen de justitie. Hij werd aangemaand om niet te
hervallen en enkel veroordeeld tot de proceskosten.
14. (1758)- Crimineel
Jacobus VAN ROBAYS
Inhoud: beschuldigde was 51 à 52 jaar oud en geboren te
Beselare en wonende te Zillebeke. Pleegde diefstal bij Joannes
Baptiste PANNEKOUCKE. Zaak in renvoi en enkel veroordeeld tot de proceskosten.
15. (1759) - Crimineel
Adriaen VERLYNDE
Inhoud: schauwing door de chirurgijn van een gekwetste in
een gevecht. Hij was gekwetst met een drietand van Adriaen
Verlynde, molenaar.
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Wattrelos

16. (1759) - Crimineel
Nicolais en François VERMEILLE fii François
Inhoud: genoemde broers waarvan de tweede geboren was te
Komen en 22 jaar oud, werden beschuldigd van het kappen
van berkenhout. Hij werd aan het pilorijn gesteld met een

165

bondel van syn ghesneden berkenhout. Hij werd veroordeeld
tot drie dagen gevangenisstraf op water en brood en tot de
betaling van de proceskosten.

166

17. (1761) - Crimineel
Pieter Joseph VAN ELSLANDER fs Pieter
Inhoud: beschuldigde was marchand van beesten geboren te
Ardooie en 40 jaar oud. Hij werd beschuldigd van diefstal.
Hij had brutaliteiten uitgehaald in herberg den Vuylen Bras
bewoond door Pieter VANDE WALLE. Is al 20 jaar aan de
drank. Hij had eveneens slagen toegebracht aan Pieter
VERMAUT, gehuwd met Marie-Anne VEREECKE.
Beschuldigde leefde tot groot schandaal en opspraak met
Marie-Anne Vereecke, zelfs nog voor het overlijden van Pieter
Vermaut. Als straf wordt hij voor negen jaar gecolloqueerd
in het provinciaal correctiehuis van Gent en veroordeeld tot
betaling van de proceskosten.
Locquet V3

1. (1762) - Crimineel
Marie VERBRUGGHE fa Gilles
Inhoud: beschuldigde afkomstig uit Oekene had een diefstal
gepleegd in het huis van Aernoud VAN GHELUWE.
Procesdossier onvolledig.

2. (1762) - Crimineel
Jan Baptiste VANDEN DRIESSCHE fs Jan Baptist
Thomas LAMON
Inhoud: eerstgenoemde beschuldigde was 18 jaar oud en
geboren te Ardooie, maar woonde te Rozebeke. Tweede
beschuldigde was 45 jaar en geboren en wonende te Rozebeke.
Ze werden ervan beschuldigd een barriere te hebben geforceerd die 's avonds gesloten was. Eerstgenoemde werd beboet
terwijl de tweede werd vrijgesproken.
3. (1763) - Crimineel
Pieter VLAMINCK
Marie Jacoba DENIS
Inhoud: eerstgenoemde was geboren en wonende te Wijtschate,
52 jaar oud, en gehuwd met de tweede beschuldigde die geboren was te Voormezele en 40 jaar oud. In Wijtschate hadden
ze klein hout gesneden.
4. (1765) - Crimineel
Polycarpus VAN HOVE
Inhoud: de verdachte was 38 jaar en schaapherder geboren te
Ardooie, maar wonende te Roeselare. Werd verdacht van de
moord op François GEKIERE. Uit de ondervraging weten
we dat hij schapen kocht, eerst aan genoemde GEKIERE (die
te Beveren van de wagen viel) en nadien aan Joseph VAN

HOVE die te Menen woonde (buiten de hofstede van Jacob
Haeghedoren, Mattheus Haeghedooren en Pieter Montein en
dit op Roeselare en Nieuwkerke). Ze hadden het ongeval van
François GEKIERE niet aangegeven. Werd evenwel vrijgesproken en enkel veroordeeld tot de proceskosten.
5. (1766) - Crimineel
Jacobus VAN ROBAYS fs Roeland
Jacoba VAN ROBAYS fa Jacobus
Inhoud: eerstgenoemde was geboren te Beselare, 59 jaar oud
en jager van beroep, en woonde te Zillebeke. Had samen met
zijn dochter, tweede genoemde, excessen begaan op Gilles DE
RAEDT, waaronder beschuldigingen geuit en ruwe woorden
uitgesproken. Moeten als straf excuses vragen en één uur aan
het pilorijn staan met het bord Rebel aan de Justitie. Hij werd
daarna voor drie jaar verbannen uit de kasselrij, zij voor vijf
Jaar.
6. (1766) - Crimineel gratieverzoek
Brigitte VERCRUYCE
Pieter Jacobus ARTEEL
Inhoud: de tweede had vleeschelijke conversatie gehad met
eerstgenoemde die zijn dienstmaerte was en verwekte daarbij
een onwettig kind, dat daarna in een gracht werd gegooid (in
1761). Waren hiervoor eerder levenslang verbannen uit
Vlaanderen maar kregen gratie van de Vorst gezien de procedure al vier jaar ten achter loopt.
7. (1770) - Crimineel
Joannes VAN HOVE fs Joannes
Inhoud: verdachte was 38 jaar en geboren te Langemark,
maar woonde te Passendale. Voor diefstal werd hij gesteld aan
het piloris en drie jaar verbannen.
LocquetW
1. (1711) - Crimineel
Pierre WILD ERMEERSCH
Inhoud: de beschuldigde was uit Langemark afkomstig en
schaapherder van Jaecques JOYE. Hij had 'donné un coup de
barton oude la manche de sa haulette d'une telle force que !edit
Pattijn a esté renversé a terre etfortement blessé'. Na een blamage in de schepenkamer werd hij voor drie jaar verbannen
uit de kasselrij.

4. (1719) - Crimineel
Ferdinandus WILLUS (WELLIS) fs Louis
Inhoud: beschuldigde was geboren te Merkem en 16 jaar oud,
maar doolde reeds sinds enkele jaren in de Ieperse kasselrij,
en werd opgepakt als vagebond. Hij zou diverse diefstallen
hebben begaan. Om den brode ging hij gaende met een draey-
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berdt ende violon ten platten lande van feeste tot Jees te om den
cost.

6. (1756) - Crimineel
Paulus WATERBLEE
Pieter CAPPELLE
Inhoud: beide werden beschuldigd van houtkap als buschschender op de heerlijkheid Vlynckambacht in Langemark.
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7. (1759) - Crimineel
Care! WERBROUCK
Inhoud: beschuldigde was 42 jaar en wonende en geboren
onder de heerlijkheid 's Vos in Oostnieuwkerke. Hij was 'stoppe & spinnende' van beroep. Hij had gedreigd huizen in brand
te steken. Werd als krankzinnig bestempeld en gecolloqueerd.
8. ( 1762) - Crimineel
Joseph WATERBLEE genaemt in de wandelinge Joseph
SOHIER
Inhoud: beschuldigde was 'zwingelaar', geboren en wonende
te Langemark (heerlijkheid Cleven) en 26 jaar oud. Hij was
drie en een half jaar geleden getrouwd. Hij werd beticht van
diefstal in het huis van Pieter VAN ISACKER fs Pieter Jacob,
39 jaar, brouwer, wonende te Rozebeke. De diefstal zou hij
gepleegd hebben tijdens de mis die hijzelf vroegtijdig verlaten
had. Werd onschuldig bevonden.
9. (1783) - Crimineel
De wervers van sMajesteits troepen.
Inhoud: de wervers van de troepen van het regiment van
Vierset, die verbleven op de Cruysstraete buiten de
Tempelpoort, hadden met geweld het 'engagement' afgedwongen van Joannes SOETAERT uit Dikkebus.
Locquet Y

1. ( 1726) - Crimineel
Adriaen YVERNES geseit PICQUAER
Françoise PIETERS fa Ambrosius
Inhoud: beschuldigde was herbergier in het Gouden Hooft en
geboren in Picardië, 54 jaar oud. Hij was gehuwd met tweede
genoemde die geboren was te Boezinge en 28 jaar oud was.
Zij woonden in die herberg sinds mei 1724 en voordien negen
jaar in herberg de Drie Sotten. Ze hadden soldaten geherbergd
die zo lang bleven drinken dat ze de stad niet meer uit konden,
want ze stonden voor gesloten poorten. Ze keerden terug naar
het café waar er 'lichte vrouwen' aanwezig waren. Werden
beschuldigd van het logeren van lichte vrouwen, soldaten en
ander quaet volck.
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Een agrarische telling
in Belle-ambacht in 1692

MATTIAS PATTYN
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Het is een feit dat heel wat archivalia bewaard worden op
plaatsen waar men die allerminst verwacht 1• Ook de bron die
in dit artikel wordt besproken, is daar een sprekend voorbeeld
van 2 • Het betreft een agrarische telling in het Ambacht van
Belle anno 16923 •

1
Een overzicht van de
bronnen m.b.t. Belle
vindt men in M.
NUYTTENS,
Bronnen voor de
geschiedenis van Belle
in Belgische
archiefdepots,
Werkgroep
Archiefstudie van de
Franse Nederlanden,
inventaris 2.
2
Een
maalgeldrekening van
de stad Belle werd
reeds beschreven in W.
BEELE,
Maalgeldbetalers in
Belle anno 1691, in:
Westhoek, 9 (1993),
p. 49-70.
1
IEPER, Stadsarchief,
Kasselrij leper, derde
reeks, nr. 92.
4
Die onderverdelingen
in hoeken treffen we in
de marge van de Belse
doopregisters aan.
5
H. DOURSTHER,
Dictionnaire universel
des poids et mesures
anciens et modernes,
Brussel, 1840, p. 154:
« francarte » als
inhoudsmaat voor
granen, anciennement
usitée à Verdun-surM euse en France. De
inhoud omvat
ongeveer 24 liter.

Op 23 mei 1692 vaardigde de intendant een verordening uit
die aanstuurde op het opmaken, voor elke gemeente, van een
kwantitatief overzicht van de veestapel en de graangewassen.
De telling die we voor het Ambacht van Belle terugvonden,
gaat terug op die ordonnantie. Het Ambacht van Belle mogen
we niet verwarren met de kasselrij Belle. Het Ambacht van
Belle beschikte, net zoals de stad Belle en de Proosdij van
Belle, over een eigen administratie. Het Ambacht was verdeeld in verschillende hoeken: Noordhoek, Zuidhoek en
Oosthoek4 • St. Janskapel was een autonome parochie binnen
dit Ambacht en werd ook in de lijst opgenomen. Het document werd op 14 juni 1692 afgesloten.
Hieronder volgt nu de integrale naamlijst van de gezinshoofden, in dezelfde volgorde als in het handschrift. De verschillende kolommen bevatten volgende inlichtingen:
kolom 1: volgnummer
kolom 2: weduwe
kolom 3: voornaam van het gezinshoofd
kolom 4: naam van het gezinshoofd
kolom 5: aantal paarden
kolom 6: aantal koeien
kolom 7: aantal kalveren
kolom 8: aantal schapen
kolom 9: hoeveelheid haver in frankaarden 5
kolom 10: hoeveelheid hooi in ponden
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De stad Belle en het omringende platteland in de J 7<l'eeuw
(Joannes Blaeu, Toonnee/ der steden)
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Ambacht et St. Janscaple
Eschevins de !ambacht de Bailleul/ satisfaisant a lordonnance
de monseigneur !'intendant Demadrys en date du 23 maij 1692
/ portant de donner une dec!aration de la quantité d'avoines et
foins ainsij / de la quantité des bestiaux / deciaren! comme ils
font par/ cette, apres une exacte visite/ faitte, d'avoir trouvé
soubs les / les habitants dudit ambacht les avoines et foins ainsij les bestiaux comme sensuit
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Een renteleen gehouden van het
leenhof van Dranouter te Stavele:
de Lyssemoyerente
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Het van Dranouter afhankelijke leen bestond uit een rente
van 62 1/2 spint (Diksmuidse maat; ca. 2040 liter) tarwe en
91,25 spint (ca. 3000 liter) haver, dit alles op 72 gemeten (ca.
32 ha) land in diverse stukken in de Oosthoek van Stavele.
Voorts mocht de leenhouder een amman aanstellen, belast
met de inning van deze rente, die ook zorg droeg voor alle
verervingen van die 72 gemeten land. Bovendien moet de
amman driemaal per jaar de tarwe -en haverslagen tijdens de
Diksmuidse markt opnemen. Het achterleen werd gehouden
aan een verhef van 10 ponden parisis en de tiende penning bij
verkoop naast kamerlinggeld, en moest de normale hofrechten van Dranouter volgen 1• De rente werd in de achttiendeeeuwse bronnen de "Lyssemoyerente" genoemd 2•
De leenhouders van de Lyssemoyerente
Willem van Stavele, vermeld als leenhouder in het leentaxa-

tieregister van mei 14723.
Willem van Stavele, burggraaf van Veurne, vermeld als leen-

houder in het leenboek van 18 november 15044 •
In de staat van goed van zijn zoon Philips Eugenius van Hornes vernemen we dat de lenen voortkomen uit de erfenis van
Philips Lamoraal van Homes, heer van Houtkerke. Ook het
renteleen dat van het leenhof van Dranouter gehouden werd,
was vermoedelijk in bezit van Philips Lamoraal van Homes,
heer van Houtkerke 5 •
Op 8 mei 1669 werd de staat van goed van Philippus Eugenius
van Homes, burggraaf van Veurne, heer van Stavele en baron
van Hondschote, gesloten. Hij was op 26 oktober 1667 in zijn
refugewoning te Ieper overleden 6 .
Zijn oudste zoon Philippus Maximiliaan van Homes erfde
volgens het leenrecht de leengoederen. De amper zeven jaar

oude wees erfde ook een leen ghehouden vanden have van
Renoutre consisterende in een leenelicke ende erfvelicke rente
ghenaemt de Lijssemoijerente 7 •
Op 4 juni 1696 verklaarde Philippus Maximiliaan van Hornes,
baron van Hondschote, dat hij van Henri Robert Heneman,
baljuw van Stavele, 1200 florijnen leende tegen de penning 20.
De ontlener stelde zich borg met al zijn goederen en in het
bijzonder met het renteleen in Stavele, gehouden van het leenhof van Dranouter8 .
7
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De financiële situatie van de baron van Hondschote moet op
dat ogenblik niet te rooskleurig zijn geweest want tussen 4 juni
1696 en 27 oktober 1698 verkocht hij het renteleen aan Hendrick Robert Heneman 9 .

Op 27 oktober 1698 komt meester Cesar Strabant, pensionaris van de stad en kasselrij Veurne, in naam van zijn echtgenote jonkvrouw Marie Franchoise Philippine Heneman de
verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en
leenmannen van Dranouter na. Zij had het leen verkregen bij
het overlijden van Hendrick Robert Heneman, haar vader 10 .
Op 22 mei 1704 komt dezelfde Cesar Strabant, pensionaris
van de stad en kasselrij Veurne, in naam van zijn minderjarige zoon Henricus Franciscus Augustin Strabant de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van Dranouter na. De minderjarige zoon had het leen
verkregen na de dood van jonkvrouw Marie Franchoise Philippine Heneman, zijn moeder 11 •
Op 26 mei 1760 komt Jacques Verhage de verplichtingen van
verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van
Dranouter na. Hij had een schriftelijke volmacht gekregen
van Ludovicus Felix Joseph Strabant, heer van Oudenfoort.
Deze had het leen verkregen na de dood van Henri Francois
Augustinus Strabant, heer van Oudenfoort, burgemeester en
landhouder van de stad en kasselrij van Veurne, zijn vader 12 •

Brugge, Rijksarchief,
Staten van goederen Kasselrij Veurne,
4368. f" l 7v-l 8r.
' Ieper, Stadsarchief,
Ieperse aanwinsten,
117 (oorkonde d.d. 4
juni 1696).
9
De leenregisters van
het opperhof van
Dranouter zijn voor
dat ogenblik niet meer
bewaard. In de staat
van goederen van
Henricus Franciscus
Augustinus Strabant
staat vermeld dat de
leenrente in de familie
kwam door een akte
van erfvenisse ghepasseert voor bai/liu ende
mannen van /eene van
Dranoutre in daeten 20
april 1697 (Brugge,
Rijksarchief, Staten
van goederen Kasselrij Veurne,
12752, f" 8r). Jammer
genoeg kunnen we die
akte niet meer consulteren daar de leenregisters van het opperhof
van Dranouter slechts
in oktober 1698 beginnen.
10
Brugge, Rijksarchief,
Ciemeentearchief
Dranouter (Kasselrij
Waasten), 1, f" lr/v.
11
Brugge, Rijksarchief,
Ciemeentearchief
Dranouter (Kasselrij
Waasten). 1, f" 27r28v.
" Brugge, Rijksarchief
Ciemeentearchief
Dranouter (Kasselrij
Waasten), 2, Een gedetailleerde beschrijving
vindt men eveneens in
Brugge, Rijksarchief.
Staten van goederen Kasselrij Veurne.
12752, f" 7r-8r.

Boekbesprekingen

193
D. VERGAUWEN, Over de schreef. Middeleeuwse priesters
voor de rechter. - Leuven: Davidsfonds, 2004. - 128 p.: krt. ISBN 90 5826227 8
Over hoe het met de parochiepastoor in de late Middeleeuwen
was gesteld, bestaan stereotiepe verhalen. Het beeld van
onbekwaamheid en een weinig voorbeeldige levenswandel
gaat terug op een typologie verspreid door rederijkers, humanisten en protestanten. De jonge historicus David Verga uwen
aarzelt niet om dat een« grove vergissing» te noemen. Hij wil
dit beeld corrigeren of toch minstens in een bredere context
stellen door terug naar de bronnen te gaan. Hij doet dit voor
de bisdommen Doornik en Kamerijk in de l 5de eeuw. Deze
bisdommen - het kaartje op pagina 12 komt hier te hulp strekten zich voor een groot deel in het huidige NoordFrankrijk uit, met Rijsel in het bisdom Doornik en
Valenciennes en Avesnes in het bisdom Kamerijk. De Franse
en Vlaamse Westhoek maakten daarentegen overwegend deel
uit van het bisdom Terwanen. Het is pas in 1559 dat de kaart
van de bisdommen in de Nederlanden grondig werd hertekend.
De bronnen waarover de auteur beschikt zijn rekeningen en
procesdossiers van de officialiteit, de bisschoppelijke rechtbank. Ze werden de voorbije jaren wetenschappelijk uitgegeven door de Gentse historica Monique Vleeschouwers-Van
Melkebeek. Voor Kamerijk bleven enkele vonnissen bewaard,
voor Doornik enkel rekeningen. Deze laatste lopen door tot
in de l 6<le eeuw en bevinden zich in Rijsel, Archives départementales du Nord, 14 G 91-105, 14 G 107. De vroegste rekeningen (1425-1481) werden door Van Melkebeek uitgegeven.
In deze documenten zijn vooral seksuele vergrijpen aan de
orde; de helft van de veroordelingen betreft immers celibaatschendingen. Deze werden bijzonder mild bestraft zodat de
pastoors niet echt werden aangemoedigd om het celibaat
strenger te onderhouden. Maar ook zwaardere seksuele delicten en criminele handelingen passeren de revue. Dit alles laat

de auteur toe te besluiten het traditionele beeld bij te sturen.
Pastoors waren inderdaad vaak afwezig maar lieten zich deskundig vervangen. Evenmin was hun levenswandel vlekkeloos
maar dit bleef in hoge mate maatschappelijk aanvaardbaar.
Vergauwen brengt dit alles in een aangenaam verhaal, doorspekt met concrete gevallen en zonder de bredere historische
context uit het oog te verliezen.
Ludo Vandamme
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R.-A. BLONDEAU, Jan Yperman: vader van de Vlaamse heelkunde, ca.1275-1331. -Ieper: Ziekenhuis Jan Yperman, 2005.
- 228 p., ill. - Te verkrijgen bij de drie Jan Ypermanziekenhuizen
in Ieper en Poperinge aan de prijs van 15,90 euro (genaaid) of
21,40 euro (gebonden met linnen band en stofomslag).

Volgens Roger A. Blondeau is Jan Yperman in de Nederlanden
de oudste heelkundige van betekenis. Hij leefde in de late
Middeleeuwen, 13de_14de eeuw en is waarschijnlijk geboren te
Ieper. In elk geval was Jan Yperman de zoon van een Ieperse
poorter en een groot deel van zijn leven werkzaam als chirurgijn-heelmeester in het Belle Godshuis. Eeuwenlang bleef hij
onbekend en nu verdient hij - volgens de auteur - een standbeeld in Ieper.
Blondeau beschrijft in zijn nieuwste boek uitvoerig hoe de
twee manuscripten van Yperman - de 'Cyrurgie' over heelkunde en de' Medicina' over algemene geneeskunde - herontdekt werden in de 19<l<eeuw. Was Yperman inderdaad belangrijker dan Andreas Vesalius? Klopt de bewering dat zijn werk
nooit echt bekend werd omdat het niet in het Latijn, maar in
de volkstaal geschreven werd (ten behoeve van zijn zoon die
het Latijn niet machtig was)?
Via een "algemene schets omtrent Ieper" en "de ziekenzorg
in de Middeleeuwen" over "ziekenhuizen, gasthuizen en
leprozerijen" belandt de schrijver bij zijn eigenlijke onderwerp. Hoe werd Jan Yperman ontdekt en waar doken zijn
werken (of afschriften ervan) op? Wij maken kennis met de
kopieën van zijn werk die op verschillende plaatsen opdoken
(de handschriften van Brussel, Cambridge, Gent en Londen)
en die meerdere mensen(Carolus, Broeckx, van Leersum,
maar ook J.F. Willems, Van Hulthem, Snellaert, Guislain,
Gheldolf, Diegerick, De Wachter, Elaut, Mus ... ) tot de studie
van zijn werk hebben aangezet.
Mogen wij met Blondeau besluiten dat Jan Yperman een erudiet en handig man was, die in meer dan één opzicht met kop
en schouders uitstak boven zijn tijdgenoten en leermeesters?
die in de geneeskunst tal van ontdekkingen deed? en die inder-

daad de vader is van de Vlaamse heelkunde, de grootste medicus van zijn tijd?
In elk geval komt Blondeau de verdienste toe een fraai chronologisch overzicht te hebben neergeborsteld over anderhalve
eeuw studiewerk over het werk én de persoon van de grootste
medicus van de Lage Landen in de late middeleeuwen: Jan
Yperman! Terecht werd Blondeau hiervoor dan ook opgenomen als erelid van de Stichting Jan Palfijn te Gent. Westhoek
steunt van harte zijn diepste bekommernis: in 1933 werd aan
de Belle een herinneringsplaat opgehangen. In 2008 zal dat
75 jaar geleden zijn ! Als onze vroede vaderen er werk van
maken , dan kan het standbeeld er staan!
Jef Pollée
M. VROLIJK, Recht door gratie: gratie bij doodslagen en
andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (15311567). - Hilversum: Verloren, 2004. - 512 p.: ill. - ISBN 906550-750-7

Remissiebrieven worden door historici vanuit de meest verscheidene disciplines gebruikt. Ze zijn een getuigenis van het
vorstelijke gratierecht, dat de vorst toeliet tussen te komen in
strafrechtprocedures door op verzoek van de veroordeelde het
delict en/of het vonnis kwijt te schelden of te verminderen.
Het verlenen van gratie was in de J6de eeuw sterk ingeburgerd.
Het versterkte de weg naar een gezaghebbend, centraal
bestuur van de vorst, en holde de macht uit van lokale gerechtelijke ambtenaren die in de late middeleeuwen via het compositierecht een strafrechtelijke vervolging konden omzeilen.
Gratie verlenen door beoefenaars van soevereine macht
bestreek in de 16ctc_eeuwse Nederlanden een breed en gevarieerd terrein. Het meest bekend is de gratie inzake strafzaken,
maar evenzeer had het betrekking op burgerlijke zaken en op
de wetgeving (bv. het verlenen van licenten om handel te drijven met de vijand, waar de wetgeving een algemeen handelsverbod had ingesteld). Inzake strafzaken werden remissie en
pardon verleend nog vooraleer de lokale rechtbank tot een
vonnis was gekomen. Maar ook na een vonnis kon de vorst
nog rehabiliteren.
Een grondige rechtshistorische benadering voor de
Nederlanden was evenwel niet beschikbaar. Met deze grondige studie over de jaren 1531-1567 heeft de Nederlandse historica Marijke Vrolijk daaraan verholpen. Ze richt haar
onderzoek naar Holland, Zeeland en Vlaanderen, waarmee
ze tegemoet komt aan de lokale verscheidenheid van de toen-
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malige rechtspleging. Remissiebrieven waarin telkens opnieuw
een narratief gedeelte de concrete omstandigheden van het
misdrijf toelicht, vormen een geliefde bron voor de studie van
het dagelijkse leven in het verleden. Genealogen en lokale
historici hebben dan ook reeds lang deze unieke bron ontdekt.
De narratio laat inderdaad toe af te dalen in de beslommeringen van het dagelijks leven in de 16de eeuw, in de herbergen,
werkplaatsen en boerderijen. Er is ooit betoogd dat deze verhalen werden geredigeerd volgens formele concepten die in
het contemporaine literatuurbedrijf golden. De Amerikaanse
historica en voortreffelijk kenner van de 16dc eeuwse mentaliteitsgeschiedenis, Nathalie Zemon Davies, schreef vanuit die
invalshoek een schitterend boek dat na al die jaren nog steeds
bijzonder lezenswaardig is: Fiction in the Archives. Pardon
tales and their tellers in sixteenth-century France (Cambridge,
1987; Franse vertaling: Parijs, 1988).
Remissiebrieven als spiegel van de 16de_eeuwse samenleving
is dus niet het uitgangspunt van deze studie. Toch gaat de
auteur in op vele concrete gevallen, ook met betrekking tot
Zuid-Vlaanderen. Er wordt een tipje opgelicht van dossiers
met betrekking tot onder meer Adinkerke, Belle, Boeschepe,
Broekburg, Diksmuide, Duinkerke, Esen, Hazebroek,
Hondschote, Houtem, Ieper, Kassei, Leisele, Merville,
Moorslede, Nieuwpoort, Poperinge, Rijsel, Roeselare,
Ruischeure, Steenvoorde, Veurne, Watou, Wervik, SintWinoksbergen en Zermezele. Verder toetste de auteur de vorstelijke tussenkomsten aan de lokale rechtspraak en daartoe
betrok ze selectief lokale archieven (Hondschote, Brugge,
Duinkerke, Kortrijk). Uitgebreide registers en bijlagen helpen
de lezer die zijn aandacht eerder richt naar concrete, lokale
informatie.
Ook op historische gebeurtenissen die in het verleden uitvoerig werden bestudeerd, kunnen remissiebrieven een nieuw
licht werpen. Zo is er het rekwest voor een pardon in 1565
ingediend door de protestant Ghilain Vraemhout (Vrambout;
blz. 286-287). Hij bood regelmatig onderdak aan zijn broer,
die vanuit Engeland, waarheen hij gevlucht was, nu en dan
opdook in het Westkwartier. Ook de predikant Ghelein
Damman zocht wel eens een bed voor de nacht ten huize
Vraemhout. Damman verwekte grote opschudding met zijn
openbare hagepreek, de eerste in de Nederlanden, op het
kerkhof van Boeschepe, op een zondag in 1562. Vraemhout
was daar aanwezig en geeft in zijn rekwest een persoonlijk
relaas van deze gebeurtenissen. Hij vluchtte naar Frankrijk
en diende uiteindelijk een genadeverzoek in. Dit dossier
(Brussel, ARA, Geheime Raad, 896) bevat niet alleen zijn
rekwest maar ook verschillende adviezen en gerechtelijke
informatie, en bleef tot nog toe buiten beeld bij de onderzoekers van deze ophefmakende gebeurtenis (Cordewiener,

Decavele, Backhouse). Soms leveren remissiebrieven onrechtstreeks nieuwe gegevens op. Zo duikt in de fraudezaak van
Jaques van der Haghe, ambtenaar bij de thesaurie van het
Brugse Vrije, plots Pieter Titelmans op (blz. 24 7-249).
Titelmans, in de jaren 50 en 60 van de l 6cte eeuw als inquisiteur
ongemeen bedrijvig in het Westkwartier, ondersteunde het
verzoek van Van der Haghe. Nu blijkt dat Titelmans als wees
werd opgenomen in de Spaanse koopliedenfamilie Pardo in
Brugge. Deze familie financierde ook zijn theologiestudie in
Leuven. Van der Haghe was gehuwd met Catharina Pardo,
het meisje dat samen, onder hetzelfde dak, met Titelmans was
opgegroeid ...
Het bronnenmateriaal met betrekking tot Vlaanderen is rijk.
De belangrijkste fondsen kunnen worden aangewezen door
de procedure van gratieverlening te traceren. Wie in de gevangenis zat of voorvluchtig was, diende een gratieverzoek in bij
de vorst. In concreto betekende dit bij de Geheime Raad die
de landvoogdes, plaatsvervangster van de vorst, bijstond. Het
verzoek werd opgesteld door een beroepsschrijver, vaak een
jurist, en werd niet ondertekend noch gedateerd. De beslissing
van de Raad werd in de vorm van een gedateerde apostille in
de rand geschreven. Vaak werd geadviseerd om bijkomend
advies in te winnen: dit verliep via de gewestelijke raden (Raad
van Vlaanderen) die desnoods contact opnamen bij de lokale rechtbanken. Bij het verlenen van gratie werd het oorspronkelijk rekwest als kladversie gebruikt om te komen tot een
vorstelijke oorkonde. Er werd een groen zegel aan de oorkonde gehangen, waarvoor diende te worden betaald. De
Rekenkamer in Rijsel hield toezicht op alle rekenplichtigen
in Vlaanderen én op het centrale bestuur, dus ook op de ontvangsten uit de zegeltaks. Uiteindelijk leidde de gratieverlening tot een interinement voor het gewestelijke hof (Raad van
Vlaanderen), waar de betrokken gerechtelijke officier (bv.
lokale schout) en de begunstigde dienden aanwezig te zijn en
de voorwaarden te horen kregen (bv. boete) die aan de gratieverlening vastzaten. Deze procedure houdt in dat voor
Vlaanderen gratieverlening sporen naliet in het archief van
de Geheime Raad (Brussel, Algemeen Rijksarchief), van de
Rekenkamer in Rijsel (Rijsel, Archives départementales du
Nord, reeks B) en van de Raad van Vlaanderen (Gent,
Rijksarchief). Een breed terrein voor microgeschiedenis ligt
open.
Ludo Vandamme
C. HECK (met de medewerking van H. BOËDEC, D. ADAMS
en A. BOLLUT), Collections du Nord-Pas-de-Calais: la peinture de Flandre et de France du Nord au XVe et au XV/e siècle.
- Turnhout: Brepols ; Brussel: Studiecentrum voor vijftiende-
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eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik, 2005. - 2 vol. (603 p.): ill. -(Répertoire des
peintures flamandes des quinzième et seizième siècles, 5). ISBN 2-87033-012-X
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S. RAUX (éditeur), Collectionner dans les Flandres et la France
du Nord aux XVIIIe siècle: actes du col/oque international
organisé les 13 et 14 mars 2003 à l'Université Charles-de-Gaulle
- Lille. - Rijsel: Conseil Scientifique de l'Université Charlesde-Gaule, 2005. - 333 p.: ill. - ( Collection UL3: travaux et
recherches). - ISBN 9-782844-670663

G. MAËS, Les salons de Lille de /'ancien regime à la
Restauration 1773-1820. - Dijon: L'Echelle de Jacob, 2004.
- 506 p.: ill., tab. - ISBN 2-913224-46-6
M. GIL en L. NYS, Saint-Omer gothique: les arts figuratifs à
Saint-Omer à la fin du Moyen Age 1250-1550: peinture, vitrail,
sculpture, arts du livre. - Valenciennes: Presses Universitaires de
Valenciennes, 2004. - 534 p.: ill., krtn - ISBN 2-905725-62-1
De voorbije jaren kwamen een aantal belangrijke kunsthistorische publicaties met betrekking tot Noord-Frankrijk op de
markt. Het betreft wetenschappelijke inventarissen en studies
over de stedelijke kunstwereld.
Belangrijk nieuws is de inventarisatie in Noord-Franse musea
van de laat-middeleeuwse schilderkunst uit de Nederlanden.
Dit is werk van het Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse
schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom
Luik, dat de resultaten van haar onderzoek bekend maakt via
inventarissen waarin de hoogste wetenschappelijke normen
worden gehanteerd. In hun Repertorium-reeks is, na twintig
jaar, opnieuw een deel verschenen. In dit tweedelige boek
bestuderen prof. C. Heek en zijn medewerkers, in nauwe
samenwerking met het voornoemde Brusselse Centrum en de
universiteit Rijsel III, 94 Vlaamse en Noord-Franse schilderijen uit de 1Sde en begin 16de eeuw. Deze laatgotische en
vroegrenaissancistische werken worden bewaard in musea te
Atrecht, Calais, Douai, Duinkerke, Rijsel, Valenciennes en
Sint-Omaars. De musea van Rijsel en Douai zijn in het onderzoeksproject vertegenwoordigd met 27 en 24 werken. De
schilderijen van Vlaamse Primitieven uit het Rijselse museum
werden hier niet gerepertorieerd. A. Chätelet voorziet voor
deze collectie een afzonderlijk deel.
Elk schilderij wordt volgens een gelijkaardig schema behandeld: eerst de materiële beschrijving met daarbij de opschriften, de herkomst en de tentoonstellingen, daarna wordt het
uitgebeelde onderwerp voorgesteld, gevolgd door een uitvoerige stand van het onderzoek en de persoonlijke visie van de
auteur, met aansluitend de bibliografie en de voetnoten. De
kleurenreproducties zijn van een bijzonder hoge kwaliteit.

De belangrijkste hier behandelde schilder is ongetwijfeld Jean
Bellegambe uit Douai waarvan hier acht werken zijn opgenomen, meestal afkomstig uit kloosters uit de streek. Daarnaast
zijn er veel toeschrijvingen evenals schilderijen die het werk
zijn van navolgers van bekende meesters. Het oudste opgenomen werk is het retabel van de HH. Crispinus en Crispinianus
(ca. 1410-1420) uit de schoenmakerskapel van de SaintSépulcre te Sint-Omaars. Een zeldzame keer heeft men zekerheid over het auteurschap van een schilderstuk. Dit is het
geval met drie wapenborden van ridders van de Orde van het
Gulden Vlies, afkomstig uit de Sint-Bertinusabdij te SintOmaars.
Naast schilderijen die tot stand kwamen in Noord-Franse
ateliers bezitten de musea in Noord-Frankrijk heel wat werk
uit Antwerpen en de Noordelijke Nederlanden. Ze getuigen
van de levendige handel in deze kunst, in de tijd toen deze
werken tot stand kwamen maar evenzeer in latere eeuwen.
In het inleidend artikel op deze inventaris richt Christian
Heek zijn schijnwerpers op het verzamelen: Pour une hissoire
des collections (blz. 13-20). Over l 8cte_eeuwse kunstverzamelaars is niet zo veel bekend. Hertog Anne-Emmanuel de Croy,
prins van Solre (1743-1801) die verbleef op het kasteel in
Condé-sur-l'Escaut, geldt hier als uitzondering. In de 19cte
eeuw werden aanzienlijke verzamelingen aangelegd, onder
meer in Rijsel. Jules de Vicq, een oudheidkundige actief in de
Commission administrative du Musée de l'archéologie, runde
zelfs een privé-museum waarvan een interessante catalogus
bewaard bleef (A. Ozenfant, Catalogue de la collection d'objets d'art et de curiosités composant Ie musée de Vicq, Rijsel,
1888). Veel van deze verzamelingen kwamen tot stand nadat
de revolutionaire golf het kerkelijk erfgoed had onteigend.
Zo slaagde in Sint-Omaars Auguste Deschamps de Pas erin
een aanzienlijke collectie op te bouwen, onder meer met stukken uit de Sint-Bertijnsabdij. Daar hoorden de eerder genoemde wapenborden bij van de Orde van het Gulden Vlies. Het
wapenbord van Jean de Villiers (1440) liet Deschamps in 1843
na aan het lokale museum. Het laatste kwart van de l 9de
eeuw ging ook gepaard met belangrijke aankopen door de
grote musea in de regio: in de eerste plaats Rijsel en Douai,
gevolgd door Duinkerke, Calais, Sint-Omaars, Atrecht en
Valenciennes.
Vele kunstverzamelaars waren als oudheidkundigen ook
actief op het vlak van de familiekunde en de lokale geschiedenis. Via het uitgebreide register van persoonsnamen (blz. 597602) kom je vlug bij deze figuren terecht. Benevens de provenances onsluit dit namenregister ook de opdrachtgevers
van de geïnventariseerde schilderijen.
Het is niet toevallig dat Christian Heek aandacht vraagt voor
'verzamelaars en verzamelingen'. Het is de laatste jaren een
hot item in het kunsthistorisch onderzoek. Zo vond op 13 en
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14 maart 2003 in Rijsel een internationaal colloquium plaats
waarin de l 8cte- eeuwse kunstwereld in de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk centraal stond. Deze wereld werd
vanuit drie invalshoeken benaderd en de referaten worden in
dit boek gepubliceerd. Zes auteurs belichten kunstverzamelaars en -verzamelingen in de steden Brugge, Gent en Rijsel.
Noord-Franse kunstverzamelaars die voor het voetlicht treden zijn Charles Lenglart (1740-1816), de families Vandercruisse en Imbert de la Basecque, en enkele weldoeners van
Rijselse kerken. In een tweede deel staat de kunstmarkt centraal. Er wordt nagegaan op welke manier Vlaamse schilderkunst Franse klanten vond. De werking van de l 8cte- eeuwse
kunstmarkt in Rijsel wordt bestudeerd vanuit de collecties
van enkele kanunniken die openbaar werden verkocht en
waarvan een gedrukte veilingscatalogus bewaard bleef. In het
laatste luik benaderen verschillende onderzoekers het plotse
succes van de Vlaamse schilderkunst in de J8de-eeuw. Vooral
de Franse markt was gevoelig voor deze Vlaamse kunst. Mickaël Szanto toont dit aan met een gevalstudie over Madame
de Verrue, die een indrukwekkende verzameling 'Vlaamse'
kunst bijeeenbracht. Deze collectie werd ook in Rijsel
getoond, in de vorm van kleine tentoonstellingen. Deze bundel met stevig uitgewerkte artikelen wordt ontsloten door een
register met persoonsnamen.
Uit deze colloquiumbundel komt het 18cte-eeuwse Rijsel naar
voor als een levende kunststad.
Dit had de stad te danken aan zijn bijzondere ligging , op de
as Antwerpen-Parijs. In 1755 was er een tekenschool opgericht, in 1773 werd een eerste kunstsalon opgezet en twee jaar
later opende de kunstacademie haar deuren. De kunstsalons
vormden het hart van dit intense kunstleven en toonden vanaf het begin enkel eigentijds werk. Opvallend is dat deze salons
zich tijdens de revolutietijd konden handhaven. Bijgevolg is
Rijsel, buiten Parijs, wellicht de enige Franse stad waar de
kunstsalons vanaf de 18cte eeuw ononderbroken plaatsvonden.
In dit boek bestudeert de kunsthistorica Gaëtane Maës, die
eerder reeds een monografie over Watteau publiceerde, deze
vroege geschiedenis, de eerste 50 jaar. Dit gebeurt in een korte studie (p. 17-69) en door het uitgeven én ontsluiten van alle
jaarlijkse catalogi die deze salons begeleidden. In deze livrets
des salons lillois worden alle deelnemende kunstenaars (van
leerlingen wordt ook de leermeester vermeld) en hun werk
voorgesteld, ingedeeld naar genre. De schilderkunst neemt de
belangrijkste plaats in maar ook toegepaste kunsten kregen
een plaats. Het gaat om zeldzaam drukwerk; de auteur trof
heel wat exemplaren aan in de stadsbibliotheek van Rijsel. In
een zelfde beweging maakte de auteur een register op van alle
kunstenaars die in deze gidsen worden vermeld, zowel de
'artistes' als ambachtslui, amateurs en leerlingen. Ook het
werk van leerlingen van de tekenschool, die werden opgeleid

ten dienste van de nijverheid en de industrie, werd via deze
salons immers in de vitrine geplaatst. Dit alles zorgt voor een
lijvige publicatie, die bulkt van het namenmateriaal en vooral
als bronnenpublicatie een grote dienst zal bewijzen.
Van een totaal andere orde is het grote, prachtige boek over
Sint-Omaars als kunststad in de middeleeuwen. Het geldt
zonder meer als het referentiewerk over de laatmiddeleeuwse
cultuurgeschiedenis van Sint-Omaars en omgeving (met onder
meer Aire en Terwanen). In de inleiding wordt terecht hulde
gebracht aan het vele werk verricht door de Société des
Antiquaires de la Morinie, niet toevallig opgericht in 1831,
toen de Sint-Bertijnsabdij in Sint-Omaars werd gesloopt. Het
onderzoek door de Société en vele andere vorsers - verspreid
gepubliceerd - wordt hier samengebracht, kritisch doorgelicht en opnieuw aan de bronnen getoetst. In de bijlagen worden de belangrijkste bronnen trouwens uitgegeven. De auteurs
benaderen de stedelijke kunstproductie vanuit een thematisch-chronologisch kader. Vooreerst komen de verschillende
kunstambachten aan bod. De beeldhouwkunst en miniatuurkunst uit de 13cte en 14cte eeuw worden behandeld in de
drie volgende hoofdstukken. Het mecenaat van Robert II en
Mahaut d'Artois (einde 13cte - begin 14cte eeuw) zorgde hier
voor een culturele hoogconjunctuur, vooral op het vlak van
de miniatuurkunst. Het grootste deel van het boek, vijf
hoofdstukken, handelen over de 15cte en het begin van de J6de
eeuw, de kunstbestellingen van privé-personen, lokale overheden (stad en baillage) en de kerk (de Sint-Bertijnsabdij met
prominent abt Guillaume Fillastre, de kapittelkerk en de
andere parochiekerken in de stad en in de onmiddellijke
omgeving). Saint-Omer gothique is een monument van eruditie geworden, uitvoerig en uitstekend geïllustreerd, en voorzien van een indrukwekkend kritisch apparaat.
Ludo Vandamme

G. SCHOONAERT, Ontstaan, groei en bloei van het SintStanislascollege Poperinge, 1832-1906. - Poperinge : SintStanislascollege, 2004. - 278 p., ill. -(Archief College Poperinge,
deel 1)
Deze publicatie past in het kader van de feestelijkheden die
gepland zijn in het college van Poperinge anno 2007. Het zal
dan precies 350 jaar geleden zijn dat de paters Recoletten in
hun klooster in de huidige Gasthuisstraat van start gingen
met de Latijnse School. Naast heel wat andere initiatieven
wilde de directie met een aantal publicaties dit jubileum meer
luister geven.
Het boek "Ontstaan, groei en bloei van het Sint-Stanislascollege
Poperinge, 1832-1906" is niet zo maar uit de lucht komen te

201

202

vallen. De auteur is al tientallen jaren een man die gepassioneerd is door alles wat het onderwijs in het verleden betreft.
Een man die zich thuis voelt tussen de archiefstukken en er
verliefd op geraakt is. Een man die het nodige geduld wil en
kan opbrengen om beetje bij beetje de vele historische puzzelstukken die hij overal op zijn weg ontmoet op een verantwoorde manier bij elkaar te brengen. Zijn vele publicaties in
allerlei tijdschriften, zoals Westhoek, getuigen hiervan.
Het boek begint met een voorgeschiedenis waarin de oudst
gekende verwijzing naar de proosdijschool van de SintBertijnsabdij (1343), de Hooghere Schole of Grote Schole
(l 6de eeuw), de Latijnse School van de paters Recoletten (l 7de_
l Sde eeuw), de tijd van de Franse bezetter, de Nederlandse
periode, aan bod komen.
Voor de uitwerking van de geschiedenis van het college zelf,
opteerde Germain Schoonaert voor een chronologische
opbouw met de principalen(= de naam voor de toenmalige
directeurs) als centrale figuren. In het totaal brengt hij er
zeven voor het voetlicht. Hij houdt halt in 1906, dat betekent
dat intussen een nieuwe eeuw is aangevat. ( Een vervolg op
dit boek is dan ook binnen enkele jaren te verwachten.)
Ofschoon het geheel dus in zeven stukken is verdeeld, steken
een aantal thema's voortdurend weer de kop op. Enkele voorbeelden : de grote Belgische spanningsvelden in de negentiende eeuw (katholieken en liberalen, klerikalen en antiklerikalen), de verschillende bouwfasen van het college met hun
financiële consequenties, de opbouw van de structuren van de
school, de impact van de principalen en leraren op het religieus leven van de leerlingen, de bestendige aandacht voor de
pedagogische, didactische en inhoudelijke vooruitgang, de
belangrijke rol van een aantal leraars buiten de muren van het
college.
Het lijvige boek, verzorgd uitgegeven met heel wat illustraties,
is geen roman die je op één avond zal uitlezen. De auteur
formuleerde het zelf in zijn inleiding als volgt : " Voor de lezer
wordt het allicht de exploratie van een vleugje mentaliteitsgeschiedenis of een borrel nostalgie."
(Deze boekbespreking is een samenvatting van de toespraak
gehouden door de heer Stephaan Declerck tijdens de voorstelling van het boek op 20 november 2004.)
Noël Boussemaere
Het gevecht met de adelaar.
Enkele overpeinzingen bij het verschijnen van de genealogieën Iweins en Douche
R. Iweins d'Eeckhoutte, lweins 1440-2000. Généa/ogie. Histoire
familiale. Mémoire d'une région. - Brussel: de auteur, 2000. 830 p. : ill. - Bestellen bij de auteur : (roland.iweins@tiscali.be)

P. Douche, Geschiedenis & genealogie van de familie Donche
1365-2004. -Antwerpen: de auteur, 2004. - 2 vol., ill. - 62 euro,
te bestellen bij de auteur: Pieter.Donche@advalvas.be
De opkomst van de genealogie als vrijetijdsbesteding sinds
het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw heeft zijn
neerslag gekend in vele honderden uitgegeven genealogieën.
Het niveau van deze uitgaven is zeer uiteenlopend en spijtig
genoeg moeten we bij vele genealogieën vaststellen dat de
meest fundamentele heuristiek ontbreekt. Vooral in de beginjaren was dit zeer sterk het geval. Gelukkig is door de opkomst
van een aantal verenigingen en de vele cursussen het niveau
van deze werken opvallend gestegen.
Voor de Westhoek zijn er de laatste jaren twee opmerkelijke
genealogieën verschenen, in 2000 deze over de familie Iweins
(1440-2000) van de hand van Roland Iweins d'Eeckhoutte en
in 2004 deze van Pieter Donche over de familie Donche ( 13652004 ). Beide families hebben een belangrijke rol gespeeld in de
Westhoek. Beide uitgaven zijn verzorgd uitgegeven, voorzien
van talrijke illustraties en wegen overeenkomstig hun aantal
bladzijden: 1weins 829 blz. in één band, en Donche 1192 blz.
in twee volumes. Bovendien zijn beide boeken gedrukt (en niet
gefotokopieerd) en dit niettegenstaande hun beperkte oplage
(beide slechts honderd exemplaren). Deze uitgesproken zorg
strekt de auteurs - die ook als uitgever optraden - tot eer.
Beide boeken zullen bijgevolg snel preciosa worden in het bezit
van bibliofielen. Wie ze nu niet reeds in bezit heeft, zal geduldig de boekenveilingen moeten afwachten.
Alhoewel beide auteurs met hun onderzoek tot in de middeleeuwen zijn beland, zijn lweins en Donche vanuit een verschillende archiefsituatie gestart. De familie lweins (die talloze
takken heeft) bezit nog een eigen familiearchief wat het de
auteur, zeker voor de Nieuwe Tijd, een stuk makkelijker op
heeft gemaakt. Beide onderzoeken werden geconfronteerd met
het archiefverlies van de stad Ieper. lweins lost dat op door het
fonds Merghelynck te gebruiken, al moeten we hierbij opmerken dat hij dat zeer oppervlakkig heeft gedaan. Er kan met
betrekking tot deze familie beslist veel meer uit dat fonds worden gehaald. Het grootste deel van het lijvige boekdeel over
de familie 1weins is gewijd aan de 19cte en 20ste eeuw en voorzien
van al te veel foto's. Het is duidelijk dat het boek uitsluitend
bestemd was voor de beperkte kring van de eigen familie. Voor
wat betreft de vroegere periode ( 15cte_ 13cte eeuw) vult de auteur
zijn bladzijden met vele globale historische overzichten die
veelal achterhaald zijn. Dat is jammer. De auteur had beter
dat deel door een historicus laten nalezen. Ook moet er ons
met betrekking tot de heuristiek van dit werk iets van het hart.
Drie kwart van zijn gegevens haalt de auteur uit het genoemde fonds Merghelynck. Het belangrijke archief van de kas-
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selrij leper (leper, Stadsarchief) komt amper aan bod en andere archieven bleven zelfs onaangeroerd (zou het kunnen dat de
auteur geen Nederlandstalige bronnen kan lezen?). De recente genealogische en historische literatuur is deze auteur al helemaal onbekend. Dit verklaart waarom in deze genealogie veel
belangrijke gegevens verloren gaan die de familie sociaal-economisch beter hadden kunnen situeren. Het werk eindigt met
een veertigtal genealogische schetsen van aangetrouwde families. Ook hier putte de auteur overwegend uit het fonds
Merghelynck. Vooral het onderdeel homonymes 11011 rattachées
getuigt van de slordigheid waarmee de auteur de vroegste periode ( l 3de_ l 6cte eeuw) heeft aangepakt. Nochtans is het met een
zeer degelijke bronnenstudie mogelijk een aantal van die
namen aan elkaar te linken en het belang aan te tonen van die
families. De auteur laat dat na. Hij heeft uiteindelijk het werk
van enkele van zijn voorgangers uitgegeven en aangevuld. Dat
is zijn voornaamste verdienste.
Veel meer plezier hebben we beleefd aan het werk over de
familie Donche. De auteur voorstellen aan genealogisch
Vlaanderen is water naar de zee dragen. Deze vorser is niet
aan zijn eerste proefstuk toe en heeft reeds eerder de genealogie Donche aan het papier toevertrouwd. Met het nieuwe
boek blijken we nu (voorlopig?) de definitieve editie op onze
boekenplank te hebben geplaatst. De auteur heeft op een verbazingwekkende manier alle takken uitgewerkt maar diende
vast te stellen dat de grote takken niet met elkaar konden
worden verbonden. Hij heeft dan ook geen poging gedaan dit
te doen zoals in vele andere genealogieën wel eens het geval
is. Rigoureus werd in (we durven bijna zeggen) álle archieven
in binnen- en buitenland onderzoek verricht en dat resulteert
in een werk dat in elk geval navolging verdient. Ook bibliografisch valt er weinig op aan te merken. De familie wordt
steeds geschetst in de streek en de toenmalige historische
gebeurtenissen worden correct weergegeven. De gebruikte
illustraties zijn vaak schitterend in hun context geplaatst. De
auteur heeft natuurlijk het geluk gehad dat er nogal wat leden
van de familie Donche carrière hebben gemaakt en het één en
ander hebben nagelaten. Niet iedere familie kan ogen op een
dergelijk voorgeslacht. Aan verschillende van deze vooraanstaande leden heeft de schrijver een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd. Dit maakt het werk - ook voor niet familieleden bijzonder leesbaar. Dat de man ook op informaticagebied
minstens even onderlegd is, zal de lezer kunnen opmaken uit
de vormgeving van het boek. Als de genealogie Iweins
bekroond is geweest met de prijs Alexander de Mérode dan
mag er voor ons een tegenhanger worden ingesteld voor de
Vlaamse genealogie. En dan mag Pieter Donche, wat ons
betreft, die erelijst gerust aanvoeren.
Kristof Papin

Berichten en aankondigingen

De kroniek van Thomas van Houtte: rechtzetting
Westhoek, 20 (2004) 2-4 opende met de teksteditie van een
merkwaardige kroniek. De Ieperse horlogemaker Thomas
van Houtte hield immers nauwgezet bij wat er in zijn stad en
in de omgeving te noteren viel. En dat was nogal wat, want
hij was tijdgenoot van één van de meest ophefmakende perioden uit onze geschiedenis (1797-1806). Deze teksteditie vermeldt niet dat Westhoekmedewerker Peter De Baets deze
tekst opdiepte in het Stadsarchief Brugge, keurig transcribeerde en van een inleiding en registers voorzag. Deze fout is
niet meer te herstellen. Dit bericht dient als rechtzetting.

Het middeleeuwse politieke personeel van Veurne-Ambacht
binnen handbereik
De genealoog die met zijn/haar onderzoek in de Westhoek
terecht komt, kan niet om de publicaties heen van Pieter Donche, lid van de redactie van Westhoek. Op 15 maart 2006 komt
een nieuwe studie van Donche uit. Daarin reconstrueert hij
de lijsten van schepenen-keurheren van het ambacht Veurne,
van 1240 tot 1586.
Waarover gaat het? Deze publicatie behandelt het schepencollege van de kasselrij Veurne (Veurne-Ambacht) tijdens de
periode 1240 tot 1586. Dit college bestond uit twee landhouders en 18 schepenen. De leden behoorden tot de invloedrijke
families van de kasselrij. Vele families hadden eeuwenlang
hun vertegenwoordigers in dit bestuursorgaan. De samensteller heeft de leden opgezocht in archieven, zoals de jaarrekeningen van de kasselrij, registers van vrijwillige en criminele
rechtspraak, rekeningen van wateringen en in honderden
losse oorkonden. Daarnaast werden ook oude 17cte_ en 18cte_
eeuwse compilatielijsten opgespoord, geraadpleegd en aan de
archiefbronnen getoetst. Gegevens werden gezocht in het
Stadsarchief Veurne, Rijksarchief Brugge, Stadsarchief
Nieuwpoort, Groot Seminarie Brugge, Bisschoppelijk archief
Brugge en in de handschriftencollecties van de universiteit
Gent en de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
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Voor 123 jaren kon de volledige samenstelling gevonden worden (alle 18 schepenen in hun honoraire volgorde). Voor de
overige jaren leverde het onderzoek een variabel aantal op.
Deze gegevens worden gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, jaar na jaar, met commentaren, bevestigingen enz ... In
bijlage werden ook lijsten toegevoegd van de baljuws van
Veurne en Veurne-Ambacht 1167-1588 en van de krikhouders
1317-1583.
Pieter Douche, Schepenen-keurheren van Veurne-Ambacht,
1240-1586. Antwerpen, eigen beheer, 2006. 254 blz; formaat
168 x 237 mm. Gebonden in een verzorgde stevige glanzende
kaft. Prijs: 23 € + 3 € verzendingskosten (binnen België), te
storten op rekening KBC 411-8052581-31 van Pieter Donche,
Berchem met vermelding 'boek schepenen'. Zie ook http://
www.win.ua.ac. be/:-pavp/boek2006/

DOZA, of de Digitale Ontsluiting van het Zonnebeekse
Abdij-archief
Velen kennen Zonnebeke - en vooral dan de deelgemeente
Passendale - wellicht vooral vanwege zijn verleden in de
frontlinie van WO 1, maar op het grondgebied van de huidige
gemeente stond eens een welvarende augustijnerabdij. Wie
echter de geschiedenis van deze abdij wil leren kennen, vindt
te Zonnebeke slechts sporadisch overblijfselen van haar rijke
verleden terug. De abdij deelde immers het lot van zo vele
religieuze instellingen tijdens het Franse bewind, en werd op
het einde van de achttiende eeuw opgeheven. Het is dan ook
het uitgebreide abdij-archief dat de beste basis vormt voor
onze kennis van de geschiedenis van, in de eerste plaats, het
abdijcomplex en zijn bewoners, maar ook van de gehele regio,
tot in het noorden van Frankrijk toe. De bezittingen van de
abdij lagen immers verspreid over een groot gebied, niet alleen
in Zonnebeke, Passendale, Beselare, maar ook in Noordschote,
Wervik, en zelfs Linsele (Linselles), om maar enkele plaatsen
te noemen. Ook bezat zij in verscheidene parochies het patronaatsrecht, bijvoorbeeld te Roeselare. Bovendien onderhield
de abdij relaties met andere religieuze instellingen (abdijen,
bisschoppelijke hoven, ... ),en had zij rechtstreekse contacten
met diverse seculiere heren en instellingen (heer van
Zonnebeke, Raad van Gent, graaf van Vlaanderen, ... ).
Dit alles vinden we terug in het rijke archief, dat bewaard
wordt in het Grootseminarie te Brugge. Het telt meer dan
2000 nummers, en 13 registers. Ondanks het feit dat er verschillende inventarissen bestaan (vele gedeeltelijke, de meest
volledige is enkel op fiches raadpleegbaar), werd dit uitgebreide archief nooit echt goed ontsloten, zodat de rijkdom
ervan ook nooit echt goed tot zijn recht gekomen is. Hier wil
DOZA iets aan doen. Met de financële steun van de Heem-

kundige Kring, de Gemeente Zonnebeke en de Provincie
West-Vlaanderen, en met de logistieke steun van de
K. U.Leuven Campus Kortrijk, werd een databank ontworpen
die via het internet (via www.kuleuven-kortrijk.be/doza, www.
heemkring-zonnebeke.be of www.zonnebeke.be) vrij raadpleegbaar is en die - hopelijk - na verloop van tijd het
Zonnebeekse abdij-archief volledig zal ontsluiten. Het is nog
work in progress, maar informatie over een negenhonderdtal
stukken werd reeds ingevoerd.

207

DOZA wil meer bieden dan een volledige inventarisatie van
de bewaarde bronnen (onuitgegeven of uitgegeven, in het
archief van het Grootseminarie of elders). Zoveel mogelijk
relevante informatie moet door de gebruiker via het internet
raadpleegbaar zijn. Onder 'relevante informatie' worden een
heleboel dingen verstaan: informatie betreffende de bewaring
van de bron, de datering, de inhoud (met korte samenvatting,
en alle voorkomende persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen en functies, ... ), de materiële vorm (schriftdrager, vorm,
taal, ... ) en allerlei belangrijke inlichtingen om de bron beter
te kunnen plaatsen (publicaties gemaakt op basis van de bron,
relaties met andere bronnen uit het fonds, etc.). De meeste van
deze gegevens kan de geïnteresseerde ook zelf toetsen door
de gedetailleerde foto('s) van het document in kwestie te
bestuderen. Het archief van het Grootseminarie te Brugge
gaf immers de toelating om de stukken te fotograferen, en om
deze foto's op het internet te plaatsen. Het werk gebeurt in
verschillende stadia: in een eerste fase wordt elk document
gelezen, de relevante informatie wordt ingevoerd in de databank, en samen met een afbeelding van de bron op het internet geplaatst. In een tweede fase zullen ook volledige transcripties van de teksten op deze wijze toegankelijk gemaakt
worden.
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Om deze rijkdom aan informatie zo goed mogelijk tot haar
recht te laten komen en de raadpleging ervan niet onnodig
ingewikkeld te maken, werd een web-interface ontwikkeld met
een simpele zoekfunctie voor minder complexe bevragingen,
en met de mogelijkheid om de databank ook diepgaander te
bevragen door het combineren van verschillende zoekstrategieën. Er kan geavanceerd gezocht worden op datum, persoonsnaam, bewaarplaats, plaats-instelling-functie, taal,
materiaal, documentinhoud en broncode, of een combinatie
van deze verschillende zoekopties. Op deze manier hoopt
DOZA een werkbaar evenwicht te vinden tussen een maximaal aanbod aan gedetailleerde informatie en gebruiksvriendelijkheid. Of dit gelukt is, kunt u het beste beoordelen door
een bezoek te brengen aan de website.
Marjan De Smet

Het Geheugen van Ieper

mmmmmmmm
v a n 1111mma
Bent u benieu1rd naar voorouders die u nooit hebt gekend? Wilt
u graag 1reten hoe uw straat er vroeger uit::.ag, ll'ie er ll'Oonde,
ll'elke winkels er waren? Nieuwsgierige vorsers kunnen voortaan
leuke feiten en faits divers over het verleden ontdekken via de
erfgoedbankwww.geheugenvanieper.be. Erfgoedcel Ieper heeft
immers een ll'ebsite ontwikkeld die archief- en museumstukken

letterlijk tot bij u in de huiskamer binnen brengt. De eerste
historische kranten uit het arrondissement leper zijn ondertussen al digitaal te doorbladeren én te doorzoeken.
Erfgoedbank
In een eerste fase zult u op erfgoedbank Geheugen van Ieper
vooral oude kranten kunnen raadplegen. Duizenden pagina's
uit 'Het Nieuwsblad van Yperen', 'De Toekomst' en 'De
Strijd/ La Lutte' uit de periode 1862 tot 1912 laten u toe om
een halve eeuw geschiedenis van Ieper en haar buurgemeenten
te bestuderen en reconstrueren. Het belang van de toenmalige dag- en weekbladen kan nauwelijks overschat worden. Ze
vormen een unieke bron van informatie over alle facetten van
het maatschappelijke leven: politiek, sportuitslagen, jubilea,
marktprijzen, overlijdensberichten, criminaliteit ... De grote
drama's op het wereldtoneel en de kleine gebeurtenissen op
het dorpsplein, allemaal liggen ze in de kranten weerspiegeld.
Ook voor hedendaagse lezers, zit oud nieuws boordevol verrassingen; een kerstgedicht van Guido Gezelle, reclame voor
Sunlight-zeep, familiegeschiedenissen, enzovoort.
Een integraal verhaal
Maar Geheugen van Ieper wordt meer dan een virtuele krantenkiosk. Geleidelijk aan zullen ook andere beeldcollecties
zoals bidprentjes, porseleinkaarten, menu's ... aan de erfgoedbank toegevoegd worden. Op die manier wordt deze website
een virtueel knooppunt waar verschillende collecties en versnipperde gegevens weer samengebracht worden tot één integraal verhaal. U vindt er dan b.v. zowel het bidprentje van de
Ieperse drukker Engel Van Eeckhout, als menukaarten die hij
ontwierp of de krant die hij uitgaf.
Primeur voor Europa
Ieper mag best trots zijn op zijn Geheugen. Nooit voorheen
waren kranten zo snel tot op artikelniveau doorzoekbaar. Wie
zich in de geschiedenis van zijn familie wou verdiepen, had
tot voor kort geen andere keuze dan de kranten één voor één
te doorbladeren op zoek naar dat ene artikeltje dat misschien
verheldering kon brengen. Dat was niet alleen een heel tijdrovende bezigheid, het was ook allesbehalve goed voor de
kranten zelf. Papier is immers een bijzonder kwetsbare informatiedrager. Scheurtjes ontstaan vaak ongewild en blootstelling aan de lucht versnelt het proces van verzuring, waardoor
de bladzijden letterlijk in stof uiteenvallen. Vooral kranten 'wegwerpproducten' die vaak op minderwaardig papier werden gedrukt- zijn daar heel gevoelig voor.
Vlot zoeken
Met Geheugen van Ieper kan alles voortaan veel vlotter. U
typt gewoon uw zoekterm in en enkele seconden later worden
alle artikels waar het trefwoord in voorkomt netjes opgesomd.
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Dit is allemaal mogelijk dankzij de speciale bewerkingen
(zoals tekstherkenning) die de kranten ondergingen en de
geavanceerde software. Zo zorgt een zogenaamde "stemmer"
er b.v. voor dat er naast de ingevoerde zoekterm ook gezocht
wordt naar (oude) spellingsvarianten en Oud-Nederlandse
synoniemen. Eén blik in een oude krant is genoeg om te beseffen dat de spelling vroeger anders was. 'Ieper' werd als 'Yper'
of 'Ypern' geschreven, het uithangbord van een vishandel
spelde 'vischhandel', en de spoorwegen heetten nog 'Ijzerwegen' ... Voor het zoeken is dat niet zonder gevolgen, maar met
de "stemmer" worden al heel wat problemen onzichtbaar
opgelost.
Authentieke kranten
Leuk is ook dat u de kranten in hun oorspronkelijke 'look
and feel' kunt doorbladeren, want ze werden in hun originele
vorm en kleur gescand. Het is alsof u de krant zelf vast hebt.
En dat terwijl de krant al die tijd veilig en wel opgeborgen
blijft in een zuurvrije doos! Wilt u echter een specifiek artikel
lezen, dan klikt u dat gewoon aan. De tekst van de artikels
wordt aanvankelijk in zwart/wit getoond, maar via de zoomfunctie is het mogelijk om de krantenpagina's in detail en in
de oorspronkelijke kleurweergave te tonen. Via de PDF-functie kunt u de artikels afzonderlijk afdrukken mét volledige
bronvermelding. Digitaal bewaren gaat ook via de bookmark-functie en via de reageerknop of het contactformulier
kunt u uw commentaar kwijt.
Katalysator voor onderzoek
De documenten die via deze site worden aangeboden, lenen
zich bijzonder goed voor historisch, heemkundig, genealogisch, sociologisch of taalkundig onderzoek. De laagdrempelige ontsluiting van dit bronnenmateriaal zal zeker zijn weerslag hebben op het onderzoek. Geheugen van Ieper heeft
alvast een rubriek voorzien waar de resultaten van dat onderzoek kunnen gepresenteerd worden. Een digitale tentoonstelling zal op gezette tijdstippen meer achtergrondinformatie
geven bij de collecties en bepaalde thema's toelichten.
De wondere wereld van het papieren erfgoed
Maar ook als u geen onderzoeker bent, is Geheugen van Ieper
uw bezoekje waard. Het is wonderlijk wat men er allemaal
vindt:
Fait divers over familieleden die u nooit heeft gekend
Wie in 1906 op de lotelingenlijst stond
Het programma van Potyzekermis
Wat een meisje te leren heeft om volmaakt te zijn
Hoe lang de treinrit Ieper-Brussel in 1903 duurde
Dat koffie een uitmuntend ontsmettingsmiddel is
Hoeveel de marktprijs van het graan bedroeg
Wat katholieken te zeggen hadden over de liberalen

Wat liberalen te zeggen hadden over katholieken
Wanneer de inboedelverkoop van herberg De Violon doorgmg
Wanneer de Pompiers bal hielden
De tijding van de slaapwandelende duivenmelker
Een aanklacht tegen het wild gerij der auto's (1906)
Waarom de Singer naaimachine de beste koop zou zijn
Wat er zich vroeger zoal in uw straat heeft afgespeeld
Dat. En nog veel meer, ontdekt u op www.geheugenvanieper.be.
Geheugen van Ieper is een initiatief van de stad leper in het
kader van het erfgoedconvenant afgesloten tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de stad leper.
Dit project werd gerealiseerd door Erfgoedcel Ieper in samenwerking met Stadsarchief Ieper, Stedelijke Openbare Bibliotheek Ieper en Stedelijke Musea Ieper.
Jef Pollée, met dank aan Margaretha Van Huele & Eva Wuyts,
Erfgoedcel Ieper, 057/239.312, erfgoedcel@ieper.be
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Vraag en antwoord
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In een Manuale pastorum .. .ad usum episcopatus Iprensis, gedrukt te Ieper bij Antonius de Backer in 1693' vonden we in
de binding van het voorplat een opgekleefd stukje papier van
18,8 cm x 5,3 cm. Het is een fragment van een telling van de
veestapel, waarschijnlijk van het midden van de I 7<le_eeuw.
Tot welke parochie behoorden deze 25 personen en wie kan
dit fragment eventueel nader dateren?
Transcriptie:

Jacques Braem VJ coen
Jacques Barroen J coe
Pieter Fieren VIIJ coen
Jan Willaert J peert X (coen ?)
De weduwe Camerlynck
Jan Voet IIJ peerden XIIIJ c(oen)
De weduwe Cornelis van Damme J peert
De weduwe Jan Victoor IIJ (coen ?)
Jan N ape J peert IX coen
Jan Baerhout IIIJ coen
Jan de Molder J peert
Adriaen Sarrasijn j pe(ert)
Jan Zeghers //IJ coen
Joos Adriaens IJ peerd(en)
Marcx de Wilde J c( oe)
Mailliaert Zeghelare IJ (coen ?)
Gheeraert Duweez
Jacques van Slembrouck IJ pe(erden)
Jan Verhaghe d'oude IJ pe(erden)
Jan Verhaghe junior J pee(rt)
Claeys de Meester J p(eert)
Cornelis Beuterdroghe
De weduwe Joos Brun J co(e)
Jan Vereecke !JIJ coen
Christiaen de Schoolmeestere

1 Rijsel, Centrale bibliotheek van de Katholieke Universiteit.
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Tweebeukige Vlaamse hallenkerk van Ebblingem toegewijd aan de Bretoense H. Samson.
Opvallend is dat de kerk geen 'echte' toren heeft maar enkel een klokkentorentje.

De renten van de kapel van OnzeLieve-Vrouw van Ebblingem 1478

KRISTOF PAPIN
3

Het dorp Ebblingem in Frans-Vlaanderen

Het dorp Ebblingem is gesitueerd in het kanton HazebroekNoord, departement Nord, en gelegen aan de Langebeek en
de Bousberg (73m.). Er staat een tweebeukige kerk toegewijd
aan 5cte eeuwse Bretoense bisschop Samson (die de draak
neerslaat) die dateert uit de l 6de eeuw en typisch is omdat een
toren ontbreekt. De heerlijkheid hing af van het leenhof van
Kassei 1• In 1263 is de heerlijkheid in bezit van ridder Pieter
van Ebbleghem als telg van het naar het dorp genoemd
geslacht, maar op het einde van de 15cte eeuw gaat die over op
Josse van Sint-Omaars van het geslacht van Morbeke, gouverneur van La Motte-au-Bois. Deze ridder was naast heer
van Morbeke ook heer van Dranouter, raads- en kamerheer
van hertog Karel de Stoute en van de latere aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk.

1 Met dient de nota
over dit dorp bij A.
Van Hove, Essai de
statistique féodale de la
Flandre Maritime, in:
Annales du Comité
Flamand de France,
1932, p.136-138 met
de meeste
omzichtigheid te
gebruiken.

Ebblinghem, gesitueerd in het departement Nord.

Archivalia
Over het dorp is er voor de middeleeuwse periode maar weinig
archief bewaard en de vondst van dit register in het fonds
Vreemde Steden in het stadsarchief van Gent is eerder een
toevalstreffer 2. Misschien heeft het stuk gediend als bewijsstuk
voor een proces gehouden voor de Raad van Vlaanderen, die
zetelde in Gent, maar dit hebben we niet kunnen natrekken.

4

Het rentenregister
Tijdens het jaar 1478 werd er een nieuw register opgemaakt
van renten toebehorende aan de kapel van O.L.Vrouw in
Ebblingem. De reden voor de opmaak van dit register wordt
nergens vermeld, maar het lijkt er sterk op dat het register
werd opgemaakt ter vervanging van verloren gegane registers.
Waren de oorlogen die ca. 1477-1478 in de streek woedden als gevolg van de ineenstorting van Karel de Stoute's staten
en de Franse invallen - hiervoor verantwoordelijk? Dit behoort
alleszins tot de mogelijkheden. Slechts één keer vermeldt de
scribent - die voor het overige een nobele onbekende is - de
oudere registers (t'°6r 0 ).

De capelrie
Of deze kapel deel uitmaakte van de plaatselijke parochiekerk,
of als het gaat om een afzonderlijke, alleenstaande kapel, valt
uit het register niet op te maken. Ook over het bestuur van de
kapel - capelrie genoemd - komen we weinig of niets te weten.
Enkel en alleen wordt paar keer een gilthuus vernoemd. Had
de O.L.-Vrouwgilde een gildehuis? Dit is alleszins iets wat eerder ongebruikelijk is voor kerkelijke gilden die normaliter, wanneer ze dienden te vergaderen, dit in de kerk of in hun kapel
zelf deden. Voor meer wereldlijke gebeurtenissen zoals de feesten trok men naar de plaatselijke herberg. Ook had de kapel
blijkbaar een stuk grond - gilde/and - in haar bezit. De renten
waren gelegen in Ebblingem, Renescure (als Ruweschuere in de
tekst mag men ze niet verwarren met Ruusscheure) en Linde.
Beide dorpen waren gelegen naast Ebblingem.

Jan van Morbeke, heer van Ebblingem
Jan van Morbeke wordt verschillende keren genoemd in het
register en het lijdt geen twijfel dat we die naam kunnen vereenzelvigen met deze van de toenmalige heren van de heerlijkheid Ebblingem.
De heren van Ebblingem uit het geslacht de Sint-Omaars vangen aan met Jan II van Sint-Omaars (de Saint-Omer) zoals hij

2

Gent, stadsarchief,
Fonds Vreemde
Steden, map
Ebblingem. Zie K.
Pa pin, Het archief van
het Fonds Vreemde
Steden in het
stadsarchief te Gent,
in: Westhoek, jg. 21
(2005), p. 5-22.

3 I.L.A. Diegerick,
lnventaire analytique &
chronologique des chartes et documents
appartenant aux archives de l'ancienne
abbaye de Messines,
Brugge, 1876, p. LILIV. H. Terrier, Histoire de l'ancienne
abbaye de Messines,
Ieper, 1912, p. 99-108.

in de genealogie van het geslacht de Sint-Omaars wordt
genoemd. Hij was gehuwd met een telg van het adellijke
geslacht van Poucques. Hij was de eerste van hun geslacht die
de heerlijkheid in bezit kreeg maar hij wordt steeds genoemd
naar de belangrijkste heerlijkheid in hun bezit, deze van Morbeke. Hun zoon Jan III de Saint-Omer was eveneens heer van
Morbeke en van Ebblinghem (+ 1485). Hij was gehuwd met
Jossine van Steeland (+ 1472). Hun zoon, ridder Josse de SaintOmer, was heer van Morbeke, Dranouter, Ebblingem ... en
raadsheer van de Bourgondische hertog Karel de Stoute (14671477) en van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Hij was
gehuwd met Jeanne, dame de Honde-Coustre. Van hen is hun
(zwaar gehavend) grafmonument bewaard in de kerk van Morbeke. Ebblinghem ging over op hun zoon Philippe de SaintOmer die huwde met de erfgename van Hollebeke. Zijn zus
Isabelle was 21 e123e abdis van Mesen (1510-1516)3. Vanaf dan
verlaat Ebblingem het bezit van deze familie.

De heerlijkheid Morbeke was aanvankelijk in bezit van de heren van Reninge, maar werd
in de 14de eeuw eigendom van de familie van Sint-Omaars waarvan de tak die zich in
Morbeke vestigde de naam van de heerlijkheid zal aannemen. Pas in 1617 sterft deze tak uit
en gaat het goed over op de familie de Montmorency. Momenteel is van het oude kasteel
enkel nog de ringgracht en de motte met het romantisch aandoend tuinprieel bewaard. Het
kasteel uit de l 8de eeuw is een ruïne en staat reeds decennia lang te verkrotten. Jarenlang
was het domein het jachtterrein van verzamelaars van oude bouwmaterialen. Alles aan het
gebouw dat enige waarde had, is verdwenen. Het gebouw werd vakkundig geplunderd.
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Jan II van Morbeke als hertogelijk protégé

Jan II de Saint-Omer, heer van Morbeke was de eerste van dit
geslacht, die zich terug kon doen opmerken in de hertogelijke
entourage. Hij komt opeens in de schijnwerpers als hij op 10
oktober 1435 - zonder enige ervaring met dit ambt- benoemd
wordt tot baljuw van Gent. De verklaring voor die benoeming
is zeer eenvoudig. Hij volgde de op 2 oktober afgetreden
Colaert de Comines, heer van Renescure (Ruusscheure - buurgemeente van Ebblingem) en Waten op die sinds 5 juli 1431
dit
ambt had bekleed. Overduidelijk door de relatie met zijn
6
buur is Jan II in het vizier gekomen van de hertog. Het is zeker
door de tussenkomst van Colaert de Comines dat hij die functie heeft gekregen. Het was in de gegeven omstandigheden
beter dat de Comines in Gent een vertrouweling had als baljuw4.
Jan bleef baljuw van Gent tot op 1 juni 1437. Waarom hij
toen precies vervangen werd, is niet duidelijk maar hij lijkt
alvast de administratieve afhandeling van zijn ambt niet zo
nauw te hebben genomen. Op 7 november 1438, meer dan
één jaar na het beëindigen ervan, werd hij nog aangemaand
zijn rekeningen te komen voorleggen aan de Rekenkamer
van Rijsel 5 . Verschillende van zijn collega's werden door de
rekenmeesters overigens op hetzelfde euvel gewezen.
Hij bleef zonder verdere functie tot hij op 18 juni 1444
benoemd wordt als baljuw van Kortrijk, functie die hij bleef
behouden tot 31maart1449. Hij werd dan écuyer genoemd.
Als hij zijn Gentse periode zonder al te veel kleerscheuren
doorkomt, valt zijn iets meer dan vijfjarig verblijf in Kortrijk minder goed uit. Hij komt verschillende keren in
opspraak wegens gesjoemel en machtsmisbruik, maar dat
waren klachten die bijna exemplarisch waren voor de hele
groep baljuws. Op zaterdag 4 januari 1448 wordt hij als baljuw van Kortrijk gehoord in de Rekenkamer van Rijsel waar
de baljuwrekeningen werden gecontroleerd. In aanwezigheid
van de commissarissen van financiën zag hij zich aldaar
beboet met 100 escus d' or, te betalen aan de hertog zelf. Twee
weken later geven diezelfde commissaires reeds een vermindering van de boete tot 100 pond parisis van 20 groten. Dergelijke reducties waren schering en inslag en het gebeurde
vaak dat zelfs de algehele boete werd kwijtgescholden zonder dat het gefraudeerde bedrag diende terugbetaald te worden! De baljuws stonden in een vrij sterke positie tegenover
de hertog omdat deze laatste hen constant nog geld schuldig
was en de baljuws naar hartelust leenden aan de hertog. Op
die manier verloor de hertog een groot stuk van zijn macht
en controle over die groep. Het is maar als het té gortig
wordt dat de hertog moet ingrijpen, meestal dan nog onder
druk van de Leden van of de Raad van Vlaanderen zelf. En
dat precies is allicht de oorzaak van zijn aftreden als baljuw
in Kortrijk op 31 maart 1449. Niettegenstaande 31 maart de

4 Over deze zaak

bereiden wij een
andere studie voor
getiteld 'Les méfaits
des Commines. Le duc
dans la timidité?' voor
de colloquia 'La Face
N oir de la Cour de
Bourgogne'.

5 A.D.N., B 31, Registre aux mémoires
1423-1456, f'72r 0 •
6 J. Van Rompaey, Het
grafelijk baljuwsambt
in Vlaanderen tijdens
de Bourgondische
periode. VKVA WLSK,
XXIX, 1967, 62, p.
146, 451-453, 579-584,
626 en 632.
7 H. Stein, Catalogue
des actes de Charles Ie
Téméraire 1467-1477,
p.184 (n°781).
Morbecque wordt er
vertaald als Moerbeke.
Dat is foutief ! Zie
ook Nélis, Charles de
l'Audience, 1915, p.275
nr. 1576.
8 W. Paravicini, Der
Briefwechsel Karts des
Kühnen (1433-1477 ).
Inventar, Kieler
Werkstücke. Reihe D:
Beiträge zur
europäischen
Geschichte des späten
Mittelalters 4, Teil 1,
Frankfurt, 1995, p.143
n°351 dd. 17 oktober
1465. Orig. Stadsarchief Sint-Omaars,
Registre aux délibérations B f'65v 0 •
9 Over Morbeke kan
men het werk (doch
met zeer grote
omzichtigheid)
consulteren van J.
Messiant, Chateau de
Morbeque, Morbeque,
1990. Spijtig genoeg
staan er genealogisch
en historisch te veel
fouten in om echt
bruikbaar te zijn.
IO Anke Greve & Emilie Lebailly, Compies
de l'argentier de Charles Ie Téméraire, duc de
Bourgogne, vol.2, 1469,
Parijs, 2002, p. 169.
Een studie van de
militaire rekeningen
zou een beeld kunnen
opleveren van zijn
militaire activiteiten.

normale einddatum was van de kwartaalrekeningen die de
baljuws maakten, heeft de hertog met de benoeming van een
andere baljuw in Kortrijk geanticipeerd op een uitspraak
van de Raad van Vlaanderen die toen zetelde in Dendermonde. Jan van Morbeke en twee van zijn sergeanten werden
er veroordeeld op 28 augustus 1450 voor de mishandeling
van Jan Uuterhaghe. Het verslag van de mishandeling is
hallucinant en de tortuur die werd toegepast was volgens de
rechtbank onmenselijk. De mishandeling had bijna de dood
tot gevolg en resulteerde in blijvende letsels bij Jan Uuterhaghe. Voor Jan van Morbeke 6 was dit het einde van zijn
carrière als baljuw. Op het hertogelijke toneel bleef hij een
belangrijke rol spelen. Zijn verdwijnen als baljuw betekende
geenszins dat hij uit het hertogelijk blikveld was verdwenen.
Integendeel. Bij de eed die in Rijsel werd uitgesproken tijdens het Voeux du Faisan (1454) - naar aanleiding van de
plannen van hertog Filips de Goede om een nieuwe kruistocht tegen de Turken in te leggen - was Jan van Morbeke
van de partij. De groep edelen die daar aanwezig was, zal
ongetwijfeld in de gratie gestaan hebben van de grote hertog.
Hij maakte evenwel geen deel uit van het hertogelijke hotel,
iets wat onder Filips' zoon - Karel de Stoute - wel het geval
zou zijn. Bij deze laatste speelden in de benoemingspolitiek
van het hotel evenwel ook grote financiële factoren een rol.
Zoon Jan 111 van Morbeke kon zich dat wellicht ook permitteren.
Zijn zoon Josse werd door hertog Karel de Stoute op 1 februari 1470 (n.s.) als kamerheer benoemd 7. Het is wel vreemd dat
de nog levende Jan van Morbeke door Karel de Stoute eigenlijk gepasseerd wordt in de benoeming. Toch is zoon Josse de
Morbecque aan een flinke diplomatieke opmars bezig in de
entourage van de Bourgondische hertog. Reeds in 1465 vinden we hem terug in de raadsprotocollen van de stad SintOmaars in verband met een schrijven van de latere Karel de
Stoute 8. Verder genealogisch onderzoek naar deze familie is
nodig9 . De opvolging die A. Van Hove opgeeft is zeker en vast
volledig foutief. Josse de Saint-Omer, heer van Morbeke was
één van die typische vertegenwoordigers van de lokale
Vlaamse adel waarop de hertog militair steunde. Zo werd hij
samen met andere vertegenwoordigers op 14 december 1469
aangeschreven in verband met de nakende oorlogshandelingen waarin hij fungeerde als aanvoerder van een groep 'gens
d'armes' 10 .
Het is zo dat Jan 111 van Sint-Omaars gehuwd was met Jossine
van Steelant (dochter van Roland) in 1443. Zij hadden volgens andere zoekers een zoon Jean de Saint-Omer, seigneur
de Dranoutre, zo genoemd in het huwelijkscontract dd. 26 juli
1456 van zijn zuster Jossine met Rasse de Liedekerke. Was in
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1447 baljuw van Kortrijk en in 1463 als écuyer Jean de SaintOmer seigneur de Morbecque genoemd 11 •
Ebblingem was een klein dorpje gelegen tussen Morbeke,
Renescure, Linde, Bavinkhove en de wouden van Clairmarais
en La Motte au Bois. Het was militair noch qua bevolkingsaantal van betekenis.
Het rentenregister inhoudelijk
8

Veel renten worden hier vermeld in natura wat er duidelijk op
wijst dat die van vroegere oorsprong zijn. Want nieuwe renten
werden in de l 5de eeuw meestal in geld uitgedrukt. Eivene
(evene =zwarte haver) renten of graanrenten (tarwe) worden
uitgedrukt in cortier. De inhoud van deze term is onduidelijk
maar misschien een verschrijving van kwartier. Op andere
plaatsen in de tekst wordt de tarwerente ook in kwartier uitgedrukt, wat als inhoudsmaat allicht overeenstemt met wat
men op andere plaatsen een viertal noemt en overeenstemt
met 2 vaten of 8 pinten. Zeer opvallend is dat heel wat renten
wel aangeduid zijn, maar niet omschreven. Men heeft het b.v.
over een erfelijke cijns op een bepaald stuk land, zonder dat
we te weten komen hoeveel precies die cijns bedroeg. Dat is
een zeer vreemde werkwijze voor een rentenregister en ook
onverklaarbaar, tenzij de rente niet toeviel aan de instantie
die dit register liet opmaken en de grootte van het bedrag dus
onbelangrijk was. Andere renten zijn uitgedrukt in libra parisis (de rekenmunt) of in libra groten (de betaalmunt).
Het document is bijna als vanzelfsprekend opgesteld in de
streektaal, het Nederlands. Bij een eerste lezing zal het bijzonder archaïsche taalgebruik opvallen. Het lijkt er soms op dat
de scribent het plaatselijke dialect orthografisch omzet op
papier. De tekst luidop declameren zal soms de betekenis
vlugger aan het licht brengen dan een stille lezing ...
Van bijzonder belang zijn de vele toponiemen die in de tekst
voorkomen. De veelgenoemde Lindebeek en de Bousberg
(wordt in het document niet als dusdanig opgegeven maar als
Jan van Morbeicke berghe (was hij eigenaar van dat stuk?) of
de Ebblegheem berch). De geografische situering van de
dorpsgenoten kan men afleiden uit de straatnamen: Bellestraat, Terenburgstraat, de Grote straat, Wolvestraat.
De voor- en familienamen zijn overwegend Vlaams. De voornaam Samson, die elders zelden wordt gebruikt, vinden we
eenmaal terug. In deze parochie - waarvan de kerk was toegewijd aan de H. Samson - was die voornaam niet ongebruikelijk. Andere voornamen worden in een verkorte versie
genoteerd. Het suffix -s komt zowel bij de voor- als familienamen voor.
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Teksteditie
Flr0
Dit zijn de renten vande capelle van onse vrauwe van Ebbligheem
Willem de Pin vande wistelste die hevet in ervelike cense xii
ghemet lants ligghende inde prochie van Ebbligheem ende es
de hofstede daer de vors. Willem op wonende es in houdende
viii ghemet lants ende half of daer ontrent ghestrect zuut ende
nort de westzide jeghen tlant Willems Spins es te weten die
straet die gaet sint tomaes wart de oestzide jeghen tlant Willems Spins tzuutet jeghen tlant Jans Fasseurs hof steide.
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Item noch hevet de vors. Willem noch vi virendeel lants ligghende inde prochie van Ebbligheem ghestrect oest ende west
de zuutzide langhes op het straetken jeghen Colens Marnaches hof twestende jeghen tlant Jans Fasseurs toestende jeghen de merschs.
Item noch i vierendeel sailants ligghende
Flv 0
In Ebbligheem ghestrect zuut ende nort de westzide jeghen
tlant Pieter Odelins tzuutent op den treicwech die commen
vanden wistelste te Ebbligheem waert.
Item noch onderhalf vierendeel lants ligghende inde prochie
van Ebbligheem op de witte wede tuschen den landen Pieter
Odelins ende tuschen den lande Gillis vanden Busche.
Item noch XXXVIII roeden merschen ligghende inde prochie
van Ebbligheem tusschen tuschen den lande Jans Vertins
benorden ende tuschen den lande Marx Brune twestende
jeghen tlant Pieter Odelins dit es al een assignement ende es
ghegheven in erveliken cense om XII libra parisis bijaere ende
den vorscreven Willem moet stellen twee libra groete in aboute
van husinghen ende een libra groete in granen catelen.
F2r0
Item op de hofsteide daer Prote Pardroghes op wonende es
houdende twee ghemeten lants inde prochie van Ebbligheem
streckende oest ende west de zuutzide jeghen tlant Maes Mols
de nortzide jeghen tlant Mate Odelins toestende op de straet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "

Item I half ghemet int zeurghaers ghestrect zuut ende nort de
westzide jeghen tlant Michiels Scots de oestzide jeghen tlant
Mathies Scots endende van zuden jeghen Prote Paidroghes
lant.
Item half ghemet lants ghestrect zuut ende nort de westzide
jeghen tlant Kaerls Dooms kinders den oestzide jeghen tlant
der weduwe Jans Repers tnortende ieghen tlant Willems
Gans.
10

Item half ghemet lants ghestrect zuut ende nort de westzide
ieghen tlant Willem Wasteels de oestzide ieghen tlant Willems
Apers ende es al een assignement ende es ghegheven in erveliken pachte omme XLIX s. siaers.
F2v0

Item Max de Scot es sculdich vuf quartier ende half tarwe
siaers ende VI quartier evene ende half virendeel op drie ghemeten lants ende een virendeel de twee ghemete half lants
streckende oest ende west van bezude jeghen den hesdrieschs
die was Stasens Spuis van voesten op de straet die gaet vanden
wistelste te linde waert van vusten jeghen telst Willems Repers
van benorden met enre happe gaende ieghen Maes Mols hof
dat men heet Quareels hof.
Item drie vierendeel lants ligghende in ene bilck in zins vader
hof de oestzide jeghen ghilde lant dat Willem de Pin toehort
de westzide jeghen ziins selfs lant zin hofsteide es tzuutende
jeghen tlant dat Willem de Pin houd daer tghilt huus op
staet.
Item XII s. VII d. op eene virendeel lants daer het ghilthuus
wouer op stont ende op een half virendeel lants dat de vorscreven Max de Scot toe behort ligghende ieghen
F3r0

Tselve lant gaende soe op de straet ende vande vorenomde
ghilde lants daer over es de straet VIII roeden lants met enen
sterte str ...... van hoesten jeghen tlant Willems Spuis dat hi
hout vanden Capelle in ervelike cense.
Item cortier terwe op een ghemet lants ligghende inde prochie
van Ruweschuere ghestrect oest ende west de nortzide jeghen
tlant der aeldinghe Stevens Scots de zuutzide jeghen de Belle
straet toesteynde jeghen tlant Jan Socqets twestende op de
houtstraet gheheten te Allarts Houcke gheselne suivens houtet de van weke Ruweschuere hebben op selve lant drie tortier
(cortier?) terwen siaers.

Item een half cortier terwen op een ghemet ende half virendeel lants ligghende inde prochie van Ebbligheem ghestrect
zuut ende nort de oestzide jeghen tlant Willems Repers de
west zide ieghen tlant Willems Repers tnortende op de Therenborch straet ende de wedewe Jans Repers houtet een half
cortier eive (geschrapt) tarwe
f"3v 0

Item V s. siaers op vuf virendeel lants in Ebbligheem streckende zuut ende nort de westzide jeghens tlant Gillis vande
Busche de oestzide jeghen tlant Staes vande Busche tnortent
op de Therenborch straet Sarls de Mauwers houtet.
Item drie s. siaers op een ghemet lants in Ebbligheem onder
de prochie streckende zuut ende nort de oestzide jeghen tlant
Mathus van Stavele de westzide jeghen tlant suster beterawels
ende van bezuden op de straet die gaet te Andries Boons
waert Pieter Rawel houtet.
Item IIII s. siaers op een ghemet lants in Ebblighem onder de
prince ghestrect zuut ende nort de oestzide jeghens de hofsteide Cole Rawels de westzide jeghens tlant der aeldinghen
Pieter Rawels ende bezuden op de straet die gaet te Andries
Boonis waert Mahieu van Staveel houtet.
f"4r 0

Item IIII s. siaers op de steide die ghecocht was jeghen Gillis de
Neve in enen bilck van vier ghemete lants onder Jan van Morbeke de westzide vande hove ghestrect zuut ende nort de westzide jeghen Morbeicks leen de oestzide jghen Mats Hanenhof
tzuutent opt selve straitke de weduwe Jacobs Mans houtet.
Item VI d. siaers op de helt van vuf virendeel lans ligghende
in Linde de oestzide jeghen tlant Clais vander Haghe de westzide jeghen tlant Clais Pilcortis tnortende op clene straitke
dat gaet van Linde te Cassel waert Jan Pilcorn houtet.
Item twee s. siaers op vuf virendeel lants ligghende in Linde
streckende zuut ende nort
f"4v 0

De oestzide jeghen tlant Mahieu Socqels de westzide jeghen
tlant Willem Cutsarts boven Stene endende bezuden jeghen
tlant der kindere Stasarts Hazen tnortent jeghen tlant Pieren
Corthaerns de kerke van Linde betaelt XII d. ende de weken
van Linde betaelt XII d. siaers.
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Item een cortier ei vene op een virendeel merschen ligghende
in Linde boesten Frans Boudenots de zuutzide jeghen de merschs der kinders Willem Pilcorus twestende jeghen Frans
Boudevoets hof toestend jeghen de sanghe de weken van
Linde houdent.
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Item 1111 s. siaers op eene virde op een virendeel lants Iigghende in Linde ghestrect oest ende west de nortzide jeghen
tlant Christiaen Morsels de zuutzide jeghen tlant der kinderen
Stevens Brune toestent jeghen tlant Lauwers Fasseurs twestent op de weststraet Willem de Baune houtet.
f"5r

0

Item anderhalf quartier eivene siaers ende 1111 d. siaers op
drie virendeel lants ant zuutent vander hove ligghende in
Linde ghestrect zuut ende nort de westzide jeghens tlant meester Gillis Oudoire de oestzide jeghen tlant Jans Socqets gheheten de baddem tzuutent op de straet die commet van Linde
ende gaet ter srughe wart Mathus Marteel houtet.
Item een cortier eivene op drie virendeel lants ligghende in
Linde ghestrect zuut ende nort de westzide jeghen tlat Mathus
Marteels tnortende jeghen tlant Mathus Marteels hofsteide
tzuutent jeghen de straet die commet van Linde ende gaet ter
sanghe wart Jan Socqets houtet.
Item een cortier eivene ende VI d. siaers upt hof Jans Socqets Pieters zone toestent de zuutzide jeghen tlant der
Paschier Socqets priester de nortzide jeghen de straet toestent jeghen den vesebout ende op de vesebout de welke ligghet
f"5v 0
De welke ligghet het westent jeghen Jans Socqets hof de
zutzide jeghen tlant der Paschier Socqets priester de nortzide jeghen de straet Jans Socqets pieters zone ende Jan van
Blaringhem houdent ende Kerste Ogief hout de vezebout in
pachte.
Item een quartier eivene op een ghemet lants ende XV roeden
lant nu ligghende in Ebbligheem ghestreckt op den kercwech
gaende vande wistelste te Ebbligheem wart metden noertende
op den selven wech van boostenjeghen der Willem Socqets lant
van busten jeghen Jan Bertins lant Henric de Scot hou tet.
Item een quartier eivene siaers op een ghemet lants ende X
roeden ligghende in Ebbligheem de kerkewech loepter deure
streckende zuut ende nort de westzide jeghen lant Henis Scots
de oestzide jeghen tlant Jan Bertins ende Henis van Groven-

dale tnortende jeghen Henis van Gronendale lant der Willem
Socqet houtet.
f"6r 0

Het eist en staet in ghene boucke die ic noit sach nocte die
sequie datses de capelrie toe behort het was verlaghen jeghen
nu van eender mersches die ic cochte jeghen Jan de Proce het
welke eist lighet in Ruweschuere.
Item een half quartier quartier eivene siaers op de hofsteide
daer Fleure de Scot op woiende es de nortzide in Ebblegheem
ghestryt oest ende west de nort zide langhes op het clene
straitke bachten Jans Fasseurs scheure de zuutzide jeghen
Fleures Scots Hofseide endende van westen op de groete
straet als dit vorscreven lant ghecocht was de rente vande
eivene was of ghefleghen de wedewe Fleure Scots houdet.
Item onder half cortier eivene op O/? een ghemet lants dat Lauwers de Fasseur cochte jeghen Bouden Toelaet ligghende in
Linde ghestrect zuut ende nort de westzide jeghen Jans Fasseurs
hofsteide de oestzide jeghen tlant Lauwers Fasseurs dat hi cochte
jeghen Clais vander Merschs tnortende op de Linde beike.
f"6v 0

Item op vorscreven half ghemet lants dat Lauwers de Fasseur
cochte jeghen Clais vander Merschs daer ligghet half cortier
eivene siaers op twelk ligghet ghestrect zuut ende nort de
westzide jeghen tlant Bouden Toelaets was ende nu es de aeldinghen Lauwers Fasseurs de oostzide jeghen tlant Lauwers
Fasseurs tnortende op de Linde beike de wedewe Lauwers
Fasseurs ende tzindere houdent.
Item op een half ghemet lants dat Jan Totin? Cochte jeghen
Jan Widelins XX lib. metter laste ghestrect zuut ende nort de
westzide jeghen tlant Stasins Spins was de oestzide jeghen
tlant Joris Fasseurs ende van zuuden ieghen tlant Jan Fasseurs
half cortier eivene siaers Item VI d. siaers opt selve lant Jan
Bertin houtet.
Item en half quartier eivene siaers op drie virendeel lants datmen heet de Crommevoere ghestrect oest ende west de zuutzide jeghen tlant Max De Scot de nortzide jeghen tlant
Sampson Vande Busche toesteide tlant Henricks Mularts
Maes de Mol houtet.
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f"7r 0
Item een vierendeel eivene op mate lants die ghenoempt es de
rode mate ghestrect oest ende west de zuutzie jeghen het
straetken dat lopet vor Jan Fasseurs de nortzide jeghen tlant
Willems Spins endende van ostenjeghen de hofsteide Willem
Crokets Jan Cordier houtet.

14

Item een vierde eivene op een derde deel lants ligghende inde
prochie van Ebbligheem ghestrect oest ende west de zuutzide
jeghen tlant Marx Brunen de nortzide jeghen tlant Colen
Mervales ende endende van oesten jeghen tlant Maex Scots
Max Odelins houtet.
Item op een alf ghemet lants een cortier eivene ligghende inde
prochie van Ebblighem ghestrect oest ende west de zuutzide
jeghen Willem Repers lant de nortside jeghen tlant der kindere Sansons Vanden Bussche toessent jeghen tlant der
wedewe Henricers M ularts

f"7v 0
Twestende jeghen tlant prochiepape van Ebbligheem twelk
vorscreven lant cochte de corte XIII jeghen Clais Vander
Querre ende Claisbuch de Rente(?) of ende Willem de Repere
beriept ende Willem de Repere houtet.
Item op half ghemet met lants een half virendeel eivene siaers
ligghende inde prochie van Ebblighem streckende oest ende
west de nortzide jeghen Jans van Morbeike berghe de zuutzide
jeghen Willems Pikebooms lant toestende op de Wolvestraet
ende was ghecochtjeghen Jan de Hurdere dat hi de(e)lde van
Pieter Gillois Coppen de Pin houtet.
Item op de hofsteide daer Pieter Faelge wonend was houdende
vuf virendeel lants ligghende in Ruweschuere ghestrect oest
ende west de zuut zide jeghen tlant Phelips vande Choohuse
bastart de nortzide jeghen tlant Willemns Peckers twestende
jeghen tlant Mahieu de Wate ende toestend endende opt straetke
dat gaet ter swane brigghe waert inde prochie van Ebblighem
een half cortier eivene siaers Willem de Pecker houtet.

f"8r 0
Item een half cortier eivene siaers op een ghemet lants ligghende ghestrect zuut ende nort de westzide jeghen tlant Jans
Scots de oestzide jeghen tlant Marx Brunen tzuutende op
straetken dt gaet te wistelste Marx de Brune houtet.

Item half cortier ei vene siaers op de hofsteide daer Jaex van
Lande op wonende was ligghende inde prochie van Ebbligheem
ghestrect oest ende west de nortzide ligghende langhes op de
straet de zuutzide jeghen tlant Piet van Hamelette twestent
jeghen Gillis Booms hofsteide was ende nu es de joncvrauwe
van Steenbeike de aeldinghe Jaex van Lande houdent.
Item op de hofsteide daer Willem Pikebone op wonende was
een vierendeel eivene siaers ligghende in Ebbligheem ghestrect
langhes op de belle straet
15

f'8v 0
Op de zuutzide de oestside langhes op de beike twestent
jeghen tlant Mahieus van Steenbeike Clai Bate loet houtet.
Item een half cortier eivene siaers op een ghemet lants ligghende in Ebbligheem berghe twelke half cortier eivene moet
betalen Jan van Morbeike of sine nacommers Jan van Morbeike houtet.
Dese abouten van dese vornoemden renten waeren ghescreven int jaer ons heren als men screef duust vierhondert ende
achte ende seventich.

Vlaamse logistieke ondersteuning
voor Hendrik VIII anno 1544

ARNOLD PRENEEL
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1
Milaan was het
bruggenhoofd van het
keizerrijk.
2 Het is bekend dat
Maria van Hongarije
weinig vertrouwen
genoot van haar broer
Keizer Karel. Zij werd
niet alleen permanent
gechaperonneerd door
een zekere Lodewijk
van Praat, die over
haar doen en laten
verslag moest uitbrengen aan de keizer,
maar voorzichtig en
respectvol als ze was
citeerde ze steeds
Karel Vals opdrachtgever van haar beslissingen.

Paus Paulus UI (Alessandro Farnese) had in 1538 in het conflict tussen Frans 1 van Frankrijk en Keizer Karel een 10-jarig
bestand kunnen afdwingen. De vrede duurde echter niet lang.
De volatiele Franse koning wou hetzij Milaan en omgeving 1,
hetzij Piemonte en Savoye annexeren om er een nieuwe
apanage van te maken. Hierdoor verloor hij zijn bondgenoten
en Karel V gaf te kennen de oorlog weer aan te vatten.
Als eerste maatregel werden alle trekpaarden opgevorderd ten
behoeve van de artillerie en het vervoer van militaire uitrusting. Op 5 april gaf Maria van Hongarije, in opdracht van
Keizer Karel2, bevel om een inventaris op te stellen van alle
trekpaarden en wagens van het land. Niet één zoals voorheen,
maar twee legereenheden werden gevormd. Het eerste, onder
het directe bevel van de keizer en met aan het hoofd de prins
van Oranje, zal de kern van het leger vormen en zal de middeleeuwse burchten van Champagne één na één innemen. De
tweede legereenheid was bestemd om samen met de Engelsen
te opereren en stond onder het bevel van Hendrik VIII, met
aan het hoofd de graaf van Buren. Volgens het akkoord met
de Engelse koning zou deze legereenheid met 2.000 paarden
en 2.000 personen voetvolk worden versterkt. Voor het einde
van de maand mei moest deze tweede eenheid verzamelen in
Artesië. Hendrik VIII werd op 20 juni in Frankrijk verwacht,
maar door zijn expeditie in Schotland - waarbij de Schotten
werden gesteund door Franse militairen - kwam hij slechts op
15 juli, weliswaar met 30.000 man aan te Calais. In plaats van
zich bij de keizer aan te sluiten hield hij hardnekkig vol om
Boulogne en Montreuil in te nemen - de vorsten hadden nochtans afgesproken elkaar te ontmoeten in de buurt van Parijs
- en onderhandelde hij stiekem met de vijand. Alhoewel Maria
van Hongarije de houding van de Engelse koning als een valstrik beschouwde stuurde ze toch een groot aantal pioniers
en trekpaarden voor het transport van zijn artillerie. Zo
leverde het graafschap Namen 1.000 pioniers en 800 paarden.
Het graafschap Vlaanderen waarschijnlijk het saldo. Ter versterking stuurde de gouvernante nog eens 500 Vlamingen
onder het bevel van kapitein Taphoorn en 100 Spaanse artilleristen. Terwijl Keizer Karel met zijn legereenheid ter hoogte
van Chàteau-Thierry, op 80 km van Parijs, stond en de Fran-

.
sen in paniek raakten ontstond er tweedracht tussen de geallieerden. Frans 1 was verslagen, maar Hendrik VIII werd de
scheidsrechter van het geschil. Op 18 september 1544 werd
het Verdrag van Crépy (nabij Laon) gesloten, waarbij o.m.
Karel V definitief afzag van zijn aanspraken op het hertogdom Bourgondië - de erfgronden van zijn voorouders - en zijn
domeinen op het Italiaanse schiereiland behield. 3
1. Algemene inventaris van paarden en wagens
in de kasselrij van Ieper4
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In uitvoering van het bevel van Maria van Hongarije bleven
twee ongedateerde inventarissen bewaard. De eerste inventaris vermeldt per landbouwer het aantal (trek)paarden naar
geslacht (ruinen en merries). Deze lijst komt in zijn totaliteit
(op één uitzondering na, een vergetelheid?) overeen met de in
april (voor Langemark in mei) gedateerde individuele aangiften van de ontvangers van de dorpen en heerlijkheden. De
tweede inventaris vermeldt per landbouwer het aantal paarden en het aantal wagens. Tussen de beide inventarissen zijn
er vrij belangrijke verschillen. Het is trouwens niet uit te sluiten dat de tweede inventaris werd opgesteld in 1543 (of vroeger) in het kader van andere opeisingen van paarden. Immers,
in het dossier bevinden zich nog enkele stukken m.b.t. levering
van paarden in 1543.
De eerste inventaris vermeldt 1.427 paarden. Zij behoorden
toe aan 857 landbouwers. Het tweede document vermeldt dat
774 landbouwers 1.238 paarden en 638 wagens in hun bezit
hadden. Voor een aantal dorpen kunnen deze gegevens vergeleken worden met de kohieren van de tiendepenning 5 .
Steeds opnieuw zal men vaststellen dat het hier zonder twijfel
gaat om welstellende landbouwers.
Algemeen overzicht
(Bij de berekening van het relatieve impact van ieder dorp
werd voor de ontbrekende cijfers van het tweede document
het% van het eerste document overgenomen)
aantal doc.l
Iandb. paarden

aantal doc.2
Iandb. paarden

3 Alexandre

Henne,
Histoire de la Belgique
sous Ie règne de
Charles-Quint, 185859, dl VIII, p. 165-187.
4 Deze bijdrage is
gebaseerd op: Ieper,
Stadsarchief, Kasselrij
Ieper, tweede reeks, nr
52.
5 Zie: Het platteland
ten noorden van Ieper
in het midden van de
J6de eeuw. de penningkohieren van 1543. in:
Westhoek, jg 18
(2002), p. 7-34 (Zonnebeke), p. 59-80
(Beselare), p. 159-185
(Passendale), jg 20
(2004), p. 23-37
(Westrozebeke) en p.
173-212 (Moorslede).

wagens
%
5,2

aantal
48

%
7,5
15,4

Boezinge

51

74

%
5,2

50

75

Langemark

129

193

13,5

139

203

14,0

98

Bikschote

19

20

1,4

22

22

1,5

11

1,7

Brielen

24

38

2,7

24

37

2,6

22

3,4

Sint Jan

21

41

2,9

21

36

2,5

18

2,8

Sint Jacob

18

28

2,0

20

38

2,6

20

3,1

Westrozebeke

13

23

1,6

21

38

2,6

19

3,0

Zonnebeke

19

38

2,7

26

46

3,2

24

3,8

Geluveld

3

6

0,4

5

10

0,7

5

0,8

-----

Zandvoorde

9

15

1, 1

5

10

0,7

5

0,8

Houtem

9

17

1,2

9

16

1, 1

8

1,3

Beselare

28

50

3,5

15

30

2,1

15

Komen buiten

26

43

3,0

Nederwaasten

13

23

1,6

3,0
22

1,5

2,4
0,0

11

1,7

Hollebeke

4

8

0,6

10
4

8

0,6

4

0,6

Passendale

35

60

4,2

25

50

3,5

25

3,9

Crommenelst in
Vlamertinge

25

29

2,0

27

33

2,3

26

4,1

Beide Kapittels

8

9

0,6

5

6

0,4

3

0,5

Zillebeke

27

42

2,9

25

42

2,9

21

3,3

Wijtschate

54

103

7,2

51

95

6,6

45

7,1

De stad Mesen

6

14

1,0

5

14

1,0

5

0,8

Camer buiten en
Hofiande

10

18

1,3

18

35

2,4

16

2,5

Deulemont

0,0

De laten vander Haghe

2

4

0,3

0,3

0,0

Armentières

2

4

0,3

0,3

Verlinghem

1

2

0,1

0,1

0,0
0,0

Voormezele

35

60

4,2

38

58

4,0

21

3,3

Dikkebus

42

52

3,6

49

3,4

32

5,0

Moorslede

31

62

4,3

38
25

3,5

25

27

50

3,9

Hooglede

23

42

2,9

Staden

28

48

3,4

33

54

3,7

27

4,2

Gits

8

14

1,0

5

10

0,7

5

0,8

Ledegem

21

38

2,7

11

22

1,5

Il

0,0

7

13

0,9

12

1,7
1,9

Vijfde deel van Oekene

22

39

2,7

26

46

3,2

23

3,6

Vijfde deel van
Oostnieuwkerke

30

57

4,0

37

70

4,8

33

5,2

De stad Roeselare

9

12

0,8

Rollegem

3,1

0,0

0,8

Roeselareambacht

24

47

3,3

3,2

tHof tYseghem

17

33

2,3

2,2

Cleven in Langemark

11

21

1,5

1,5

857

1.427

100,0

0,0

Rumbeke, laten van
Caestre
Totaal

774

1.238

100,0

638

100,0

In het eerste document hebben we noch de totalen per dorp
of heerlijkheid, noch het woord peerden, ruin of merrie
getranscribeerd. De cijfers met asteriks zijn de ruinen.
In het tweede document hebben we eveneens de woorden
peert of peerden en waghene of waghenen niet in de transcrip-

tie opgenomen. Het eerste cijfers is het aantal paarden, het
tweede cijfer het aantal wagens.
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Het eerste document

Het tweede document

(f") J (ro)

(f") 1 (r 0 )

Omme by bailliu ende scepenen vander Sale ende Casselrie van Ypre te furnierene ter
ordonnantie ende bevele vander Majesteyt vander coninghinne regente, etca, van over
te sendene alle de treckpeerden ende merrien, wesende
ende bevonden binnen deser
casselrie van Ypre, metgaders
de naemen ende toenaemen
vander ghonen wie die toebehooren volghende ende naer
den vuytwysene vanden
beslotene leuren van huere
Majesteyt, ten wekken de
voornomden vander Zale
ende Casselrie obtempererende hebben de selve treckpeerden ende merrien ghedaen
enrolleren by de ontfanghers
ende ghecommitterde van
elcker prochie ende splete
vander gheheeler casselrie
ende senden die over der
voomomde Majesteyt by goeden verclaersse in ghescrifte
alle de prochien ende spleten
by ordene alzo hiernaer
volght. Alvoren

Achtervolghende den beslotene lettren, laste ende bevele
vander Majesteyt vander
coninghinne regente, etca,
inhoudene dat men debvoir
doen zoude omme te wetene
den nombre vande treckpeerden ende waeghenen om der
Konincklycke Majesteyt,
onzen gheduchten heere,
indient nood waere te dienene
m dese jeghenwordeghe
orloghe omme de artillerie
van zijnder Majesteyt te voerenen, metgaeders de buskruitte te zulcken gaigen als
de zelve lettren inhouden
ende verclaerssen. So eyst dat
bailliu ende scepenen vander
Sale ende Casselrie van Ypre
obtempererende ten zelven
bevele, hebben hemlieder
debvoir ghedaen omme te
wetene zoo vele treckperden
ende waeghenen men zoude
moghen recouvreren in elcke
prochie ende splete onder
hemlieder jurisdictie, danof
de namen ende toenamen
vander personen die de selve
treckpeerden ende waeghenen hebben hier naer volghende, elcke prochie by
ordene, ende eerst

Boesinghe

Boesinghe

Jan Volpondt (Wolput) 6, 1*
Willem Gheeraert, 2*
Pieter de Wyndt, 1
Pieter Anseels, 1
Jan Huugheman, 2
Willem Stevenin, 1
(f" J vo)
Vincent Stevin, 1
Jan de Coeman, 2
Anthonis de Grave, 2
Jan vander Camere, 1
Colaert de Seghelaere, 1
Ydoor Denys, 1
Wouter Gheeraert, 2*

merjoncvrauwe van Boesinghe, 2I7
Wouter Gheerart, 2-1
Jan Volpondt, 2-1
Willem Gheerart, 2-1
Jan Huugheman, 2-1
Pieter de Wijnt, 1- 1/2
Pieter Ancheel, l -Y2
de weduwe van Jan vander Elst, 2-1
Willem Stevin, 1-0
Pieter de Wynd de jonghe, 1-1
Victor Stevin, 1-1
Jan van Provijn, 1-1
(f" 1 V 0 )

6

Wezenlijke verschillen in de familienamen
tussen de algemene
inventaris en de individuele aangiften werden tussen ( ... )
vermeld.

7 Het document vermeldt steevast in
Romeinse cijfers het
aantal (treck)peerden
(hier het eerste cijfer)
en het aantal waegehenen (hier het tweede
cijfer).

Danneel Merssiaen, 2
Pieter de Schaestorre, 2
Maerten Metsu, 2*
Kaerle de Wintere, 1
Henderyck de Wintere, 1
Franche Moreel (Morel), 1
Christiaen de Hesschere (de Hessere), 1
Lyoen vander Haeghe, 1
Maertin van Hille, 1
Pieter Bogaert, 1
Jan Danneel (Dannel), 1
Jan vanden Mesone, 1
Jacob de Hondt (de Hank), 1
(f") IJ (ro)

Jan (Jacob) de Fyne, 2*
Maelen Da(e)mman, 2*
Jan Poot, 2*
Christiaen Dinghelsche (Dijnsse),
2*
Jan Outers (Auwters), 2*
Jan van Hellackere, 2*
Blasin Gheelbaert, 1
Jooris Heicke (Heke), 1
de wedewe vander Elst, 1
meestre Jan Marissael, 1
Rombout Melis, 1
de wedewe Hellackers, 4
Jooris Pauwels, 2*
Victor vander G(h)ote, 2*
Malin Mijsin, 2*
Willem de Heere, 1
Ollivier Pletsier (Plissier), 1
de wedewe Willem Colinbueden
(Colenbinde), 1
Pieter de Cocq, 1
Boudin vander Schinckele, 1
Pieter Snyck, 1
(f" IJ vo)

Gheeraert de Roy, 1*
Adriaen Gheeraert, 2*
Jan van Provijn, 2*
Sanders de Roy, 2*

Jan de Coopman, 2-1
Anthuenis de Grave, 2-1
Ydoor Denys, 1-1
Jan vander Camere, 1-\12
Lievin Caes, 1-Yz
Colaert de Zeghelare, 1-1
Danneel Messiaen, 2-1
Philips de Hond, 2-1
Maertins Metsu, 2-1
Franchois Moreel, 2-1
Willem Y sacq, 2-1
Jacob de Hond, 2-1
Jan Poot, 2-1
Jan de Hane, 1-1
Christiaen de Hessere, 1-1
Hendryc de Wintere, 1-1
Kaerle de Wyntere, 1-1
Rougier Meussone (ende) Lyon vander Haghe, 2-2
Jacob de Fine, 2-1
Malin Damman, 1-1
Jooris Bollaert, 1-1
Christiaen Dynsse, 2-1
Romboult Melis, 2-1
Jan Outers, 2-1
(f") 2 (r0 )
de wedewe van Jan van Hellackere,
4-2

Jan van Hellacker, 2-1
Jooris Pauwels, 1-1
Adriaen Gheerart, 1-1
Willem de Heere, 1-1
Ollivier Pletsier, 1-1
Blasin Gheelbaert, 1- 1 deen
meestere Jan Marissael, 1-1 deen
Monfraut Bekaert, 1-1 deen
Jan de Doerer, 1-1 deen
Malin Nisinhond, 2-1
Victor vander Gote, 2-1
Jan Ryckewaert, 1-1

Langhemaerck 8
Eerst, Kerckhofghilde
Joos Sanders, 1*
Jan de Rivel (de Ryvelles), 1
Pauwels van Dayseele (van Dadyselle ), 1*
Lievin Bollaert, 2
Sinte Lo(e)ysgheilde
Franche de Caesteckere, 2
Kaerle Cauwe, 2
Jake Bemart, 2
Jan Gheghier (Ghyeghyer), 2
Jooris Clays, 2
8 De aangifte werd
gedaan door Joris
Vlaminc, ontvanger

(f") IIJ (ro)

Ghilain (Gheleyn) vander Helst, 2

Langhemaerck
Joos Sanders, 2-1
Jan de Rivelles, 1-1
Wouter Nieulaet, 2-1
(f" 2 v 0 )

Lievin Bollaert, 2-1
Pauwels van Dadyseele, 1-1
Franche Pauwels, 2-1
Jan vanden UfI'ele, 1-1
Franche de Bode, 1-0
Jan Carre ende Pauwels van Dadiseele fs Lammins, 2-1
Joris van Hove, 2-1
Mael Mondt ende Willem Gheerart,
2-1
Lauwers vander Uffele, 1-1
Franche de Caesteckere, 2-1
Jaques Bernaert, 2-1

21

Pieter Canten, 2
Inghelin de Joncheere, 1
Boudin Amboult (Anboudt), 1
Joos Vyane, 1
Jans van Mersaelgeghilde
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Michiel Volcke, 1
Malin Vlaminck, 1
Pieter Colinbuen (Collebuen), 2
Pauwels Fransdom 2
Kaerle van Roo, 2
Clays de Bottelgier, 1*
Jan Mersseman, 1
Matheeux Witroot, 2
Michael Wouters, 1
France vander Beke, 1
Merckem Cornelleghilde
Maercx Bourry, 2
Ancheel van Monteberch, 2
Lyncken Batiels, 1
Vedast van Oosthove, 2
Roeland de Poortere, 1
de wedewe Jan Bollaert, 1
Lampsin Bollaert, 1
(f" IIJ vo)

Cornelis Zwanckaert, 1
Jan van Houcke, 2
Meeux Panckoucke, 1
Stevin de Smet, 1
Woestinghilde
Lyoen de Poortre, 1
Franche vander Elst, 1
Pieter Bisscop, 1
De wedewe Luucx de Keuwere, 1
Sinte Niclaeuxghilde
Pieter Stoet, 2
Franche de Muenick (de Muenyc),
2
Casin Holbeke (Hollebeke), 2
De wedewe Pauwels Liebaert, 1
Gillis de Poortre, 1
Maercx Provoost, 1
De Leteweghilde
Jan Roelock, 2
Franche Aernout, 2
Jan Buersse, 2
Jan de Blasere, 1
Jan Vlaminck filius Frans, 1
(f") IIIJ (ra)
Jan Meesghilde

Lodewyc de Walle, 2
Jan Vlaminck fi!ius Pieters, 1
Roegier de Poortre, 1
Jan Schalcke, 1

Joris Clays, 2-1
Jan de Brauwere, 2-1
Ghilein vander Helst, 2-1
Kaerle van Roe, 2-1
Kaerle Cauwe, 2-1
Jan vanden Bussche metghaeders de
wedewe van Pieter Moreel, 2-1
Christoffels Voghelin ende Pieter
Cuons, 2-0
Wouter vanden Berghe ende Pauwels Stoet, 2-0
Pieter Cabtin ende Joos Vijane, 2-0
Pieter Colenbuen, 2-1
(f") 3 (ra)

Mateux Witroot, 2-1
Pauwels Fransdom, 2-1
Clays de Bottelgier ende Michiel
Wouters, 2-1
Franche vander Beke, 2-1
Jan Volcke ende Malin Vlaminck,
2-1
Lyon de Poortre ende Franche vander Elst, 2-0
Pieter Bisscop ende de wedewe
Luucx de Pauwere, 2-0
Jan Sanders, 1-1
Casin van Hollebeke, 2-1
Franche de Muenick, 2-1
Pieter Stoet, 2-1
Gillis de Poortre, 1-1
Salin de Blonde ende Marcx, 2-1
Jan Roeloc, 2-1
France Aernoult, 2-1
Jan Bursse ende Jan de Blasere, 2-1
Jan Vlaminck fs Franz ende Jan Vlaminck fs Pieters, 2-1
Rougaer de Poortre ende Pauwels
Vlaminck, 2-1
Jan Schalcke, 2-1
Christiaen ûrm, 2-1
Lodewyc de Wals, 2-1
Pieter Vlaminck de jonghe, 2-1
Mahieu Huughe, 2-1
(f" 3 va)
Jan Stoet, 2-1
De wedewe Jooris Meilvert, 2-1
Jan Meilvert, 2-1
Phelips van Hove, 2-1
De wedewe Joris van Hove, 2-1
Pauwels Zwanckaert, 2-1
Joris Stoet, 2-1
Cornelis de Blasere, 2-1
Pauwels van Yngheland ende Jan
van Yngheland, 2-0
Pieter Vlaminck doude, 2-1
Pieter van Damme ende Feynssin de
Gronckele, 2-1
Pauwels van Damme, 2-1
De wedewe Jan Vlaminck, 2-1
Jan de Grave, 2-1
Pieter Adyc, 2-1
Jan Panckoucke ende Franche de
Bottelgier, 2-1
Jacob vander Camere, 1-0

Christiaen Oom (Orin?), 1* en 1
Jacob Oghe, 1
De Heedinghilde
Phfüps van Hove, 2
Pauwels Zwanckaert, 2
De wedewe Jooris van Hove, 1
Watervlietghilde
Pieter Vlaminck, 2*
Jan Stoet, 2
De wedewe Joris Meilvert (Mellevert), 2
Mahieu Huughe, 2
Jan Meilveirt (Mellevert), l
Roel Muelsghilde
Jooris Stoet, 2
Cornelis de Blasere, 2
Pauwels van Ynghelandt, l
(f' IIIJ v 0 )

Boudin Wanckaertsghilde
Pieter Vlaminc doude, 2
Vincent de Gronckele, 1
Pieter van Damme, l
Diericx Wanckaertsghilde
Jan Panckoucke, 1
Pauwels van Damme, 2
Hendric de Vandere, 2
Jan de Grave, 2
Jacob vander Camere, 2
Pieter Adin, 1* en 1
Cappelleghilde
Jacob van Damme, 2
Joos de Bottelgier, 2
heer Michiel Fagoot, 1*
de wedewe van Ghiselin de Waghenare, 1
Willem vander Cruuce, 2

De weduwe van Jan Vlaminck fs
Jans, 2-1
Vincent de Wevere, 3-1
Jacob de Portre ende Joris Canin, 21
Franche Stoet, 2-1
Jan Dinghelsche, 1-1
de wedewe Ghiselin de Waghenare,
2-1
Jacob van Damme, 2-1
(f') 4 (r 0 )

Willem vander Cruuce, 2-1
Jan Muerz, 2-1
Franche Vulsteke ende Pauwels
Bursse, 2-1
Jan de Poortre ende Jan Melevert,
2-1
Joris vanden Bussche, 2-1
De weduwe Christiaen Ruebrecht,
2-1
Pieter Bogrand, 2-1
Ancheel de Clercq ende Pieter de
Poortre, 2-1
Maercx van Vlamertinghe, 2-1
De wedewe Jans vander M uelene,
2-1
Passchier Crabbe, 2-1
Jan de Povere ende Denyz vanden
Broucke, 2-1
Jan Vlaminck fs Jaques, 2-1
Lampsin van Nieukercke, 2-1
Jan de Gaend, 2-1
Clays Struve, 2-1
Kaerle Ruebrecht, 2-1
Lankin Schoonjanz ende Jan Volpond, 2-1
Danneel Struve, 2-1
Maheux Huughe ende Jan Erckenboult, 2-l
Pauwels Ryckeman ende Pieter
Struve, 2-1
Jacob Colinbuen ende Christiaen
Ruebrecht, 2-1
de wedewe Lodewyc Voghelin ende
Phz1ips vander Brigghe, 2-1
Benedictus vanden Bussche, l - l
(f' 4 v 0 )

sProostghilde
Jan Willoot, 2
Malin de Blonde, 1
Jan Stoet fi/ius Jans, 2
(f') V (r0 )
Jooris Canin, 1
Pieter Clays, 1

Wittaersghilde
Jan Volpon(d)t, 2
Vincent de Witte, 1
Matheux Sanders, 1
Vincent van Inghelandt, 1
de wedewe Jan Vlaminck, 2

Maercx Boey, 2-1
Ancheel van Montenberch, 2-1
Jan van Houcke ende Vedast van
Oosthove, 2-1
Adriaen Lansaem ende Willem de
Wilde, 2-1
Twijf van Jan vander Mote, 2-1
Servaes Zwinghedau ende Lampsin
Bollaert, 2-1
Meeux Panekoucke ende de wedewe
Jan Bollart, 2-1
Jan Willoot, 2-1
Jan Stoet, 2-1
Malin de Blonde ende Pieter van
Dyckel, 2-1
Malin de Brauwere ende Pieter
Clays, 2-1
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de wedewe Franche Stoet, 2
Pieters van Cruseghilde
Jan Vlaminck filius Jaecques, 2
Passchier Crabbe, 1
de wedewe Jans vander Muelen, 2
Jan de Gaendt, 2
Lampsin van Nieukercke, 2
Clays vanden Broucke, 2
Jan de Povere, 1
Clays Struve, 1
Maercx van Vlamertinghe, 2
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Maelstafsghilde
Danneel Struve, 2
de wedewe Jan vanden Walle, 2
Willem Meilvert (Mellevert), 1
(f" V v 0 )

Monteberchghilde
Matheux Huughe, 2
Pauwels Ryckeman, 2
Benedictus vanden Busche, 1
Joos Lansaems pachter, 1
Pieter Struve, 1
Phfüps vanden Berghe, 1
Jacob Colinbuen (Coellebuen), 2
Christiaen Ruebrecht, 1
Staenis (Stacyns) Cocxghilde
Jan Muers, 2
Franche Vulsteke, 2
Pauwels Burse (Buersse ), 2
Keingeberchghilde
Jan de Poortre, 1
Jooris Bussceet (Busscert), 2
Pauwels de Voghelare, 1
Ancheel de Clercq, 1
Jan van Nieukercke, 1
de wedewe Clais Ruebrecht, 2
De Coudghilde
France Pauwels, 2
(f") VJ (r0 )

Jooris van Hove, 2
Jan vanden Uffie, 1
Malin Mondt, 1
France de Bode, 1
de wedewe Lampsin van Dadiseele
(van Dadyselle), 1
Lauwers vanden Uffie, 1
Willem de Vynck, 1
Beicscooten

Beicscoten

Jan de Backere, 1
Jan Vander Gheelsuene, 1
Anceel Bemaert, 1

Willem Moenin ende Lievin Storm,
2-1

Jan van Belle, 1
Adriaen Vierin (Vieren), 1
Jan Stoet, 1
Mael van Zypen, 1
(f' VJ v 0 )
Joos Yft, 1
de wedewe Mael vander Elst, 1
Willem Moenin, 1
Jan van Schindele (van Schendele)
ende zyn broedere, 2
Pieter Tancke, 1
Adriaen Yft, 1
Kaerle vanden Broucke, 1
Jan Eekout, 1
Lievin Storm, 1
Jan van Leene, 1
Pieter de Brauwere, 1*
Jan Velmare, 1

Jan de Backere ende Jan Vander
Gheelsuene, 2-1
(f') 5 (r 0 )
de wedewe Malin vander Elst ende
Adriaen Vierin, 2-1
Gillis Pierin ende Joos Yft, 2-1
Christiaen vanden Bilcke ende Mael
van Zypen, 2-1
Ancheel Bernaert ende Pieter de
Brauwere, 2-1
Victor vanden Lende ende Pieter
Tancke, 2-1
Jan Bierman ende Adriaen Yft, 2-1
Jan vanden Leene ende Pieter Odolf,
2-1
Venant Spillaert ende Adriaen
Cnockaert, 2-1
Jan van Schindele ende Jan Cloet,
2-1

Brielen

Brielen
de wedewe Jans Ymmeloot, 2*
haeren pachtere, 2
Omare Canin (Scanin), 1
(f') VU (r 0 )
Clays Meeussone (Meusuene), 1
Touchain de Puudt, 2
Franche van Hille, 1
Jooris Lauwerin (Lannerrin), 2
Jacob de Coninck, 2
Victor de Witte, 1
Jan vanden Broucke, 2
Lonis vander Haghe, 4
Jan de Leghere (de Leegher), 2
Pieter Wouters, 1
Gillis de Heesschere, 1
Bertram Canin, 1
Michiel vander Coutre, 2
Jooris Scarre, 2
Maertin Meese, 2
Jan Witing (Witlinc), 2
Pauwels Wouters, 1
Pieter de Backere, 1
Maercx Baelde, 1
Jan Dael, 1
Lampsin Patvo(e)rt, 1

De wedewe van Jan Ymmeloot, 4-2
Jan Witing, 2-1
Maertin Meese, 2-1
Jooris de Leghere, 2-1
Jan de Leghere, 2-1
Louis vander Haeghe, 2-1
(f' 5 v 0 )
Jan vanden Broucke, 2-1
Jacob de Sconinck, 2-1
Jooris Lauwerin, 2-1
Lampsin Patvoort, 2-1
Toussain de Puudt, 2-1
Gillis de Hesser, 1-1
Caerle Patvoort, 1-0
Pieter Wouters, 1-1
Franche van Hille, 1-1
Pauwels Wouters, 1-1
Denys Meeussuene, 1-1
Omare Canin, 1-1
Maercx Baelde, 1-1
Victor de Witte, 1-1
Jan Dael, 1-0
Pieter de Backere, 1-0
Michiel vanden Scoutere, 1-1
Bertram Danin, 1-1

(fO) 6 (r 0 )

(f' VIJ v 0 )

Sint Janz

Sint Janzprochie

Jan Bone (Boone), 1
den pachter ten Hoghen Ziecken, 3
Joos Cons (Coonus?), 3
Jan Vlaminck, 2*
Jasper Stevenin ( Stieven), 2
de wedewe van Jacob Dinghelsche,
2
Jooris Braem, 2
Jan Merhane (Merelaene), 1
Jan Bollaert, 3
Meux Cnockaert, 2
Salen de Gandt (de Gaent), 2

Jan Borrewal, 2-1
Willem vander Zyppe (ende) Malen
van Merren, 2-1
Joos Cons, 2-1
Jan Vlaminck, 2-1
De wedewe van Jacob Dinghelsche,
2-1
Jooris Braem, 2-1
Jan Merlehane, 2-1
Jan Bollaert, 2-1
Salin de Gaend, 2-1
Meeux Cnockaert, 2-1

25

Pauwels Meilvert (Mielvert), 2
Maercx de Quicke, 2
Jan van Noordovere, 2
Jooris Seys, 2
Franchois Be(e)mart, 2
Sanders Caloien (Caloen), 2
Jacob van Eecke (van Eeken), 3
Jacob de Witte, 1
(f") VIIJ (ra)
de muelnaer van Roosekinsmuelene,

(f" 6 va)

1

26

Pauwels Meilvert, 2-1
Jasper Stevenin, 1
Jacob vander Eecke, 2-1
Jacob de Witte, 2-1
Jan van Noordovere ende Lauwers
de Coene, 2-1
Maercs de Quicke, 2-1
Pieter Deleneif ende Sanders
Caloen, 2-1
Franchois Bemaert, 2-1

den ontfangher vander Hoghen
Ziecken, 1*
Sint Jacobs
Maercx de Quicke, 2
Jan de Witte, 2
Jan Behaghele, 2
Pieter Pauwels, 2
Joos de Ruusschere, 2
Jan Bastiaen, 2
Jan vander Donct, 2
Jan Backaert, 2
Joris van Ypre, 1
Maillaert vander Heijde, 1
Pauwels Calmein, 1
Pieter de Grave, 1
Sael Tytte, 2
Pieter Langhedul, 1
Jacob de Haze, 1
(f" VIIJ va)
Jan de Ber(d)t, 1
Franchois Staessin, 2
Willem van Scooten (van Schoten),

De prochie van Sint Jacobs
Franchois Ryckewaert, 2
Louis van Ypre, 1
Pauwels Calmein, 1
Jan vander Donct, 2
Franchois Heugaert, 1
Mael vander Heyde, 1
Maercx de Quicke, 4
Jan Bakaert, 2
Pieter Moenins, 2
Pieter Langhedul, 2
Adriaen Willems, 1
Jan de Berdt, 2
Jacob de Haze, 1
Franchois Staessin, 2
Willem van Scooten, 1
Jan Behaghele, 3
Salin Tytte, 2
Joos Goeman, 1
Jan de Witte, 2
Willem de Vynck, 1

1
(f") 7 (ra)
Jan Bastiaen, 2
Joos de Ruusschere, 2
Pieter Pauwels, 1

Roosebeke9
Andries van Marrem, 2
Paes Lotin, 2
Jacob de Burchgrave, 2
Ollivier de Duvere, 2
Matheeux van Roosebeicke, 2
de wedewe Jan Huughe, 2
Andries Vlaminck, 1 en 1*
Thomaes van Damme, 2
Aemouldt van Damme filius Loys,
2
de wedewe Clays Wielandt, 2
Jan de Clercq, 1

Roosebeicque
Andries van Marrem, 2-1
Ollivier Duvere, 2-1
Andries Vlaminck, 2-1
Passchier Lotin, 2-1
Jacob de Burchgrave, 2-1
Willem vander Lende, 2-1
Joos Sys, 2-1
Willem de Veltere, 2-1
de wedewe Clays Wielandt, 2-1
de wedewe Jan Huughe, 2-1
Thomaes van Damme fs Jans, 2-1
(f" 7 va)

(f") IX (ra)

Pieter Zwanckaert, 1
Jan de Clercq, 1*

Mateux van Roosbeke, 2-1
Amouldt van Damme fs Loys, 2-1
Pieter Zwanckaert, 2-1
Jan de Clercq, 2-1
Charles de Brune, 2-1
Jan vander Trysse, 2-1
Kaerls van Henau, 1-1 bastart

9 De aangifte werd
gedaan door Jan
Minne, ontvanger.

Ancheel vanden Cruuce (ende) Joos
Minne, 2-1
Rouger de Cocq, 1-0

Zunnebeicke

Zonnebeke

mynheere den abdt, 2*
mevrauwe vander Nunnebussche,
2*
de wedewe van Joos Traetsaert
(Traessaert), 2
Jan Ryckeman 10 , 2
Franchois de Smittere (de Smijter),
2
Joos vanden Bussche, 2
Passchier Porret (Paerent), 2
Staessaert vander Haghe, 2* of 2
Maercx Priem, 2
Denys de Grave, 2
Maelke(n) vanden Bussche, 2
Denys Reto(e)n, 2
Heindryc de M uelnare, 2
Heindryc van Robays, 2
Heindryck de Sot, 2

de wedewe van Joos Traetsaert, 1-1
Kaerle Traetsaert, 2-1
Loy Mathys, 2-1
Maercx Priem, 3-1
Cornelis de Povere, 1-1

(f" IX v 0 )
Jacob de Snick, 2
Kaerle Traetsaert (Traesaert), 2
Malen Bentin, 2
Loy Mathys, 2

(f") 8 (r 0 )
Jan de Olieslaghere, 1-0
Jacob de Snic, 2-1
Pieter Goduun, 2-1
Gillis Schoonjans, 1-0
tcloostre vanden cloostre 12 (van)
Nunnebussche, 2-1
den pachter vanden cloostre van
Zunebeke, 2-1
Hendrijc de Zot, 1-1
Jan Dael de jonghe, 2-1
Bentin vander Mersch, 1-1
Sanders Reingout, 1-1
Jan vanden Vivere fs Joos, 2-1
Denijs de Grave, 2-1
Franchois de Smittere, 2-1
mynhere den abdt van Zunnebeicke,
2-2
Heyndric de Muelenare, 2-1
Jan Ryckeman, 2-1
Jan Caes, 2-0
Christiaen Ryckewaert, 2-1
Staessaert vander Haeghe, 2-1
Joos vanden Bossche, 2-1
Malin Bentin, 2-1
(f" 8 v 0 )

Ghelevelt 11
Maertin Everaert, 2
Jan vander Mersch, 2
Willem Bosset (Bosseete), 2

Gelevelt
Jan Ghesquiere, 2-1
Maertin Everaert, 2-1
Jan vander Mersch, 2-1
Wouter vanden Male, 2-1
Willem Bosseet, 2-1

Zandvoorde

Zandvoorde
Jan Berch, bailliu, 2
Jan Penneyt (Penet), 2

10 Wordt tweemaal na

elkaar vermeld in het
document.
11 De aangifte werd
gedaan door Alardijn
de Fevere, ontvanger.
12 Sic, moet waarschijnlijk zijn: den
pachter vanden cloostre.

(f") X (r 0 )
Anthueniz de Breyne, 2 en 1*
Jan Deleneif (Delenef), 2
Maercx vanden Steene, 1
Agarant Cornelie, 1
Ghilain Valies, 2
Pieter van Perren, 1
Jan Heelbe (Hoelbre?), 1

Houthem
Jaques Nollet, 2
Pieter de Robbere, 2

Anthuenis de Boeyne, 2-1
Jan Berch, 2-1
Jan Deleneif, 2-1
Jan Penneyt, 2-1
Aggerant Comelie, 2-1
(f") 9 (r 0 )

Houttem
Jaques Nollet, 2-1
Jan Foubeert, 2-1
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Jan Foubeert, 2
Pauwels vanden Steene, 2
Jan Paesschesone, 2
(f' X

V

0
)

Joos Bryckaert, 2
de wedewe van Pieter Paesscheseune,
2
de wedewe van Jacob Stoetkin
(Stoutkin), 2
Wouter Ghesquiere, 1

de wedewe van Jacob Stoetkin, 2-1
Pieter Paesschensone, 2-1
Pieter de Robbere, 2-1
Pauwels vanden Steene, 2-1
Mahieu Delevoye, 2-1
Joos Bryckaert ende Wouter
Ghesquiere, 2-1

Becelare

28

Andries Nollet, 2
Anthuenis de Drivere, 2
Boudin van Nieukercke, 2
Boudin de Snick, 2
Corneliz Waermoes, 2
Denys van Eeke, 2
Danneel vanden Steene, 2
Gheera(e)rt van Steenkiste, 2
Jan van Eecken (van Eeke), 2
Jan Kersteloot (Kesteloet), 2
(f') X1 (ro)
Jan Spillebeen, 2
Jan Coolsaet, 2
Joos vander Haeghe, 2*
Kaerle vander Vist, 2*
Luucx de Grave, 2
Maertin Pauwels, 2
Pieter vander Dolaeghe, 2
Willem Cappelle, 2
de wedewe Joos de Capmakere, 2
de wedewe Mathys vander Merrie
(vander Meery), 2
Pieter vander Strate, 2
Pieter Crop, 2
Jan van Dickele, 1
Pieter de Bottelgier, 1
Danneel de Bottelgier, 1
Clays Terryn, 1
Gillis vanden Woestine, 1
Gillis Temmerman, 1
(f' XJ V 0 )
Comene bouten metten Tenemente

Jan de Keerle, 2
Gresolis vander Stalle, 2
Mahieu Pinkeel (Pinckel), 2
Joos Spillaert dit Robbere, 2
Malin de Deghene, 2
Pierchon van Maercke, 2
Wouter vander Mersch, 2
de wedewe van Jan de Breme (de
Brenne), 2
Michiel vanden Berghe, 2
Willem Bertin, 2
Jan Bouchout, 2
Jacob de Poutre, 2
Malin Paesschesone, 2
Danneel vanden Berghe, 2
Roeger Onghereedt, 2
Willem de Molin, 2

Becelare

Maerten Pauwels, 2-1
Jan van Eeke, 2-1
Cornelis van Eeke, 2-1
Cornelis Waermoes, 2-1
(f' 9 v 0 )

de wedewe van Mathys vander
Mersch, 2-1
Anthuenis de Drivere, 2-1
Jan Spillebeen, 2-1
de wedewe van Joos de Capmakere,
2-1
Pieter vanden Dolaeghe, 2-1
Boudin de Snick, 2-1
Willem Cappelle, 2-1
Jan Coolsaet, 2-1
Pieter Crop, 2-1
Joos vander Haeghe, 2-1
Mathys van Nieukercke, 2-1

Comene Bouten metten Tenemente

Grisolis vanden Stalle
Joos Spillaert
Jan van Driessche
Jan de Keerle
Mael de Deghene
(f') 10 (r 0 )

Michiel vanden Berghe
Mahieu Pinckeel
Wouter vander Mersch
Pieter van Marcke
Noë! Dauchet
Passchier Ghesquier
de wedewe van Jan de Breyne
Willem Bertin
Jan Bouchoudt
Jooris Willeman

Jan Canin, 2
Jan de Keerle, 1*
Anthuenis Felerie (Febere), 1
Joos de Turck, 1
(f') XIJ (r 0 )
Colaert van Dorpe, 1
Jooris Tewittepoorte, 1
Jan Mo( o )rtier, 1
Kaerls vanden Cruusee(c)ke, 1
Danneel vander Haghe, 1
Jan van Driessche, 1

Jacob de Poutere
Ruge vande Note
Danneel vanden Berghe
Mael Paesschesone
Joos Sobery
Jan Canin
Ruge Vughereedt
In Tenemente

Clays Maerten, een ghetreck
(f' 10 v 0 )

Nederwaestene

Nederwaestene

den bailliu vanden Bussche, 2*
de wedewe van Roegier de Vett( e)re,
!*en 1
Alardin de Miere, 2
Jan Biere, 2
Ponthus vander Quellerie, 1
Michel vanden Berghe, 1
Jan Roncheau (Roncheu), 1
Michiel de Wilde, 1

den pachter vanden goede ten Bussche, 4-2
Allaert de Miere, 2-1
Kaerle vander Beke, 2-1
Laureins de Proyt, 2-1
Jan Laigneel, 2-1
Jan Rousseau, 2-1
Jan Hooft, 2-1
Jan Bierm, 2- 1
Mael van Blaren, 2- 1
Michiel de Wilde, 2-1

(f' XIJ v 0 )

Kaerlot Delbeke, 2
Laurens Dupret (de Pre), 2
Mael van Blaren, 2
Jan Linneel, 2 en 1*
Pieter Bossaert, 2
Hollebeke

Gillis de Weirs, 2
Passchier Ghesquiere, 2
Willem Troost, 2
Jan Spindewyndt (Spinnewyndt), 2

Holbeike

Myclo Masclin, 2-1
Jan Spindewind, 2- 1
Gillis de Weirs, 2-1
(f') 11 (r 0 )

Jan Paesschezone, 2- 1
Passchendale

Jan van Langhemersch, 2*
(f') XIIJ (r 0 )

Pieter Adaem, 2
Boudin van Roosebeke, 1* en 1
Anthuenis de Man, 1*
Maercx de Grave, 2
Grisolis Vust, 2
Cornelis vanden Vivere, 2
Roegier vander Faelge, 2
Gillis van Roosebeke, 2
Jan vander Borcht, 2
de wedewe Colaert (Elaert) van
Eeken, 1
Franchois Stoet, 1
Jan Godderis, 2
Augustin Moreel, 1
Joos vanden Bussche, 2
Jan de Wale doude, 2
Jacob vander Faelle (vander Faelge),
2

Thomaes van Damme, 2

Passchendale

Pieter Adaem, 2-1
Boudin van Rosbeke, 2-1
Maercx de Grave, 2-1
Grysolis Vust, 2- 1
Rougier vander Faille, 2-1
Gillis van Roosbeke, 2-1
Gillis de Clercq fs Andries, 2-1
Jan van der Borcht, 2- 1
Jan Godderis, 2-1
Jan de Wale doude, 2-1
Jacob vander Faille, 2-1
(f' 11 v 0 )

Jan de Wale de jonghe, 2-1
Gillis de Clercq, 2-1
Jan de Qua, 2-1
Cornelis Wouterloot, 2- 1
Pieter de Handpoortre, 2-1
Gillis de Burchgrave doude
Wouter Wouterloot, 2- 1
Thomaes de Commere, 2-1
Kaerle vanden Pitte, 2-1

29

Jan de Wale de jonghe, 2
Ghiselin de Cocq, 1
Joos Wouterloot, 1
(f" XIIJ v 0 )

30

Jan Wouterloot, 1
Jan de Qua, 2
Jan de Coninck, 1
Cornelis Wouterloot, 2
Pieter de Handpoort(e)re, 2
Gillis de Burchgrave doude, 2
Gillis de Burchgrave de jonghe, 2
Wouter Wouterloot, 2
Kaerle vanden Pitte, 2
Joos van Haverbeke, 1* en 1
Zeghers Steevaert, 2
Jan de Grendele, 2
Pieter de Kemele, 2
Thomaes de Grave, 2

Joos van Haverbeke, 2-1
Zeghers Steenaert, 2-1
Jan de Grendele, 2-1
de wedewe Pieter de Rommelare, 21
Thomaes de Grave, 2-1

(f") XIIIJ (r 0 )

Cromrnenelst in Vlamertinghe

de wedewe van Nicolais Vuyttenhove, 2*
Ghilain (Gheleijn) Staessin, 2
Victor de Puudt, 2
Gillis vander Beke, 2
De wedewe van Adriaen Heneman
(Heman), 1
De wedewe Gillis de Band(e), 1
Willem Boddaert. 1
Pieter vander Muelene, 1
Heindryck vanden Berghe fi/ius
Joris, 1
Clays de Puudt, 1
Franchois de Puud, 1
Joris E( e )waert, 1
Clays Metsu, 1
Jan de Witte, 1
Colaert Masin, 1
Passchier Ovare, 1
Michiel de Witte, 1
Willem Canin (Cannijn), 1
Raem Hardeman, 1
Pieter Hardeman, 1
(f" XIIIJ v 0 )

Maerten de Clercq, 1
Heindryc de Wintere, 1
Jooris Danneels (Dannes), 1
Willem de Puudt. 1
Kaerle Huussone, 1

Crommenelst in Vlamertinghe

Willem Boddaert, 1-1
(f") 12 (r 0 )

Franchois van Gheelseune, 1-1
Adriane Heman, 1-1
Hendryc vanden Berghe fs Joris, 11
Victor de Pud, 2-1
Ghilain Staessin, 1-1
Kaerls Bouderaven, 1-1
Franchois de Puud, 2-1
Jooris Eenwaert, 1-1
Jan de Witte, 2-1
Nicolaes Vuttenhove, 2-1
de wedewe Gillis de Band, 1-1
Willem de Puud, 1-1
Gillis vander Beke, 2-1
Jan Bigghe, 2-1
Jan de Puud, 1-1
Passchier Ovare, 1-1
Michiel de Witte, 1-1
Willem Canin, 1-1
Raem Hardeman, 1-1
Pieter Hardeman, 1-1
Maertin de Clercq, 1-1
Christiaen Lievin, 1-1
(f" 12

V

0
)

Claes Metsu, 1-1
Clays de Puud, 1-0
Hendryc de Wintere, 1-1
Pieter van Hende, 1-1
Capitel in Kemrnele

Beede capittels

(In Kemmele)
Pieter de Puudt, 2
Mael de Heere, 1
Pierchon Mahieu, 1
Jan de Coninck, 1
Pauwels de Vryere (de Vriere), 1*

Pieter de Puud, 2-1
Jan de Coninck, 1-0
de kinderen Christiaen Bartier, I-

(In Vlamertinghe)

(f") 13 (r 0 )

l

Mael de Heere, 1-1
Pierchon Mahieu, 1-0

Jacob Pierin, 1
Pieter Gheelbaert, 1
Jan Hantoen gheseyt Tibault, 1
(!")XV (r 0 )

Zeilbeke 13

Zeilbeicke

Jacob van Comines, 2
Gheeraert Minne, 2
Franche vander Mersch, 2
Andries de Beer ende Ollivier Acket,
tsamen 2
Anthuenis de Joncheere, 2
Joos de Puudt, 2
Mael Bentin, 2
Heindryc van Constantinoble ende
Jan van Becelare, tsamen 2
Jan Hooft, 2
Michiel van Becelare ende Casin
Delemiere, tsamen 2
Mael Rebbelen (Hebbelin), 2
Loy de Hond(t), 2
Jooris vanden Berghe, 2
Jacob vanden Berghe ende Jan Stalin, tsamen 4
Roeland(t) de Corte, 2
de wedewe Bollaerts, 2
Willem van Comines ende Jan de
Rondt, 2
Christiaen Ryckewaert, 2
Inghelin (Ynghelram) Verkin (Vertrin), 2
Denys vanden Leene, 2
Pieter Bariseel ende Jan de Capmakere, 2

Jacob van Comines, 2-1
Gheeraert Minne, 2-1
Hendryc van Constantinoble, 2-1
Anthuenis de Jonchere, 2-1
Mael Bentin, 2-1
Joos de Puud, 2-1
Loy de Hond, 2-1
Jacob vanden Berghe, 2-1
Roeland de Corte, 2-1
Jan de Capmakere, 2-1
de wedewe van Passchier Bollaert,
2-1
Raem Vercken, 2-1
Jan Houckaert, 2-1
Denys vanden Leene, 2-1
Mael Hobbelin, 2-1
Jooris vanden Berghe, 2-1
Jan van Becelare (ende) Jan de
Hond, 2-1
Pieter Calf ende Mathys vanden
Berghe, 2-1
(f" 13 v 0 )
Joos Hebben ende Willem van
Cominis, 2-1
Willem de Beer ende de wedewe Bollaerts, 2-1
Vincent de Witte, 2-1

(f" XV v 0 )

13 De aangifte werd
gedaan door Caerle
van Houcke,
ontvanger.

Wijtscate

Wytscate

Passchier Spillaert (Spilgaert), 2
twyf van Willem vanden Bussche, 2
Jan Pryeel gheseyt Clucht, 2
Clays Beye, 2
Mahieu Hooft, 2
Clays Hooft, 2
Pietre Leplu, 2
Jan Spillaert (Spilgaert), 2
Pieter Riveel (Reneel) ende de
wedewe van Jan Woussin, elc 1,
comt 2
Jooris Blondeel, 1
Jan U silge, 2
Sohier de Vacht, 2
Pieter de Smet, 2
Jooris Voet, 1
Jan Ghesquiere, 2
de wedewe Pieter Passchin, 2
Jan de Carpentier, 3
Joos Delequellerie, 2
Franchois vanden Bussche, 2
Heindryck Spindewynt, 1

Passchier Spillaert, 2-1
twijf Willem vanden Bussche, 2-1
Kaerle vanden Bussche ende Heindryck Spindewynt, 2-1
Clays Beye, 2-1
Mahieu Hooft ende Heindryck Stalin, 2-1

(f") XVJ (r 0 )
Pieter Wittocq de jonghe, 2
Ollivier van Becelare, 2
Jacob de Roo, 2

(!") 14 (r 0 )
Casin Godschalck ende Joos Woussen, 2-1
Claes Hooft, 2-1
Jan vander Mersch ende Jan Platevoet, 2-1
Pieter de Leu, 2-1
Jan Spillaert, 2-1
Pieter de Reveel (ende) Passchier de
Hane, 2-1
Jooris Blondeel, 1-0
Jan Usilge, 2-1
Sohier de Vacht, 2-1
Pieter de Smet, 2-1
Jooris Voet, 2-1
Jan Ghesuiere, 2-1
Pieter Passchin, 2-1
Jan de Carpentier, 2-1
Joos Delequellerie, 2-1

31

32

Jan Platevoet, 2
Willem Bollaert, 2
Lyoen Ysacq, 1
Joos vander Eecke, 2
Canin vander Cruce, 2
Passchier de Hane, 2
Thomaes Wittocq, 2
Willem de Ruemere, 2
Willem Briggheman, 1
Gillis de Keerle, 2
Michiel vander Mersch, 3
Franche de Bels, 4
Casin vander Cruuce, 1*
Maerten Wittocq, 3
Kaerle Bossaert, 1
Pieter Merssiaen (Messiaen), 2
Jan Deleplancke (Delplancque), 2
Canin Dieusaert, 2
(f' XVJ v 0 )
Franchois de Witte, 2
Luucx van Laren, 2
de wedewe van Mael Borrewal, 2
Passchier Dieusaert, 2
Pieter van Essenbeicque, 2
Kaerls Spillart (Spilgaert) dit Robbere, 2
Jacob vander Mersch, 2
Kaerle Spillaert (Spilgaert) dit Bastaert, 2
Jooris van Kemmele ende Passchier
de Vacht, elc 1, comt 2
Jacob de Keerle de jonghe, 2
Pieter de Coninck, 3

Jan Bau, 2-1
(f' 14v0 )
Pieter Wittocq, 2-1
Anthuenis de Hond, 2-1
Jacob de Roo, 2-1
Willem Bollaert, 2-1
Jan de Keerle ende Jooris van Kemmele, 2-1
Lyoen Ysacq, 3-1
de weduwe van Jan Halewin,
2-1
Thomaes Wittocq, 2-1
Willem de Ruemere, 2-1
Gillis de Keerle, 2-1
Michiel vander Mersch, 3-1
Franche de Bels, 4-2
Maertin Wittocq, 3-1
Pieter Messiaen, 2-1
Jan Delplancke, 2-1
Christiaen Dieusaert, 2-1
Luucx van Laerene, 2-1
(f') 15 (r0 )
de wedewe Passchensoons,
2-1
Passchier Dieusaert, 2-1
Pieter van Essenbeke, 2-1
Franche Mahieu, 2-1
Jacob vander Mersch, 2-1
Caerle Spillaert, 2-1
Pieter de Coninck, 2-1

De steide van Meesene

De steide van Meesene

mervrauwe van Meessene, 2*
Merlin Cazier ( dienare van de
copina), 4*

Tcloostre van Meesen, 2-1
Merlin Casier, 4-1
Jan ... (sic), weerd inden Zwarten
Leeu, 4-1
Thomaes de Hem, 1-1

(f') XVIJ (r 0 )
Jan van Eecken (dienare van den
copina), 2
Danneel Walewein (Walwein, lansman ), 2
Franche van Thorou(d)t (lansman),
2

(f" 15 v 0 )
Franchois van Thoroud, 2-1

De Camere bouten metten
Hoflande

Camere bouten

(Camere buten)
Christiaen vanden Walle (lansman),
2*
Clays Woussin, 2*
Jacob de Hane (lansman), 1
Franche Duhem (de Hem), 1
de wedewe Casin de Hertoghe
(Camer buten in Wytscate), 2*
Pieter Rake (onder de selve Camer
in Kemmele), 2
Noë! Asset (in Comene onder selve
Camer), 2

Franchois de Hem, 1-0
Chaerls van Blaren, 2-1
Jacob de Hane fs Mahieu, 2-1
Jacob de Coninck (ende) Jan de
Coninck, 3-1
Clays Woussin, 2-1
Christiaen vanden Walle, 3-1
Jan vander Mersch fs Franche, 2-1
de wedewe van Casin de Hertoghe,
2-1
de wedewe Malin van Belle, 2-1

(Hoflant in Wytscate)

(f') 16 (r 0 )
Pieter Rake, 2-1

Willem vander Strate, 2
Joris vander Strate, 2
Pauwels van Hulle, 2

Jan Barey, 2-1
Jooris Tack, 2-1
Noë! Asset, 2-1
Jan Heyt fs Nicasin, 2-1

(Noch binder stede van Meessene14)
Thomaes Duhem, 2

Thoflandt
Willem vander Strate dit Eilaert, 21
Jooris vander Strate dit Eilaert, 2-1
Pauwels van Hulle, 2-1

(f" XVIJ v 0 )

Dulsemont

Dulsmont
(blanco)

33

faillanten
(f" 16 v 0 )

(blanco)
(f") 17 (r 0 )

Voormiseele 15

Voormizeele

mynheere den proost van Voormiseele, 4 16
Willem Casier, 2* en 1
Jan Huussone, 2
Adriaen de Robbere, 1* en 1
Pieter Veile, 2
Augustin de Puudt, 1
Clays Spill(i)aert, 1
Gillis Serus (Serru), 1
Jan Fondefle, 3
Mael Vulsteke, 2
Jan Marschalck dit Borreij, 2
Boudin de Clercq, 1
Maerten Acanche, 1
Christiaen Mauwers, 2

Mynheere den proost van Voormezele, 4-1
Pieter Volpond, 2-1
Jan Damman dit Jaeghere, 1-0
Bernaert Huussuene, 1-1
Pauwels Costenoble, 2-1
Clays Spillaert, 2-1
Hendryck Rabaud, 2-1
Boudin de Coercy, 1-0
Maertin Acanse, 1-1
Willem Casier, 2-1
Adriaen de Robbere, 1-0
Aventure Mulet, 3-1
Jan Marschalck gheseit Borez, 2-1
Jooris Tack, 2-1
Christiaen Mauwers, 1-0
Ghilain de Wintere, 1-0
Abraham Mahieu, 2-1
Willem Mahieu, 2-1

(f") XVIIJ (r0 )

14 Zonder twijfel verfeten onder Mesen.
5 De aangifte werd
gedaan door Pieter
Veile, ontvanger.
16 Zowel ruins ende
merrien.

Kaerle de Jonghe, 1
Pieter Volpon(d)t, 1
Abraham Mahieu, 3
Philips Goudinoghe (Goudenooghe), 1
Mael Melis, 1
Michiel de Ber(d)t, 2
Pieter Moreel, 1
Clays van Kemmele, 2
Jan Rabau(d)t, 1
Mahieu de Clercq, 1
Zol Avegheer, 1
Jan Claerbou(d)t, 2
Pieter Corne(n), 4
Mael Bogrant (Beaugrandt), 1
Pieter Lamsone (Lamssuene), 2
de wedewe van Brixis de Grave, 1
Heindryc de Keerle, 1
Jan Rake, 1
Ghilain de Wintere, 2
Bon(n)aventure Mulet, 1
Pieter vander Smesse, 3
(f" XVIIJ

V

(f" 17 v 0 )

Gresolis Avegheer, 1-0
Mahieu de Clercq, 1-0
Malin Melis fs Jans, 1-0
Adriaen Melis, 1-1
Pieter Moreel, 1-0
Michiel de Berd, 2-1
Mael Melis, 1-0
Jan Rake, 1-0
Pauwels de Vrierere, 2-1
Philips Goudenoghe, 1-0
Pieter Lams gheseit Hane, 1-0
Jan Rabaudt, 1-0
Jacob Rieken, 1-0
Hendric de Keerle, 1-0
Pieter Campsuene, 2-1
Pieter Coorne, 2-1
Brixis de Grave, 1-0
Jan Huussone, 2-1
Malin Begrand, 2-1

0
)

(f") 18 (r 0 )

Adriaen de Leu, 1-0
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Dickebusch

Dickebusch

Jan Bliecq filius France, 1
France Bliecq, 1
Franche vander Burch, 1
France van Hille, 1
Heindryc Thibaut filius Kaerls, 2
Jacob de Quicke filius Kaerls, 2
de wedewe van Ghys de Puudt, 2
Gillis Masin, 1
Heindryc vanden Broucke, 1
Jacob Metsu, 2
de wedewe van Franche de Quicke,
2
Ollivier Budseraen, 1
Willem de Puud, 1
Clays Bliecq, 1
Jacob de Quicke, 1
Jan van Scoten filius Clays, 2
Ancheel Metsu, 2
Franche Bliecq filius France, 2
Pieter Bliecq filius France, 1
Jan Priem, 2

Franchois Gheerardin, 1-0
Hendryc Rabau, 2-1
Gillis Masin, 1-1
Pieter Bliecq fs Pauwels, 1-1
Philips Abeley, 1-1
Jacob Priem, 2-1
Pieter vander Heye, 1-0
Jan van Elverdinghe, 1-1
de wedewe Christiaen de Puud, 2-1
Jan Leeuwercke, 1-1
Jan vanden Nieuwenhuus gheseit
Bosaen, 1-1

(F) XIX (r 0 )
Pht1ips Abeley, 1
Christiaen de Puudt, 1
Jacob Priem, 1
Mael de Puud filius France, 1
Willem Lee(u)wercke, 1
Christoffels van Elverdinghe, 1
Jan Leemare, 1
Christiaen Huussone (Huussuene),
1
Christiaen Budsone (Butsuene), 1
Franche Gheerardin, 1
Pieter Bliecq, 1
Ghilain de Lansheere, 1
Adriaen van Elverdinghe, 1
Jan van Nieuwenhuus, 1
Franche Tytte, 1
Michiel van Elverdinghe, 1
Pieter vander Heyde, 1
Renaut Vorisone (Voorizuene), 2
Willem Priem, 1
de wedewe van Jacob Bliecq, 1
Lauwers Rabau, 1
Heindryck Caen, 1
(!"XIX v 0 )
De laten vander Haghe

Jan Hallemant (Aebleman), 2
Stevin Bota(e)ille, 2

(f" 18 V 0 )
Christiaen de Puudt dit Oudhooft,

1-1
Heindryc vanden Broucke, 1-1
Franchois van Hille, 1-1
Jacob Lammoot, 1-1
Christoffels van Elverdinghe, 1-1
Jacob Metsu, 2-1
Jacob de Quicke, 2-1
Jacob de Quicke fs Lampsin, 1-1
Jacob Bliecq fs Christiaen gheseit
den Ryken, 1-1
de wedewe Ghyi de Puud, 2-1
Jan Tytte, 1-1
Jan Bliecq fs Franche, 1-0
Ollivier Budseraen, 2-1
Franche de Doorne, 1-1
Jan Priem, 2-1
Franche vander Burch, 1-0
Franche Bliecq fs Franche, 2-1
Christiaen Huussunene, 1-1
Willem Masin, 1-1
(f") 19 (r 0 )
Christiaen vander Gheelesuene, 1-0
Franche Bliecq fs Pans, 1-1
Willem Priem, 1-0
Jan van Elverdinghe fs Christoffels,
1-0
Jan van Scooten, 2-1
Lauwers Rabau, 2-1
Pieter Bliecq fs Fransois, 1-1
Claus Bliecq, 1-1

De laten vander Haghe

(blanco)
(f" 19 v 0 )

Ermentières, de laten vander Mote

Gillis Wenghe (sensier de la Motte),
2
Jan Det, 2

Armentieres

(blanco)

Verlenghem

Pierre Warlop (pachtere van wilent
Walerave van Hollebeke), 2

Verlengheem

(blanco)
(f") 20 (r 0 )

Moorsleede

Morslede

mejoncvrauwe vanden Bundere, 2
Joos Nieulaet, 2

Joos Nieulaet, 2-1
Jan Calmein, 2-1
Joos vander Bist, 2-1
Pauwels Calmein, 2-1
Pieter Calmein, 2-1
Cornelis den Ranck, 2-1
Jan Soenin doude, 2-1
Jan Soenin fs Nijs, 2-1
Kaerle Dinghelsche, 2-1
Jan Boutin pachterslit (?), 2-1
Passchier Dinghelsche, 2-1
Maldeverde Nae!, 2-1
Jan Dinghelsche, 2-1
Gillis Dinghelsche, 2-1
Jan Godderis fs Willem, 2-1
Jan de Grendele, 2-1
thospitael ten Bundere, 2-1
Joos Huughe, 2-1
Jan Huughe, 2-1
de wedewe van Jan de Meestere, 21

(f") XX (r 0 )
Jan Calmein, 2
Jacob Blomme, 2
Joos Huughe, 2
Joos vander Vist (vander Wyst), 2
Loy de Poortre, 2
Pauwels Calmein, 2
Pieter Calmein fi/ius Jans, 2
Jan Huughe, 2
Malin Everaert, 2
Pieter Bouckenoghe, 2
Jan Bouttin, 2
Passchier Dinghelsche, 2
Malin de Cardinael, 2
Jan Soenin fi/ius Denys, 2
Jan Dinghelsche, 2
Gillis Dinghelsche, 2
Jan Soenin fi/ius Willems, 2
Denijs Soenin, 2
Jacob Struve, 2
de wedewe Jans de Meester, 2
Kaerle Dinghelsche, 2
Jan Godderis, 2
De wedewe Jans Pierins, 2

(f" 20 v0 )
de wedewe van Jan Perrein, 2-1
de wedewe Joos vanden Vivere, 2-1
de wedewe van Vlierdiconne, 2-1
de wedewe Rouger de Poortre, 2-1
Ghilain Everaert, 2-1

(f" XX v 0 )

de wedewe van Julien de Coenne, 2
Roegier vander Vist (vander Wyst),
2
de wedewe van Jan Godderis, 2
Jan de Poortre, 2
Roeger vander Haghe, 2
Joos de Vos, 2
Hoochleede

Jan van Heede, 2
Michiel Maes, 2
de wedewe Jan Osten, 2
de wedewe Jan vander Strate, 2
Joos de Bert, 1
Jacob van Middelen, 2
Vincent de Coninck, 2
Danneel Heldecop, 2
Kaerls vander Aecx, 2
Joos de Gaent, 2
Jan de Cocq, 2
(f") XXJ (r 0 )

Clays Maes, 2
France de Cocq, 2
Jan de Grave, 2
Pieter de Clercq, 1
Fluer van Heede, 2
Jan vander Mandre, 2
de wedewe Thomaes de Smet, 2
de wedewe Pauwels van Honsbrouck, 2
de wedewe Clays van Heede, 2
Jan vander Strate, 2
de wedewe Mahieu Doom, 1*

Hoochlede

Michiel Maes
de wedewe van Jan Vesten
de wedewe van Jan vander Strate
Jan van Heede
Danneel Hellecop
Jan de Gaend
Kaerls vander Aex
(f") 21 (r 0 )
Jacob van Middelem
Vincent de Coninck
de wedewe Michiel Ercle
Pieter de Clercq
Loy Ghiselin
Clays Maes
Joos van Roosbeke de jonghe
Amant Zuering
Maertin de Gryse
Joos van Roosbeke d'oude
Franche de Coecht
Kaerle Scharre
Jan de Coecht
Jan de Graeuwe
Clais Schaerlaken
Jan vander Mander
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Jan Willaert, 1
Clays Scarlaken, 2

Fluer van Heede
de wedewe Thomaes de Smet
de wedewe Pauwels van Hondsbroucq
de wedewe Clays vanden Hove
(f" 21 v 0 )

Staden
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Jan vander Mersch, 2
Jacob de Smicht, 2
Clays ende Mael Sanders, 2
Maelken Boudins, 2
Naut 17 Huughe, 2
(f" XXJ v 0 )
Jan vander Cruuce, 2
Kaerle Coene, 2
Jooris ende Jan vander Lende, tsamen 2
Adriaen de Smicht ende Christiaen
vander Lende, tsarnen 2
Gillis Boudins ende Grietkin de
wedewe Pieter Pauwels, tsarnen 2
Jan de Hond(t) filius Jacobs ende
Roeger Duuck, tsarnen 2
Jan Puetman, 2
(Jaene) de wedewe Joos Angillis, 1
Clays Angillis, 1
Joos Angillis, 2
Andries Angillis, 2
Victor de Keysere, 2
Heindryck de Langhe, 2
Maertin vander Haecx, 2
Cornelis Schys, 2
Roegier de Grave filius Mahieux, 2
Nicodemus Muelenpas (Muelepas),

1en1 *

(!") XXIJ (r 0 )
Jan Muelenpas (Muelepas), 2
(Joos Muelepas, 2)
Jan de Grave doude, 2

Sta eden
Jan vander Mersch, 2-1
Jacob Canaert, 2-1
Jacob de Smicht, 2-1
Claes ende Malin Sanders, 2-1
Malin Boudins, 2-1
Renault Huughe, 2-1
Jan vander Cruusse, 2-1
Kaerle Coene, 2-1
Jan Pudman, 2-1
Jooris ende Jan vander Lende, 2-1
Jhane de wedewe Joos Angillis, 2-1
Jan de Hond ende Andries Angillis,
2-1
(f") 22 (r 0 )
Victor de Keysere, 2-1
Jan Smijt ende Maertin de Smet, 21
Adriaen de Smicht ende Christiaen
vander Lende, 2-1
Joos Angillis fs Andries, 2-1
Rouge Duic ende Rouge de Wulf, 21
Maertin vander Haecx, 2-1
Cornelis Ghys, 2-1
Jan van Middelen, 2-1
Rouge de Grave fs Mahieux, 2-1
Mahieu de Grave fs Roug1ers, 2-1
Jan Muelenpas, 2-1
Joos Muelenpas, 2-1
.
de wedewe van Mahieu de Conmc,

2-1
Jan de Grave, 2-1
de wedewe van Jacob Lotin, 2-1
(f" 22 v0 )

(den houck van) Gheidz
Gillis Gheeraert, 2
Jooris Kersteloot, 2
Pieter Gheeraert, 2
Clays de Vlaminck, 2
Willem Maes, 2
Jan Willaert, 2
Maerten Breemersch, 1
Clays Willaert, 1

Gheids
Gillis Gheerart, 2-1
Clays Vlaminck, 2-1
Jan Willaert, 2-1
Pieter Gheerart, 2-1
Jooris Kesteloot, 2-1

Ledeghem

Ledegheem

meestere Jooris de Scheerdre, prochipape, 1*
Boudin Godderis, bailliu, 2* en 1
hincxt

Boudin Godderis, bailliu van Leghem, 2-1
Jan vanden Pitte, 2-1
Joos Willaert, 2-1
Lauwers Baert, 2-1
Stevenin Verhars, 2-1

(f" XXIJ v 0 )

17 Renault.

Stevin van Raes, 2*
Lauwers Baert, 2
Jan vanden Pitte, 2
de wedewe van Cornelis vander
Cruce, 2
Joos Huughe, 2
Willem Huughe, 1
Legier de Parmentier, 1
Pieter van Damme, 2
Floreins Godderis, 2
Michiel Victoor (Wichtor), 2 en
l*
Pieter vander Meersch, 3
Jacob Tuerloot, 2
Jan de Deckere, 2
Pieter Gheldolf, 1
Jan de Puudt, 1
Paes de Dobbelare, 1
Willem de Coninck, 1
Joos Bemaert, 2
Joos Willaert, 2

(f") 23 (r 0 )
Joos Bernaert, 2- 1
Michiel Wittox, 2-1
Jacob Thuerloot, 2- 1
Pieter Vermersch, 2- 1
Pieter van Damme, 2-1
Flueris Godderis, 2- 1

37

(f") XXIIJ (r 0 )

Rolleghem
faillanten

Rolleghem
Pieter vanden Berghe, 2-2
Luucs de Coninck, 2-2
Jan Fermout, 2-2
Piersay vanden Berghe, 2-1
Rougier vanden Berghe, 1-1
Jan Mule, 2-2
(f" 23 v0 )
Joos de Dobbelare, 2-2

Ouckene ende Rumbeke

tVijfsten deel van Ouckene

(In Ouckene)
Jan de Bouvere, 2
Christiaen vanden Weerlt, 2
Pieter vander Mander, 2
Ael Bernaert, 2
Joos Volckaert, 2
Jan van Gremberghe, 2
Adriaen de Gryse, 1* en 1
Zegher ende Pierre Storme, tsamen
2

Christiaen van Alderweerldt, 2-1
Jan de Bouvere, 2-1
Pieter vander Mandele, 2-1
Jan Winne, 2-1
Allaert Bernaert, 2-1
Joos Volckaert, 2-1
Jan van Gremberghe, 2-1
Adriaen de Gryse, 2-1
Willem vander Strate, 2-1
Pieter Lekaert (ende) Jacob de Bouvere, 2-1
Pauwels de Bouvere, 2-1

(In Rumbeke)
Jacob de Bouvere, 3
Pauwels de Bouvere, 1
Pieter Leliaert, 1
(In Gulghem)
Kaerls M ule, 2
(In Ysseghem)
(Jan Brabandt)
(In Cachtem)
De wedewe Lampsin Trude, 2
Franche de Jaeghere, 2
Loy Harrout, 2
(f" XXIIJ v 0 )

(f") 24 (r 0 )
Jan Andries
de wedewe Lampsin Truude, 2-1
Gillis vanden Wynckele, 2- 1
Jacob van Ghelewe, 2-1
Roeland Andries ende Zeghers de
Gryse, 2-1
Ynghelin Hoornaert, 2-1
Louis de Crytsche, 2-1
Loey Harrout, 2-1
Gillis Buus, 2-1
Jan Braband, 2-1
Kaerls Mule, 2-1
Willem Scherpereel (ende) Jan van
Overschelde, 2-1

Roeland Andries ende Jan Andries,
2
Lonis de Crissche, 2
Inghelin Hoornaert, 2
(In Eemelghem)
Gillis Bussen, 2
Nieukercke V" deel
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Joos van Lauwe (van Lau), 2
Pieter van Lauwe (van Lau), 2
(Zegher van Lau, 2)
Simoen van Vaelge, 2
Joos van Strate, 2
Jan van Heysackere (Eijsackere), 2
Jan Modaert, 2
Jan de Grave, 2
Jan Maralt, 2
Paes vander Cruse, 2
de wedewe Pieter Slanghen (Laenghem), 2
Clays Zuerinc, 1* en 1
(f") XXIIIJ (r 0 )

Joos Lansame (Lamsam), 2
Roege Bouckaert, 2
Jan vander Beke, 2
Jacob de Heere, 2
Maerten van Strate, 2
Mahieu Staessen, 2
Jan Gheldolf, 2
Jan Gheldolf de jonghe, 2
de wedewe van Andries de Meester,

tVijfsten deel van Nieukercke
Joos van Lau, 2-1
(f" 24 v 0 )
Zeghers van Lau, 2-1
Jan Morael, 2-1
Pieter van Lau, 2-1
Jan van Y sackere, 2-1
Jan Moddaert, 2-1
Clais Zuering, 2-1
de wedewe van Pieter van Landegheem, 2-1
Willem Bekaert, 2-1
Simoen vander Faille, 2-1
Jan de Grave, 2-1
Jooris vander Cruuce, 2-1
Marryn de Snic, 2-1
Joos Lansame, 2-1
Vincent de Man, 2-1
Roger Bouckaert, 2-1
Jaques de Deckere, 2-1
Maertin vander Strate, 2-1
Mahieu Staessin, 2-1
Jan Gheldolf de jonghe, 2-1
Jan Gheldolf doude, 2-1

2
Jan vanden Bossche, 2
de wedewe van Jasper van Lietker,
1
Zeghers de Gryse, 2
(In Coelcamt 18:)
Pieter van Beyen, 2
Jan Ampe, 2
Kaerls vander Moere, 1
de wedewe Joos van Thune, 1
(In IJseghem:)
Meeux vander Mander, 2
Joos de Joncheere, 2
(f" XXIIIJ v 0 )

(f") 25 (r 0 )
de wedewe Andries de Meestere, 21
Jan vanden Bossche, 2-1
Ancheel Veran, 1-0
de wedewe Jasper van Lickercke, 1-0
Zeghers de Gryse, 2-1
de wedewe Jan Calmein, 2-1
Michiel Minne, 2-1
Michiel Soenin, 2-1
Kaerle vander Moere, 2-1
Joos van Thune, 2-1
Jan Ampe gheseyt Costere, 2-1
Pieter van Besien, 2-1
Luucx vanden Bussche, 1-0
Bertelmeeux vander Mandele, 2-1
Joos de Jonckheere, 2-1
Pieter Bouckaert, 1-0
(f" 25 v 0 )

De steide van Roesselaere
Cornelis Ducelier, 1*
de wedewe Jan Werrebrouck, 2
Lauwers vanden Pitte, 1*
Gillis vander Strate, 1* en 1
Cornelis Veranneman, 2
Jacob vanden Berghe, 1 zaelpeert
Jan vander Hamme, 1 zaelpeert
meestere Michiel Muus, 1 zaelpeert

De stede van Roesselare
(blanco)
(f") 26 (r 0 )

18 Koolskamp.

1

L_

Joos Lust, 1 zaelpeert

Roesselarambacht
Roesselaerambacht*

(blanco)

Claeis de Meestere, 2
Be(e)rnaert van Alderweer(e)lt, 2
Lauwers Verroose, 2
Michiel van Haverbeke, 2
Pieter Auwillems, 2
Pieter Craye, 2

(f' 26 v 0 )

(f') XXV (r 0 )

Be(e)rnaert van Hecke, 2
Andries de Hondt (de Honck), 2
Melc(h)ior van Hecke, 2
Kaerle van Courselet (van Corseilles), 2
Willem de Corte, 2
Philips van Hecke, 2
Willem vanden Bussche, 3
Heindryc Feys, 2
Willem van Haverbeke, 1
Zeghere Oprecht, 1
Willem Lietaert, 2
Maes Wouters (Oultres) alias Crop,
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2
Willem de Smet, 2
Lievin Roelins, 2
Lampsin de Gryse, 1* en 1
Pieter de Smet, 2
Joos Gheldolf, 2
Gillis van Wulpit, 2
(f' XXV v0 )

tHof tYseghem

Thof tYseghem
(blanco)

Jan vander Vist, 2
Jan Anne, 1
Abel Jo(e)ye, 2
Jan Wielandt, 2
Joos Soenin, 2
Michiel Hoorne, 2
Willem Vermandre, 2
Willem Peersin, 2
Jan Jacobs filius Willems, 1
Mathys de Breede, 2
Adriaen vanden Bussche, 1* en 1
Gillis Mule, 2
Jan van Damme, 2
Gillis Roelins, 2*
Abraham Doornaert, 3
Omare Doornaert, 2
Willem de Gryse fi/ius Trams, 2

(f') 27 (r 0 )

(f' XXVJ r 0 )

Cleven in Langhemaerck
Jacob de Corte, 4
Lievin Bollaert, 2
Pauwels Bollaert, 2
Willem de Witte, 2
Jan Traetsaert (Traessart), 2
Vincent de Grave, 2
Adriaen Bastiaen, 2
Augustin de Blonde, 1

Cleven in Langhemarck
(blanco)

Phfüps Ho(o)ghe, 1
Michiel Bauwen, 2
Jan Sanders, 1
De laten myns beeren van Caestre in
Rumbeke

Rumbeicke de laten mijnen beere
van Caestre
(blanco)

faillanten

40

De gheheele masse ende somme tottale vanden treckpeerden
ende merrien van alle de bovenghenomde prochien ende spleten inde gheheele casselrie van Ypre,
(f" XXVJ v 0 )
daerinne begrepen als wel de ghone niet souffisant zynde om
dienen, als de ghone die daertoe vroom ende souffisant zijn,
vanden wekken een zeere groot ghetal es niet souffisant,
bedraegt al tsamen volghende den inhoudene van desen quayere ter somme van XIIIJC XXVJ 19 onder treckpeerden ende
mernen

Aldus gheenrolleirt vuytten billetten vanden ontfanghers ende
ghecommitteirde van elcke prochie ende splete ende ghetekent
by ordonnantie vanden Camere, den XXVFn in april XVC
XLIIIJ naer Paesschen, by mij (getekend) de Haze
II. Efffectieve levering van paarden en wagens en de geleden
schade
Op 10 mei 1544 zond Maria van Hongarije een eigenhandig
ondertekende gesloten brief naar de baljuw en schepenen
van de Zale en Kasselrij van Ieper:
A noz chiere et bien amez les bailly, advoue
et eschevinz de la Salle et chastellenye
dYpre
Marie, par la grace de Dieu reyne douaigiere
de Hongrie, Boheme, regente et gouvernante, etc.
Chiere et bien a(i)mez. Pour juruir au grant nombre des
chevaulx et chariotz quil convient avoir pour lassistance de
larmee du roy dEngleterre passant es pays de pardeca pour
Ie bien diceulx contre Ie commun ennemy, vous estez tauxez
pour votre ressort et jurisdiction a cent et soixante chevaulx
lymonniers etstrait bons et souffisans, lequel taux nous vous
requerons et de par lempereur monseigneur ordonnons tres
escroictement de en toute dilligence faire tenir prest et mectre
en bon ordre ainsi et pour servir comme vous diront Guillaume
Vits et Henry Man, porteurs de cestes, et ny faictes faulte a
peine dencourir lindignation de lempereur et la natre et de
nous en prendre aux corps et biens de vous premierement et

l 9 Evenwel waren er
1.427.

consequemment des rebelles desobeissans et deffaillans pour
autant mesme que la chose tant importe pour Ie service de Sa
Majeste bien et repoz de ses pays et subiectz. Chiers et bien
amez notre seigneur vous ayt en garde. Escript a Bruxelles, Ie
jour de may XVC XLIIIJ
(signé) Marie (et) Bourgeois

xe

De baljuw en schepenen van de Zale en Kasselrij van Ieper
hadden dus de zware taak 160 trekpaarden en wagens te
selecteren uit de algemene inventaris om de legereenheid
van de koning van Engeland te versterken. Uit de lijst in het
klad blijkt dat er gezocht werd naar een evenredige belasting
van ieder dorp of heerlijkheid. Een zuiver mathematisch
evenwicht is het zeker niet geworden.
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Van de 160 vertrokken paarden zijn er 89 teruggekeerd, zijnde
iets meer dan de helft (55,6 %). Hun verlies met harnassen en
wagens kostte de kasselrij 7.428 ponden parisis
Algemeen overzicht

Boezinge
Langemark
Bikschote
Brielen
Sint Jan
Sint Jacob
Westrozebeke
Zonnebeke
Geluveld
Zandvoorde
Houtem
Beselare
Komen buiten
Nederwaasten
Hollebeke
Passendale
Crommenelst in
Vlamertinge
Beide Kapittels
Zillebeke
Wijtschate
de stad Mesen
Camer buiten en
Hofiande
Deulemont
de laten vander
Haghe
Armentières

totaal
paarden
%
75
5,2
203
14,0
22
1,5
2,6
37
36
2,5
2,6
38
2,6
38
46
3,2
10
0,7
0,7
10
16
1,1
30
2,1
3,0
22
1,5
8
0,6
50
3,5
2,3
33
6
42
95
14
35

geleverde
paarden
%
6
3,75
9,38
15
1,88
3
1,25
2
3
1,88
1,25
2
1,25
2
1,88
3
1,88
3

schade
teruggekeerde paarden
E
s.
176
1
21
564
4
12
58
0
1
82
14
1
178
3
0
108
2
0
86
2
8
122
16
2
71
2
0

2
5
6
3
1
5
4

1,25
3,13
3,75
1,88
0,63
3,13
2,50

60
170
324
176
44
107
196

0
14
8
16
0
0
10

2
4
4
3
1
1
2

0,4
2,9
6,6
1,0
2,4

1
3
8
4
3

0,63
1,88
5,00
2,50
1,88

38
121
328
204
136

8
18
0
0
0

1
2
4
4
1

0,0
0,3

2

1,25

133

0

1

0,3
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Verlinghem
Voormezele
Dikkebus
Moorslede
Hooglede
Staden
Gits
Ledegem
Rollegem
Vijfde deel van
Oekene
Vijfde deel van
Oostnieuwkerke
de stad Roeselare
Roeselareambacht
tHof tYseghem
Cleven in
Langemark
Rumbeke, de laten
van Caestre
TOTAAL

54
10
22
13
46

0,1
4,0
3,4
3,5
3,1
3,7
0,7
1,5
0,9
3,2

4
6
7
9
7
1
4
1
7

2,50
3,75
4,38
5,63
4,38
0,63
2,50
0,63
4,38

215
264
267
273
259
48
121
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1. De eigenaars van de te leveren 160 paarden

Het document 20
(f" 1 v 0 )

Dit zyn de persoonen onder wien men de treckpeerden tot C
LX vinden sal, overbracht by der ontfanghers den xxen in
meye XVC XLIIIJ
Boesinghe: onder Vincent Stevin J merrie, onder Rombout
Melis J merrie, onder Christiaen de Hessere een bayde merrie,
Jooris Pauwels J merrie, Adriaen Gheeraert J merrie ende
Willem Gheeraert J merrie. Tsamen VJ
(In margine:) Caerle Muessuene, ontfangher
Langhemarck: de wedewe Joris Meilvert IJ, Heindric de
Vaudere J, Marcx Borm eene, Lauwers vanden Uffele J,
Mateus Hughe J, Joris Stoet IJ, Marcx Vervest J, Pauwels
Ryckeman J, Philips vander Brugghe J, Jacob van Damme
J, Cornelis de Blasere J, France Pauwels J, Pieter Vlarninck
doude J. Tsamen XV
Beiscoten: onder Kaerle vanden Broucke J, Jacob van Smidels
J ende onder Lievin Storm J. Tsamen IIJ
Brielen: onder Lampsin Patvoort IJ
Sint Jans: onder Jan Bollaert IJ ende Jan van Noordovere J.
Tsamen IIJ
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Het document is
niet volledig. We hebben bijgevolg tussen
(... )het aantal paarden
vermeld uit een ander
overzicht.

(In margine:) Jan de Brauwere ende Vincent Minnaert
Sint Jacobs: onder Sael Tytte J, onder Franche Staessen J.
Tsamen IJ
(In margine:) Jan vande Velde, ontfangher
Rosebeke: onder Andries Vlaminc J ende te Jans Minnes J.
(Tsamen) IJ
Zunnebeke: onder Franchois de Snick J merrie, de wedewe
Joos Traetsaert J merrie, Heindric Muelnare Jende Mathys
Recken J merrie. Tsamen IIIJ
(In margine:) Denijs Hengaert, ontfangher
Gelvelt (en) Zandvorde: onder Anthuenis de Breyne J, Jan
Deleneif J ende Maercx vanden Steene J. Tsamen IIJ
Houthem: onder Modaert vander Strate IJ
Becelare: onder Martin Pauwels J, Luucx de Grave J, Boudin
van Nieukercke J, Kaerle vander Vist J (ende) Jan Coolsaet
J. Tsamen V
Comene buuten metten Tenemente: onder Kaerle de Deckere
IJ, te Grisolis vander Stalle J, te Joos Spillaerts J, te Jooris
Willeman J ende te Jans Mortie J. Tsamen VJ
Nederwaestene (onder Comene ende Nederwaestene onder
den Bussche IIJ)
Holbeke (J)
(In margine:) Jan Victor ontfangher
Passchendale: onder Pieter Adaems J merrie, Anthuenis
Muus J ruin, Pieters Hantpoorters J merrie, Jacob vander
Faille J merrie ende onder Cornelis Outerloot een merrie.
Tsamen V
0

(f" 2 v
Crommenelst (IIIJ)
)

Beede Capiltels: onder Pierchon Mahieu (J)
Zeilbeke: onder Kaerle van Houcke, ontfangher, IIJ
(In margine:) Joris Godenaert ende Willem Daneels
Wijtscate: onder Sohier de Vacht IJ, onder Kaerls Spillaert dit
Robbere IJ, onder Willem de Ruemere J, te Jans Platevoet J, te
Franche Mahieux J ende onder Claijs Beije J. Tsamen VIIJ
(In margine:) Sohier de Vacht, Pieter Stoetkin ende Hans
van Belle dit Brauwere
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De stede van Meessene: es ghereedt met llIJ souffisante
peerden die beleet werden by Jan Jacobs ende Hans de Hiet
IIIJ
De Camere metten Hoflande: zyn ghereet met IIJ peerden
die conduiseren sal Franche van Comines IIJ
Dulsemont metten laten vander Haghe, Verlenghem ende
Armentiers: onder Piere Warlop te Verlenghem ende onder
Charles de Witen te Dulsemont. Tsamen IJ
44

Voormiseele metten proost: onder Pieter Velle IJ ende onder
Adriaen de Robbere of Pieter Corne IJ. Tsamen llIJ
Dickebusch: onder Jacob de Quicke J, Mael de Brune J,
Pieter Varheyde J, Willem Priem J, de wedewe Ghys de Puut
J, Pauwels de Vos. Tsamen VJ
(In margine:) Willem Masin, ontfangher
Morslede metten gasthuuse ten Bundere: onder die vanden
gasthuuse J, Denijs Soenen J, Jan Dinghelsche J, Kaerle
Dinghelsche J, Roger vander Vist J, Jan de Grendele J ende
Jacob Blomme J. Tsamen VIJ
Hoochleede: onder Jan van Heede J merrie, de wedewe Jan
Osten J, Joos de Gaent J merrie, Joris de Clerc J, Jacob van
Middelem J, Mahieu de Grave J, Jan Willoot J, Fluer van
Heede J. Tsamen VllJ
Staden: onder Jan vander Meersch J ruin, onder Roegier
de Wulf J merrie, te Jan de Honds fs Jacobs J, te Passchier
Beijts J merrie, Kaerls Coene J merrie, Rouger vander Lende
J merrie ende te Jans Muelenpas J merrie. Tsamen VIJ
Gheids: onder Willem Maes J
(fO 3 r 0 )

Ledeghem: onder Pieter vander Mersch J merrie, onder Joos
Bernaert J merrie, Jan Harync J merrie ende onder Pieter van
Damme J merrie. Tsamen llIJ
Rolleghem (J)
Ouckene ende Rumbeke: onder Ghiselin van Zande IIJ,
onder Jacob de Bouvere IIIJ goed souffisante treckpeerden
(VIJ)
(In margine:) Ghiselin van Zande, ontfangher
Nieukercke: onder Joos van Lau J merrie, Jan de Grave J,
Joos Lansaem J, de wedewe Calmeyns, Michiel Schoenen,
Zeghers de Gryse J peert, van Besien, Berthelemeeux

Vermander J. Tsamen VIIJ
Roeselare des steide cum suis (XX)
Somme C LX peirden
2. Schade geleden door de dorpen van de kasselrij

Het document
(f" 1 r 0 )

Hooghe edele ende (moghende heeren)
Achtervolghende den beslotene lettren van myne heeren van den
Raide (sic) skeyserz21 van Roome, coninc van Germanien,
van Spaegnen, etc., graven (van) Vlandren, gheordonnert in
Vlandren by den inhouden vanden welcke bailliu ende scepenen
van der Zale ende Casselrie van Ypre ghelast zijn over te zendene
by goeden verclaersse den nombre vanden treckpeerden
ende waeghenen die vuytter zelver casselrie ghesonden zyn
gheweist inden dienst van den coninck van Ynghelandt, omme
te wetene hoe vele danof achterbleven zyn, toedien hoe vele
datter dood zijn, metgdares bij wien die ghevoert zijn ende
wat men hemlieden schuldich ende tachter bleven es, omme
daeraf de Majesteyt vander coninghinne regen te, etc., te
adverteerene. Ten welcken lettren obtempererende zo hebben
de voornomde bailliu ende scepenen vander zelver casselrie
monstich ondersouck vp tgunt dies voorseyt es ginnen hueren
limiten ghedaen ende ontboden de notable ghedeputeirde ende
ontfanghers van alle de prochien ende spleten binder selver
casselrie ende hemlieden ondersocht vp tgundt dies voorseyt
es, dewelcke verclaerst ende gheaffirmerdt hebben tgundt dies
hier naer volght
Boesinghe J
Alvooren, Kaerle Meeussone, ontfangher vander prochie
van Boesinghe, metgaders Blasin Gheelbaert, notable
ghedeputeirde, hebben gheaffirmeirt ende verclaerst by eede
dat zy ghelevert hebben ende ghesonden inden dienst vanden
coninck van Ynghelandt zes treckpeerden die de prochie
costen tsamen IIJC XLIJ f parisis, die beleed waeren by
Jooris Carre, hier present, diet affirmeirt, ende Everaert van
Mackelberghe die overleden es, affirmeirende dat een vander
zelver zes peerden
21 Hierna volgt een
doorgehaalde tekst:
van onz gheduchten
heeren, gheordonneirt
in Vlandren houdende
residencie binnen der
stede van Ghendt.

(f" 1 v0 )

ghestolen es inden leghere, dat ghecocht was LIIIJ f parisis
ende dandere vyf peerden zyn wederghekeert ende vercocht
by den prochianen C LXIX f IIJ s. parisis, aldus es de prochie
beschadicht ter somme van C LXXIJ f XVIJ s. parisis
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Item, den voomomden Jooris Carre doleirt hem van twee
daghen gaijgen van te commen van Calays tot huus, comt te
by muers, sdaechs elck peert IIIJ f IIIJ s. parisis
Langhemaerck IJ
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Joos Sanders ende Pieter Liebaert, notable ghedeputeirde,
metgaders Jan Vlaminck, ontfanghere vander zelver prochie,
verclaerssen ende affirmeren dat zij gheleverd hebben inden
dienst vanden coninck van Ynghelandt XV treckpeerden,
die costen tsamen VJC IIIJXX IX f parisis, vanden wekken
achter ghebleven zijn de XIJ ende de drie die thuus ghekeert
zijn, die zyn by den prochianen vercocht (voor) C XXIX f
parisis, dus es de prochie beschadicht de somme van VC LX
f parisis
(In margine:) Joos de Robbere heift eene merrie vertribuert
(?) van Calays tot huus
Joos de Robbere als ghevoert hebben endede IJ peerden
vanden bovenghenomde XV d. per dach beclaegt hy van drie
daghen gaigen van Calays tot huus te commene, comt IIIJ f
IIIJ s.
Beicscoten IIJ
Adriaen Vierin, ontfanghere, ende Lyon Storin, notable
ghedeputeirde vander prochie van Beicscoten, affirmeren
ende verclaerssen by eede als boven dat vutter selver prochie
ghesonden zyn inden dienst vanden coninck van Ynghelandt
drie treckpeerden die ghecocht waeren tsamen, metten
hamassche daertoe (dienende), ter somme (van) C XXIIIJ f
parisis, die beleedt
(fO 2 r 0 )
zyn gheweist by Gillis vander Cruuce, affirmerende dat een
vandiere ghebleven es inden leghere ende de twee die thuus
ghebrocht zyn, die zyn by der prochianen vercocht LXVJ f
parisis, aldus es de prochie beschaedicht LVIIJ f parisis

Brielen IIIJ
Lampsin Patvort, notable ende ontfangher vander prochie
vanden Brielen affirmeirt by eede dat de prochie ghesonden
heift twee merrien onder de conduytte van Willem Dangieres
ende was de eene merrie dootghesteken int alarme tusschen
Calays ende Buenen 22 , ende costen beede tsamen, metten
hamassche daertoe dienende, C XVIIJ f XIIIJ s. parisis ende
en mach maer ghelden die thuus ghebrocht es de somme van
XXXVJ f parisis, daerby es de prochie beschadicht IIIJxx
IJ f XIIIJ s.

22 Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).

Sint Jans V
Joos Cons, Jan Tytverlies ende Jan de Witte, notable,
affirmeren alsboven dat de prochie van Sint Jans ghelevert
heift IIJ treckpeerden die beleedt waeren by Jan de Brauwere
ende casten hemlieden, metten harnassche, C LXXVIIJ f
parisis ende zyn al inden leghere ghebleven daerby de prochie
bescadicht es ter somme van C LXXVIIJ f parisis
(f" 2 v 0 )

Sinte Jacobs VJ
Adriaen Willems ende Maercx de Quicke, notable prochianen,
affirmeren by eede dat zy ghelevert hebben de twee peerden
ende waeren gheconduiseert by Jan de Noble, by affirmacie
vanden capitein ende zyn beede <loot ghebleven inden leghere,
deene voor Monstreul 23 ende dandere tusschen Buenen ende
Calays int afcommen, ende casten beede C VIIJ f parisis, dus
es de prochie zo vele beschadicht C VIIJ f parisis
Roosebeke VIJ
Renault vander Veste ende Jan Minne, notable vander
voornomde prochie, verclaerssen ende affirmeren als boven
dat de prochie ghelevert heift twee peerden die beleed waeren
by Luucx vander Haghe, hier present, dewelcke affirmeirde
inde presentie vanden capitein daerof hy vervolch hadde
vanden selven capitein dat deene ghebleven es voor Monstreul
ende dandere int alarme tusschen Buenen ende Calays ende
costen metten harnassche tsamen IIIJxx VJ f VIIJ s. parisis,
dus es dese prochie bescaedicht ter voorseyde somme van
IIIJxx VJ f VIIJ s. parisis
Dickebusch XXIIIJ
Jan van Scoten ende Christiaen Huussone, notable vander
prochie, affiremeren
(f" 3 r 0 )

dat zy ghelevert hebben inder name vander prochie van
Dickebusch zes peerden die zy ghecocht hebben metten
harnassche tsamen IIJC XXIIJ f VIJ s. parisis ende waeren
gheconduiseert by Pieter de Burchgrave, Franchois Bliecq fs
Salins ende Lauwers Fremault, vander wekker VJ peerden de
1111 ghebleven zyn inden leghere ende vpweghe by affirmatie
als voornomt ende de twee die thuus ghebrocht syn die zyn
vercocht LIX f parisis, dus blyct dat de prochie beschadicht
es de somme van IJC LXIIIJ f VIJ s. parisis
23 Montreuil (Pas-deCalais).
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Beede Capitels XVIJ
Pieter de Puud ende Victor van Ypre, notable
ghedeputeirde, affirmeren dat Beede de Capitels ghelevert
hebben een peert ende coste XXXVIIJ f VIIJ s. parisis
Zeilbeke XVIIJ
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Kaerle van Houcke, ontfangher, ende Jooris Calleau, notable
ghedeputeirde van Zeillebeke, hebben gheaffirmeirt ende
verclaerst dat de prochie ghelevert heift drie treckpeerden
die gheconduiseert waeren by Pauwels Busschaert ende Joris
Govaert
(f" 3 v 0 )

ende costen de voornomde drie peerden de somme van C
XXVII f parisis metten harnasche, affirmerende dat de twee
ghebleven zyn inden leghere, twelcke den capitein present
wesende dit affirmeirt ende deene die thuus ghebrocht es die
es vercocht by de prochianen V f IJ s. parisis, aldus es de
prochie beschadicht C XXJ f XVIIJ s. parisis
Zunnebeke VIIJ
Jan Bosset, ontfangher, Passchier vanden Muestre ende Jan
Traetsaert, notable van der prochie van Zunnebeke, affirmeren
dat zy vutten name vander selver prochie ghelevert hebben
IIJ peerden die zij cochten C XLVJ f XVJ s. parisis ende
waeren beleed by Mahieu de Hane ende Jan Dael ende daer
syn twee merrien ghebleven tusschen Buenen ende Calays
ende de merrie die thuus ghekeert es, es vercocht XXIIIJ f
parisis, dus es de prochie bescadicht de somme van C XXIJ
fXVJS.
De prochie van Ghelevelt ende Sandvorde tsamen IX
De ontfanghers ende notable vander bovenghenomde
prochien affrirmeiren dat zij ghelevert hadden inden dienst
(f° 4 r 0 )

vanden coninck van Ynghelandt drie treckpeerden die al
werden ghekeert zijn ende costen hemlieden C LXVJ f parisis,
die ghevoert waeren bij Willem Victor ende Bouden Ghelen,
ende zyn deselve peerden by der prochianen vercocht midts
dat zy zo zeer afghevoert syn IIIJXX XIIIJ f XVIIJ s. parisis
daerby de prochie beschadicht es LXXJ f IJ s. parisis
Houthem X
Pieter Ysacq, Jaques Nollet, Joos Bryckt, Jan Foulier,
alle notable vander prochie, affirmeren dat zy voor werde

ghemaect hebben met Modaert vander Strate, dewekke
ghenomen heift te leveren inden name vander prochie IJ
goede peerden ende daermede te dienene den voomomden hy
ontfanghere heift vander prochie LX ponden parisis. Alle es
de prochie daervp te coste vande selve LX f parisis
Becelare XJ
Joos vander Haeghe ende Roegier de Drivere, notable
vander voomomder prochie ontfanghere, metgaders Jan
de Bottelgier affirmeren dat de prochie ghelevert heift vyf
treckpeerden die
(f' 4 v 0 )

costen uc LIIIJ f parisis ende waeren beleed by Luucx
vander Beke ende Jan van Ypre, vander wekken de vier
achterghebleven zyn ende de merrie die thuus ghebrocht
es, die es vercocht XXIX f X s. parisis, dus es de prochie
beschaedicht C LXX f XIIIJ s. parisis
Comene buuten metten Tenemente XIJ
Willem van Thune, ontfanghere vander voornomde prochie,
metgaders de notable ghedeputeirde, hebben ghelevert VJ
treckpeerden inden dienst vanden coninck van Ynghelandt,
die tsamen ghecost hebben IIJC XXXVIII f VIIJ s. parisis,
vanden wekken de vier achterghebleven zyn ende de twee die
wederghekeert zyn zyn vercocht XIIIJ f parisis, dus es de
prochie bescaedicht IIJC XXIIIJ f VIIJ s. parisis
N ederwaestene XIIJ
Alardin de Miere ende Pieter de Back, notable ghedeputeirde,
affirmeren dat zy ghelevert hebben IIJ perden die hemlieden
ghecocht hebben, tsamen metten harnasche, C LXXVJ f
XVJ s. parisis, die ghevoert waeren by Christian de Smet
ende Pieter de Backere, vander wekken de twee
(f' 5 r 0 )

doodgheschoten zijn ende tderde es oic doot ghebleven by
Stapels24 , by der wekken de prochie beschadicht es ter selver
somme van C LXXVJ f XVJ s. parisis
Holbeke XIllJ

24

Staple (Nord).

Jan Victor, ontfangher, ende Gillis Boonaert affirmeren dat
de prochie ghesonden heift inden dienst vanden coninck van
Ynghelandt eene merrie die ghecocht was XLIJ f parisis,
die ghebleven es dood inden leghere, dus es de prochie
bescadicht met XL s. parisis die zy gaven den gheselle diese
voerde XLIIIJ f parisis
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Passchendale XV
Pieter de Handpoortre, ontfanghere, ende Andries de
Blonde, notable ghedeputerde vander voomomde prochie,
affirmeren alsboven vyf peerden ghesonden hebbende, die
ghecocht waeren uc XXVJ f parisis ende waeren beleed by
Pieter Everaert ende Joos Strynck, danof het een peert bleef
voor Monstreul ende dandere vier zyn thuus (ghe)brocht
ende zyn vercocht C XXIX f parisis. Aldus blyft de prochie
beschadicht C VIJ f parisis
50

De splete van den Crommenelst in Vlamertinghe XV J
Ghilain Staessin, bailliu, ende Jooris Edewaert, notable
vander voomomde splete, affirmeren dat de vier treckpeerden
by hemlieden ghelevert ghecocht waeren IJC XXVIIJ f parisis
ende deen die beleeden by Willem Buenaert gheseyt Godt,
danof datter IJ inden leghere ghebleven sijn ende dandere
twee die thuus commen zyn die syn vercocht XXXJ f X s.
parisis, dus es dese splete beschadicht C IIIJXX XVJ f X s.
par isis
(f" 5 v 0 )

Wytschaete XIX
Willem de Ruemere, Clays Beye, notable, Denys Pillaert,
ontfanghere vander voomomde prochie, affirmeren dat
de zelve prochie ghelevert ende ghefurniert heift VIIJ
treckperden die ghecocht zyn, metten harnasschen, nuc
LXXIIIJ f parisis, beleed by Sohier de Vacht, Pieter Stoetke
ende Hauteban van Belle dit Brauwere, danof datter bleven
zyn inden leghere tusschen Calays ende Buenen viere van dien
ende <lander viere zyn wederghekeert ende vercocht by der
prochianen C XLVJ f parisis, dus es de prochie bescadicht
IIJC XXVIIJ f parisis
De steide van Meessen XX
Bailliu ende scepenen vander selver stede hebben gheaffirmeert
dat zy overghecommen zyn met Jan Jacobs, waegheniere,
overrnidts dat de stede leveren moeste vier treckpeerden ende
hebben met hen compact25 ghemaect in sulckerwys dat hy
in den name vander selver stede leverde ende dient met IIIJ
goede vrome ende souffisant peerden daervooren hy hebben
moeste by voorworde uc IIIJ f parisis, dus es de selve stede
beschadicht vande leveringhe vander selver peerden ter selver
somme van IJC IIIJ f parisis
De Camere van Meesene metten Hoflande XXJ
Pieter van Comines affirmeirt dat hy ghevoert heift de drie
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peerden van die vanden Camere metten Hofiande, welcke
drie peerden costen
(f" 6 re)

tsamen C LXVIIJ f panszs vanden welcken de ue
wederghekeert zyn ende deerde dat bleef inden leghere dood
ende waeren de selve wederghekeerde perden vercocht XXXIJ
f parisis, dus zyn zy beschadicht ter somme van C XXXVJ
f parisis
Dulsemont, de laten vander Haghe,
Verlenghem ende Armentieres XXIJ
Michiel Ie Roy, Gillis Vleughe, Pieter Voorlop ende Jan
Lallemant affirmeren dat de voornomde spleten tsamen
ghelevert hebben twee treckpeerden die costen de somme
van C XLVIIJ f parisis, die gheconduyseert waeren by Jacob
Bataille, daerof tdeene <loot ghescoten was vanden franchois
ende dandere dat thuus quam was vercocht XV f parisis,
aldus zyn zy bescadicht C XXXIIJ f parisis
Voormiseele XXIIJ
Adriaen Spillaert, Pieter Coorne, noteble, ende Pauwels
Verdebout, ontfangher van der voornomde prochie, affirmeren
dat de peerden ghecocht waeren, metten harnasschen, die
zy leveren moesten totten nombre van viere peerden de
somme van IJC XLIIJ f XIJ s. parisis, die beleed waeren by
Pieter Godschalck ende Joos Waen, danof de ue peerden
achterghebleven zyn ende dandere ue vercocht XXVIIJ f
parisis, dus es de prochie bescadicht IJC XV f XIJ s. parisis
(f" 7 re)

Morsleede XXV
Loy de Poortre, ontfanghere vander prochie, affirmeirt
by eede dat de prochie affirmeirt by eede dat de prochie
ghelevert heift VIJ treckpeerden, die ghecocht waeren IIJC
XX f parisis ende waeren beleedt by Boudin Bouckenoghe,
Willem Godderis ende Maerten Loten, vander welcken de
VJ achterghebleven zijn by affirmatie vanden capitein hier
jeghenwordich ende het peert datter wederghekeert es, es
vercocht LIIJ f parisis, dus es de prochie bescadicht IJC
LXVIJ f parisis
Hoochleede XXVJ
Jan van Heede affirmeirt dat de prochie ghelevert heift IX
peerden, die ghecocht waeren de somme van IIJC LXXVIJ
f X s. parisis, die gheconduyseert waeren by Joos vander
Hamme, Joos de Man, Joos Blomme, Andries de Hond,
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dan of de IIJ ghebleven zijn inden leghere ende de VJ peerden
die wederghebrocht zyn, die syn by der prochianen vercocht
C XXJ f XIJ s. parisis, dus es de prochie beschaedicht IJC LV
f XVIIJ s. parisis

52

De voornomde Andries de Hond beclagen hemlieden van VJ
f parisis by hemlieden verschoten ende ghedesbourseert int
meesteren ende doen cureren van eenen merrie die ghequest
(sic) was ende noch bovendien van elck IIJ daghen gaigen van
thuus te commen, elc met IIJ peerden te VIJ stuvers sdaechs,
elck peert comt tsamen XVIIJ f XIJ s. parisis
(f" 8 r 0 )

Staeden XXVIJ
Jan de Hond, Loy Huughe, notable vander voornomde
prochie, affirmeren dat de VIJ peerden ghecocht waeren,
metten harnasschen, de ghone die zy ghelevert hebben over
dese prochie inden dienst vanden coninck van Ynghelandt de
somme van IIJC nuxx x f svJ s. par isis ende waeren ghevoert
by Joos vander Moere, Jan van Coillen ende Jooris Boudins,
die hier present was, metgaders oic den capitein <liet tselve
affirmeerde, ende zyn ghebleven inden leghere vier peerden
ende de drie die thuus ghecommen zijn, die zyn vercocht C
XXXVJ f XIllJ s. parisis, dus es de prochie beschadicht uc
LIX f VJ s. parisis
Gheids XXVIIJ
Den ontfangher vander splete van Gheids affirmeirt als boven
dat de selve prochie ende splete ghelevert heift een peert,
twelcke coste XLVIIJ f parisis, beleet by Willem Victor
ende es ghebleven inden leghere tusschen Grevelinghe 26 ende
Calays, dus es deselve prochie beschadicht ter voorseyde
somme van XLVIIJ f parisis
Ledeghem XXIX
Joos Willaert ende Willem Pergoot affirmeren ghesonden
hebben inde
(f" 8 v 0 )

vier treckpeerden die tsamen costen C IIIJXX VIJ f IIIJ s.
parisis, die beleed waeren by Willem van Hee ende Hans de
Deckere, affirmerende dat deene doodghesteken was voor
Monstreul, <lander es daer verloren, <lander twee peerden die
zyn wederghekeert ende by der prochianen vercocht LXVJ f
parisis, dus blyct dat de prochie beschadicht es de somme van
C XXJ f IIIJ s. parisis
26

Gravelines (Nord).

Ouckene ve deel XXXJ
Ghiselin van Zuud, ontfangher, ende Pieter de Joncheere,
ghezwoome, affirmeren alsboven dat tzelve ve deel ghelevert
heift zeven treckpeerden, die casten IIIJC XXXJ f XV s.
parisis, die beleed waeren by Gheerart vanden Cremere (?),
Michiel vander Strate ende Pieter de Langheere, vander
wekken de IJ dood ghebleven zyn inden dienst vanden coninck
van Yneghelandt ende <lander vyfve die thuus ghekeert zyn,
die zyn vercocht gheweist C XX f parisis, dus es dese splete
beschadicht (voor) IIJC XJ f XV s.
Den voomomden Gheerart beclaegt hem van gaigen vanden
dienste van X daeghen daerup hy maer drie sloters ontfangen
heift te VIJ stuvers sdaechs ek peert die met twee peerden
ghedient heift, comt XIIJ f V s. parisis
(f" 9 r 0 )
De voomomden Michiel vander Strate doteert hem van
XIJ f X s. parisis, oic van ghelycken dienste, zo oick doet de

voorschreven de Langheere van drie daghen gaigen met IJ
perden te VIJ sm .. d .. elck peert, comt IIIJ f IIIJ s. par isis,
tsamen XVJ f XIIIJ s. parisis
Nieukercke
Zeghers van Lau ende Willem Lotin, notable vander
voomomde prochie, affirmeren dat de peerden gheconduiseert
waeren by Pieter Jacob, die hier present was, Pauwels vanden
Voorde, Jan de Meester ende Germein Beyt tot den nombre
van achte goede souffisante treckpeerden, die de prochie
casten, metten hamassche, IIJC LXVII f VIIJ s. parisis,
vander wekken de twee ghebleven zyn tusschen Calays ende
Buenen ende de zes peerden die thuus commen zijn die zyn
vercocht C XXXIIJ f parisis, aldus es de prochie bescadicht
IJC XXXIIIJ f VIIJ s. parisis
(In margine:) Pieter Jacob beclaegt hem van gaigen die men
hem tachter ghebleven es tot XIIJ f parisis, comt hier XIIJ
f parisis
Rolleghem XXX
Luucx de Coninc, ontfangher, Willem Scerpereel ende
Joos de Dobbelare, notable vander voomomde laetscepe,
affirmeren dat zy een ruun ghezonden hebben inden dienst
vanden coninc van Ynghelant ende was ghevoert by Willem
van Hee, metten peerden van Leghem ende was ghecocht
LXXII f parisis, twelcke ruun bleef doot ghesteken int
alnome.. ende es tlaetscip bescadicht ter somme van LXXII
f parisis LXXII f parisis
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De stede van Roesselaere met hueren volghers
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Burchmeestre ende scepenen vander selver steide hebben
gheaffirmeirt by hueren oversenden dat zy met hueren
volghers, te weten Roeselaerambacht, tHof tYseghem
ende Cleven in Langhemaerck, ghelevert hebben tsamen
XX goede souffisante treckpeerden, die ghecocht hebben,
metten hamasschen, XJC IIIJXX XV f XVJ s. parisis, vander
wekken de VIIJe ghebleven zyn inden dienst vanden coninc
van Y nghelant, also de keerders vandiere by paspoorte van
hemlieden capitein, zo oick by certifficatie van hemlieden wel
ende behoorlick gheexhibeirt die deselve van Roesselaere
onder hemlieden hebben telex te waere osse. Ende de XIJ
peerden die wederghekeert zijn zyn vercocht ter somme van
IIIJC XXIJ f V s. parisis, dus blyct dat deselve steide met
hueren volghers bescadicht es ter somme van vue LXXIIJ
f XJ s. parisis

(In margine:)Item, de beleeders vander XIJ thuusghecommen
peerden beclaghen hemlieden dat men hemlieden schuldich
ende tachtere bleven es van vyf daghen wederkeerende van
Calays tot huus ts XIllJ s. parisis daegs van elck peerd, comt
XLIJ f parisis
(f" 9 r

0
)

Somme tottale vanden beschadichede die de gheheele
gneralitie vander casselrie van Ypre bescadicht, zo men
bevindt by den particulariteyt hiervooren verclaerst bedraegt,
daerinne begrepen de gaigen die men de beleeders vander
peerden voorseyt schuldich bleven es, bedraegt ter somme
van VIJM IIIJC XXVIIJ f VIIJ s. parisis
Ende wy bailliu ende scepenen vander Sale ende Casselrie
voomomt affirmeren ulieden myne voomomde heeren vander
edelen Raede sKeysers gheordonneert in Vlaendren dat wij
over de generaliteyt vander casselrie ghetauxeirt waeren
by der Majesteyt vander coninghine regente volghende
de besloten lettren vander selver Majesteyt ten voorseyden
nombre van C LX treckperden, de welcke wy ghesmaldeelt
ende ynneghestelt hebben, ende dien volghende ghesonden
inder manieren voorscreven. In approtam van alwelcken wy
dit quayer hebben ghedaen teekenen van onsen greffier, desen
lesten <lach van octobre XVC XLIIIJ
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Boudewijn Woestland, kostschoolhouder in Diksmuide (1549-ca. 1553),
schoolmeester in Poperinge (15531559) en notaris in Ieper (1573,1577)
GERMAIN SCHOONAERT
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De oudste vermelding van de naam Woestland of Woestelandt is allicht te vinden in de stads- en baljuwsrekeningen
van Ieper in de 14cte eeuw met een Gilles Woesteland en een
Oubrecht Woestland. 1
In de 16de eeuw was de naam gekend in het onderwijsmilieu
te Brugge. Magister Jacob Woestland, vicarius diaconalis,
fungeerde als schoolrector aan de Sint-Jacobsparochie te
Brugge in 1535-1536 en vervolgens aan de Onze-Lieve-Vrouwkapittelschool te Brugge van 1539 tot 1540. 2 Een Mattheus
studeerde aan het seminarie te Ieper van 1 februari 1567 tot
16 april 1569.

1
Dr. W. Beele, Studie
van de Ieperse persoonsnamen uit de
stads- en baljuwsrekeningen, 1250-1400,
Deel 2, Glossarium, p.
660.
2 A. Dewitte, Scholen
en onderwijs te Brugge
gedurende de middeleeuwen. in: Handelingen Soc. d'Emulation,
CIX, p. 180.

Meester Boudewijn Woestelandt kwam in 1549 terecht in
Diksmuide als kostschoolhouder. Dit gebeurde nadat de
ouders verschillende klachten tot het stadsbestuur hadden
gericht. Zij waren van mening dat hun kinderen onvoldoende
vooruitgang boekten op school. Zij voelden zich verplicht
hun kinderen naar andere scholen te sturen, buiten de stad.
Tot dan werd het onderwijs in Diksmuide verzorgd door de
clerus. Het stadsbestuur stond erop dat het onderwijs terug
op niveau werd gebracht. Indien men kon beschikken over
een goede schoolmeester, die een kostschool hield voor een
groot aantal leerlingen, zou dit ook de stad ten goede komen.
De school zou niet alleen leerlingen van Diksmuide opnemen,
maar ook scholieren aantrekken van de omliggende gemeenten, die kost en inwoon konden genieten.
Het stadsbestuur sloot een akkoord met meester Boudewijn
Woestelandt, die reeds over een twintigtal kostgangers kon
beschikken. Hij was de eerste lekenleraar die vanaf 1549 het
onderwijs verzorgde in Diksmuide. Het stadsbestuur stipuleerde dat hij een salaris diende te ontvangen uit de kas van
de Gheestelycke goedinghen. De stad was wel bereid een huis
aan te kopen dat ruim genoeg was, aangepast als woning van
de schoolmeester, voor onderwijs en internaat.
Het stadsbestuur besliste de oude school op het kerkhof te
verkopen voor een bedrag van 240 pond parisis en de locatie,
genoemd De Wulf in de Noordstraat aan te kopen en te repa-

reren. De bewoonster Barbara van Zeele, die het huis huurde,
ontving een schadeloosstelling van vijftig pond parisis om te
verhuizen. De volledige koopsom van de nieuwe locatie,
betaald aan Jooris Moenin en Dieryc De Vooght, voogden
van de minderjarige kinderen van Martin Clarin, bedroeg
1322 pond parisis, te betalen in schijven, telkens tegen half
maart. De 1e schijf van 360 pond parisis diende betaald te
worden tegen half maart 1549. 3
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Elke aanwerving van een schoolmeester diende volgens een
keizerlijke ordonnantie van 25 september 1550 met de nodige
omzichtigheid te gebeuren. Om te voorkomen dat men de
jeugd niet goed onderwees, beval de hogere overheid dat niemand onderwijs mocht verstrekken om jongens of meisjes te
leren spreken, lezen of schrijven, tenzij de kandidaat aanvaard werd door de lokale overheid, door de pastoor van de
parochiekerk of door de scholaster die hiervoor verantwoordelijk was. Wie onderricht verstrekte zonder toelating, kreeg
voor de eerste overtreding een boete van twaalf Carolus gulden. Bij herhaling verdubbelde men de boete en werd de overtreder uit zijn woonplaats verbannen. De verantwoordelijken
dienden goed toe te zien dat ze enkel personen aanwierven die
bekend stonden voor hun goede naam en faam. Ook zij ontvingen een boete als ze personen aanstelden die verdacht werden van 'quade leerynghe'. Wie aanvaard werd om school te
houden in een openbare of in een particuliere school, mocht
alleen boeken gebruiken die de Leuvense universiteit had aanbevolen en goedgekeurd. 4
Het experiment met de kostschool kende vermoedelijk niet
het succes dat men ervan verwachtte, want in 1553 besliste het
stadsbestuur van Diksmuide dit pensionaat, naast de herberg
De Wulf in de Noordstraat te verkopen. Als reden werd opgegeven dat de financiële lasten van de stad te zwaar wogen. Na
drie sondaeche kerckgeboden ende tbrenen (branden) vande
kerse (kaars), werd de kostschool verkocht aan Eloy van
Borre voor het bedrag van 1704 pond parisis. Omstreeks deze
tijd nam meester Boudewyn Woestelandt ontslag als kostschoolhouder. 5
Vervolgens kwam hij in Poperinge terecht, maar de juiste
datum van indiensttreding kennen we niet. Dat Boudewijn
Woesteland op 18 mei 1559 zijn onderwijsloopbaan in Poperinge beëindigde, is het enige concrete gegeven waarover we
beschikken. 6 De reden van zijn ontslag is niet gekend. Wij
weten enkel dat de koninklijke plakkaten tegen onorthodoxe
leerstellingen omstreeks deze tijd ongemeen scherp werden
toegepast. Het ambt van schoolhouder was zeker niet van
gevaar ontbloot. Wij willen dit met een paar voorbeelden illustreren: reeds in oktober 1557 spande de geloofsonderzoeker
en inquisiteur Pieter Titelmans een proces aan tegen Pieter

3

Stadsrekeningen
Diksmuide, 1 mei
1549-1 mei 1550,
transcriptie FeysKesteloot, p. 382. (zie
bijlage 1)
4
Tweeden druk vanden
eersten bouck der
ordonnantiën, statuten,
edicten en placcaerten
soo van 1>'eghen der
keyserlyke ende
koninghlyke maiesteyten, als heurlieder
doorlucgtghiste voorsaeten, graven ende
graefneden van V!aenderen, Gent, 1936, p.
186-198. (Zie bijlage 2)
5 Stadsrekeningen
Diksmuide, 1 mei
1552- 1 mei 1553,
transcriptie FeysKesteloot, p. 390.
6 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1531-1573,
f" 86. 'Gemerckt t
overgeven vande Schole
gedaen by heer ende
meester Boudewyn
Woeste/and, ... '

7 J.

Decavele, De Dageraad van de Reformatie
in Vlaanderen, 15201565, Brussel, 1975.
Pieter Vlamynck, p.
396; Gillis Beek, p.
415.
8 Poperinge, Stadsarchief, 467, Register
van Resoluties, 15311573, f" 86. 'Es voor
schoolmeester anghenomen meester Nicolas
Bazelis, by wetten ende
Raden ten wederroupe
van huerlieden, naerdien den heere accordeert. Actum den
XVIII in meye 1559.
G. Schoonaert, Nicolas Bazelius, de Nostradamus van het
Westkwartier, in Westhoek, jg. 12, nr. 2-3,p.
45. Nicolas Bazelis was
schoolmeester in Poperinge van mei 1559 tot
oktober 1560.
9 Brussel, Algemeen
Rijksarchief nr. 38794:
Stadsrekening Ieper
1573, f" 32. 'Mr. Boudewyn Woestlant,
notaris over de vacatie
by hem ghedaen te
Ryninghe by laste van
myn heeren vande wet,
omme aldaer an bailluy
en scepenen t informeren zeker appele vande
sententie.'
IO Brussel, Algemeen
Rijksarchief, nr.
38794, Stadsrekening
Ieper 1573, f" 33 v0 •
Notaris Pauwels vander donck fungeerde
in 1573 in Ieper ook
als schoolmeester.
'Pauwels vander donck,
schoolmeester leerende
de kynderen lesen,
scryven, cyferen ende
rekenen met pennynghen in renumeratie
ende bekentsaemheit
van zyne diligentie ende
goede devoiren in dier
voorseit es, by hem ghedaen volghende zyne
requeste, XVIII p.p.'

Vlaminck (Pieter Flanders), schoolmeester in Nieuwkerke,
die in 1561 naar Londen vluchtte. Daar kreeg hij de opdracht
onderwijs te verstrekken in de pas opgerichte vluchtelingenkerk in Sandwich. Ook Filip Beek (Beckius), schoolmeester
in Waasten, nam in 1558 uit voorzichtigheid de wijk naar
Frankfurt. 7
Wij denken echter dat meester Boudewijn Woestland vrijwillig ontslag nam, vermits het resolutieboek spreekt over 'tovergeven vande Schole by heer ende meester Boudewyn Woest eland'.

Hij werd tijdelijk in Poperinge opgevolgd als stadsschoolmeester door Nicolas Bazelis, medicijnmeester en chirurgijn. 8
Waar bevond meester Boudewyn Woestelandt zich in het volgende decennium? Tussen 1560 en 1572 zijn we zijn spoor
bijster.
In 1573 vonden we Woestland vernoemd als notaris in Ieper,
waar hij een vergoeding ontving voor het vervullen van een
opdracht in Reninge. Hij diende in zijn functie van notaris de
baljuw en de schepenen van Reninge te informeren nopens
het hoger beroep dat werd ingesteld tegen een rechterlijke
uitspraak. 9
In 1573 oefende notaris Woestland, samen met de notaris

Pauwels vander Donck, 10 toezicht uit op de schippers die
vaarden naar Veurne, Lo, Diksmuide, Sint-Winoksbergen en
andere plaatsen. De opdracht duurde drie dagen. 11
Op last van de voogd en de schepenen van de stad Ieper werd
hij in 1576 naar Belle gestuurd om een vonnis te betekenen
bij de ontvanger van confiscaties in het kwartier van Belle
betreffende de privileges van non-confiscatie. Vervolgens
diende hij zich naar Kortrijk te begeven voor een zelfde
opdracht bij de ontvanger van confiscaties in het kwartier van
Kortrijk. 12

11
Brussel, Algemeen
Rijksarchief, nr.
38794, Stadsrekening
Ieper, 1573, f" 31. 'mr.
Boudin Woestlant ende
mr. Pauwels vander
donck van dier hem!. by
myne heren vander wet
toegheleit es als notarissen van ghevachiert
thebbene drie daghen
int hooren ende examineren van ... oorconde
scippers up de vrijheide

ende possessie vande
vrij ... marctscepen
deser stede op Vuerne,
Loo, Dixmude, Berghen Sin te- Winnoc
ende andere platsen, ... '
12
Brussel, Algemeen
Rijksarchief, nr.
38796, Stadsrekening
Ieper, 1576, f" 24.
'Meester Boudewyn
Oestlandt, notaris van
zekere insimatcie ghedaen t hebbene by laste

van voocht ende schepene anden ontfangher
van conjiscatien int
quartier van belle,
touchierende de privilegien de non conjiscande, X p.p.Ill sch.'
'Den zelven van ghelycke insimatcie ghedaen t hebbene anden
ontvangher van conjiscatien int quartier van
curtycke, XIII/ p. VIII
sch.'.
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Op 16 februari 1577 kreeg Jacques de Smet, zoon van meester
Pierre, de toelating van het stadsbestuur van Ieper om samen
met zijn moeder te logeren in de woning van meester Bouden
Woestlandt, in de Tempelstraat. Jacques de Smet was als
gevolg van de Pacificatie van Gent op 8 november 1576 naar
zijn geboortestad teruggekeerd na een verblijf in Zwaben
(Duitsland). Zijn moeder Marie van den Steene keerde terug
uit Norwich. 13 Het is meteen duidelijk dat meester Boudewijn
Woesteland connecties onderhield met hervormingsgezinden.14
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Bijlage 1:

Diksmuide, Stadsarchief, Stadsrekening 1549-1550, transcriptie Feys Kesteloot, p. 382.
Item uute dien dat diverschen dachten ghecommen zyn an de
wet, alzo wel van de poorters ende inwoonende vande stede
als anders, van thouden vande schole, claghende dat huerlieden kinderen niet en leerden noch profiteerden, zo dat hemlieden van node was die te stellene ter schole in andere
plaetsen thuerlieden groten costen en schade. En ter schade
van de assysen der zelve stede. Dewelcke assysen, indien datter een goede schoolmeester alhier woonde, houdende een
goedt nombre van scholieren in zynen cost, daerbij zoude
moghen augmenteren en beteren.
En dat ome tselve te doene het huus onlangs ghecocht ome
de scholen, daertoen veele te cleene was, zo heeft hier ontboden en ontvanghen gheweest om de schole te regieren eenen
Mre Boudwyn Woestelandt, dewelcke met hem brochte ontrent XX tafelieren, wonende met hem in de cost, up hope dat
dezelve schole zere beteren zal, en diversche scholieren alhier
in de stede met hem en van elders zullen comen woonen ende
de kinderen vande stede te beter zullen moghen leeren en profiteeren, de welcke Mre Boudewyn betaelt word van zyn pensioen van de gheestelycke goedinghe vande zelve stede, dies
moeste de stede hem leveren een huus commodieus en groot
genouch om de zelve scholen en scholieren te houden, om
twelcke te furnieren.
Zo es by adviese vande wet vercocht de oude schole voor de
somme van XXtt grote (240 pond parisis). Daervooren die
ghecocht was.
En es ghecocht jeghens Jooris Moenin en Dieryc De Vooght
als voochden vande kinderen van Martin Clarin, thuus ghenaempt De Wulf, staende in de Noortstraete ende tselve gherepareert voor de nieuwe scholen.
Daerof den coop bedraeght metten somme van L p. par. die
men betalen moesteBarbele van Zeele, voor heur schade dat
zoe schiet van de huere en daer uut verhuusde ome den nieuwen schoolmeester daerine te comene, de somme van XIIIc

13 K. Papin. Teruggekeerde vluchtelingen na
de Gentse Pacificatie in
de stad Ieper, 15761578, Westhoek-Info,
jg. X, aflev. 3, 1994,
lijst 1, p. 100: 'Jacques
de Smet, fs. mre.
Pierre, natif d' Ypres,
celibataire, che:: mre
Bouden Woestlandt,
rue du Temp Ie.', p. 103,
'Jacques de Smet,fs.
mre. Pierre. niant avoir
parlé de religion à qui
que ce soit'. Lijst 2, p.
108: 'admis d'après Ie
placard'.
14 A.L.E. Verheyen, Le
conseil des troubles.
Liste des condamnés
(1567-1573), K.C.G"
1961. Jacques de Smet:
p. 156, nr. 3511 en p.
156-157. nr. 35133530. Nr. 3525 Pieter
de Smet, ép. Marie
van den Steene, Ypres,
CT 21, A.G.L.H., nr.
681 bis.

XXII p. par. te betalen in payementen, bet. 1e payement ghevallen half maerte XV c XLIX de somme van Illc LX p.
par.
Bijlage 2:

Ordonnantie, gegeven te Augsburg, 25 september 1550, p.
186-198, 1.
Niemant schole te moghen houden dan gheapprobeert by den
principalen officier ende den pastor vande plaetse.
Voorts, om te versiene dat voordan die ionghe kinderen in huere
eerste iongheyt niet qualicken en worden gheleert ende gheinstrueert, twelcke een zeer peryckkeleuse zake es, so ordonneren
wy dat voordan niemant van wat state ofte conditie hy sy, en zal
moghen openbare schole houden, om die ionghe kinderen,
knechtgens, ofte meyskens te leeren, lezen, schriven, spreken, in
wat tale dattet sy, ten sy dat hy eerst ende alvooren gheadmitteert ende gheapprobeert sy, by den principalen officier van der
plecken ende van den prochiaen van den prochie kercke, onder
de welcke hy sa! willen resideren, ofte van den capitelen ofte
scholasteren die daer op van oudts anschouw ende superintendencie ghehadt hebben: op de peyne van twaelf Carolus guldenen voor deerste reyse, vierentwintigh ghelycke guldenen van de
tweede reyse ende ten eeuwigen daghen ghebannen te wordene
buyten der plaetsen vande zynder residencie ende wonstede.
Welverstaende, dat de voorseyde officiers, prochianen, scholasteren oft andere, auctoriteyt ende maght hebbende van scha/meesters te commiteren persoonen van goeden name ende fame,
ende gheensins gheruspecteert van quade leerynghe op peyne
zulcs op hemlieden te verhalene, indien daer inne eenigh ghebreck bevonden ware.
Dat de gheun die also gheadmitteert ende gheaprobeert zullen
zyn schole te houdene, gheen andere boucken en zullen moghen
voorlesen nachte leeren inde particuliere scholen, dan de ghene
die beteeckend ende ghedesigneert zyn, by advise ende declaratie van dien van onzer voorschreven universiteyt van Leuvene
ghedateert als boven.
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Rijsel, Archives départementales du Nord, 16G, 624. Quaertefigurative de la seigneurie des Chapitres en Kemmel appartenante aux B.R. Seigneurs Doyen et Chanoines de l'Eglise Collegiale de
St.-Pierre à Lille. 1634 Figuratieve kaart van de heerlijkheid van het Kapittelland in Kemmel
toebehorende aan de deken en kannunniken van de collegiale kerk van St.-Pieter te Rijsel.
A. De straat van Wijtschate naar Poperinge; B. De Veurstrate nu de Kriekstraat (vroeger ook de
Krijghstraete); C. De weg leidend van Poperinge naar Kemmel; D. Een beek lopend naar Dikkebusvijver.
Met dank aan wijlen Hubert Masquelin voor de kaart en de localisatie van herberg De Cleene- of
de Noordt Veurstraete (zie pijl).

Moord in herberg De Cleeneof de Noordt Veurstraete

te Kemmel in 1717
Beter is het in den voghelen sanck dan in den yseren bandt.
JEFPOLLEE
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Inleiding

I De "Kleine Vierstraat (Veurstraat?)" is
bij de oudere Kemmelnaar nog bekend en
lag op de baan naar
Dikkebus weggaande
van de Grote Vierstraat: het kruispunt
aan de fabriek van
Goudeseune.
2 F. BAUWEN,
Huwelijken der stad
Ieper, deel III, p.24.
Guillielmus Pollé huwt
met Marie De Jonghe,
Ieper St.-Jacobs,
18 mei 1692
3 Ieper, Stadsarchief,
Kasselrijarchief Toegangen 5 Criminele
Processen - LOQCRIM C3 -131 folio's.
4 de eiser
5 de beschuldigden of
de verweerders

In de vroege morgen van donderdag 23 september 1717 wordt
Guillaume Pollé dood gevonden in zijn eigen bed in café "de
NoordtVeurstraete" te Kemmel 1• Hij wordt er gevonden door
François De Jonghe, het bastaardzoontje van de zuster van
zijn vrouw. François woonde bij zijn oom en "moeije" in, en
met zijn viool zorgde hij voor het vermaak van de klanten
in de herberg van zijn oom. Marie De Jonghe, de vrouw van
Guillaume2, overnachtte die nacht van 22 op 23 september
per toeval (?) bij haar zwager en zuster in Beselare en kwam
de 23e tegen de middag weer thuis.
Was deze moord een vette kluif voor de baljuw en de
schepenen van de Vierschaar van de Zaal en Kasselrij Ieper
waaronder dit gebied ressorteerde?
Eén en ander wordt duidelijk als we dit omvangrijke proces 3
even van naderbij bekijken.
In dit proces extraordinairelijck is de heescher4 uit hoofde
van zijn ambt : François Wynckelman, heer van Walhove,
Crommenelst etca" baljuw van de Zaal en de Kasselrij van
Ieper. Hij voert het proces tegen de gheaccuseerden 5 : Joris
Calmein, Marie De Jonghe, weduwe van Guillaume Pollé en
de 16-jarige François De Jonghe.

Verloop van het proces
1. Request6 van de baljuw François Wynkelman van 30. 09.1717
- 3 folio's.
De baljuw dient klacht in tegen de beschuldigden Joris
Calmein, Marie De Jonghe en François De Jonghe. Hij vraagt
toelating om informatie in te winnen en om over te gaan tot
de ontgraving van en lijkschouwing op Guillaume Pollé.
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2. Toelating van de schepenen van de Zaal en Kasselrij van
Ieper aan de baljuw om onderzoeksdaden te mogen stellen
- 30. 09.1717 - 1 folio.
3. De eedafieggingsacte - ook op 30. 09.1717 - van Meest er La
Franc, geneesheer en Anthoine Du Gauquier, chirurgijn. - 1
pagina.
Beide artsen leggen de eed af in handen van de schepenen en
beloven een goed onderzoek te doen en een trouw rapport
hierover op te stellen.
4. Het rapport van beide dokters, Ol.10.1717-2folio's.
Het verslag vermeldt de lijkschouwing en hun bevindingen
op 30 september 1717.
5. Dagvaarding van Gilles Ge/oen en Jan de Camp, de jonghen,
door de schepenen van de Zaal en Kasselrij van Ieper om te
komen getuigen op 2 oktober-01.10.1717 - 4 folio's.
6. Informatie of onderzoek door de schepenen Hendrik De
Codt en Antoine Mesdach alsmede door griffier Christiaen
Walwein op 01.10.1717-24 folio's
Er worden zes getuigen opgeroepen : Felix Temperman, Jan
De Vos, Michiel Vallaijs, Philippe Mahieu, Pieter Breijne en
Pieter Galle.
7. Informatie bij continuatie of verder onderzoek door de
schepenen Charles Huyghe en Antoine Mesdagh alsmede
door griffier Christiaen Walwein op 02.10.1717 -12 folio's.
Drie getuigen worden opgeroepen : Jan De Can(Descamps)
fs. Jan, Gilles Geloen en Gilles De Roij, schoonbroer van
Guillaume Pollé, herbergier te Beselare.

8. De schepenen van de Zaal en Kasselrij van leper geven het
bevel tot aanhouding ("het decreet van lijfvattinghe") van de
drie beschuldigden op 02.10.1717 - 2 folio's.
9. De baljuw Francois Wynckelman bevestigt bovenstaand
bevel van de schepenen - 02.10.1717 - 2 folio's.
6

10. Ondervraging van François De Jonghe op 03.10.1717 - 14
folio's.

verzoekschrift
gericht tot een rechterlijk college.

11. Proces verba! van perquisitie 7 van Joris Calmein en Marie
De Jonghe door de schout Philippus Cardinael op 04.10.1717
- 5 folio's.
12. Extrait uyt het register van d' ecroue8 in de gevangenis van
het Zaalhof binnen Ieper ondertekend door de schout Philippus
Cardinael , mede ondertekend door de cipier Martinus de
Clercq. 04. 10.1717 - 1 folio.
13. De assignatie 9 van Joris Calmein en Marie De Jonghe op
05.10.1717 door de schout Philippus Cardinael, waarbij ze
worden aangemaand zich binnen de 14 dagen aan te geven. - 4
folio's.
De dagvaarding van Joris Calmein werd afgegeven aan
zijn zoon, ook Joris Calmein geheten. De dagvaarding van
Marie De Jonghe werd afgegeven aan Jan Hennion, die door
de schepenen werd aangesteld te verblijven in de herberg de
Cleene Veurstraete.
14. Nieuwe dagvaarding (publieke oproep op de markt van
Ieper "met het blaesen van de trompette") door de luitenantbaljuw Jan Wemaere op 15. 11 .1717 , met de verplichting
binnen de 8 dagen te verschijnen voor de schepenen en zich aan
te geven in de gevangenis van het Zaalhof - 4 folio's.
7

proces-verbaal van
opsporing ten huize
8 uittreksel uit het
register van de
gevangenneming en
-zetting. Het Franse
woord 'écroue' betekent 'moer', schroefmoer. Gevangenen
werden 'in de bak
fedraaid'.
de dagvaarding,
de betekening. "Een
assignatie is ook een
soort van dagvaarding
... , imant geroepen
zynde voor een Regter
om getuigenisse der
waarheit te geeven in
een zaak, word door
een Deurwaarder geassigneert of verzogt,
om voor dien Regter
ten bestemde daagen
te verschynen, BOEY,
Woorden-tolk 73 b
fl 773]. (Belg. recht)"
lo verzoekschrift.
11 bijkomende
!nfo_rmatie te mogen
mwmnen.
12 toegevoegde informatieronde.

15. Request10 aan de heren schepenen van de eiser baljuw
Wynckelman met de toelating van het schepencollege om te
mogen informeren bij additie 11 op 20.11.1717 - 2 folio's.
Calmein was opgedoken in de Kasselrij Ieper en hierover wil
de baljuw een aantal personen ondervragen.
16. Informatie bij additie12 van 21.11.1717 -5 folio's
Michiel Vallaijs wordt opgeroepen om te getuigen.
17. Informatie bij additie van 22.11.1717 - 7 pagina's
Twee getuigen worden opgeroepen: Ferdinande Gher(r)ij en
Pieter Galle.
18. De schepenen van de Zaal en Kasselrij geven toelating
om bijkomende informatie in te winnen en om François De
Jonghe voorlopig uit de gevangenis te ontslaan - 24.11.1717
- 3 folio's.
Uit de ondertekening van dit document leren wij het volledige
college kennen.
19. Dagvaarding van Gilles Ge/oen door de amman van Loker
op vraag van de baljuw-24.11.1717-2folio's.
20. Dagvaarding van Jan Descamps, schoenmaker te Kemmel
door Jan Bau, één van de officieren, op vraag van de baljuw
-24.11.1717 -2 folio's.
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21. Dagvaarding van Felix Temperman door de Vlamijnck,
amman van Kemmel, op vraag van de baljuw - 24.11.1717
-1 folio.
22. Brief van het magistraat van de stad Duinkerke( Frankrijk),
waarbij ze bevestigen een poging gedaan te hebben om de
beschuldigden te arresteren, maar ze niet te hebben kunnen
vatten - 24.11.1717 -1 folio.
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23. (Franse) brief van Lieven Paresis, schoolmeester en
herbergier uit de rue des Chaudronniers te Duinkerke,
bevestigt het verblijf van Joris Calmein en Marie De Jonghe in
zijn etablissement. - 24.11.1717 - 3 folio's.
24. Jonkheer François Wynckelman ondertekent de
ordonnantie13 om sommige getuigen opnieuw te horen en om de
beschuldigde François De Jonghe uit de gevangenis te ontslaan
-24.11.1717 - 4 folio's.
De bevestiging van hun getuigenis zal worden gebruikt bij de
confrontatie van de ghecontumaceerden 14 .
2 5. Recollement15 van 2 5.11.1717 - 8 folio's.
VoorGuillaume VanderverreenludocusJoseph Werrebrouck,
schepenen en Christiaen Walwein, raadspensionaris en
griffier van de Vierschaar van de Zaal en Kasselrij van Ieper
verschijnt Francois Winocq van Costenoble, procureur
d'office, dewelke komt verklaren dat hij in uitvoering van de
ordonnantie van de 24ste november de volgende personen
- getuigen die reeds gehoord werden in de informatiën (van
01.10.1717 en 02.10.1717) en de toegevoegde informatiën
(van 21.11.1717 en 22.11.1717) - heeft gedagvaard om
opnieuw ondervraagd te worden : Felix Temperman, Jan de
Vos, Michiel Vallaijs, Philippe Mahieu,
Pieter Breijne, Pieter Galle, Jan de Can, Gilles Geloen, Gilles
de Roy en Ferdinande Gherij.
Zij worden allen gevraagd om hun vroegere getuigenissen te
bekrachtigen.
26. Uitspraak van het vonnis door de baljuw Wynckelman op
26.11.1717 - 6 folio's
De veroordeling bij verstek wordt voorbereid en de straffen
worden uitgesproken.
27. Het vonnis uitgesproken door de schepenen van de Zaal en
Kasselrij van Ieper op 11.12.1717 - 8 folio's.
Joris Calmein wordt veroordeeld te worden geradbraakt,
terwijl Marie De Jonghe zal opgehangen worden. François
De Jonghe gaat vrijuit.
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Uitvoerige beschrijving van het proces

1. Rekwest van de baljuw François Wynckelman van donderdag
30.09.1717 - 3 folio's.

16 J. STEKELORUM,
in: Westhoek-info,
april 1993, Jg.IX, deel
1, p.15. In 1779 wordt
deze herberg uitgebaat
door Jgnatius WULLAERT D'herberghe
de Cleene Veurstraete
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De baljuw Joannes Franciscus Wynckelman, heer van
Walhove, baljuw van de Zaal en Kasselrij van Ieper, eiser,
dient klacht in tegen de beschuldigden Joris Calmein, Marie
De Jonghe en François De Jonghe. Hij vraagt toelating om
enerzijds informatie in te winnen en anderzijds over te gaan
tot ontgraving en lijkschouwing van Guillaume Pollé.
De baljuw vernam dat Guillaume Pollé, herbergier, wonende
in café de NoordtVeurstraete of de Cleene Veurstraete 16
op de parochie van Kemmel, Kasselrij leper, heerlijkheid
van de Baronnie van Voormezele, verscheidene keren werd
bedreigd vermoord te zullen worden. Hij is nu inderdaad
in de morgen van 23 september 171 7 dood gevonden in
zijn eigen huis. Daags voordien liep hij er nog gezond rond.
Baljuw Wynckelman beroept zich op de geruchten die overal
worden rondgestrooid dat een zekere Joris Calmein uit
Kemmel zich niet alleen vooraf sterk zou gemaakt hebben
dit te zullen doen, maar ook bekwaam zou zijn geweest om
zijn grootspraak uit te voeren.
De baljuw dient derhalve klacht in over de moord op
Guillaume Pollé, uit Kemmel, die geschiedde tijdens de nacht
van 22 op 23 september 1717. Hij vraagt het schepencollege
om informatie te mogen inwinnen omtrent deze misdaad.
Tevens vraagt hij toelating tot de ontgraving en lijkschouwing
van de vermoorde persoon die de vorige vrijdag 24 september
werd begraven.

2. Toelating van de schepenen van de Zaal en Kasselrij van
Ieper - donderdag 30.09.1717 - 1 folio.
Namens het schepencollege ondertekent Christiaen Walwein,
raedtpensionaris en griffier van de Vierschaar de toelating om
informatie in te winnen en gelast de gevraagde ontgraving en
lijkschouwing.

3. De eedafteggingsacte - ook op donderdag 30.09.1717 van meester La Franc, geneesheer en Anthoine Du Gauquier,
chirurgijn. - 1 folio.
Beide artsen leggen de eed af in handen van de schepenen
Charles Van der Stichele, heer van Maubus, Jonkheer
Charles Theodor De la Porte en Christiaen Walwein, griffier
van de Vierschaar van de Zaal en Kasselrij van Ieper. De eed
betreft een goed onderzoek te doen, de lijkschouwing in eer
en geweten te verrichten en een trouw rapport hierover op te
stellen.
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4. Het rapport van beide dokters , vrijdag 01.10.1717 - 2
folio's.
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Het verslag vermeldt de lijkschouwing op 30 september
dichtbij de begraafplaats op het kerkhof van Kemmel. Na
rijp onderzoek stellen zij vast dat ze wegens verregaande
ontbinding van het lijk, wegens "eene uytnemende corruptie
ofte verderf van delen" niet kunnen vaststellen dat er
verwondingen waren aan het hoofd, de hals, de keel of de
borst. Zij stellen wel kwetsuren vast aan de middelvingers van
beide handen. Verwondingen die naar hun mening "vivente
corpore17" werden toegebracht en misschien zelfs tijdens of
juist voor de dood zijn intrede deed.
5. Dagvaarding van Gilles Ge/oen en Jan De Camp, de jonghen,
door de schepenen van de Zaal en Kasselrij van Ieper om te
komen getuigen op zaterdag 2 oktober - vrijdag, 01.10.1717
- 4 folio's.
Gilles Geloen woonachtig te Loker, jurisdictie van de Acht
Parochies en Jan De(s)Camp(s), de jongere woonachtig te
Kemmel, Kasselrij van Waasten, worden gedagvaard om te
komen getuigen op zaterdag 2 oktober om 8 uur 's morgens.
De amman van de parochie en Baronnie, N. Meingheere,
geeft dezelfde dag zijn fiat en verwittigt Gilles GELOEN met
kopie van de brief van C. Walwein. Zo doet ook J. Baret en
hij laat de dagvaarding schrijven door één van zijn officieren,
Jan Bau, die aan Jan De(s)camp(s) een kopie bezorgt.
6. Informatie of ondervraging door de schepenen Hendrik De
Codt en Antoine Mesdagh alsmede door griffier Christiaen
Walwein op 01.10.1717 - 24 folio's

Er worden zes getuigen opgeroepen: Felix Temperman,53j.,
Jan de Vos, 46j., Michiel Vallaijs, 45j., Philippe Mahieu, 40j.,
Pieter Braine (Breijne), 32j. en Pieter Galle, 30j ..
a) Het verhoor van de eerste getuige. Felix Temperman:
Felix Temperman is dagloner, 53j. en woont op de parochie
van Kemmel. Hij vertoont de oproeping die hij kreeg van de
amman Smitter om heden te verschijnen op verzoek van de
baljuw.
Temperman getuigt: " niet te weten alsdat hij op den
drijentwintighstenseptember van de voorlede 18 maent werckende
op de prochie van Voormizeele ten have van de wed (uw) e van
Jan Van Acker ontrendt een half heure voor noene ansocht is
gheweest door sijne huijsvrauwe van te willen commen naer
d'herberghe van de "Noordveurstraete" dat Guillaume Pollé
herberghier in de vermelde herberghe doodt was ghevonden
ligghende op syn bedde om te assisteren in het doodt lichaem
af te doen ende te ontkleeden 19 waervan seer verwondert sijnde
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ende hem trachtende te excuseren omdat hij was in wercke, heeft
eijndelinghe door het sterck anhouden20 van syne huijsvrauwe
hem laten ghesegghen ende is met haer ghegaen naer de selve
herberghe, op wegh synde heeft gerencontreert Jan De Vos aen
wie den deposant seijde dat Guill( aum)e Pol!é2 1 tsijnen huyse
doodt was ghevonden, nemaer aleer te willen ghaen binnen
den huijse hebben gheroepen naer Pieter Braine ende Pieter
Cnockaert de welcke waeren werkende op tlandt ende by hun
ghecommen sijnde, sijn tsamen in het huijs ghegaen, alwaer sij
hebben ghevonden den knecht in de keuken den we/eken was
woonende in de selve herberghe met den vernoemden Pollé
ende het doodt lichaem van den se/ven Pollé op syn bedde in
de caemer uytghestreckt op synen rugghe in syne kleederen
sonder schoen de mondt een weijnigh open ende bebloedt ende
een weijnigh bloedt uijt de rechte zyde van de neuse, daernaer
is bijghecommen Marie (De Jonghe), d'huysvrauwe van de
vernoemden Pollé de welcke op haer incommen ende hoorende
de doodt van haeren man heeft beghonnen te weenen, daernaer
is oock toeghecommen den capellaen der prochie van Kemmel
met Pieter Galle den we/eken den capellaen was gaen halen
en( de) den capellaen siende dat Pollé doodt was seijde men
moet hem ontkleeden ende dat hij die spreeckt (Temperman)
in het ontkleeden het lichaem wel moeste visiteren 22 ghelick hij
ghedaen heeft ende bevonden dat de naghels van de vinderen
(sic) sterck gheprint waeren aen de keele en (de) rouper van
den se/ven Pollé, met veele blauwe plecken daerbij, ende oock
dat den middel vinder van sijne rechte handt was van binnen
ontbloot van het vleesch tot ontrendt het been ende van boven
het vel afghescrapt ende ajhanghende tot by aen den naeghel
van den se/ven vinder bijnaer gheheel ghedestrueert23 ende
het fondament van den overleden een weijnigh openstaende,
sonder dat hij in andere platsen van het doodt lichaem eenighe
quetsuren ofte teeckenen van violentie2 4 heeft ghesien".
Toen men hem vroeg of hij niet wist wie Pollé kon vermoord
hebben, antwoordde Temperman : "het selve niet te weten
anders dan door eene publique fame2 5 ende gheruchte onder
het volck als dat Joris Calmein lansman woonende onder de
capitels in Kemmel, den se/ven Pollé soude om hals gebracht
hebben'.
Op de vraag wat de oorzaak kan zijn geweest van dat gerucht,
antwoordt Felix Temperman : "dat men over eenighe jaeren
ghesien ende verstaen heeft dat den vernoemden Joris Calmein
was seer dickwels hanterende de vrauwe van den se/ven Pollé
ende sijn huijsfrequenterende26met scandael ende opsprake van
het volck, ende dat ter dier cause dickwels groote oneenigheden
kieverien27 ende slaeghen voorghevallen ende ghegeven syn
gheweest tusschen den vermelden Pollé ende Joris Calmein,
dat hij die spreeckt nu eenighe maenden gheleden hem heeft
ghevonden ter se/ver herberg/ze in compagnie en den se/ven Pollé
ghebiedende aen den knecht die met hem woonde wesende t
kindt van de suster van syne vrauwe en door Pollé en (de) syne
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huysvrauwe van syne kindtsheijdt opghequeckt28 en daerom
dit knechtje desen Pollé ende syne huysvrauwe was naemende
vader ende moeder, hoe dat het moeste spelen met de violon
in de compagnie daer was den deposant29, het se/ve knechtje
niet en wilde ghehoorsaemen daerop den vermelden Pollé den
knecht was nemende by den haren ende stekende buijten huijse,
alswanneer Joris Calmein is ghecommen uijt de keuken, ende
seijde aen Pollé dat hy desen jonghen niet en hadde te slaene,
waerop Pollé van hem vraechde wie datter meester was int huijs
ende over hem, ende Calmein seyde dat hy aldaer meester was,
daerover woorden ontstaen ende Calmein heeft Pollé aanghevat
ten lijfve3° ende ter aerde gheworpen, waerdoor de compagnien
uijt den huyse syn vertrocken t'gonne al is dat hy weet".
b) het verhoor van de tweede getuige, Jan De Vos :
Jan De Vos is landsman, 46 j. en woont op de Capitels in Kemmel.
Hij vertoont de oproeping, die hij kreeg van de amman Smitter,
om heden te verschijnen op verzoek van de baljuw.
Jan De Vos getuigt : "dat hij op den drijentwintighsten der
voor/ede maendt september omtrendt den acht heuren smorghens
vernoemen heeft van d'huysvrauwe van Felix Temperman hoe
dat Guill( aum)e Pollé herberghier in de noordtveurstraete
doodt was ghevonden op sijn bedde in de selve herberghe
ende sulcx niet connende gheloeven omdat hij den vermelden
daeghs te vooren noch ghesien hadde in volle ghesondtheydt
ende tsynen huijse ghedroncken hadde een stoop31 bier, evenwel
om dat dese vrauwe asseureerde32 dat hy doodt was ghevonden
soo is hy ghegaen met de selve vrauwe van Felix Temperman
naer d'herberghe de noordtveurstraete ende aldaer bevonden
den vernoemden Pollé doodt op syn bedde in syne cleederen
sonder schoen ligghende met de mondt open met eenigh bloedt
ter zyden aen de mondt ende een weynigh verclontert bloedt
in de neuse, ende soo hem dochte wat blaeuwe aen den hals
sonder daerom precis regard33 te hebben ghenoemen ghedeckt
met eenen houck van het decksel, synen hoedt achter hem ende
den /eemen weegh aen de lincker handt van t'bedde ghebrocken
ende eenigh leem ghevallen op het bedde, hebbende t'synder
incommen binnen den se/ven huyse ende herberghe ghevonden
d'huysvrauwe van den se/ven Pollé, de welcke maer soa dadelick
en was ghearriveert van Becelaer soo men seght ende noch den
knecht aldaer woonende den we/eken den se/ven Pollé ende
sijne huysvrauwe was naemende vader ende moeder naer syne
ghewoonte, alhoewel hij maer en was het bastaerdeken34 van
de suster van syn wyf soo als Pollé aen (hem) den deposant
somwylen heeft vertelt ende ghedeclareert".
Op de vraag hoe de vrouw van Pollé zich gedroeg bij het
binnenkomen van de herberg, antwoordde Jan De Vos: "sij
was weenende". En op de vraag wie volgens hem de moord zou
gepleegd hebben, antwoordde hij : "niet anders te weten dat
den ghemeenen roup te lande is onder groot en cleen dat Joris
Calmein den se/ven Pollé soude hebben verongheluckt35 ".
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Toen men hem vroeg waarop dit gerucht is gebaseerd en
welke oorzaak eraan ten grondslag ligt, antwoordde Jan
De Vos: "d'oorsaecke daervan magh wesen dat men van over
eenighe jaeren ghesien ende verstaen heeft dat Joris Calmein
de vrauwe van den vernoemden Pollé ende haer huijs seer
hanteerde, dat hy haar beminde en datter diesaenghaende
groote opspraeke is gheweest onder het volck". Bij navraag of
er tussen Calmein en Pollé nooit onenigheid of slaagse ruzie
is geweest, antwoordde De Vos : "daervan niet te weten anders
als dat hy nu ledent ses weken sijnde op de Poperingstraete
ontrendt den een heuren in den nacht ghehoort heeft eenigh
ghetier ende geruchte commende van den kandt van d' herberghe
de Noordtveurstraete imaginerende36 dat het was in de selve
herberghe is daernaer toe ghegaen ende heeft ghesien ende
ghehoort datter dissentie3 7 was tusschen den herberghier Pollé
ende syne vrauwe en dat ter selve tyde in den huyse was Joris
Calmein die hem verthoont heeft aen de deure van het huys
en daernaer by (hem) den deposant is ghecommen, segghende
dat vrauwe en man waeren in twyst t'gonne al is dat hy weet te
segghen".
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c) het verhoor van de derde getuige, Michiel Vallaijs:
Michiel Vallaijs is 'grooten ghebruicker3 8 ' en landsman, 45 j.,
woont op de Capitels in Kemmel.Na de eed te hebben afgelegd
niets anders te zeggen dan de waarheid en na verklaard te
hebben noch familie te zijn, noch in dienstverband te staan
van de overledene vertoont hij de oproeping die hij kreeg van
de amman Smitter om heden te verschijnen op verzoek van
de baljuw.
Op de klacht van de eiser die hem wordt voorgelezen,
antwoordt Vallaijs het volgende: "Dat hij op den
drijentwintighsten september lest gaende smorghens ontrendt
den seven heuren besichtigde syne landen en (de) voorbij
passerende d'herberghe de Noordveurstraete bevondt jeghens
t'ordinaire3 9 dat d'herberghe noch gesloten was, ende
wederomkeerende ontrendt een heure daernaer van syne ackers
heeft ghesien sitten op den banck voor d'herberghe Francis
wesende eenjonghman den we leken woonde in de selve herberghe
ende naemde Guill( aum)e Pollé ende sijne huijsvrauwe vader
ende moeder, soa hij conde remarqueren 40 den se/ven Francis
was bedroeft met een hauwe by hem ofte eenen stocke ende
( hy) den deposant wederom commende van syn huys naer syne
ackers, heeft ghesien d'huijsvrauwe van Guill( aum)e Pollé
passeren met een sacxken in d'een handt ende een caba41 in
d'ander handt, vraegende van waer sij quamp 42 ende seyde hem
van de prochie van Becelaer gaende naer haer huijs, daernaer
heeft verstaen ontrendt den middagh dat Pollé doodt was
ghevonden op syn bedde in syn huijs, naer dies vernoemen van
Felix Temperman den we/eken den dooden hadde ontkleedt,
dat hij ghevonden hadde twee blaeuwe pitten aen de keele van
den se/ven Pollé ende de vinder van sijnen handt seer ghequetst
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ende ghedestrueert, ende den deposant synde ghegaen ontrendt
den vier heuren naer den middagh op den selven dagh om het
doodt lichaem van Pollé te besichtighen heeft het slaeplaken
opgheheven en de t'ansicht ghesien van den overleden, het
hemde aen den hals synde gheheel toeghevest ende is daernaer
vertrocken".

Bij navraag wat hij weet over deze dood en wie het zou
gedaan hebben, antwoordt Michiel Vallaijs : "er loopt een
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publicq gheruchte , hoe dat Joris Calmein den se/ven Pollé
soude hebben verongheluckt sonder daervan nochtans ijet43 te
weten, wat datter is van de waerheijdt".

Op de vraag naar de oorzaak van dat gerucht, zegt dezelfde
Vallaijs : "er is een publicque fame van over eenighe jaeren dat
Joris Calmein de vrauwe van Guill( aum)e Pollé hanteerde, en
de sy het huijs van den selven Calmein soa verre datter groote
opspraecke is gheweest onder het ghemeente ter cause van dat
sy elcanders huijs soa seer frequenteerden ende men niet wel
van hun leven en presumeerde44 ". Verder zegt Vallaijs : "dat
hij eenighe daeghen voor St Jacobs dagh 45 lest/eden waeckende
met synen handt ende fusique 46 eenighe stucken lynwaet de
welcke syne huysvrauwe was hebbende op den bleecke in
synen boomgaert in den middernacht heeft hooren roupen
moordt moordt ende soa hem dachte ontrendt d'herberghe
de Noordtveurstraete hem latende voorenstaen datter aldaer
wederom eenighe querelle47 was ontstaen ende ontrendt een
quartier heure daernaer sterck horen buisschen48 op de deure
van de selve herberghe naer syne meeninghe, sonder dat hij den
boomgaert van syn huijs heeft derven verlaeten om het lynwaet
aldaer ligghende, ende desanderen daeghs Guill( aum)e Pollé
synde ghecommen met Francis het knechtje met hem woonende,
om te pecken de rugghe van den deposant seijde hem, dat het was
een gheluck dat hy hem noch sagh, dat hij in den nacht te vooren
hadde opgheseten niet willende slaepen gaen om eenigh twijst
ontstaen tusschen hem Pollé ende syne huijsvrauwe in den avant
te vooren, hij Pollé hadde gheremarqueert besigh synde met
smooren :zittende aen synen messinck49 , eenighe schuddinghe
ofte verwerringhe in syne ryserreweeten50 ende volgens dat syn
ghesichte conde draeghen een manspersoon ligghende tusschen
de rysen 51 waerop hij Pollé soa hij vertelde was opghestaen ende
ghegaen binnen huijse ende siende uijt de venster van syn huijs
om te observeren wie daer machte wesen, sagh hem draeijen
rondtom den huijse waerop hij Pollé seyde alsdan ghegaen
thebben naer de voordeure van syn huijs ende selfs buyten den
huijse tot aen de straete, alwaer hij rencontreerde Joris Calmein
ende van hem was vraegende wat hy was draeyende ontrendt
syn huijs daerop eenighe woorden voorghevallen, hij Calmein
den voorseyden Pollé hadde aenghegrepen ende ter aerde
gheworpen ende met sijne knie steunende op den borst van den
selven Pollé, dhandt in den sack soude hebben gesteken om sijn
mes uytte halen alswanneer hy heeft geroupen moordt moordt,
en waerop d'huijsvrauwe van Pollé is voorenghecommen ende
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heeft hem doen afcommen, alswanneer hij Pollé terstondt heeft
gheloopen binnen den huijse de deuren ghesloten ende syne
vrauwe buyten ghelaten met den se/ven Calmein, ende ontrendt
een heure daernaer dat syne vrauwe hadde commen doppen
om binnen te commen ende heeft haer de deure gheopent doen
Calmein oock is binnen ghecommen ende noch doen tappen
eene kanne bier soo hij verstaen heeft uijt den mondt van den
se/ven Pollé, als oock dat hy het niet langhe en soude connen
houden, dat hij te vresen hadde syne huijsvrauwe ende Calmein
dat het waeren beyde syne vianden, ende ten voorderen dat hij
synde in t'beghinsel van de ghepasseerde maendt september
lest in de selve herberghe aldaer voorghevallen synde eenighen
twijst, den vermelden Calmein aldaer present ende by drancke,
hij Pollé aen hem seijde, moet ghy mine vrauwe hebben, gaet
der mee deure ende blyft buy ten myn huijs'. Verder getuigt hij
nog : "dat hij den dissendach lest wesende ontrendt den avondt
in ghespreeck met Joris Calmein hem anseyde op het gheruchte
datter liep dat men het doodt lichaem van Pollé noch soude
schauwen, Calmein hebt ghy het ghedaen ick en soude u niet
raeden 52 hier te bliven beter is het in den voghelen sanck dan in
den yseren bandt53, waerop hij Calmein antwoorde dat hij geene
attestatie en hadde ende niet en wiste waer gaen, nochtans dat
hy niet en vreesde van dit leste faict".
d) het verhoor van de vierde getuige. Philippus Mahieu:
Philippus Mahieu is landsman, 40 j., woont op de Capitels
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aanraden
het is beter in de
vrije natuur dan in de
boeien.
54
vrede, verzoening

in Kemmel. Na de eed te hebben afgelegd niets anders te
zeggen dan de waarheid en na verklaard te hebben noch
familie te zijn, noch in dienstverband te staan van een van
beide partijen vertoont hij de oproeping die hij kreeg van de
amman Smitter om heden te verschijnen op verzoek van de
baljuw.
Mahieu verklaart het volgende : "datter loopt een publicq
geruchte, dat Guill( aum)e Pollé soude syn verongheluckt
en dat Joris Calmein daervan soude misdaedigh syn sonder
nochtans eenighe kennisse ofte sekerheydt te hebben of Pollé
verongheluckt is gheweest nachte wie het mach ghedaen hebben
ende dat het selve gheruchte is ghebauwt ende synen oorspronck
neemt soo hy meent uytte dees Calmein en d'huysvrauwe van
denselven Pollé haeren man ende met opspraecke van het volck,
dat hij deposant ghesien ende verstaen heeft dat den se/ven Pollé
daerom dickwels woorden heeft ghehadt met syne huijsvrauwe,
ende sijnde de maendagh naer de kerremisse van Voormizeele
inde maendt van ougst lest/eden aldaer drinckende eene kanne
bier heeft dan vernoemen dat hy Pollé op den se/ven dagh syne
huysvrauwe hadde ghestelt buijten syn huijs, om dat sij met Joris
Calmein soo frequenteerde en terwylent dat hy deposant daer
noch was dat d'huysvrauwe van Pollé is binnen ghecommen en
dat Calmein was zittende op eenen banck buyten den huyse,
en dat hy deposant daer sijnde syn beste heeft ghedaen om de
peijs54 te maecken tusschen Pollé ende syne huysvrauwe, de
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welcke is ghevolght ende hebben een glas tsamen ghedroncken
ende elcander vergheven, den voorseyden Pollé nochtans een
weynigh te vooren hebbende ghedeclareert dat hy soo was
misnought van dien handel van syne huysvrauwe dat hy syne
herberghe wilde vercoopen55 ende elders gaen woonen, t'gonne
alles is dat hy weet te segghen". -
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e) het verhoor van de vijfde getuige, Pieter Braine:
Pieter Braine is dagloner 56 en werkman bij de boeren , 32 j.,
woont op de Capitels in Kemmel. Na de eed te hebben afgelegd
niets anders te zeggen dan de waarheid en na verklaard te
hebben noch familie te zijn, noch in dienstverband te staan
van één van beide partijen vertoont hij de oproeping die hij
kreeg van de amman Smitter om heden te verschijnen op
verzoek van de baljuw.
Op het rekwest van de eiser die hem wordt voorgelezen,
antwoordt Pieter Braine : "dat hij op den dryentwintighsten
der gehepasseerde maendt september lest werckende op den
acker verstaen heeft van Pieter Galle, hoe dat Guill( aum)e
Pollé doodt was ghevonden op syn bedde in syne woonste
ende herberghe, en dat Francois een jonghelicnk woonende
in de selve herberghe aen hem Galle het selve hadde commen
segghen waerop den vermelden Galle versochte van den
deposant dat hy met hem soude willen gaen naer het selve huys
ende herberghe de Noordt Veurstraete, t' gonne hy ghedaen
heeft en daer ghecommen sijnde, heeft ghevonden het doodt
lichaem van Guill( aum)e Pollé op het bedde uytghestreckt een
weijnigh bebloed! aen den mondt ende in de neuse, den hals
ghecrabbelt ende blauwe in eene platse aen de rouper toedies
ghesien datter was een groot gat in den leemen weegh ter zyden
van het bedde ende de leemaerde ghevallen op het bedde'', en
ook nog : "datter loopt een publicq gheruchte dat Pollé ter
doodt is ghebracht gheweest en dat Joris Calmein daer van
misdaedigh soude wesen sonder nochtans te weten wien het
selve mach ghedaen nachte oock of Pollé verongheluckt is
gheweest, en dat den se/ven Calmein daervan misdaedigh wordt
ghesussineert57 omdat hy met de vrauwe van desen Pollé seer
converseerde met opspraecke van het volck jeghens de wille
van haeren man en datter te dier oorsaecke dickwels grooten
twijst is gheresen tusschen Pollé ende sijne huijsvrauwe ende
met Calmein soo hy heeft hooren segghen, den deposant niet
hebbende verkeert in de selve herberghe dan seer se/den".
Verder zegt Pieter Braine: "dat hij den dagh te vooren den
vermelden Pollé ghesien ende ghesprocken heeft wesende in
goede ghesondheijdt, en den avondt soo hy des anderen daeghs
smerghens doodt is ghevonden noch hooren spelen in syn huys
met de quaerte, mits hy deposant maer en was werckende een
a twee hondert voeten van het huijs niet wetende met wie en
dat hij Pollé somwijlen noch was syngende, ende dat den se/ven
morghen dat hy Pollé doodt was ghevonden enden naerdies hy
met Pieter Galle in thuys hadde gheweest ontrendt de thien

hij was zo misnoegd
dat hij zijn herberg
wilde verkopen.
56 iemand die per dag
betaald wordt en ook
van de ene dag op de
andere zijn werk kan
kwijt zijn. Frans:
'journalier'.
57 afwijkende spelling
van het moeilijke
woord "soupçonner":
verdenken.
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heuren smorghens, den deposant heeft sien ancommen ( synde
in syn werck) de vrauwe van de se/ven Pollé, aen wien den
deposant seyde Marie ghy en moet niet verschiten ( gaende
naer haer huys) uwen man light doodt op syn bedde en dat sy
op dese ansegghinghe verbaest staende is ghegaen naer haer
huys ende siende haeren man doodt heeft beghonnen te weenen
tgonne al is dat hy weet te segghen".
f) het verhoor van de zesde getuige. Pieter Galle:
Pieter Galle is landsman, 30 j., woont op de Capitels in

Kemmel. Ook hij vertoont de oproeping die hij kreeg van de
amman Smitter om heden te verschijnen op verzoek van de
baljuw.
Op het rekwest van de eiser die hem wordt voorgelezen,
antwoordt Pieter Galle: "dat op den dryentwintighsten
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(daarheen).
59 een deken.
60
weggetrokken uit.
61
de doodsklok

september lest sekeren François jonghman woonende met
Guill( aum)e Pollé in d'herberghe de Noordveurstraete heeft
ghecommen naer het huijs van den deposant gheheel bedroefd
ende misbaer maeckende, waerop s'deposants huysvrauwe
vraegde wat datter haperde of men het al in stucken vochte
thunnen huijse, seijde dat Guill( aum)e Pollé doodt was ende
s'deposants huijsvrauwe dit verstaende heeft soa terstond!
ghecommen by den deposant alsdan werckende in den
messinck by het huys segghende Pollé is doodt laet ons tsamen
derrewaerts58 gaen ontrendt den thien heuren smorgens en
daer ghecommen synde sy hebben ghesien den se/ven Pollé
doodt ligghen op syn bedde den mondt open ende bebloedt van
binnen en ter zyden ende oock een weijnigh bloedt in de neuse
ghekleedt ende ghedeckt met een sarge5 9, behalvens dat hy was
sonder sijne schoen, de handen toe ende drije groote broeken
van leemaerde ghevallen op het bedde ghevallen van den leemen
weegh aen het bedde dit siende, den deposant heeft ghevoelt
den handt van den se/ven Pollé ende heeft die bevonden gheheel
koudt ende strem de vuijsten ghesloten, dan heeft hij deposant
met syne huysvrauwe hem gheretireert60 uyt den huyse syne
huysvrauwe ghaende naer haer huys ende hy naer Pieter
Braine, den we/eken was peckende haver gheheel by het huys,
om hem te segghen dat Guill( aum)e Pollé doodt lagh op syn
bedde ende hem ansochte om wederom tsamen te ghaen naer
het huijs t'gonne heeft ghedaen Braine, ende mits de vrauwe
van Pollé niet thuys en was den deposant is selfs ghegaen naer
den pastor van Kemmel om de doodt van Pollé te annonceren
en d'eynde clocke6 1 te doen luijden ende om dat de pastoor van
de doodt noch meerder sekerheydt wilde hebben aleer d'eynde
clocke te laten luijden hy heeft daernaer toe ghesonden synen
capellaen met den welcke den deposant wederom is ghegaen
naer het huys van Pollé ende de capellaen daer synde heeft
bevonden dat hy doodt was, ende Felix Temperman met synen
vrauwe hebben den dooden ontkleedt in de camer sonder dat
hy deposant daerby is gheweest mits hy hem met den capellaen
hadde gheretireert in de keuken". Verder getuigt Pieter Galle:
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"dat er te lande is eene publique fame ende rumeur dat Pollé
verongheluckt is gheweest en dat men het fait wilt optijghen
aen Joris Calmein dat hy daervan plichtigh soude wesen,
sonder nochtans te weten wie het mag gedaen hebben". Op de
vraag waarom men dit feit toeschrijft aan Calmein en hem
er ook van verdenkt, antwoordt Pieter Galle: "dat den se/ven
Calmein de vrauwe van Pollé seer converseerde ende haer huijs,
ende suspect waeren van commersie te hebben met elcander,
omdat sy tot elcander toonden te hebben grooten drijft62 ende
ghenegentheydt datter hierdoor was eene groote opspraeke
onder het volck ende seer dickwels hoorde spreken van den
twijst dieder ter dier oorsaecke voorviel tusschen Pollé ende
syne vrauwe ende noch tusschen Pollé ende Calmein, dat Pollé
noch in de maendt van ougst lest ontrendt S (in) te Bertholomeys
dagh quam doen syne clachte aen den deposant ende aen syne
vrauwe, thun(n)en huyse vraegende of hy niet en hadde eene
schee om syn mes daerin te doen, het welcke hy was hebbende
bloodt in de burse van synen justeaucorps, segghende dat hy
moes te wesen op sijn houden, soo wel jeghens syne vrauwe als
jeghens Joris Calmein dat het waeren beyde syne vianden, ende
dat hy deposant een stalje63 danof heeft ghesien den avondt
voor S (in) te Bertholomeus dagh leste ghepassert, alswanneer
den deposant door Joris Calmein wierdt gheleijdt naer de selve
herberghe meer door importuniteyt64 van den se/ven Calmein
als met synen wille, ende daer synde heeft ghesien dat Calmein
gheheel verbittert was jeghens den se/ven Pollé, kriselende65
met syne tanden niet jeghenstaende dat Pollé altijdt schoone
was sprekende, waerop den deposant den voorseyden Calmein
van daer wilde hebben om hem te leyden naer syn huijs synde
by drancke eer den deposant met hem was ghecommen naer
d'herberghe sonder dat hy Calmein van daer wilde gaen
ende trock uijt syne burse een lanck pinsoen66 het welcke hy
was houdende in syne handt ende ten langhe lesten heeft den
deposant soo veel op hem vercreghen dat hij den vermelden
Calmein naer huijs heeft ghekreghen ontrendt den thien heuren
en half in den avondt, en des anderen daghs is Pollé ghecommen
ten hu ijse van den deposant op S (in) te Bertholomeus dagh 67
smorgens met de beste kleederen van syne vrauwe ende heeft
oock daernaer ghebrocht syne beste kleederen om die ten huyse
van den deposant te bewaeren segghende ick gheloeve dat Joris
Calmein ende myne vrauwe noch tsamen sullen deure loopen 68
en de selve kleederen syn ghebleven ten huyse van den deposant
tot den eersten sondagh van september lest alswanneer Pollé
de selve quamp wederom haelen, t'gonne al is dat hy weet te
segghen".
62

7. Informaties hij continuatie of verder onderzoek door de
schepenen Charles Huyghe (i.p.v. Hendrick De Codt) en
Antoine Mesdagh alsmede door griffier Christiaen Walwein
op zaterdag 02.10.1717 -12 folio's.

drift
een staaltje
64 opdringerigheid
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knarsende
66 een lang mes
67 30 september.
68 weglopen
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Drie getuigen worden opgeroepen : Jan de Can(Descamps)
fs. Jan, 30j., Gilles Geloen, 37j. en Gilles de Roij, 50j.,
schoonbroer van Guillaume Pollé, herbergier te Beselare.

69 zoolleder; dik en
stevig (runder)leder
dat geschikt is voor de
vervaardiging van
schoenzolen e.d.; eertijds vaak gedurende
twee jaar gelooid.
70 zoon

a) het verhoor van de eerste getuige, Jan Descamps:
Jan Descamps fs. Jan, omtrent 30 jaar oud, is schoenmaker
en woont op de "platse" van de parochie van Kemmel. Hij
vertoont de oproeping die hij kreeg van Jan Bau, officier van
de parochie van Kemmel om heden te verschijnen op verzoek
van de baljuw.
Op de klacht van de eiser die hem wordt voorgelezen
antwoordt Descamps : "dat hij op den tweeentwintighsten der
ghepasseerde maendt september lest commende van de marct
van Ypre met eenighe stucken soelleer69 , de selve stucken heeft
ghelaeden op het peerdt van Gilles Ge/oen om ghetransporteert
te worden naer sijn huijs ter platse van Kemmel ende op wegh,
synde ghecommen voor d'herberghe de Noordveurstraete heeft
aldaer doen tappen een kanne bier wesende ontrendt den vijf
heuren naer middagh ende ghedeurende hun verblyf sprekende
met Guill( aum)e Pollé den herbergier, dat hij het meesterschap
van syn huijs alsnu wel soude verliesen om het selve te laten
aen Marie syne huysvrauwe onder eenighe andere discoursen,
daer is ghecommen Joris Calmein, den we/eken is ghegaen
binnen den huijse om te ontsteken eene pype toebacq ende
is terstond! vertrocken uijtten huijse, naer dies is den se/ven
Calmein luttel tydt daernaer wederom ghekeert ende heeft
ghevraeght van dito Pollé eene pype toubacq den welcke geene
hebbende binnen den huijse den se/ven Pollé heeft ghevraeght
een weijnigh toubacq van den deposant om die te gheven aen
den voorseyden Calmein ghelick hy ghedaen heeft waermede
Joris Calmein wederom van daer is vertrocken, ende den
deposant met Ge/oen daer blivende drincken tot drye a vier
kannen bier, den vernoemden Calmein gheaccuseerden is voor
de derdemael ghecommen in de selve herberghe, alswanneer sij
hun ghestelt hebben om te spelen met de quaerte den deposant
met Ge/oen, jeghens Joris Calmein ende Guill( aum)e Pollé,
twee jeghens twee ende naer ghewonnen te hebben eenighe
vaenen bier jeghens Pollé ende Calmein daer is toeghecommen
Andries Finault den we/eken heeft ghenoemen de platse van
Pollé ende ghespeelt voor eijghen, tot dat den deposant siende
dat den gheaccuseerden hem thoonde verstoort in het spel ende
miscontent, als ook dat het diepe was in de nacht versochte dat
Ge/oen met hem soude hebben vertrocken ende omdat Ge/oen
daer noch dede tappen eene kanne bier ende noch wat wilde
verbliven, soo is den deposant ontrendt den een heuren in de
nacht van d'herberghe de Noordtveurstraete vertrocken met het
peerdt van Geloen ghelaeden met syne stucken soelleer, ende op
wegh sijnde het soelleer afghevallen ende niet bestandt om het
selve op het peerdt wederom te laeden is gaen opcloppen Gilles
De Swarte om het selve te helpen laeden met sijne soene70
ghelick sy ghedaen hebben ende al crasselende op den wegh is
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met het peerdt ghelaeden met de stucken leer ghearriveert voor
syn huijs ten drye heuren smorghens, deposant seght met het
peerdt ende slee van Laurens Nae/de in wiens hof hy ghelaeten
hadde het peerdt van Ge/oen, ende soo den carton 71 van den
se/ven Nae/de immers Nae/de selfs hem vertelt heeft dat synen
carton wederomkeerende met de slee gherencontreert 72 heeft
op wegh Gilles Ge/oen den we/eken alsdan sijn peerdt uijt syn
hof heeft commen halen". Verder getuigt Jan Descamps: "dat
hij op den dryentwintighsten der voor/ede maendt ontrendt
den middagh verstaen heeft dat Guill( aum)e Pollé doodt
was ghevonden in syn huijs waervan hy die spreeckt seer
verslaeghen omdat hy met hem noch seer ghesondt soo late
hadde gedroncken in den nacht, en datter loopt een gheruchte
onder het volck dat Pollé verongheluckt is gheweest ende dat
Calmein den gheaccuseerden het selve soude ghedaen hebben
sonder nochtans yet sekers te weten wat ende wie de doodt van
Pollé mach veroorsaeckt hebben, dan dat Ge/oen den sondaglest
sprekende met den deposant ende beclaeghende de doodt van
Pollé hem seijde, hadden wy daer toch gebleven, nochtans dat
Calmein den gheaccuseerden voor hem was deurghegaen uijt
d'herberghe ende dat Pollé Ge/oen hadde gebeden om daer
noch te verbliven, t'gonne al is dat hy weet te segghen".

Onderaan dit getuigenis naamtekent Jan Descamps als Jan
De Can.
b) het verhoor van de tweede getuige, Gilles Ge/oen
Gilles Geloen, 37 j., is "schuppenier ende balloteur" en woont

op de parochie van Loker(en). Geloen vertoont de oproeping
die hij kreeg van de amman van Lokeren om heden te
verschijnen op verzoek van de baljuw.
Op de klacht van de eiser die hem wordt voorgelezen
antwoordt Geloen: "dat hij commende van de marct van ijpre
den tweentwinghsten der ghepasseerde maendt van september
lest sijn peerdt ghelaeden met eenighe stucken soelleer voor Jan
De Can tot Kemmel met wie hij van ypre is afghecommen, een
kanne bier hebben doen tappen in d'herberghe de Veurstraete
ende ghedeurende hun verblyf aldaer tot dryemael toe is
ghecommen Joris Calmein, den we/eken de derdemael daer
is verbleven, ende den deposant neffens Jan De Can naer het
drincken van eenighe kannen bier hebben ghemackt eene partie
om te spelen met de quaerte te weten twee jeghens twee den
deposant en De Can tsamen jeghens Guill ( aum) e Pollé ende
Joris Calmein ende naer ghewonnen te hebben jeghens hun
eenighe vaenen bier daer is opghecommen Andries Finault,
dan ghenoemen heeft de platse van den weerdt 73 ende hebben
het speel ghecontinueert 74 tot late in den nacht ende het selve
hebbende gequitteert Finault is den eersten vertrocken naer
dat Joris Calmein ghetoont hadde eenigh miscontentement,
naer Finault is vertrocken Jan De Can met s'deposants peerdt
ghelaeden met de stucken soelleer alleene, omdat den deposant
aldaer noch dede tappen eene kanne bier voor hem, ende naer

71 paardengeleider
72 ontmoet
73 de waard, de café-

baas
verdergezet

74

eenighe discoursen Calmein is oock vertrocken, doen Pollé
hem seyde ick wil noch gheven een kanne bier ghij sult mij
oock de calendise 75 gheven in t'passeren en repasseren en den
deposant is daer verbleven tot naer den twee heuren in den
nacht, alswanneer hy is vertrocken Pollé segghende dat hy
gonck slaepen ende als hy vertrock sagh dat den knecht van
d'herberghe was slaepende op den banck, ende op wegh synde
heeft gherencontreert den carton van Laurens Nae/de, den
we/eken ghevoert hadde het soelleer van Jan De Can met syn
peerdt ende slee ten huyse van dito De Can ende seyde aen den
deposant dat syn peerdt was verbleven ten have van dito Nae/de
met welcken carton den deposant is afghecommen ende heeft
syn peerdt ter se/ver hofstede ghehalt ende voortsghereden naer
syn huijs, ende dan saterdagh lest gehoort hebbende dat Pollé
doodt was ghevonden in syn huijs op den dryentwintighsten
der ghepasseerde maendt september lest met groote
verwonderinghe, den deposant discourerende 76 met Jan De
Can den sondagh lest ghepasseert seyde hem ick wenschte dat
wy dien nacht daer ghebleven hadden, t'gonne al is dat hy weet
te segghen anders dan dat er loopt een publicq gheruchte onder
het volck als dat Joris Calmein den vermelden Pollé soude
hebben ter doodt ghebracht en dat uyt suspicie 77, omdat den
vermelden Calmein seer familier was met de vrauwe van den
se/ven Pollé volgens de publicque fame, sonder nochtans van
syne eyghen kennisse daerop te connen spreken wat datter is
van de waerheydt, mits hy deposant de selve herberghe noyt te
vooren en hadde ghefrequenteert 78 en dat hy is van de prochie
van Lokeren".
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c) het verhoor van de derde getuige, Gilles De Roij
Gilles De Roij, 50 j., is herbergier en woont op de parochie
van Beselare. Na de eed te hebben afgelegd niets anders
te zeggen dan de waarheid en na verklaard te hebben de
zwager 79 te zijn van Guillaume Pollé - gezien hij gehuwd is
met de zuster van Pollé's vrouw - maar niet in dienstverband
te staan van één van beide partijen, vertoont hij de oproeping
die hij kreeg van Jan Sweinens, om heden te verschijnen op
verzoek van de baljuw.
Op de klacht van de eiser die hem wordt voorgelezen
antwoordt De Roij: "anders niet te weten als dat hij ende syne
huysvrauwe op S(in)te Maertens dagh lest syn ghecommen
van Becelaere om te besoucken Guill( aum)e Pollé hunen
broeder herbergier in de Noordt Veurstraete onder de capitels
in Kemmel, mits sy hem in langhe tydt te vooren niet en hadden
besocht ende hebben aldaer verbleven eenen nacht te weten
van den dyssendagh snoens tot den woensdagh smerghens,
ghedeurende we leken tijdt den voorseyden Pollé synen swaegher
aen den deposant heeft ghedaen veele dachten, onder andere
dat Joris Calmein naer dies hy verlooren hadde syne vrauwe
nu ledent eenighe maenden80 , hij Calmein versocht hadde
dat d'huysvrauwe van de se/ven Pollé tsynen huyse soude
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hebben willen commen doen het werck, t'gonne hy Pollé heeft
ghesouffreert81 voor eenighe weken, ende naer dies niet meer
begeert dat sy langer soude continueren van daer te ghaen,
evenwel dat sy jeghens de wille van haeren man continueerde
van daer te ghaen tot dat hy ten langhe leste resolveerde82 van
haer niet meer te aenveerden in cas sy vaarder continueerde
van daer te gaen, mits sy thuijs oock noodigh was ende wel
sagh datter waeren familiariteyten tusschen syne vrauwe ende
Calmein den gheaccuseerden daervan hy hem seer doleerde,
vertellende voorts dat den se/ven Calmein ledent ses a acht
weken in den nacht hem hadde verborghen in de ryserreweten
van den se/ven Pollé in syn hoveken, en dat hy Pollé hem ghewaer
synde vraeghde van hem wat hy daer quam doen, sonder dat hy
heeft gheantwoordt, waerop Pollé is ghegaen in syn huijs ende
heeft een pype toubacq ontsteken ende soo ghegaen buyten den
huyse op de straete alswanneer den vermelden Joris Calmein
hem soo dadelick heeft opghecommen ende force lick ghetracht
den se/ven Pollé te steken in eenen grooten dyck83 met water
staende van westen d'herberghe lancxt84 de straete en door
synen oppositie85 niet hebbende het selve connen effectueren86
soo heeft Joris Calmein Pollé ter aerde ghesmeten ende
gheknielt op syne borst uythalende syn mes om hem het leven te
benemen, ende door syn gheschreeuw dat de vrauwe van Pollé
is uytghecommen in haer hemde en daer door syn leven heeft
behouden, segghende voorts aen den deposant dat hy veele hadde
te vresen ende daeghelicx sagh syne vianden soo binnen huijse
als daer buijten, naer alle dese dachten die hy deposant van
Pollé heeft ghehoort tsaemen wandelende buyten den huijse om
dat hy het wilde segghen secretelick8 7 en dat syne vrauwe het
selve niet en soude ghehoort hebben, soo is hy met syne vrauwe
den woensdagh smerghens wesende den tweentwinghsten
der ghepasserde maendt september lest naer wel gheeten
ende ghedroncken te hebben vertrocken uijtten huyse van
Guill ( aum) e Pollé synen swaegher om te keeren naer Becelaere
ende vrauwe van Pollé segghende dat sy hadde eenighe affairens
tot Becelaer om haeren knecht te besteden met den coster van
tselve Bece/aer88 ende van hem te leeren spelen op den violon,
is met hun derrewaers8 9 ghegaen, ende heeft den se/ven avondt
gheslaepen in s'deposants huijs tot tselve Becelaer naer dat sy
ghesprocken hadde met den coster, alhoewel sy toonde seer
ghenegent te wesen 90 om dien se/ven dagh noch te vertrecken
naer ijpre ende op s'deposants continuele ansouckinghen
ten eynde sy den nacht t'hunen huyse hadde willen verbliven
ende logeren heeft haer laten ghesegghen 91 ende heeft aldaer
vernacht92 , hebbende ghesien ende wel gheremarqueert 93 dat sy
in den avondt seer weemoedigh was ende gheweent heeft sonder
van haer te hebben connen weten het subject ende sy is den
donderdagh smerghens ontrendt den seven heuren smorghens
vertrocken van s'deposants huijs om te gaen naer haer huijs,
den se/ven dagh naer den middagh heeft den deposant verstaen
dat Guill( aum)e Pollé was doodt ghevonden in syn huijs ende
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hy was begroet tot 94 de begravenisse, waerop den deposant den
vrydagh smorgens is ghearriveert in de herberghe de Veurstrate
alwaer hy synen swaegher doodt heeft ghevonden alree ghekist
ende hy selfs heeft de kiste openghedaen om synen swaegher
te besichtigen ende heeft ghesien datter was eene groote plecke
bynaer tot den bloede aen de keele en oock datter waeren veele
cleene gatjes als van crabbelinghen ende naeghels ghepinst
daerontrendt ende aen de keele, waerop den deposant segghende
ick hebbe ghenough ghesien, heeft hem gheadresseert 95 aen
Vallaijs burghm( eester )e van de capitels in Kemmel om het
doodt lichaem te doen arresteren en de begraevinghe te beletten,
den welcken hem versonden heeft naer den amman Smitter, den
welcken niet thuijs synde het lijck is middelertydt96 vertrocken
naer de kercke niet tegenstaende den deposant seijde het selve
niet te willen laten gaen, daerjeghens 97 d'huysvrauwe van Pollé
insisteerde98 dat men haeren man soude begraeven dat hy doodt
was en dat den deposant met de begraevinghe te retarderen 99
hem niet en soude connen wederom hebben ende het lyck met
de gilde broeders is soo ghedreghen gheweest naer de kercke
ende op het kerckhof begraeven t'gonne al is dat hy weet te
segghen".

8. De schepenen van de Zaal en Kasselrij van Ieper geven het
hevel tot aanhouding ("het decreet van lijfvattinghe") van de
drie beschuldigden op 02.10.1717 - 2 folio's.

De schepenen verzoeken de baljuw François Wynckelman
bevel te geven tot aanhouding ('ze ordonneren anvattynghe
ten lijfve') en tot opsluiting in de gevangenis van de
Kasselrij van Ieper van Joris Calmein, Marie De Jonghe en
Francis De Jonghe ten einde over de feiten die hen vanuit
de voorgaande onderzoeken ten laste worden gelegd, te
horen en te ondervragen. Indien dit niet kan zullen ze
worden opgespoord ('perquisitie van hun persoonen').
In de Kamer van de Vierschaar beslissen de schepenen dat
bovengenoemde personen zullen gedagvaard worden om
binnen de veertien dagen na de opsporing te verschijnen.
Acht dagen na een publieke oproep zullen hun bezittingen
door de aangestelde commissaris worden aangeslagen.
Niettegenstaande mogelijke oppositie zullen deze beslissingen
worden uitgevoerd zoals werd beslist.
9. De baljuw Francois Wynckelman bevestigt bovenstaand
hevel van de schepenen- 02.10.1717 - 2 folio's.
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97 daartegen
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Zonder verwijl en nog dezelfde dag bevestigt François
Wynckelman, heer van Walhove en baljuw van de Zaal en
de Kasselrij van Ieper, de bovenstaande beslissingen van zijn
schepenen.
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10. Ondervraging van Francois De Jonghe op zondag
03.10.1717 -14 folio's.

De schepenen Charles Huijghe en Anthoine Mesdagh,
benevens de griffier van de Vierschaar Christiaen
Walwein, gaan over tot de ondervraging van Francois
De Jonghe die zij hebben laten ophalen uit de gevangenis
van het Zaalhof, waar hij ingevolge het aanhoudingsbevel
momenteel verblijft.
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Het verhoor van François De Jonghe:
François De Jonghe legt in "de Camer van Justitie" de eed af
niets anders te zeggen dan de waarheid. Hij verschijnt er op
verzoek van de baljuw, Jo(nchee)r François Wynckelman.
Bij de vraag naar "synen naem, ouderdom, qualiteyt ende
woonste" antwoordt François De Jonghe: "synen naem te
wesen François De Jonghe soone van Jacques gheboortigh van
de prochie van Wijtschate Casselrie van ijpre oudt ontrendt de
sesthien jaeren sonder syn ouderdom nochtans precis te weten,
hebbende ghewoont van syne kindtsheydt af met Guill( aum)e
Pollé ende Marie-Catheline De Jonghe syne moeije, ende
ghevrocht in boerewerck van als hij capabe/100 is gheweest
om te wercken, ende spelende met de violon op sondaeghen
en h( eijlighen) daeghen in d'herberghe van synen oom ende
moeije tot divertissement van de compagnien 101 , de welcke
aldaer quaemen ter herberghe".
Op de vraag waar hij verbleef in de nacht van de 22e op de
23e van vorige maand antwoordt hij : "ten huijse van
Guill( aum)e Pollé in d'herberghe de Noordt veurstraete".
Daarop werd hem gevraagd wie die avond en die nacht in
de herberg is geweest, wat zij daar deden en hoe lang zij er
verbleven. François zegt : "datter in den avondt van den
tweentwintighsten op den dryentwintighsten der voor/ede
maendt volck is gheweest ter herberghe van synen oom, te
weten Joris Calmein, Jan De Can schoenmaker tot 102 Kemmel
ende Gilles Geloen, de welcke aldaer hebben ghedroncken ende
ghespeelt met de caerte tot diepe in den nacht met synen oom
Guill( aum)e Pollé". Op de vraag of deze personen
gezamenlijk of afzonderlijk zijn vertrokken en wanneer,
antwoordt de knaap: "dat sy syn vertrocken separatelick103
uyt d'herberghe van synen oom, d'eene naer d'andere 104, sonder
d'heure te connen segghen mits men aldaer geene heure en
hoort slaen en dat het was diepe in den nacht". Men vraagt
hem wie van deze personen eerst is vertrokken. Hij zegt :
"Jan De Can, en den lesten in t'huijs ghesien t'hebben Gilles
Ge/oen, sonder te connen segghen wanneer Joris Calmein is
vertrocken, ter cause dat 105 hij middelertydt ende voor het
vertreck van Calmein in slaepe was ghevallen". Heeft hij Gilles
Geloen zien vertrekken? "Jae, dat Pollé hem heeft ontweckt
om de lante 106 te doen branden en dat hy ghesien heeft dat Pollé
ende Geloen in synen vertreck107 elcander d'handt hebben
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ghegeven segghende toe de naerste keer". Heeft hij na het

vertrek van Geloen nog iemand anders in huis gezien?
"niemandt anders als Guill( aum)e Pollé ende hij die
spreeckt108 ". Dan wordt hem gevraagd waar zijn oom dan is
gegaan en wat hij deed. Hij antwoordt: "dat hij die spreeckt
naer dat Geloen vertrocken was, is buijten ghegaen om syn
water te maecken, daernaer dat hij is binnen ghecommen ende
de duere ghesloten ende ghegrendelt, dat Pollé was sittende op
de lijs in de keuken half in slaepe en dat hij hem seyde vader
gaet dan slaepen daerop den voorseyden Pollé is ghegaen naer
syn camerken ende naer afghedaen te hebben syne schoen,
heeft hem ghesmeten op syn bedde al ghekleedt in syne
presentie109 ". Vervolgens wordt hem gevraagd of hij bij zijn
oom is gebleven. Hij zegt : "neen, ende naer dat Pollé in
t'bedde was dat hij oock is gaen slaepen op den solder, daer hij
ordinairelick sliep boven de groote camer van de selve herberghe
houdende aen de keuken". Dan wordt François beticht van de

moord gezien hij zegt dat hij die nacht alleen is geweest in
huis. Hij antwoordt : "daervan niet plichtigh te wesen nachte
geene kennisse te hebben hoe dat Pollé ter doodt is ghebracht
gheweest ende by wie, nochte dien nacht naer dat hij slaepen
was ghegaen in het alderminste niet te hebben ghehoort, maer
dat hij gheweest heeft in eenen grooten slaep tot smerghens
ontrendt den acht heuren als hij ontweek! heeft ende is
opghestaen, mits hy den nacht te vooren langhe op hadde
gheweest ende seer weynigh hadde gheslaepen". Op de vraag

of er slechts één deur is waardoor men het huis kan betreden,
antwoordt hij : "datter meer is als eene deure, door de welcke
men can commen binnen den huijse, datter is eene deure om
van buyten te commen binnen de keuken, datter noch is eene
deure om van buytten te commen in de caemer, ende in de selve
caemer noch eene deure om te gaen in de scheure ende van de
scheure te commen in de camer ter zyden de keuken". Heeft hij

één van de deuren s' morgens bij het opstaan open gevonden?
Hij zegt : "daerop geen regard te hebben ghenoemen 110 ". Op
de vraag of hij de andere deuren niet heeft afgegrendeld
alvorens te gaan slapen, antwoordt François: "niet te geloeven
dat hy de selve deuren van binnen hadde gheschooft ofte
ghegrendelt". Had hij dan niet de gewoonte deze deuren te
sluiten? "neen, dat hy danof de sorghe niet en hadde, dat sijne
moeije in ghewoonte was van sulcx te doen". Kan men dan

niet van buiten in het huis komen als de buitendeur of de
schuurdeur niet afgesloten zijn? "Jae, al de scheurdeure dat
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hijzelf
in zijn aanwezigheid
I 10 niet naar om gezien
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men can commen in de camer als de deure van de camer
ghevende in de scheure van binnen niet en was ghegrendelt maer
niet door de deure van buytten om datter geen klincksnoer en is
aen de selve camer deure". Kon men dan zowel bij dag als bij
nacht de schuurdeur van buitenaf openen? "jae", antwoordt

François. Heeft hij bij het opstaan niet gezien of de schuurdeur
of de buitendeur openstond? Hij antwoordt: "daerop geen
regard te hebben ghenoemen dat hij in de scheure nochte in de
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camer niet en heeft gheweest nochte naer de selve ghesien,
noch te oock geene reflectie te hebben ghedaen 111 of de deure
van de camer leedende buijten open was ofte niet". Op de vraag
of men vanuit de kamer niet gemakkelijk in de keuken en
van de keuken in de slaapkamer van zijn oom kon komen,
zegt hij : "jae, als de keukendeure ghevende in de camer van
binnen de keuken niet en is gheschooft, dat hij daerop niet en
heeft ghepeinst ende niet en ghelooft den selve te hebben
gheschooft en dat men van de keuken altijdt conde gaen in
het slaepcamerken van synen oom, om dat de sloter 112 altijdt
van de deure van het selve camerken
92 was stekende in het slot
en datter geen schot 113 en is van binnen". Dan vraagt men
hem waar hij eerst is gegaan toen hij op 23 september is
opgestaan. Daarop antwoordt François: "dat hij soo terstondt
is ghegaan voor de deure met syne koussen in de handt dat hij
gheseten heeft op den banck aldaer antreckende syne coussen
sonder van ijet te weten". Wat heb je daarna gedaan en hoe
ben je te weten gekomen dat je oom, Guillaume Pollé dood
was? luidt de volgende vraag. Hij zegt : "dat hij naer
aenghetrocken te hebben syne coussen op den banck voor de
deure ghegaen is naer den lochtinck114, alwaer hij ghemaeckt
heeft sijn ghevough 115, naer dies in het hoveken om te sien offer
eenighe boonen riepe 116 waeren ende oock naer een houcxken
bestaende met toubacq 117 ende naer dies ghecommen binnen
huijse om te gaen halen de cammen in het camerken van synen
oom alwaer de kamburse 118 was hangende achter de duere,
ende roupende tot dryemaal toe vader, vader om hem te
ontwecken 119, niet wetende waerom hij soa langhe was in syn
bedde jeghens syn ordinaire120 ende mits hy niet en antwoorde
is ghegaen by syn bedde ende hem stekende met syn handt om
te ontwecken bevond! dat hij doodt lagh met eenigh bloedt in de
mondt ende in de neuse, dat hij uijt droejheydt ende verbaestheydt
is omghevallen 121 ende buytten ghecommen alswanneer eenen
passant voorbij passeerde gaende naer Rijssel soa hij seyde
sonder hem te kennen vraeghde om drincken, ende desen
passant siende dat hij was gheheel verbaest ende perplex
vraeghde, syt ghij dan van mij vervaert 122 waerop hij antwoorde
dat neen ende seyde dat het was om dat hij synen oom soa
anstondts 123 hadde doodt ghevonden, ende mits hy vraeghde of
hij alleene thuijs was ende antwoorde alleene te wesen, seijde
hem ghy moet het gaen segghen aen uwe ghebeuren waerop hij
soa terstond! hem heeft begheven naer Pieter Galle in het
naerste ghebeurte ende hun gheseydt dat Guill( aum)e Pollé
doodt lagh, daerop Pieter Galle met syne huysvrauwe soa
dadelick syn ghecommen naer d'herberghe, ende Pieter Galle
seyde het selve aen Pieter Braine, den welcken aldaer was
werckende op den acker ende hebben den overleden commen
sien". Op de vraag waarom zijn tante had nagelaten de deur
te sluiten voor haar vertrek naar Beselare, antwoordt de
jongen : "niet te weten of syne moeije de selve deuren voor haer
vertreck gheschooft hadde ofte ontschooft, dat het can wesen

111
geen aandacht
geschonken aan
112
de sleutel
113 een grendel
114
de tuin
115
zijn gevoeg doen,
kakken
116 rijp
117
een hoekje waar
tabak op groeide
118
de kambeurs
119 wakker te maken
120 tegen zijn gewoonte
in
121 bewusteloos gevallen?
122 bang, angstig,
bevreesd
123
op het eigenste
moment. Versterkte
uitdrukking door
vereniging van twee
woorden van bijna
gelijke kracht, ::ó als
bijw. van tijd opgevat
en aanstonds als ter
zelfder tijd.

124

gewoonlijk
ging
via, langs
127
augustus
128
verweer
129 privaat, afzonderlijk, apart, onder vier
ogen, familiair
12s
126

dat synen oom de selve soude connen ontschooft hebben ofte
ijemandt anders, datter was een swyn in de scheure, en dat men
ghemeenelick124 gonck125 a/126 de camer naer de scheure om
het swyn drincken te draeghen". Of hij er weet van had dat
Joris Calmein zijn oom Pollé bedreigde het leven te benemen?
Daarop antwoordt hij : "dat Guill( aum)e Pollé synen oom
vertelt heeft in syne presentie aen Michiel Vallaijs doen hij ende
sijnen oom Pollé ghecommen waeren om de rugghe van Vallaijs
te pecken in de maendt van ougst 127 lest aft een weynigh te
vooren. En François De Jonghe vertelde verder dat zijn oom
had gezegd"dat hij ghesien hebbende dat syne huysvrauwe in
den avondt dickwels was uytghegaen ende binnen ghecommen,
syne vrauwe naer dies was gaen slaepen, en dat hij opghebleven
synde ende smoorende in den nacht gheremarqueert hadde
eenighe ruttelinghe in de ryserreweten van synen lochtinck ende
ghesien hadde daerin ligghen Joris Calmein met synen aensicht
naer de aerde ende niet willende antwoorden hy ghecommen
was binnen den huijse ende siende dat desen persoon was
drayende al een ander zyde, dat syne oom den voorseyden Pollé
was ghecommen van buyten aen de strate alwaer hij
rencontreerde den se/ven Joris Calmein ende van hem faitelick
wierdt vast ghegrepen aen den borst trachtende hem te steken
in den gracht ende niet connende doen door synen teghenweyr 128
heeft hem ghesmeten ter aerde knielende met de knie op syne
borst ende hem vattende met d'een handt aen syne keele dat hij
met d'ander handt gonck in synen sack ende op syn gheroup
moordt moordt, dat de vrauwe van Pollé is vooren ghecommen
ende dat hy terstondt los wierdt ghelaten'. Op de vraag of hij
wist van de vele "kieverien, twyst ende oneenigheden" tussen
zijn oom Pollé en zijn tante omwille van het feit dat zij zoveel
bij Calmein en in zijn huis aanwezig was, antwoordde
François: "Jae, dat hy daervan goede kennisse es hebbende, en
dat den se/ven Calmein daeghelicx was frequenterende het
huijs, inde herberghe van synen oom ende moeije ende dickwels
met haer sprekende in t'particulier 129 ". Heeft hij geen
aanwijzingen dat zijn tante naar Beselare is gegaan omdat zij
wist dat haar man zou vermoord worden tijdens de nacht
van haar afwezigheid?, antwoordt hij : " daervan geene de
minste kennisse te hebben'. Is Calmein uw tante na de
begrafenis van Pollé bij dag of bij nacht nog komen bezoeken?
"datter hij noch somwijlen heeft ghecommen bij daeghe, ende
in den nacht dat hij die spreeekt alsdan gheslapen heeft ende
daervan niet en weet". Wanneer zijn tante van huis is
vertrokken? "dat hy den donderdagh avondt lest is gaen slapen
en dat hy opstaende den vrijdagh smorgens haer niet meer en
heeft ghesien, gheloevende dat sy den selven morghen vertrocken
is voor dat hy was opghestaen, niet wetende waer naer toe en
dat sy aen hem die spreeekt niet een woordt en heeft ghesproken
van haer vertreck ende daervan in het alderminste niet en heeft
gheweten, dat sy den vrijdagh smorghens by syn bedde is
ghecommen segghende ick gaen naer Dickebusch, misschien
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van daer naer ypre siet wel naer het huijs130 ". François De
Jonghe wordt nu beticht dat hij de waarheid niet zegt, gezien
hij op bevel van zijn tante - na haar vlucht - de ketels en wat
tin heeft verborgen buiten het huis. Daarop bekent hij : "dat
hij twee marmiten 131 ende twee tinnen tailloren 132 tzedert het
vertreck van synen moeije en de selve den vrijdagh lest te hebben
verborghen in een haver stuijck133 toebehoeren( de) Michiel
Vallaijs, by raedt van die de welcke daer quaemen drincken
segghende is het al soo, ende U moeije deurgheloopen stijckt
yet wegh 134 om u te connen helpen leven, dat hy dit ghedaen
heeft op sulck ansegghen van het volck135, ende geensins by
ordre136 van syne moeije". Gevraagd waar en door wie het
ander tin werd weggebracht, zegt hij : "daervan geene kennisse
te hebben". Tenslotte wordt hem gevraagd of Joris Calmein
en zijn tante donderdag laatstleden samen zijn geweest en of
zij sedert de ontgraving en de lijkschouwing niet besloten
hadden samen te vluchten? Hierop antwoordt hij : " Calmein
ten huijse van syne moije den donderdagh niet te hebben ghesien
ende oock geene kennisse te hebben dat sy gheresolveert 137
hadden te vluchten".
Nadat hem lezing wordt gegeven van onderhavige
ondervraging, blijft François De Jonghe bij zijn bekentenissen
en zegt dat hij naar waarheid heeft geantwoord. Hij tekent
ook het verslag.
ll. Proces Verhaal van de opsporing op 04.10.1717 ten huize
van Joris Calmein en Marie De Jonghe (''proces verba/ van
perquisitie") door Philippus Cardinael, schout van de Zaal en
de Kasselrij van leper - 5 folio's.

Op maandag 4 oktober 1717 begeeft de schout Philippus
Cardinael zich naar de herberg "de Cleene Veurstaete" te
Kemmel. Hij doet dit omdat de schepenen van de Zaal en
Kasselrij van leper op 2 oktober laatstleden het bevel gaven
de twee verdachten aan te houden. In de herberg aanwezig is
Jan Hennion door de schepenen aangesteld als bewaker.
De schout vraagt Hennion of hij Marie De Jonghe heeft
gezien en of hij weet waar zij momenteel verblijft. Hennion
antwoordt : "dat hij heeft hooren segghen van den cnecht
van de voorn( oemde) weduwe dat sy den eersten deser maent
s'morghens vrogh is vertrocken van haer huijs ende gheseijt aen
den voorn( oemden) cnecht "ick gaen naer Dickebusch, ,"ende
anders niet en weet te sprecken van de voorn( oemde) Mary
De Jonghe waer sij is". Daarna is de schout samen met zijn
assistenten Jacob Hannot en Pieter De Reviere op onderzoek
geweest in alle plaatsen van het huis tot in de schuur en
de stallingen toe, maar ze hebben geen Marie De Jonghe
gevonden.
Na dit onderzoek hebben zij zich begeven naar het huis van
Joris Calmein. De schout heeft er gesproken met de zoon
van de beschuldigde, ook Joris Calmein genaamd. De schout
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vroeg hem waar zijn vader was en die antwoordde: "dat hij
vertrocken is van sijn huijs de lesten van de maendt september
ghepasseert, ende t' sydert niet meer en heeft ghesien nachte
ende weet waer dat hy is".
De schout heeft er samen met zijn assistenten hetzelfde
onderzoek gevoerd als hierboven. Dan is de schout naar
Michiel Vallays fs. Michiel, de dichtstbijzijnde buur van
Calmein, gegaan. Ook hem vraagt hij of hij niet weet waar
Calmein zich bevindt, en of hij hem niet gezien heeft. Vallays
antwoordt : "Jck en hebbe den voornoemden Calmein in vijf
daeghen niet ghesien en weet niet waer dat hij is". Ook de 9S
naaste gebuur van Vallays (zonder vermelding van naam)
wordt door de schout ondervraagd maar weet niet waar Marie
De Jonghe, de weduwe van Guillaume Pollé momenteel is.
Verder heeft de schout zich nog begeven naar het huis van
Pieter Galle, naaste gebuur van Marie De Jonghe, wiens
vrouw Therese Gherrij thuis was. Zij beweert Marie niet
meer gezien te hebben sedert Sint-Michielsdag 138 laatst. Bij
Pieter Bourgois vindt de schout de dochter Jaecquemijncken
thuis en ook zij weet niet waar Joris Calmein zich momenteel
zou kunnen schuilhouden.
12. Uittreksel uit het register van de gevangenzetting ( extrait
van d' ecroue) in de gevangenis van het Zaalhof binnen Ieper
ondertekend door de schout Philippus Cardinael , mede
ondertekend door de cipier Martinus De Clercq. 04.10.1717
-lfolio.

Dit korte uittreksel luidt als volgt : " Op den 4n 8bre 1717
gheecroueert139 door den onderschreven als schout van( de)
Safe ende Casselrie van }pre in vanghenisse ten Saelhove den
persoon van Fran( çoi)s De Jonghe vuijt crachte van acte prise
de corps van daten den 2en dito Gegeven door mijn heeren
schepenen van( de) voorn( omde) zate ende casselrie, ende was
ond( erteeken) t Ph( ijl( i)p( u)s Cardinael. Accordeert met het
voornomde registre als sijpier, dit is het marcq van Martinus
Declercq".
De handtekening van de sijpier Martinus De Clercq is
gewoon een kruisje met op de uiteinden van de vier armen
een cirkeltje.
13. De dagvaarding (assignatie) van Joris Calmein en Marie
De Jonghe op 05.10.1717 door de schout Philippus Cardinael,
waarbij ze worden aangemaand zich binnen de 14 dagen aan te
geven. - 4 folio's.

138

29 september
achter slot en grendel zetten. inrekenen;
écroue, zie voetnoot 8.
139

Joris Calmein en Marie De Jonghe worden officieel
gedagvaard binnen de veertien dagen te verschijnen en zich
aan te geven in de gevangenis van het Zaalhof te leper.
De schout Philippus Cardinael draagt de dagvaarding op
last van de baljuw François Wynckelman (wonende in de

Vulderstraete te leper op de Sint-Pietersparochie) enerzijds
naar de zoon van Joris Calmein en anderzijds naar Jan
Hennion, de aangestelde bewaker van de herberg "de Cleeneof Noordt Veurstraete", zijnde de laatst gekende verblijfplaats
van beide beklaagden. Het volgende processtuk dateert
van 15 november 1717. Veertig dagen later is dus aan de
dagvaarding van 5 oktober nog altijd geen gevolg gegeven.
De vogels waren gaan vliegen. Voor goed?
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14. Nieuwe dagvaarding van de beschuldigden (publieke oproep
op de markt van Ieper met het blaesen van de trompette) door
de Luitenant-baljuw Jan Wemaere op 15.11.1717 , met de
verplichting binnen de 8 dagen te verschijnen voor de schepenen
en zich aan te geven in de gevangenis van het Zaalhof. - 4
folio's.

Deze publieke oproep vond plaats op de markt van Ieper,
daarna voor de poort van het landhuis van de Zaal en de
Kasselrij in Ieper en tenslotte voor de poort van de laatst
betrokken woning van beide beschuldigden. Telkens was de
trompetblazer Guillaume Vereecke mee met luitenant-baljuw
Jan Wemaere.
Kopie van dit proces-verbaal werd tenslotte geafficheerd
aan de poort van het landhuis van de Zaal en Kasselrij van
Ieper.
15. Rekwest140 aan de heren schepenen van de eiser, baljuw
Wynckelman met de toelating van het schepencollege om
bijkomende informatie (informeren bij additie) te mogen
inwinnen. 20.11.1717 -2 folio's.

Deze vraag werd ingegeven door het feit dat de baljuw ter
ore was gekomen dat Calmein zich nog heeft vertoond op
het grondgebied van deze Kasselrij en dat hij aan diverse
personen zou bekend hebben hoe hij Guillaume Pollé zou
hebben vermoord. Hierover zou de baljuw bepaalde getuigen
(opnieuw) willen verhoren (informatien by additie). In de
bijeenkomst van het College der schepenen van 20 november
wordt hem daarvoor toelating verleend.
16. Informatie bij additie 141 van 21.11.1717. Michiel Vallaijs
wordt opgeroepen om te getuigen. - 5 folio's

Het verhoor werd afgenomen door de heren schepenen
Guillaume Vandeverre en Hendrik De Codt, en het verslag
opgemaakt door Christiaen Walwein, griffier van de
Vierschaar. Dit gebeurde op verzoek van de baljuw Francois
Wynckelman.
140

Het verhoor van getuige Michiel Vallaijs

verzoekschrift
toegevoegde informatieronde
141

Michiel Vallaijs, zoon van Michiel, landsman, wonend op de
Capitels van Kemmel, voorschepen op deze heerlijkheid en
ongeveer 46 jaar oud, legt de eed af Hij werd gedaagd op
deze zitting door Pieter Mesdagh, den gheëden messager142 .

142
de aangestelde
bode, die de eed had
afgelegd, de beëdigde
bode
143 de avond van JO
november
144
het strand
145 11 november
146
verlegen, bedeesd,
terugdeinsde voor
147
zo iets te doen
148 kruistekens
149 een zilveren munt,
in del 7de en 18de E.
in de Nederlanden
gangbaar, ter waarde
van ongeveer vijftig
stuivers. Soms ook
Brabantsche rijksdaalder genoemd (Woordenboek van de
Nederlandsche Taal).

Michiel Vallaijs zegt dat hij " spelende met de quaerte in
d'herberghe de Veurstraete op Ste Maertens avondt 143 lest,
aldaer is ghecommen sekeren Ferdinande Gherrij, jonghman
woonende met Pieter Galle synen schoonbroeder onder de
capitels in Kemmel". Ferdinande Gherrij beweert dat hij komt
van bij Vallaijs thuis, waar hij geweest was "om hem te segghen
dat Joris Calmein was ghecommen ten huyse van Pieter Galle,
synen schoonbroeder en dat hy hem geerne hadde gesproeken".
Even later kwam ook de vrouw van Vallaijs naar de herberg
om hem te vertellen dat Calmein in het dorp was.
Daarop zijn ze gedrieën naar het huis van Pieter Galle
getrokken "alwaer sy hebben sien sitten in den houck van den
heerdt den voorseyden Joris Calmein".
Vallaijs vroeg Calmein van waar hij kwam en waar hij sedert
zijn vlucht was geweest. Calmein antwoordde "dat hij was
gheweest tot Steenvoorde, Eecke en( de) andere platsen in
Cassel Ambacht tot bij St Omars, van daer tot Dunkerque
en( de) lancxst het stranghe 144 naer Nieuport en van Nieuport
naar Leffinghe".
In Leffinge aangekomen werd hij herkend door een
brouwersgast. Daar is hij dus niet lang gebleven.
Op Sint-Maartensdag 145 zelf is Vallaijs opnieuw verzocht
geweest om ten huize van Galle met Calmein te gaan spreken,
wat hij ook gedaan heeft.
In het bijzijn van Pieter Galle en Ferdinande Gherrij vroeg
hij Calmein "of hy den moordt ghedaen hadde van den persoon
van Guillaume Pollé ende op wat maniere". Calmein bekende
en zei dat hij "niet en was verschroomt146 van soa een fait
antegaen 147, dat hy voor tselve antegaen ghemaeckt hadde drye
cruicen 148 in den naeme des vaders ende des soons en des h.
geest ende daernaer segghende ter eere godts heeft den moordt
begonst in den persoon van Guillaume Pollé ende voltrocken
sonder grooten teghenweijr".
Op de vraag hoe hij de moord heeft begaan heeft Calmein niet
geantwoord. Hij heeft ook niet verteld hoe hij binnengeraakt
is in het huis van Pollé. Calmein antwoordde ook ontkennend
op de vraag of François De Jonghe, die meewoonde in de
herberg, iets van de moord had gezien of gehoord.
Vallaijs vroeg tenslotte ook of Marie De Jonghe bij hem was.
Calmein bekende "de weduwe Pollé ghelaten te hebben tot
Dunkerque en dat sy tsaemen van intentie waeren over zee te
steken naer Enghelandt nemaer dat men van hun ghevraeght
hadde vyfthien patacons149 te weten eenen schipper den
welcken binnen eenighe daeghen stondt te vertrecken met syn
schip naer Enghelandt, en dat sy het gheldt niet en hadden om
de schipsrecht te betalen".
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Op de vraag of Marie De Jonghe niet mede de moord
beraamd had, antwoordde Vallaijs "dat hij daervan met
Calmein niet en heeft ghesproeken".
Calmein wilde diezelfde nacht nog langs Poperinge passeren,
reden blijft onbekend. Vallaijs getuigt dat hij hem daarna
niet meer heeft gehoord of gezien.
17. Informatie hij additie van 22.11.1717. Twee getuigen
worden opgeroepen: Ferdinande Gher( r )ij en Pieter Ga/Ie. - 7
folio's
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a) Het verhoor van Ferdinande Gherrij
Ferdinande Gherrij, schoonbroer en paardenknecht van en
wonende bij Pieter Galle, landsman, ongeveer 30 jaar, heeft
de daging gepresenteerd die hem gebracht werd door de
amman Redan t.
In grote lijnen legt Gherrij dezelfde verklaring af als Michiel
Vallaijs de voorgaande dag. Gherrij zegt wel dat Calmein
hem vroeg om zijn zoon te ontbieden omdat "hy hem geerne
hadde gesproeken om van hem te wesen gheassisteert van
eenigh gheldt 150 ".
Gherrij is dan op de morgen van Sint-Maartensdag Joris
Calmein, de jongere - die nu op "den Verlooren Houck"
samenwoont met een zekere Bossaert- gaan opzoeken. Zoon
Calmein excuseert zich om "synen vader te gaen vinden dat hy
snachts te vooren corsen 151 hadde ghehadt, en (de) dat Michiel
Vallaijs hem yet soude gheven dat hy met Vallaijs soude vinden
op t'gonne hy op hem (te) goedt hadde".
Op Sint-Maartensavond is vader Calmein opnieuw bij
Pieter Galle gekomen alsook Michiel Vallaijs en Gherrij.
Laatstgenoemde bracht verslag uit over zijn ontmoeting met
de zoon Calmein.
b) Het verhoor van Pieter Galle
Pieter Galle, ongeveer 31 j. is lansman ende grooten
ghebruijcker, wonende op de Capitels van Kemmel en heeft
zich vandaag gepresenteerd 152 op verzoek van de amman
Redant.
Ook Pieter Galle vertelt hetzelfde verhaal als Vallaijs en
Gherrij. Maar van hem vernemen wij dat Joris Calmein
vertelde " dat hij bij naer gheapprehendeert 153 was gheweest
naer syn vertreck op de prochie van Caester door de gasten van
den prevost 154 , ende naer dies gheweest hebbende in diversche
platsen ten platten lande ende in de steden Dunkerque, Nieuport
ende lest ontrendt Oostende".
Verder heeft Calmein enkel aan Galle bekend "dat hij was
met de voorseyde Marie (De Jonghe) en dat sy tot Dunkerque
was ghebleven met de bagage ten huyse van eenen herbergier
die schoole hilde 155 , springende op kricken 156 , sonder den
naem van den herbergier te weten, en dat de vrauwe van desen
herbergier was maeckende schoone kindermutsen".

150
om door hem
ondersteund te worden met wat geld
151
koorts
152
aangeboden
153 gegrepen, in hechtenis genomen
154 provoost, gerechtsdienaar, en vele andere
betekenissen.
155 hield (verleden tijd
van houden)
156 op krukken
lopende

18. De schepenen van de Zaal en Kasselrij geven toelating
om bijkomende informatie in te winnen en om François De
Jonghe voorlopig uit de gevangenis te ontslaan - 24.11.1717
-3folio's.

François dient zich wel opnieuw "in vanghenisse te stellen
(hiertoe) aensocht ende gheordonneert synde". Uit de
ondertekening van dit document leren wij het volledige
college van schepenen van de Zaal en de Kasselrij van Ieper
kennen.
19. Dagvaarding van Gilles Ge/oen door de amman van Loker
op vraag van de baljuw - 24.11.1717 - 2 folio's.
20. Dagvaarding van Jan Descamps, schoenmaker te Kemmel
door Jan Bau, één van de officieren, op vraag van de baljuw
- 24.11.1717 - 2 folio's.
21. Dagvaarding van Felix Temperman door De Vlamijnck,
Amman van Kemmel, op vraag van de baljuw - 24.11.1717
-1 folio.
22. Brief van het magistraat van de stad Duinkerke waarbij ze
bevestigen een poging te gedaan te hebben om de beschuldigden
te arresteren, maar ze niet te hebben kunnen vatten -24.11.1717
-1 folio.
23. Vrije vertaling van de Franse brief van Lieven Paresis,
schoolmeester en herbergier uit de rue des Chaudronniers te
Duinkerke, die het verblijf van Joris Ca/mein en Marie De
Jonghe in zijn etablissement bevestigt- 24.11.1717 - 3 folio's.

Lieven Paresis, handelaar, lopende met een kruk, bevestigt
dat op 15 of 16 oktober een onbekend koppel zich bij hem
heeft aangeboden. Hij beschrijft hem als zijnde een man
van middelmatige lichaamsgestalte, bruine haren, mager
gezicht en gekleed in een koffiekleurig gewaad van laken. De
vrouw was tamelijk groot, had een bruine gelaatskleur, was
gekleed in een olijfkleurig corset van laken en op zijn boers
gecoiffeerd. Zij hebben bij hem iets gedronken en daarna zag
hij ze niet meer terug tot 24 oktober.
Dan zijn ze bij hem ingetrokken en hebben er gelogeerd tot
zaterdagl3 november (drie weken min één dag). Van waar
ze waren, waar ze heen zijn gegaan, langs welke weg ze zijn
vertrokken wist Paresis niet te vertellen. Hij dacht wel dat ze
getrouwd waren daar ze in hetzelfde bed sliepen en dat hij
niet de indruk had dat ze zich verborgen, gezien ze dikwijls
buiten zaten voor de herberg.
Hij voegde er aan toe dat de vrouw alleen achterbleef toen
de man drie dagen is weggeweest. Op 12 november kwam
hij terug en de dag nadien zijn ze beiden vertrokken. Paresis
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wist niet wat ze hier kwamen uitrichten, maar op die vraag
hadden beiden geantwoord dat ze hier waren omdat ze wat
geldzaken te doen hadden in of bij Ieper, wat ver was van bij
hen thuis.
De vrouw had bevestigend geantwoord aan de waardin toen
deze zei " aan uw taaltje te horen zijn jullie afkomstig uit de
streek van Bailleul".
Meer kon Paresis niet vertellen. Hij bevestigde dat zijn
verklaring "waar" was en beloofde er geen ruchtbaarheid
aan te geven, er met niemand over te spreken en de baljuw
te verwittigen indien deze mensen zouden terugkomen. De
waardin en mutsenmaakster Cornille Callemanet beloofde
hetzelfde, en ze voegde eraan toe dat de vrouw die bij haar
logeerde, weigerde haar naam te zeggen toen zij er haar eens
om vroeg.
24. Jonkheer François Wynckelman ondertekent het mandaat
(de ordonnantie) om sommige getuigen opnieuw te horen en
om de beschuldigde François De Jonghe vrij te laten uit de
gevangenis - 24.11.1717 - 4 folio's.

De bevestiging van hun getuigenis zal worden gebruikt bij de
confrontatie van de ghecontumaceerden 157 .
25. Recollement158 van 25.11.1717 - 8 folio's.

VoorGuillaume Vanderverreen IudocusJoseph Werrebrouck,
schepenen naast Christiaen Walwein, raadspensionaris en
griffier van de Vierschaar van de Zaal en Kasselrij van Ieper
verschijnt François Winocq van Costenoble, procureur
d'ojfice, dewelke komt verklaren dat hij in uitvoering van de
ordonnantie van de 24ste november de volgende personen
- getuigen die reeds gehoord werden in de informatiën (van
01.10. 171 7 en 02.10 .1 71 7) en de toegevoegde informatiën
(van 21.11.1717 en 22.11.1717) - heeft gedagvaard om
opnieuw ondervraagd te worden : Felix Temperman, Jan
de Vos, Michiel Vallaijs, Philippe Mahieu, Pieter Breijne,
Pieter Galle, Jan de Can, Gilles Geloen, Gilles de Roy en
Ferdinande Gherij.
De tien getuigen worden geconfronteerd met hun vroegere
getuigenissen en worden gevraagd om die te bekrachtigen,
te ontkennen en/of eventuele bijkomende verklaringen af te
leggen.
Voor alle duidelijkheid hier een overzicht van alle
getuigenondervragingen (dit recollement inbegrepen).

157 de niet-verschenen
verdachten,
die'verstoken' is naar
een andere zitting,
wettelijk of onwettelijk.
1ss het opnieuw ondervragen, de nieuwe
ondervraging, 'recolleren': overhoren.

1OVERZICHT VAN DE ONDERVRAGINGEN VAN GETUIGEN

informatie
van
01.10.1717
Felix
TEMPERMAN
Jan DE VOS
Michiel VALLAIJS
Philinne MAHIEU
Pieter BREIJNE
Pieter GALLE

Jan
DE(S)CAMP(S)
Gilles GELOEN
Gilles DE ROIJ
Ferdinande
GHERRIJ

informatie additionele van
21.11.1717

Ie getuige

Ie getuige
2e !!etuÜ!e
3e !!etui!!e
4e !!etui!!e
Se getuige
6e getuige
informatie
van
02.10.1717

recollement van
25.11.1717

Ie !!etui!!e

3e getuige

2e !!etui!!e
3e !!etui!!e
4e getuige
Se 12:etuige
6e getuige

informatie additionele van
22.11.1717

Ie getuige

7e getuige

2e getuige
3e !!etuige

8e !!etuige
9e !!etuige
2e getuige

lüe getuige

a) Eerste getuige: Felix Temperman
Felix Temperman bevestigt zijn vroegere verklaringen en
voegt er aan toe dat tijdens het gevecht tussen Calmein
en Pollé waarover hij vroeger sprak " De vrauwe van den
vermelden Pollé in platse van haren man te helpen, ende af
te trecken 159 den voorseyden Calmein, sij ter contrarie160 aan
Pollé haeren man noch heeft ghegeven eenighe slaeghen in het
aensicht161 met soo een gheweldt dat het bloedt quamp uijt de
mond".
b) Tweede getuige : Jan De Vos
Ook Jan De Vos bevestigt zijn vroegere getuigenis mits enige
reserve over het uur waarop hij vernomen had dat Guillaume
Pollé overleden was. Hij voegt er aan toe " dat hij so wel niet
en weet de precise heure daervan hy gesproeken heeft by syne
depositie, dan bij ghissinghe mits men te lande de kloeke seer
dickwels niet en hoort slaen als synde verre gheleghen van de
kercke".
c) Derde getuige : Michiel Vallaijs
159
160
161

weg te trekken
integendeel
aangezicht

Michiel bevestigt eveneens zijn vroegere getuigenis, maar
over zijn tweede getuigenis (additionele) laat hij toevoegen "
dat hij twiffelt of hij ghevraeght heeft van Joris Calmein ofte
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de weduwe van Guillaume Pollé met hem gheconspireert 162
hadde tot den moordt van haeren man nemaer163 wel te weten
dat Calmein daerop niet en heeft gheantwoordt".
d) Vierde getuige: Philippe Mahieu

Mahieu vermeldt geen bijkomende elementen en heeft
gezegd " sijne ghetuijgenissen waerachtigh te wesen sonder die
te willen vermeerderen nochte verminderen ende heeft daerbij
ghepersisteert 164 ".
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e) Vijfde getuige : Pieter Breijne

Ook Pieter Breijne wenst niets toe te voegen of weg te laten
van zijn vroegere getuigenis.
f) Zesde getuige : Pieter Galle

Pieter Galle laat aan zijn vroegere getuigenis toevoegen
"dat hij twijfelt of Pollé hem heeft gheseydt, doen hij van hem
vraeghde eene schee om sijn bloodt mes daerin te doen dat hij
moeste wesen op sijn houdenjeghens sijne vrauwe".
g) De laatste vier getuigen - Jan De Can( Descamps), Gilles
Ge/oen, Gilles De Roij en Ferdinande Gherrij - blijven allemaal
bij hun voorgaande verklaringen, wensen er niets aan toe te
voegen of weg te laten en volharden in hun eerdere getuigenis.
26. Uitspraak van het vonnis door de baljuw Wynckelman op
26.11.1717 - 6 folio's

De veroordeling bij verstek wordt voorbereid en de straffen
worden uitgesproken.
27. Het vonnis uitgesproken door de schepenen van de Zaal en
Kasselrij van leper op 11.12.1717 - 8 folio's.

De schepenen verklaren dat de bij verstek veroordeling
terecht werd uitgesproken. Ze zijn ervan overtuigd dat Joris
Calmein in de nacht van 22 op 23 september 1717 Guilliaume
Pollé heeft vermoord. Hij heeft hem " met opghesetten wille
omhals ghebroght ende vermoort ter wij/ent hij lagh slaepende
op sijn bedde". Deze laffe daad voerde hij uit na "te vooren
langhdeurende tijt ghefrequenteert te hebben de voorseijde
Marie De Jonghe alsdan huijsvrauwe van den voornomden
Guilliams Pollé, soo verre datter ter dier oorsaeke verscheijde
kijvagien, oneenigheden ende geveghten waeren opgestaen ". De
schepenen vermelden verder dat Calmein dit deed om na de
dood van Pollé "met meerder vrijheijt ende onghebondentheijt
met de voorseijde Marie De Jonghe te connen bouleren 165 ".

162

samengezworen
integendeel, maar
164 volhard, volgehouden
165 samenhokken; Een
vrijage hebben; vroeger nog wel zonder
ongunstige bedoeling,
doch later altijd in
a!Keurenden zin, van
verboden omgang
tussen (gehuwde of
ongehuwde) mannen
en vrouwen: m
ontucht, in overspel
leven; doch minder
sterk dan hoereeren.
16 3

166 openlijk zijn ongelijk bekennen, vergiffenis vragen: een eerbare
boete
167 de beul
168 heiligschennis
169 bedrijven
170 samengehokt en
releefd in wellust
71
wat hem spijt
172
een stellage waarop
veroordeelden een
lijfstraf (de doodstraf)
moeten ondergaan
173
radbraken: de
ledematen van een
misdadiger breken en
vervolgens zijn
lichaam op een rad
(een wiel) leggen
174 een rad, een wiel
175 de openbare weg
176
tot voorbeeld
177 beleden; van 'belijden', openbaar maken,
biechten ...

Tot eerherstel van wat hierboven staat wordt Calmein
veroordeeld om " te doen nacht in t'hemde, amende
honorable166 , houdende in sijne handen eenen brandenden
fackel van was weghende twee pandt voor de voornaemste
deure ende inganck der cathedraele kercke van S(in)te
Maertens deser stede, alwaer hij sa! gheleit worden door den
scherprechter167, ende aldaer met onghedeckten hoofde ende
al knielende declareren dat hij door heijlighschenderije 168 in
het aengaen 169 van den moort ghebruickt heeft het teeken des
h( eijlighen) cruijs tot drie mael toe, ende door een openbaer
misbruck sijn grauwsaem feijt toegestiert ter eeren godts, ende
dat hij soo schandelijck overtredende de gheboden godts, naer
den begaen moort met de voorghemelde Marie De Jonghe heeft
ghebouleert ende gheleeft in wulpsheijt 170, hetwelcke hem leedt
is171 , ende waerover hij aen godt ende de Justitie verghiffenisse
vraeght".
De schepenen veroordelen hem verder ook nog om - na
vergiffenis te hebben gevraagd - " door den scherprechter
gheleidt te worden tot op een schavot 172 twelcke ten dien
eijnde sa! opghereght worden voor het landtshuijs deser saele
ende casselrije, ende aldaer vastgheheght sijnde levende
gherabrackt 173 , ende de armen beenen ende dien gebrooken,
dit ghedaen gheleidt op een radt174het aenghesight naer den
hemel alwaer hij sa/ verbliven tot dat hij sijnen gheest sa/
gheven ende sterven, daer naer sijn doof lichaem op het selve
radt gheexposeert op de publieke straete 175 ofte daer ontrent
loopende lanckxt de cleene Veurstraete ghewesen woonplaats
van den voornomden Pollé ter exempe/176 van andere".
Wat Marie De Jonghe betreft verklaren ze haar ten volle
toerekeningsvatbaar en van "wetenschap t'hebben ghehadt
van het verdommelijck voornemen van den se/ven Calmein
noopende den maart door hem ghedaen in den persoon van
haeren man sonder t'selve te hebben beleet177 ".
Er wordt dus eveneens bevestigd dat zij haar ervan verdenken
niet alleen alles gedoogd te hebben, maar de moord ook mee
te hebben beraamd. Nadien heeft ze de moord goedgekeurd
en bekrachtigd in "soa verre dat sij met hem is weghghegaen
ende vertrocken, alsoo t'saemen hou/erende ende het landt
doorloopende ".
Om eerherstel te bekomen, wordt ook zij veroordeeld "te
doen amende honorable nacht in (hemde, den bost aen den hals,
houdende in haere handen eenen brandenden wassen Jacket van
twee pandt swaer voor de ghemelde deure ende inganck der
cathedraele kercke alwaer sij insghelijcks sa! gheleidt worden
door de scherprechter ende aldaer knielende declareren dat sij
de goddelijcke wetten overtredende naer den begaen moort van
haeren man met den se/ven Calmein sijnen moordenaer heeft
ghebleven ende ghebouleert, het welcke haer leedt is, ende waer
over sij aen godt en de Justitie verghiffenisse vraeght".
De schepenen veroordelen haar verder ook nog om na
vergiffenis te hebben gevraagd "door den scherprechter
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opghehanghen te worden aen eene galghe, dewelcke ten dien
eijnde oock opghereght werdt voor het landtshuijs, met het strop
tot dat de doot volght, haer doot lichaem opghehanghen bij
het gonne ende ter se/ver plaetse van den voorseijden Calmein
andere ter exempel".

Beiden worden solidair veroordeeld om de kosten van het
proces te dragen.
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Wat François De Jonghe betreft : de schepenen "ontlasten
hem van de claghte ende vervolgh t'sijnen laste, hem verclarende
inghevolghe dies onnose/178 ende geensins plightigh 179 van den
begaen moort door den se/ven Calmein". Zij verordenen verder
dat "sijnen naem sa! worden gheroijeert ende uijtgheschrapt 180
op het register van de cijpirage181 sonder casten".
Dit vonnis zal worden uitgevoerd door "ajbeelsels gheschildert
op eenen douck het welcke door den ghemelden scherprechter
vastghemackt wert aan eene galghe ten dien effecte voor dit
landtshuijs te planten".
Besluit

De laatste lijn zegt ghepronunceert ende gheexecuteert met
een afbeeldse/1 82 op den 11 en decembre 1717. Zo blijven we
na deze 131 bladzijden extraordinairelijck proces te hebben
ontcijferd helaas zitten met een kater! Het werd uiteindelijk
een veroordeling bij verstek! De vogels waren dus effectief
gaan vliegen! Zij vonden het blijkbaar "beter in den voghelen
sanck dan in den yseren bandt".
De vraag blijft : waar zijn Jooris Calmein en Marie De Jonghe
beland? Zijn ze er in geslaagd Engeland te bereiken? Hebben
ze daar een nieuw leven "in eer en deugd" opgebouwd?
Misschien slagen we er ooit in meer gegevens over hun
verdere levensloop te ontdekken.

178

onschuldig
helemaal niet
medeplichtig
180 schrappen, doorhalen
181 het huis van bewaring
182
uitgesproken en
uitgevoerd met een
afbeelding (de effectieve straf kan niet
worden uitgevoerd
gezien het een vonnis
bij verstek betreft)
179

Bijlage 1 : uitbetaalde vergoedingen voor de getuigen

De getuigen in het proces kregen een vergoeding. Waarop de
grootte van de vergoeding gebaseerd was, kan uit het proces
niet worden opgemaakt. Hierbij een overzicht.

VERGOEDINGEN VOOR DE GETUIGEN

informatie van 01.10.1717

informatie additionele van
21.11.1717

Recollement van
25.11.1717

Felix TEMPERMAN le getuige 1 gulden

Ie getuige 18 stuyvers

Jan DE VOS

2e getuige 4 schellingen

2e getuige 18 stuyvers

Michiel VALLAIJS

3e getuige

2 gulden 10
stuyvers

Philippe MAHIEU

4e getuige

1gulden4
stuyvers

Pieter BREIJNE

5e getuige 35 stuyvers

Pieter GALLE

6e getuige

Ie getuige 1gulden4
stuyvers

3e getuige 4
schellingen
4e getuige 18 stuyver
s

*

2 gulden 10
stuyvers

informatie van 02.10.1717

5e getuige 18 stuyvers
3e getuige

1gulden4
stuyvers

6e getuige

1 gulden
4 stuyvers

informatie additionele van
22.11.1717

Jan DE(S)CAMP(S)

le getuige

1 gulden

7e getuige 1 gulden

Gilles GELOEN

2e getuige

4 schellingen

Se getuige

1 gulden
4 stuyvers

Gilles DE ROIJ

3e getuige

1gulden4
stuyvers

9e getuige

1 gulden
4 stuyvers

Ferdinande
GHERRIJ

I* omdat hij in de stad moest slapen

2e getuige

18 stuyvers

lüe getuige 18 stuyvers
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Bijlage 2 : prosopografie van alle personen die in het proces opduiken 183

w

BARET

J.

w

BAU

Jan

Amman ? Geeft opdracht aan Bau (officier) om
kopie van de oproeping van de baljuw te bezorgen
aan Jan Descamps
Eén van de officieren krijgt zijn opdracht van J.Baret.
Brengt de oproeping naar Jan Descamps.

G BOURGOIS

Pieter

Woont in de geburen van de herberg. Heeft een
dochter Jaecquemijnken.

G BREIJNE

Pieter

Getuige, dagloner, 32j., woont in Kemmel. Verneemt
de moord van Pieter Galle. Kreeg zijn oproeping
van amman Smitter.

Joris

De dader of den geaccuseerden wiens vrouw een
paar maanden voor de moord is overleden. Hij
woont onder de capitels in Kemmel. Ontrouw : had
reeds enkele jaren een verhouding met Marie De
Jonghe. Gewelddadig en bruut: werpt Pollé op de
grond en vecht, zodanig dat de cafégangers allemaal
vertrekken. Was in opspraak bij het volk, maar trok
er zich blijkbaart weinig van aan. Durver : Op 25
juli verbergt zich tussen de rijserwten van Pollé.
Moordpoging ? Op 25 juli op straat voor het huis :
gevecht, knie op borst van Pollé, Calmein trekt zijn
mes. De vrouw van Pollé doet hem ophouden, maar
blijft buiten bij Calmein. Weduwnaar : een paar
maanden voor de moord overleed zijn vrouw.

Joris
Philippus
Jan fs. Jan

Zoon van Joris Calmein
Schout van de Zaal en de Kasselrij Ieper
Descamps, De cam, getuige, ongeveer 30 J.,
schoenmaker te Kemmel (Kasselrij van Waasten).
Wordt Jan Descamps de jongere geheten. Kreeg
zijn oproeping van de officier Jan Bau. Woont op de
platse van Kemmel. Was op 22 september zoolleder
gaan kopen op de markt van Ieper. Gebruikte het
paard van Geloen voor het transport naar zijn huis.
Zit in de Noordtveurstraete van 5u in de namiddag
tot 1 u. 's nachts. Vertrekt alleen en laat Geloen
achter (die had nog dorst!). Onderweg verliest hij
het zoolleder, is te dronken om het alleen weer op te
laden. Gaat Deswarte en zijn zoon opkloppen, die
hem helpen. Bij Naelde gekomen laat hij Geloens
paard achter op diens hofstede, en de carton van
Naelde voert Descamps met paard en slee én met
zijn zoolleder naar huis. Arriveert rond 3u 's nachts
thuis op de platse van Kemmel.Op de terugweg
ontmoet Naeldes carton Geloen die zijn paard komt
afhalen.
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CALMEIN

CALMEIN
CARDINAEL
G DE CAN

w

183 In de eerste kolom worden volgende afkortingen gebruikt: G (getuige), W (vertegenwoordigers van
de wet), M (mandatarissen), A (ambtenaren).

Cipier van de gevangems op het Zaalhof.
Ongeletterd.
Schepen van de kasselrij Ieper
Schepen van de kasselrij Ieper
Getuige, 50 j ., herbergier in Beselare, zwager van Marie
De Jonghe en Guillaume Pollé.Kreeg de oproeping om
te verschijnen van Jan Sweynens. Pobeert via Vallaijs
de begrafenis te beletten en uit te stellen.

A DECLERCQ

Martinus

M DECODT
M DELAPORTE
G DEROIJ

Hendrik
Theodor
Gilles

G DESWARTE

Gilles

Helpt met zijn zoon het zoolleder van Descamps
weer op Geloens paard laden.

w

nn
Jan

Amman van Kemmel
Getuige. Landsman, 46j, woont onder de capitels in
Kemmel. Verneemt de moord al om 8u 's morgens
van de vrouw van Felix Temperman. Is met haar
naar de herberg gegaan. Had er de avond voordien
nog een stoop bier gedronken.
Fs. Jacques, geboren in Wijtschate, bastaardzoontje
van de zus van Marie De Jonghe. Woont in bij
Guillaume Pollé en Marie De Jonghe. Noemde hen
vader en moeder. Werkte bij de boeren vanals hij
daartoe bekwaam was. Speelde op zon- en feestdagen
viool in de herberg van zijn oom. Introvert : ziet er
bedroefd uit volgens Vallaeys, maar zegt niks over
het gebeurde aan Vallays. Is het gaan vertellen aan
Pieter Galle dat zijn oom vermoord werd. François is
de ochtend van de moord rond acht uur opgestaan.

DE VLAMIJNCK
G DEVOS

w

DEJONGHE

François

DEJONGHE

Marie

De vrouw van Guillaume Pollé, medebeschuldigde
want medeplichtig aan de moord. Veinst verdriet te
hebben als ze de dood van haar man verneemt. Wilde
François uitbesteden aan de koster van Beselare
om hem te leren viool spelen. "Zag" hij té veel in
huis? Zij gaat daarom op 22 september met haar
zwager mee naar Beselare. Die avond was ze zeer
weemoedig en heeft ze geweend, maar ze kwamen
niet te weten waardoor. Weigert de begrafenis uit te
stellen (je krijgt hem daarmee toch niet terug).

DEREVIERE

Pieter

Eén van de assistenten van schout Cardinael. Helpt
de huiszoeking doen in de herberg en in het huis van
Calmein.
Chirurgijn die de lijkschouwing doet.
Herbergbezoeker op de avond van de 22e
september.
Getuige.Landsman, 30j., woont onder de Capitels in
Kemmel. Getrouwd met Thérèse Gherrij. Verneemt
de moord van François De Jonghe. Dichtstbijzijnde
gebuur van Guilliaume Pollé en Marie De Jonghe.
Werd gedaagd door de amman Smitter.

DUGAUQUIER
G FINAULT

Antoine
Andries

G GALLE

Pieter
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G GELDEN

Gilles

getuige, 37 j., winkelier, woonachtig te Loker,
Jurisdictie van de Acht Parochies. Keert samen met
Descamps terug van de markt van Ieper. Zijn paard
vervoert het zoolleder van Jan Descamps. Blijft
kaarten met Descamps tegen Pollé en Calmein. Later
neemt Andries Finault de plaats in van de waard.
Geloen vertrekt als laatste, na twee uur in de nacht,
na Calmein, uit de herberg. Haalt dezelfde nacht
nog zijn paard terug bij Naelde. Pollé drong aan
opdat Geloen nog zou blijven. Geloen is de laatste
die Pollé levend heeft gezien; Kreeg zijn oproeping
om te getuigen van de amman van Loker. Was nog
nooit binnen geweest in de herberg van Pollé.

G GHERRIJ

Ferdinande

Getuige, schoonbroer van Pieter Galle. Aldaar
inwonend.
De vrouw van Pieter Galle en de zuster van
bovengenoemde Ferdinande.
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GHERRIJ

Thérèse

w HANNOT

Jacob

A HENNION

Jan

M HUYGHE

Charles

schepen van de kasselrij Ieper, ondervraagt François
De Jonghe

G MAHIEU

nn
Philippe

w MEINGHEERE

N.

M MESDAGH

Antoine

Geneesheer die de lijkschouwing doet.
Getuige, landsman, 40j., woont onder de capitels in
Kemmel.
Amman van de parochie en Baronnie Loker.
Schepen van de kasselrij leper, ondervraagt
François De Jonghe

M MESDAGH

Pieter

LA FRANC

NAELDE

w

PARESIS

nn
Lieven

POLLÉ

Guillaume

nn

Eén van de assistenten van schout Cardinael. Helpt
de huiszoeking doen in de herberg en in het huis
van Calmein.
Aangeduid door de schepenen om de herberg de
Cleene Veurstraete te bewaken

Beëdigde bode. Draagt de oproeping rond voor de
informatiën bij additie.
Landbouwer wonende tussen de herberg en Kemmel
platse.
Amman van Loker
Schoolmeester en herbergier te Duinkerke, woont
in de rue des Chaudronniers.
Het slachtoffer, gehuwd met Marie De Jonghe.
Rookte, had een tuin, kweekte zijn eigen tabak, ...
Geen zachtaardige opvoeder: " Toen François niet
wilde vioolspelen zoals hij het beval, pakte hij hem
bij de haren en stak hem buiten". Draagt een hoed.
Spreekt minachtend over François tegen o.a. De
Vos : hij was "maar" het bastaerdeken van de suster
van syn wyf. Resoluut : de maandag na Voormezele
kermis (in augustus) zet hij zijn vrouw buiten.
Braaf : zegt niks als ze even later weer binnenkomt.
Was het moe : als je min vrouw wil hebben neem ze
en ga hier weg. En aan Mahieu had hij gezegd

w

SMITTER

w

SWEYNENS
G TEMPERMAN
G VALLAIJS

nn

Jan
Felix
Michiel fs.
Michiel

dat hij zijn herberg wilde verkopen, en elders gaan
wonen. In de vooravond van de 22e sept. vertelt
hij aan schoenmaker Jan Descamps dat hij het
meesterschap van syn huijs alsnu wel soude verliesen
om het selve te laten aen Marie syne huysvrauwe.
Enkele uren voor zijn dood zit hij in zijn gelagzaal
nog te kaarten met als maat zijn moordenaar (tegen
Descamps en Gel oen). De schoenmaker en zijn maat
winnen enige kannen bier. Bang : vertelt alles aan
zijn zwager die op bezoek komt de 2le september.
Levenslustig : zingt luidop zodat de werkers op het
veld het kunnen horen.
Amman te Kemmel, brengt de oproeping naar Jan
de Vos, Michiel Vallays, Philippe Mahieu, Pieter
Breijne, Pieter Galle. De amman is niet thuis als De
Roij hem (op advies van Vallaijs) komt vragen om
de begrafenis uit te stellen.
De amman van Beselare ?
Getuige, dagloner, 53j ..
Getuige, grooten gebruycker, landsman, 45j.,
woont onder de capitels in Kemmel. Burgemeester
en/of voorschepen op de heerlijkheid de Capitels
te Kemmel. Kurieuzeneus : vraagt aan Marie De
Jonghe van waar ze kwam. Zal zich niet verbranden
: hoort 's avonds laat schreeuwen "moord, moord",
maar kan zijn boomgaard niet verlaten omdat
hij het lijnwaad dat te bleken ligt, moet bewaken.
Stuurt De Roij door naar de amman Smitter als
De Roij vraagt om de begrafenis uit te stellen.
Verantwoordelijk mandataris ? Het is ook Vallaijs
die tegen Calmein zegt dat hij beter zou vluchten als
hij de moord heeft begaan. Dichtstbijzijnde gebuur
van Joris Calmein
Op haar hofstede werkte getuige Felix Temperman.
Die hofstede lag op de parochie van Voormezele.

VAN ACKER

Jan, de weduwe
Franco is
Winocq
Charles

Procureur d'ojjice die de getuigen dagvaardt

M
A
A

VAN
COSTENOBLE
VAN DER
STICHELE
VANDERVERRE
WALWEIN
VEREECKE

Guillaume
Christiaen
Guillaume

w

WEMAERE

Jan

Schepen van de kasselrij leper
Griffier van de Vierschaar
Trompetblazer die de luitenant-baljuw Jan Wemaere
assisteert bij de publieke oproep.
Luitenant-baljuw doet een publieke oproep opdat
de beschuldigden zich zouden aangeven.
Schepen van de kasselrij Ieper

w
M

M WERREBROUCK

Judocus Joseph

M WYNCKELMAN

François

Heer van Maubus, schepen van de kasselrij Ieper

Heescher, baljuw van de Zaal en Kasselrij van
Ieper, heer van Walhove, Crommenelst. Woont in de
Vulderstrate op de Sint-Pietersparochie te Ieper.
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Het leenregister van het leenhof van
Wijtschate-ter-Plaats, 1778

JOHAN BEUN
111

1 Johan

BEUN, Wijtschate in 1569 - Historische gegevens uit het
kohier van de JOOste
penning, in: Iepers
Kwartier, 26° jg., nr. 23 (juli 1990) en nr. 4
(november 1990), pp.
75-103. Zie vooral op
84-93.
Brugge, Rijksarchief,
Fonds Thibault de
Boesinghe, nr. 148, f"
21v 0 •
3 Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, nr.
148bis, Ibis, f" 55.
4 Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, nr.
148bis, deel I: Leenboek van de heerlijkheid Voormezele 1762,
f" 132v0 •
5 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Rekenkamer nr. 1111, Leenregister van de Zaal van
Ieper, f" 38v 0 (p.154
van de bundel). Met
dank aan dr. Rik
Opsommer, archivaris
van de stad Ieper, voor
het ter beschikking
stellen van zijn
afschrift. Het afschrift
eindigt met f" 39v 0 •
6 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Rekenkamer 1112: Leenregister
van de Zaal van leper
f" 39: Leen en heerlijkheid Te Wijtschate,
achterleen van de de
heerlijkheid van Voormezele. Met dank aan
dr. Rik Opsommer,
archivaris van de stad
Ieper, voor het ter
beschikking stellen
van zijn afschrift

fP·

Inleiding
De parochie Wijtschate telde op haar grondgebied een 25-tal
heerlijkheden 1• Een tiental ervan hadden hun zetel in de parochie Wijtschate. De belangrijkste heerlijkheid in Wijtschate
was die van Wambeke. Ze was gelegen in de Oosthoek nabij
de Rijselstraat. De tweede belangrijkste was de heerlijkheid
van Wijtschate-ter-Plaats. In de 16de eeuw heette de heerlijkheid Houtte toen ze in de handen was van de heer van Houtte.
In 1671 schreef men d'heerlichede van Houtte gheseyt Wytschaete ter plaetse. 2 Ze was dan al lang niet meer in handen
van de heer van Houtte. Later werd de heerlijkheid steeds
Wijtschate-ter-Plaats genoemd.
De heer van Wijtschate-ter-Plaats mocht zich geen heer van
Wijtschate noemen aangezien de kerk van Wijtschate niet op
zijn heerlijkheid stond. Die stond op Kamer-buiten-Mesen,
het rechtsgebied van de abdis van Mesen. De Plaats van Wijtschate, met een oppervlakte van amper 60 roeden (8a 82ca),
maakte deel uit van het foncier van de heerlijkheid. Na de
Eerste Wereldoorlog werd een nabijgelegen huizenblok niet
meer wederopgebouwd en werd de vrijgekomen ruimte de
nieuwe Plaats van Wijtschate. Een deel van de oude Plaats
bestaat nu nog als een soort aanhangsel van de nieuwe Plaats
in de hoek van de Poperingestraat en de Kemmelstraat.
Van de heerlijkheid Wijtschate-ter-Plaats bestaat nog een leenregister van 1778, dat we hierna, overgezet in het modern
Nederlands, integraal uitgeven. Daarnaast beschikken we over
twee denombrementen opgesteld naar aanleiding van verheffen van het leen in 16803 en 17384 . Dan bestaan nog summiere
opsommingen van de lenen in de leenregisters van de Zaal van
Ieper van 14745, 15146 en 1648 7 en een opsomming van de
lenen in 1562 in het leenregister van Voormezele van 17628 .
7 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, 1ste reeks, register nr. 235, f"187.
8 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Fonds Merghe-

lynck, nr. 148bis I, deel I:
Leenboek van de heerlijkheid Voormezele 1762, f"
126: 49ste leen.

Naast die denombrementen en leenlijsten zijn nog enkele
rekeningen van de heerlijkheid bewaard van tussen 1673 en
1785, waarin de inkomsten van verhefgelden en leendiensten
ingeschreven werden. Daaruit haalden we enkele leenhouders.
We vinden ook enkele leenhouders terug in het kohier van de
honderdste penning van 1569.
We hebben al die bijkomende gegevens verwerkt in de uitgave
van het leenregister van 1778.
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Omdat we van mening zijn dat een leenregister zonder bijhorende kaarten weinig waardevol is, hebben we ons de moeite
getroost om de lenen in kaart te brengen. Dat past in onze
opzet om mettertijd een "heerlijk" plan van de parochie Wijtschate te kunnen opmaken 9. Aan de hand van de beschrijving
van de lenen in het register van 1778, zijn we erin geslaagd om
de lenen te situeren en in kaart te brengen. Hiervoor maakten
we gebruik van de kadasterplannen en de kadastrale leggers
van P.C. Popp van de gemeenten Wijtschate 10 en Kemmel 11
uit 1851. Deze kaarten werden achteraan het artikel toegevoegd. Met deze uitgave hebben we weer enkele stukken van
de "heerlijke" puzzel van Wijtschate kunnen inpassen.
Filiatie van het leenhof van Wijtschate-ter-Plaats

Wetachtige Kamer van Vlaanderen
1

v

Zaal van Ieper
1

v

Voormezele
1

v

Wijtschate-ter-Plaats
1

v
46 lenen (1778)

9

Het was eerst onze
bedoeling om een plan
van de heerlijkheid
Kamer-buiten-Mesen
in Wijtschate op te
maken. Door gebrek
aan renteboeken en
kaarten van Kamerbuiten-Mesen, zijn we
andere bronnen gaan
aanboren om tot dat
doel te komen. Zo
ging onze interesse uit

naar de heerlijkheden
in de direkte omgeving
waarvan nog gegevens
bestaan om ze in kaart
te brengen. Hiervoor
zijn wettelijke passeringen (verkopingen,
staten van goed en
dergelijke), processen,
renteboeken en leenboeken een goede
bron. Onze opzoekingen leidden reeds tot

enkele publicaties
voorzien van een
kaart: J. BEUN, De
Kleine Vierschaar van
de abdij van Voorme:::ele
of de Vierschaar van
Sint-Elooishui:::eken Een bijdrage tot de
kennis en de cartografie
van de oude rechtsgebieden in Ieper, in: Iepers
Kwartier, 30° jg., nr. 1
(feb.1994), p. 1-8, kaart

op pag. 4; J. BEUN,
Het Goed TEN
BALGHE in Wijtschate
- Een bijdrage tot de
kennis en de cartografie
van de oude rechtsgebieden in het Iepers, in:
Iepers Kwartier, 37e jg.,
nr. 3 (sept. 2001), p. 8091, kaart op pag. 81, en
J. BEUN, Het kapittel
van de collegiale kerk
van Onze-Lieve-Vrouw
van Mesen, 1060-1797.
in: R. OPSOMMER
(ed.) Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen
en criminelen, uit velerlei eeuwen, uitgave
Stadsarchief Ieper,
Ieper, 1999, kaart op
pag. 75. Daarnaast
hebben we nog een
reconstructie gemaakt
op kaart van de heerlijkheid van Maneschijn en die van de
Zaal van leper in Wijt schate.
10 José DEPOVER,
Guy MENU en Johan
BEUN, Kadastrale
legger van de gemeente
Wijtschate uitgegeven
door PC Popp in 1851,
Ieper 1996.
11
leper, Stadsarchief,
Originele legger van
P.C. Popp.
11 Het rapport is niet
gedateerd maar werd
~pgesteld na 22
december 1777 (zie
lenen 8 en 19) en voor
30 oktober 1778 (zie
aanvullingen bij lenen
6 en 7). De laatste aanvulling dateert van 24
mei 1791 (zie lenen 9
en Il).

Dit is het rapport 12, grootte en denombrement van het vrij leenhof en de heerlijkheid van Wijtschate-ter-Plaats met toebehoren, toebehorende aan jonkheer Ferdinandus Theodorus DE
MOUCHERON, heer van Wijtschate-ter-Plaats, Palinghove,
schepen van de kasselrij van Veurne enz.,

aan hem toegekomen als feodaal erfgenaam van wijlen jonkheer Ferdinandus Theodorus DE MOUCHERON, heer van
voornoemde plaatsen, zijn vader. Het leenhof en de heerlijkheid zijn gehouden van die van de heer van Voormezele en
heeft een foncier van 17 gemeten 1 honderd 40 roeden, bestaande
uit vier percelen:

13 In 1851 was daar
nog een "plaats" van 2
a 30 groot, eigendom
van Charles de Moucheron, eigenaar in
Ieper. Kadaster Wijtschate sectie A nr.
227bis (2-30 plaats).
60r = Sa 82ca.
14 Mogelijk kadaster
Wijtschate A243 (482-80 bos ) eigendom
van Karel Godschalck
van Zillebeke. 11 g 40 r
= 4-90-98.
15 Kadaster Wijtschate
E747 (43-70 land) eig.
Louis Catteau, Waasten en E747bis (28-90
land) en E748 (60-90
land) eig. Joseph De
Neckere, Ieper, samen
1-33-50. 3g = 1-32-30.
16
Kadaster Wijtschate
E584 (73-30 hooiland)
eig. Joseph De Neckere, Ieper en E586
(42-60 land), E587 (860 hooiland) en E588
(5-90 bos) eig. Eugène
Dekeyser van Mesen,
samen 1-30-40. 3g = 132-30.
17 Zie hierna art. 6

60 roeden zijnde de Plaats van Wijtschate 13 , palend
- 0. de Poperingestraat,
- Z. de straat gaande naar Kemmel,
- W de betimmerde gronden van Jacobus De Koek en de
weduwe van Jean Baptiste Gheauquye,
- N. de grond van Ignaas Hazebrouck.
11 gemeten 40 roeden elserie, genaamd de Langen Akker 14 in
Wijtschate, palende
- 0. het bos van mijnheer Godtschalck,
- W de meers van Albertus De Vriere daarover Kapittel in
Kemmel, nog W de dreef of uitweg toebehorende aan de heer
van dit hof, de meers van Baptiste Van Thuijne, de meers en
het gras van de abdij van Voormezele,
- N. de meers van mijn heer Lauwers.
3 gemeten genaamd de Krekelberg 15 bestaande uit een partij
bolland met een stuk zaailand ten zuiden en een ander aan de
noordwestkant, aan elkaar houdende, gelegen in Wijtschate,
palend
- 0. het zaailand van Laurens Gouwy en dat van juffrouw
Gekke,
- Z. het zaailand van Gillis Leynaert,
- W het bolland van de abdij van Voormezele, alwaar de oliewindmolen van de weduwe en kinderen Lucas Gillebert op
staat, nog W het bos en zaailand van de dis van Wijtschate,
- N. het bolland, nu zaailand van de abdij van Voormezele.
3 gemeten, Galgestuk genaamd 16 , zijnde bolland met wat bos
aan de westkant, hebbende in de zuidwesthoek een doorschietende staart, gelegen in Wijtschate, palende
- 0. de meers van de abdij van Voormezele en het leen, zijnde
bos van Baptiste Gillebert 17, nog 0. met de gezegde staart aan
het gras van de weduwe en de kinderen van Lucas Gillebert,
- Z. het gras van Nicolaeys Gouwy en dat van de gezegde
weduwe en kinderen,
- W de Slekkebeek,
- N. de straat van Wijtschate naar Nieuwkerke.
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Het voornoemde leenhof en heerlijkheid van Wijtschate-terPlaats vermag hoge justitie, middele en lage, een baljuw, een
amman, zeven schepenen en een klerk om recht en wet te doen
volgens de costume, tol, vond, bastaard en stragiersgoed, callange en affourage, de boeten tot 60 ponden parisis, jacht en
vogelvangst, en al zulke vrijheden en voorrechten als mijnheer
van Voormezele vermag, behalve het recht van de soevereiniteit van justitie en de vrije klacht te Voormezele.
Onder het leenhof en de heerlijkheid liggen veel landen die
aan de heer penningrente verschuldigd zijn, te weten 101
gemeten 3 honderd 26 roeden waarvan elk gemet 8 penningen
parisis per jaar geldt. Item in de Steenstraat 17 gem. 4 c 16
roeden waarvan elk gemet 10 penningen geldt; verder nog in
Wijtschate ten westen van de beek, 52 gem. 4 c 9 roeden geldende 4 penningen per gemet en per jaar; Item in Kemmel 24
gem 0 c 21 roeden geldende 5 penningen; nog in Kemmel tussen
beide Veurstraten 28 gem 0 c 17 roeden geldende 4 schellingen
's jaars per gemet. De voornoemde renten brengen jaarlijks 6
ponden parisis op, te betalen op Sint-Maarten in de winter (11
november).
Het leenhof is belast met 30 ponden parisis erfelijke rente per
jaar, zijnde een leen gehouden van het leenhof en de heerlijkheid van Voormezele.
Het leenhof en de heerlijkheid van Wijtschate-ter-Plaats staan
ten verhef van 10 ponden parisis en kamerlinggeld, bij verkoop de tiende penning en verhef geld.
Tot het leen behoren diverse manschappen die bij verandering
verhef schuldig zijn zoals hierna verklaard staat, de tiende
penning bij verkoop of bezwaring en kamerlinggeld volgens
het hofrecht.
(0)

Het eerste leen behoort toe aan voornoemde jonkheer Ferdinandus Theodorus DE MOUCHERON, heer van Wijtschateter-Plaats, en is een leen en viscomtiere heerlijkheid gelegen in
de parochies van Dikkebus, Vlamertinge, Voormezele en Wijtschate, groot in evenerente 10 razieren en 2 vaten Ieperse evenemaat. Van die evenerente is men gewoon met de schepenen
de prijs te nemen van de evenemarkt in leper op de zaterdag
voor Sint-Maartensdag.
- 1tem 4 ponden 10 schellingen 9 deniers parisis per jaar penningrente, haar bestrekkende in acht hoofdmanschappen van
landen die jaarlijks die rente betalen, elk in verhouding volgens de costume, gelegen in de parochies van Dikkebus en
Vlamertinge, vallende op Sint-Maartendag in de winter (11
november).
- Nog een erfelijke rente van 12 kapoenen en 40 schellingen
parisis penningrente, eveneens op Sint-Maartensdag te betalen, bezet op een behuisde hofstede en 12 gemeten zaailand
in Voormezele, strekkende oost en west, palend

- Z. het land van de abdij van Voormezele,
- N. het land van dezelfde abdij en straat van Sint-Elooi naar
Voormezele,
- 0. de schouwweg naast het leen van de heer De Buus,
- W op de nieuwe Leie.
De leenhouder mag een baljuw aanstellen, een amman, zeven
schepenen en een klerk om recht en wet te doen. Hij vermag
verder tol, vond, bastaard en stragiersgoed, de boete van 3
ponden parisis en marktgeld bij de verkoop van land gelegen
onder de heerlijkheid. Het leen staat ter trouw en waarheid,
het verhef van 10 ponden parisis en kamerlinggeld en de
tiende penning bij verkoop.
ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Andries De Wale 18
1

18

Denombrement
1514, leen 3.
19
Kadaster Wijtschate
A446 (5-05-10 bos) en
A447 (11-93-70 bos),
eig. Edouard Malou,
Ieper, samen 16-98-80.
38g = 16-75-80.
20 Denombrement
1474, leen (3).

Vrouw Marie Barbara Caroline DE MASSIET, echtgenote van
m'her Albert Marie Joseph IMBERT, comte DE LA
BASECQUE, houdt van dit leenhof een leen en heerlijkheid
van 38 gemeten bos, genoemd de Kroonaard in Wijtschate 19,
waar de Voormezelestraat middendoor loopt, palend in het
geheel
- 0. het behuisde gras van Jacques Beun, het leen van Francois Gouwy, zijnde een partij bos de Steenlander genaamd,
het zaailand en meers van mijnheer Van Dender in Gent,
- Z. het zaailand van dezelfde heer, het bos van mijnheer de
Navigheer en het gras van de weduwe en kinderen van Lucas
Gillebert,
- W het bos van de dis van Wijtschate, het zaailand van
Jacques Beun en de Poperingestraat,
- N. een straatje lopende vanuit de Poperingestraat naar de
straat naar Voormezele, genaamd het Groenestraatje.
Het leen en heerlijkheid staan ten dienst van trouw en
waarheid, verhef van 10 ponden parisis met kamerlinggeld
en bij verkoop daarbij nog de tiende penning. Het leen
werd het laatst verheven op de hofdag van 14 november
1760 door Joseph De Coninck, krachtens procuratie, voor
de gemelde vrouw de Massiet, aan haar toegekomen bij de
successie van vrouw Marie Derothea Caroline de Massiet,
haar zuster. De Coninck heeft zich gesteld als bedienende
man.
In de marge: Op de hofdag van 11 augustus 1783 heeft
Sr de Grosseruy, krachtens procuratie van 19 mei 1783,
het leen verheven op naam van m'her Albert François
Marie lmbert, comte de la Basecque, Saint-Amand,
Latierliere, Reningelst en andere plaatsen, aan hem vervallen door de dood van vrouw Marie Barbara de Massiet zijn moeder.
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ANDERELEENHOUDERS
- 1474: Jehan Laat houdt een leen van 38 gemeten bos
genaamd Coline Dievels busch 20 .
- 1514: Jonkvrouw Joossyne Brijts, weduwe van Joos Ruebin,
houdt een leen van 28 gemeten bos, genaamd het Kronaartbos, aan de oostzijde van de Poperingestraat21 •
- 1569: Charle Argier ende Andries de Hoorne houden van den
voochden van der weese van wylent joncheer Frans Massiet
een leen ghenaempt tcroonaersbusch groot ontrent xlij ghem.
busch 22 .
- 1680: Jonkheer Jaecques de Massiet, ridder, heer van den
Bussche, Oosthove, enz. 23 .
- Mevrouw van Oosthove voor het verhef van het leen
genaamd de Kroonaard, verheven op Pieter Frans de Massiet, haar zoon, verleden 15 juni 1694, 10 f par. 24
- Op 26 april 1757 doet juffrouw Demassiet verhef van een
leen genaamd de Kroonaard in Wijtschate, 10 f par. 25
- Op 14 november 1760 doet vrouw Mary Barbe Caroline
Massiet verhef van een leen genaamd de Kroonaard in Wijtschate, 10 f par. 26
- Op 11 augustus 1783 doet sr Grossemy verhef van het leen
van 40 gemeten op mijnheer Albert François lmbert, graaf
de la Baseque, hem toegekomen bij erfopvolging van zijn
overleden moeder, 10 f par. 27
2
Sieur François Joseph LAUWERS fs Joseph, wonende in de
stad leper, houdt een leen en heerlijkheid van 28 gemeten, hofstede, gras, meers, bos en zaailand in Wijtschate 28 , pal end in
het geheel
- 0. de Poperingestraat,
- Z. de bossen van Mr. Godtschalck en die van de heer van
dit hof, nog Z. de meers van Baptiste Van Thuyne,
- W. het Krijgerijstraatje en het zaailand van Corneel
Baelde,
- N. de wagenweg komende uit de Poperingestraat lopende
westwaarts in de gezegde Krijgerijstraat.
Het leen vermag viscomtiere justitie, een baljuw aan te stellen
en de schepenen te ontlenen van dit hof alsook de baljuw
tegen redelijke betaling, om daarmede te verkrijgen de boete
tot 3 ponden parisis, alsook tol en vond. Het leen staat ten
dienst van trouw en waarheid, ten verhef van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en bij verkoop nog de tiende penning.
De leenhouder moet, als de heer van dit hof met de graaf van
Vlaanderen ten strijde trekt, een dossepaard leveren. Het leen
werd de laatste keer op 26 juli 1756 door Joseph Brulein verheven op de voornoemde Sr François Joseph Lauwers.

Denombrement
1514, leen 7.
22 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Audiëntie
618/30: Kohier van de
100''0 penning van
Wijtschate, 1569, f"
56v 0 •
23 Denombrement
1680, leen nr. 14.
24 Ieper, Stadsarchief,
Aanwinsten, nr. 78.
Rekening Wijtschateter-Plaats, 1690-1695.
25 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17561758.
26 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17591761.
27 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17801782.
28 Kadaster Wijtschate
A244 (70-70 hooiland), A245 (2-00-60
land), A246 (3-34-70
boomgaard), A247 (960 tuin), A248 (18-20
huis), A249 (2-00
land), A250a (54-60
land), A251 (21-50
hooiland), A252 (4710 land), A253 (46-80
bos), A254 (1-39-40
land), A255 (37-40
bos), A256a (92-00
bos) en A257a (92-80
land), eigendom Karel
Godtschalck, Zillebeke, samen 11-67-40.
28 gemeten= 12-3480.
21

29

Denombrement
1514, leen 6.
30 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Audiëntie
618/30: Kohier van de
1ooste penning van
Wijtschate, 1569, [°
11.
3! Denombrement
1680, leen nr. 7.
32
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
33 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
34
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
35 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17501752.
36 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17561758.
37
Kadaster Wijtschate
A220 (3-50 huis),
A22la (1-00-30 boomgaard), A222 (6-50
tuin), A223 (9-90
tuin), A224 (7-10
huis), A232 (46-20
boomgaard), A233 (440 water), A234 (36-20
tuin), A235 (11-20
huis), A236 (3-40
water), A237 (97-30
weide), A238 (2-25-40
land), A240 (37-90
hooiland), samen 589-30 en deel van
A239 (12-50-90 bos),
alles eigendom van
Karel Godtschalck,
Zillebeke. 34g Ic 53r =
15-16-01.
38
Zie hierna, leen 24.
39 Kadaster Wijtschate
A74 (1-10-90 land),
eig. Carolina Godschalck van Wijtschate.
12c 21 r = 1-08-93.

ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Jan Hovyn houdt een leen van 28 gemeten, palend 0.
aan de Poperingestraat. Het leen bezit viscomtiere rechtsmacht. De leenhouder moet, als zijn heer met de graaf van
Vlaanderen ten strijde trekt, een dosselpaard leveren of in
plaats daarvan 3 f betalen 29 .
- 1569: Antheunis Spiliaerdt ghebruuct onder myn heere vanden
Houtte een leengoet behuust ende behoft groot onder hofstede,
mersch, zaylandt ende busch achtentwintich ghemeten
lands. 30
- 1680: Marij Spilliaert31 .
- Op 17 januari 1701 werd Thomaes Jonck onterfd en sr
Chaerles Leuwers ingeërfd in een leen van 28 gemeten en
diezelfde dag heeft Leuwers het leen verheven 32 .
- Op 17 september 1706 heeft Pieter Leuwers een leen van 28
gemeten verheven, 10 f par. 33
- Op 15 mei 1721 deed mijnheer Leuwers van Ieper verhef van
zijn leen, hem toegekomen door erfopvolging. Verhef 10 f
par.34
- Op 13 mei 1750 betaalde Sr De Meij, in naam van mijn heer
Leuwers het verhef van een leen in de parochie Wijtschate,
het verhef van 10 f par. 35

- Op 26 juli 17 56 verheft jonkvrouw weduwe sieur Leuwers van
Ieper een leen in Wijtschate, 1Of par. 36

3
Mijnheer GODTSCHALCK van Rijsel houdt een leen en
heerlijkheid genaamd de Godsdonk, groot 38 gemeten 4 honderd 10 roeden bestaande uit drie afzonderlijke partijen.
1. De eerste partij bestaande uit bos, twee vijvers, gras en zaailand ten zuiden, alwaar het huis van Antoine De Cneuvel op
staat, groot 34 gemeten 1 honderd 53 roeden, gelegen in Wijtschate37, naast de kerk, palend in het geheel
- 0. de Poperingestraat, het gras van advokaat De Meezemaeker van Ieper en dat van Jacobus De Koek,
- Z. het gras van genoemde De Koek en de straat van Wijtschate naar Kemmel,
- W. de grasbilk van mijnheer Godtschalck, gebruikt door
Felix Bouchaert, het bos van dezelfde en het kerkebos van
Kemmel, het leen van Godtschalck, genaamd de Langebunder38 en de elf gemeten elserie van de heer van dit hof,
- N. de hofstedelanden van sieur François Joseph Lauwers,
zijnde het voorgaande leen.
2. De tweede partij, groot 12 honderd 21 roeden zaailand, gelegen in de Westhoek van Wijtschate 39 , weinig west van de navolgende partij, deel van dit leen, palend
- 0. het zaailand van Pieter Lamoot,
- Z. de straat van Wijtschate naar Wulvergem,
- W. het zaailand van de abdij van Voormezele,
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- N. het zaailand van Godtschalck en het gras van Pieter Lammoot.
3. De derde partij is een hoveniershof betimmerd met huis
gebruikt als wagenmakerij, met gras ten zuiden, genaamd het
Soethof, groot 7 honderd 4 roeden40 , gelegen dichtbij de eerste
partij, enkel de straat van Wijtschate naar Kemmel ertussen,
palend
- 0. het gras van Pieter Beun, hiervoor Jacques Allard Philippe,
- Z. de Wulvergemstraat,
- W. het zaailand en behuisde gras van Pieter Lamoot,
- N. de straat van Wijtschate naar Kemmel.
Dit leen en heerlijkheid vermag een baljuw aan te stellen, viscomtiere justitie te hebben, de boete van 3 ponden parisis, tol,
vond, bastaardgoed en 9 schellingen41 parisis heerlijke penningrente per jaar strekkende op 27 gemeten land aan 4 penningen per gemet. De heer van dit hof of zijn baljuw is
gehouden aan het voorschreven leen en heerlijkheid, schepenen te verlenen als hij ertoe verzocht wordt, tegen redelijke
betaling als viscomtier. Het leen staat ten dienst van trouw en
waarheid, bij elke verandering ten verhef van 10 ponden parisis en kamerlinggeld en bij verkoop nog de tiende penning
erbij. Het laatst verheven op de hofdag van 19 juli 1742 door
Sr Jan Baptiste Gheauquye op naam van de nog levende
Marie Ignaes Joseph Godtschalck.
40

ANDERELEENHOUDERS
- 1474: Walin Blondeel houdt een leen van 28 gemeten weide
in Wijtschate. Tot het leen behoort een baljuw en een rente
van 10 B par. per jaar42.
- 1514: Claeys Godscalc, in naam van zijn vrouw de dochter
van Walin Blondeel, houdt een leen van 28 gemeten in Wijtschate. Tot het leen behoren 9 B par. penningrente te innen
op landen gelegen in Wijtschate aan 4 deniers per gemet43 .
- 1680: Heindryck Godschalck44 .
- Op 19 juli 1742 deed mevrouw Godtschalck verhef van een
leen van 38 gemeten genaamd den Godsdonk, verheven op
haar oudste zoon, verhef 10 f par. 45
- 1756: Leen van Henderik Godschalck onder de heerlijkheid
Houtte, 28 gemeten land genaamd de Godsdonk, palend 0.
de Poperingestraat, W. zijn eigen erF6
4
De heer François DE CONINCK, schepen van de Zaal en
kasselrij van Ieper, wonende in Ieper, houdt een leen en heerlijkheid genaamd Lokermolen, gelegen in de westhoek van
de parochie Wijtschate, waarvan het foncier hiervoor
bestond uit 11 gemeten 1 honderd 20 roeden en sedert enige
jaren verkocht is aan verschillende personen 47 . Het leen staat
ten dienst van trouw en waarheid, bij elke verandering het

Kadaster nrs. ASO
(6-50 huis), eig. Caroline Godschalck (huisgrond) +Engel Delava
(gebouw), A51 (25-00
land), A52 (15-80
land) en A53a (19-10
land), eig. Caroline
Godtschalck, Wijtschate, samen 66-40.
7c 4r = 62-33.
41
Er stond vermeld 9
ponden. Een berekening leert ons dat het 9
schellingen moeten
zijn.
42
Denombrement
1474, leen (11).
43 Denombrement
1514, leen 11.
44
Denombrement
1680, leen nr. 3.
45 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17411743.
46 Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, nr. 133
bis ter. Terrier van de
landen die rente gelden aan de abdij van
Voormezele, p.90.
47 Zie hierna, artikels
36, 37 en 38.

verhef van 10 ponden parisis en kamerlinggeld en bij verkoop of belasting nog de tiende penning daarbij. Het leen
en de heerlijkheid vermag viscomtiere justitie en mag een
baljuw aantstellen, die schepenen van dit hof mag ontlenen of
zijn baljuw om recht en justitie te doen tegen redelijke betaling als viscomtier. Het leen vermag op halfmaart een straatschouwing te bedingen, tol, vond, bastaardgoed en de boete
tot drie ponden parisis, de landen die eronder liggen te erven
en te onterven, alsook marktgeld erop te ontvangen. Bij de
heerlijkheid behoort een penningrente van 25 schellingen
parisis per jaar vallende op baafsmis (1 oktober) in twee
verschillende renten. De eerste wordt geheven op 31 gemeten
en geldt 5 penningen parisis per gemet, de tweede geldt 6
penningen per gemet, geheven op 26 gemeten land, gelegen
naast de 31 gemeten in de westhoek van de parochie Wijtschate, palend in het geheel
- 0. het Schilstraatje,
- Z. het zaailand van Pieter Maerten, Gilles Leynaert en Guilliaume Leynaert48 ,
- W de straat van Mesen naar Kemmel,
- N. de straat van Wijtschate naar Kemmel 49 .
Het leen werd het laatst verheven door Benedictus Josephus
De Coninck, gemachtigd over heer François De Coninck,
op de hofdag van 22 december 1777, aan hem toegekomen
door aankoop van sieur Louis Eugene Van Becelaere, in
naam van jonkheer Jan Baptiste Joseph François de Lossy,
heer van Froyenne. François De Coninck stelde zich als
bedienende man van het leen en de heerlijkheid van Lokermolen. Van dit leen en heerlijkheid worden twee achterlenen
gehouden.
4 8 Zie hierna, artikels
28, 36 en 37.
49 De 57 gemeten
rentelanden corresponderen met kadaster nrs. E222-265 met
een gezamelijke oppervlakte van 26-95-30.
57 gemeten= 25-1370.
50 Denombrement
1474, leen (9).
51
Denombrement
1514, leen 9.
52
Ieper, Stadsarchief,
Bruine pakken, nr.
7185: Verkoop van 16c
land in Wijtschate
onder de heerlijkheid
van Lokermolen, 7
januari 1518 (n.s).
53 Denombrement
1680, leen nr. 8.
54 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.

ANDERE LEENHOUDERS
- 1474: George Godscalc houdt een leen van 9 gemeten in

Wijtschate. Tot het leen behoren een baljuw en marktgeld50.
- 1514: Jacop Godscalc fs Jooris houdt een leen van 10 gemeten in Wijtschate, palend W aan de Kemmelstraat en 0. aan
het leen van Andries De Wale (de Vogelweide). Tot het leen
behoren o.m. een penningrente van 25 13 par. In die penningrente is het bunder land waar vroeger Franchoys De
Hertoghe woonde, inbegrepen 51 .
- 1518: Jacob Godscalc 52
- 1680: Jonkheer Jan Jaecques de la Grange, heer van Lokermolen, houdt een leen van 11 gemeten 1 c 20 r zijnde een

viscomtiere heerlijkheid genaamd Lokermolen 53 .
- Sr Poupaert, griffier van Kamer-buiten-Mesen, betaalt verhef van 10 f par. in naam van mijnheer Joseph Rocha, voor
het leen en heerlijkheid van Lokermolen, hem toegekomen
bij erfopvolging. Verleden op 20 december 1721 54 .
-Op 16 februari 1748 betaalt Bartholomeus Maerten in naam
van de erfgenamen van mevrouw de la Grange, overleden
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echtgenote van de heer Rocha, voor twee verheffen van het
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leen en de heerlijkheid van Lokermolen, die binnen het jaar
zal vrij verklaard worden. Als de feodale erfgenaam onbekend blijft en de bedienende man binnen het jaar overlijdt,
zal het leen verheven worden op de bedienende man. Voor
de twee verheffen 20 f par. 55
- Op 30 augustus 1770 betaalde Joannes De Coninck in
naam van jonkheer Jean Baptiste François de Losij, het
verhef van het leen en de heerlijkheid van Lokermolen,
hem toegekomen bij de dood van juffrouw Julie de Rocha,
10 f par. 56
(4.1)
8 gemeten 1 honderd 30 roeden behorende aan mijnheer
GELCKE van Ieper.
ANDERE LEENHOUDERS van het achterleen
- 1514: Van dit leen houdt meester Jan Crieke een leen van 7

gemeten en half waarvoor hij jaarlijks met nieuwdag een
paar handschoenen verschuldigd is 57 .
- 1700-1707: De erkenning van een paar handschoenen voor
het achterleen van 8 gemeten 1 honderd 30 roeden toebehorende aan Willem De Keerle, is sedert 1644 niet meer ontvangen58.
-1708-1719: idem59_
- Sedert 1644 niets ontvangen van een paar handschoenen
voor het achterleen van 8 gemeten 130 r toebehorende aan
Willem de Keerle 60 .
- 1738-1785: idem61 .
(4.2)
Een gemet toebehorende aan Laurens GOUWY van Komen,

belast met hofrechten.
Staande ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef van 10
ponden parisis bij elke verandering en bij verkoop nog de
tiende penning erbij. Het leen van Laurens Gouwy moet jaarlijks met Sint-Maartensmis, ook nog een paar handschoenen.
5

Heer en meester Philype REYPHENS, advokaat in Roesbrugge, houdt een leen en heerlijkheid genaamd Hulstbusch
met een foncier van 4 gemeten zaailand gelegen in de parochie
Wijtschate in twee partijen.
De eerste, groot 14 honderd land 62 , palend
- 0. het straatje lopende van de Mesenstraat naar de Komenstraat,
- Z. het zaailand van Pieter Grysole en andere,

55 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746: Ontfaen op 16

febr. 1748 van Bartholomeus Maerten betaefende over d'hoirs van
Mevrauwe de la
Grange, overleden
huysvrauwe van d'heer
Rocha over twee relieven van 't leen ende
heerelichede van Locremeulen die binnen 't
jaer sa! ghedeclareerd
worden op vryen, 't
selve leen sa! vallen by
staete by 1relcke procuratie gheseyt is dat den
bedienden man quaeme
te overlijden bynnen 't
jaer ende den hoirs
feodaal niet bekent
synde sa! relief geschieden op den bedienden
man bedraghende over
de voorseyde f\ree
relyeven in leeghgelt als
vooren 20-0-0.
56

Rekening Wijt schate-ter-Plaats 17681770.
57 Denombrement
1514, leen 9-1.
58 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
59 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17081713 en 1714-1719.
60 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
61
Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17381740; 1744-1746;
1747-1749; 1750-1752;
1753-1755; 1756-1758;
1759-1761; 1768-1770;
1771-1773; 1777-1779;
1780-1782 en 17831785.
62 Kadaster Wijtschate
D71 (1-23-20 land),
eig. Karel De Lannoy,
Mesen. 14c = 1-23-48.
63 Met grote waarschijnlijkheid, kadaster Wijtschate E690
(54-40 land), eig.
Karel De Lannoy,
Mesen. 6c = 52-92.
Met minder waarschijnlijkheid het
aanpalend stuk,
kadaster E689 (47-00
land) eig. Karel De
Lannoy.

64

Hier klopt iets niet.
Een mijt = Yi penning.
Met 15 mijten per
gemet komen we voor
96 gemeten maar aan 3
ponden parisis. Mogelijks is de grond belast
met 15 penningen per
~emet.
5 Brugge,

Rijksarchief,
Onze-Lieve-Vrouwkapittel Mesen, 1: Registre van den beneficien
van den college ende
capitele van Onser
Vrauwen kerke van
Meessine, f' 9v 0 : onder
theersceip van den
Hulstbussche of Jooris
van Kemmele.
66 Denombrement
1474, leen (12).
67 Denombrement
1514, leen 5.
68
Denombrement
1680, leen nr. 13.
9
6 Rekening Wijtschateter-Plaats 1708-1713.
70 Rekening Wijtschateter-Plaats 1744-1746.
71 In de staat van goed
van Philippe de Moucheron, 1728 staat "de
Kaeskarne" en in die
van Charles de Moucheron, "de Haezekeirne". Ieper,
Stadsarchief, Kasselrij
Ieper, 1ste reeks, nr. 276,
p.150 en nr. 278, p.219.
In het leenregister van
de Zaal van 1514-1515
staat dat leen vermeld
als achterleen van de
viscomtiere heerlijkheid in Dikkebus,
Vlamertinge, Wijtschate en Voormezele.
Enkel dat achterleen
(zijnde het eerste leen
uit het oud leenregister
van Wijtschate-terPlaats) staat er in vermeld.
72 Kadaster nrs. E6 l 6
(56-00 bolland), E731
(70-00 land) eig. De
Neckere, Ieper, E729
(29-80 hooiland) eig.
Catteau, Ieper, E 730
(1-21-20 land) eig.
Ghesquiere, Astene en
E732 (2-56-90 bos) eig.
Catteau, Waasten,
samen 5-33-90. 13g =
5-73-30.

- W de straat van Mesen naar Ieper,
- N. het behuisde land van mr. Walwein, deken van de kathedrale kerk van Sint-Maartens in Ieper.
De tweede, groot 6 honderd land63 , palend
- 0. de straat van Mesen naar Ieper,
- Z. het zaailand van Paulus De Coninck,
- W het genaamde Froyvalstraatje,
- N. het zaailand van Felix Mahieu.
Het leen en heerlijkheid vermag hoge, middele en lage justitie,
mag een baljuw en een amman aanstellen en zeven schepenen
om recht en wet te doen. Tot het leen behoren nog 6 ponden
parisis per jaar heerlijke penningrente te innen op 96 gemeten
land gehouden van dezelfde heerlijkheid, belast met 15 mijten
per gemet64 . Van het leen worden acht manschappen of achterlenen gehouden.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Het werd het laatst verheven
op de hofdag van 16 februari 1748 op voornoemde heer en
meester Philippe Reifens.
ANDERELEENHOUDERS
- 1445: Jooris van Kemmele 65
- 1474: Guillebert Le Ruple houdt een leen van 4 gemeten
grond met 52 s. heerlijke rente per jaar, genoemd Hulsbusch
waarvan acht achterlenen gehouden zijn 66 .
- 1515: Roelandt Bossaert houdt een leen van 15 gemeten
zijnde de heerlijkheid genaamd de Hulsbusch 67 .
- 1680: Reifens 68 .
- Op 18 maart 1710 wordt het leen, zijnde de heerlijkheid van
Hulsbusch, verheven op de heer Antoine Reyffens. Verhef
10 f par. 69
- Op 16 februari 1748 betaalt sr Ferdinandus de Dours in
naam van sr Philippe Augustinus Reyphens het verhef van
een leen van 4 gemeten genaamd Hulsbusch, verhef 10 f
par.10

6
Joannes Baptiste GILLEBERT, wonende in Wijtschate, houdt
een leen van 16 gemeten genaamd de Heirskeirne 71 , gelegen in
Wijtschate, in twee partijen.
1. Het eerste, groot 13 gemeten, bestaat uit een partij bos met

een stuk zaailand in het oosten en het noorden en nog een
partij bolland ten noorden aan de noorderse partij zaailand,
al aan elkaar houdende 72 , palend
- 0. met het bolland aan het zaailand van de dis van Wijtschate, nog 0. de straat van Wijtschate naar Mesen,
- Z. het zaailand gebruikt door Pieter Maerten, genaamd de
Froyval, en het bos van Carolus De Lannoy, genaamd de
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Provijn, scheidende op leegte tot de haag van het gras van
juffrouw Gelcke, nog Z. het gras van juffrouw Gelcke,
- W het zaailand van dezelfde scheidende op een tronkpopelier staande naast een wagenweg,
- N. met het bolland aan het zaailand van de abdij van
Voormezele en over een wagenweg, de zaailanden van de
dis van Wijtschate, de abdij van Voormezele, de kinderen
van Cornelis Van de Lannoite en Pieter Maerten met consoorten.
2. De tweede partij, groot 3 gemeten elserie73 , wat west van de
voorgaande partij, palend
- 0. het bos en zaailand van Nicolays Gouwy,
- Z. over een wagenweg, het gras van dezelfde Gouwy,
- W het leen van de heer van Wijtschate genaamd het Galgestuk,
- N. de meersen van Guillielmus en Gilles Leijnaert.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid en ten verhef
van l 0 ponden parisis met kamerlinggeld. Het werd verheven
door Joannes Baptiste Gillebert op de wetdag van 9 februari
1763.
In de marge: Op 30 oktober 1778 werd het leen verheven door sr Joannes Baptiste De Coninck, griffier van
Wijtschate, op naam van Marie Louise Gillebert
wonende in Wijtschate, en heeft zich gesteld als bedienende man.
ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Jonkvrouw Anne Ninets fa Jans, houdt een leen van 16
gemeten genaamd de Herskerne, staande ten verhef van l 0
ponden 74 .
-1569: Jacques De Wilde met de wees van mr Mathys Alleman
tsamen houden in pachte vanjoncheer Lievin Dieryc een leen
ghenaempt derskerne groot vier bunderen lands75 .
- 1680: Jonkheer Adriaen Wouters, heer van Ruddervoorde
houdt een leen van 16 gemeten in Wijtschate, genaamd de
Haeswerve 76 .
- Jonkheer Jan Wouters, verhef van een leen van 15 gemeten,
verleden op 2 maart 1680, 10 f par. 77
- Op 26 januari 1712 wordt het leen van 16 gemeten van jonkheer Jan Wouters verheven op Frederik Meulenare, heer van
de Walle. Verhef 10 f par78 .
- Op 14 november 1760 betaalde Sr Cazier in naam van mijnheer Hubert François vicomte de Nieulandt en van Ruddervoorde voor het verhef van een leen in Wijtschate, 10 f par. 79
- 1762: Eerst Jonkheer Jan Wauters heeft een achterleen van
Wijtschate-ter-Plaats, groot 16 gemeten 80 .
- Op 30 oktober 1778 betaalt sr De Coninck, in naam van
Louise Gillebert, het verhef van een leen van 16 gemeten dat
toebehoord heeft aan Lucas Gillebert, 10 f par. 81
7

73

Kadaster E589 (123-30 bos) eig. De
Neckere, leper. 3g = 132-30.
74
Denombrement
1514, achterleen van
leen 3.
75 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Audiëntie
618/30: Kohier van de
IOO'te penning van
Wijtschate, 1569, f"
59v 0 •
76 Denombrement
1680, achterleen van
het eerste leen, dat in
het bezit was van de
heer van Wijtschateter-Plaats.
77
Rekening Wijt schate-ter-Plaats 16731678.
78
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
79 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17591761.
80 Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, Fonds
Merghelynck, 148bis
1, deel 1: Leenboeck
van alle de leenen
ghehouden ende resorterende onder de heerlichede ende leenhove
der parochie van
VOORMEZEELE,
MDCCLXII., f" 132
r 0 • Enkel bij het eerste
leen staat de naam van
de leenhouder vermeld.
81 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.

Joannes GILLEBERT, wonende in Mesen, houdt een leen
van 11 honderd land, gelegen in de parochie Wijtschate in twee
partijen.
1. Het eerste, groot ongeveer 8 honderd land 82 , palend
- 0. de zaailanden van Guillielmus Leijnaert de oude, mijnheer Gekke en de weduwe van Lucas Gillebert,
- Z. het zaailand van mijnheer Walwein,
- W het Katteputstraatje,
- N. het zaailand van Michel Dellie.
2. De tweede partij, liggende wat N.-0. van de voorgaande,
groot 3 honderd 83 , met inbegrip van een honderd meers aan
de oostkant, palend
- 0. de Slekkebeek,
- Z. de meers en het bos van de pastorij van Wijtschate, nog
Z. het zaailand van Laurens Gouwy,
- W over de voetweg, het zaailand van Michel Dellie,
- N. het zaailand en meers van dezelfde Dellie.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Verheven door Joannes Gillebert
op de wetdag van 4 augustus 1773, door aankoop van Anthoine
François Spilliaert.
In de marge: Op de hofdag van 30 oktober werd het
leen verheven door en op Ferdinandus Gillebert van
Wijtschate.
ANDERELEENHOUDERS
- 1680: Pieter Spilliaert84 .

Kadaster Wijtschate
E563 (65-50 land) eig.
Virgina Delroist, Wijtschate. 8c = 70-56.
83 Kadaster Wijtschate
E554 (10-40 hooiland)
en E555 (15-20 land),
samen 25-60 eig. Ferdinand Gillebert,
Mesen. 3c = 26-46.
84 Denombrement
1680, leen nr. 19.
85 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17711773.
86 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
87 Kadaster Wijtschate
E596 (13-10 bos) eig.
Joseph De Neckere,
Ieper, zuidwaarts
verder doorlopend in
E752 (60-80 bos) eig.
Philip Vandermeersch,
Mesen. 4c = 35-28.
82

- Op 4 augustus 1773 betaalde Joannes Gillebert de beste
vrome van een leen van 11 c land gekocht van Antoine François Spilliaert, 26 f 2 13 6 d. par. en de 1octe penning, 86 f 8
13 par. 85
- Op 4 september 1777 (?) betaalt Ferdinandus Gillebert de
beste vrome van een leen van 11 c land, hem toegekomen
door de dood van zijn vader, 26 f 2 13 6 d. par. 86

8
Guilliame LEIJNAERT, wonende in Wijtschate, houdt een
leen van 6 honderd 30 roeden, gelegen in Wijtschate, in drie
partijen.
1. Het eerste, groot 4 honderd land, zijnde een lang rijbos 87 ,
strekkende van zuid naar noord, palend
- 0. het zaailand en bos van Felix Mahieu en het leen van
Pieter Montoy hierna,
- Z. het gras van de weduwe en kinderen van Lucas Gillebert,
- W het leen van Laurens Gouwy en het bos van de heer van
dit hof,
- N. het land van mevrouw van Boezinge.
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2. De tweede partij, groot 1 honderd 30 roeden meers88 , wat
ten westen van de voorgaande, palend
- 0. over de Slekkebeek, het leen genaamd het Galgestuk,
toebehorende mijnheer van Wijtschate,
- Z. de meers van de voornoemde Guilliame Leijnaert,
- W het zaailand van Laurens Gouwy,
- N. de meers van Pieter Jacobus Van Uxem.
3. De derde partij, groot 40 roeden, ook meers 89 , liggende een
weinig ten noordwesten van de eerste partij, palend
- 0. de meers van Gilles Leijnaert,
- Z. de elserie, deel van het leen van Joannes Baptiste Gillebert,
- W de meers van de abdij van Voormezele,
- N. de straat lopende van Wijtschate naar Nieuwkerke.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en bij verkoping daarbij nog de tiende penning. Het geldt bovendien elk jaar op
Onze-Lieve-Vrouwlichtmis een paar witte handschoenen. Het
werd het laatst verheven door Guillielmus Leijnaert op de
hofdag van 22 december 1777, aan hem toegekomen bij de
sucessie van zijn vader.
In de marge: Op de hofdag van 11 juli 1792 is het leen
verheven geweest op de naam van Pieter François Leijnaert fs Guillielmus Ignatius, hem toegekomen bij de
successie van zijn vader volgens staat van goed van 31
mei 1792.
ANDERELEENHOUDERS
- 1673-1678: Jaecques Maerten voor zes jaren leendienst van
een paar handschoenen, het laatst vervallen Sint-Maarten
1678, 3 f 12 B par. 90
- 1680: Jaecques Maerten91 .
- 1690-1699: idem92 .
- 1700-1707: Jacques Maerten 7 jaar erkenning van een paar
handschoenen voor een leen van 6 honderd 30 roeden 93 .
- 1708-1713: idem94 .
- Op 25 januari 1714 wordt het leen van Jacques Maerten
verheven op Frederick Maerten, zijn zoon. De beste vrome
bedraagt 12 schellingen par. 95
- 1714-1719: Frederick Maerten zes jaar een paar handschoenen uit erkentelijkheid voor zijn leen van 6 c 30 r, 3 f 12 B
par. 96
- Op 21maart1721 koopt Albertus Maerten het leen van Frederick Maerten. Hij betaalt 8-8-0 voor de 1octe penning en
1-4-0 voor de beste vrome 97 .
- 1720-1722: Albertus Maerten 3 jaar erkentenis van een paar
handschoenen voor zijn leen van 6 c 30 r, 1 f 16 B par. 98
- Op 25 februari 1722 koopt David Leijnaert het leen van
Albertus Maerten. Hij betaalt 10-0-0 voor de 10cte penning
en 3-12-0 voor de beste vrome 99 .

88
Helft van kadaster
Wijtschate E583 (2890 hooiland) eig.
lgnace Dieryckx,
Mesen. Ic 30r = 13-23.
8 9 Kadaster Wijtschate
deel van E590 (18-80
hooiland) eig. Karel
Leijnaert, Wijtschate.
40r = 5-88. Dat hooiland omvat de voormalige meersen van de
abdij van Voormezele
en die van Guillaume
en Gilles Leijnaert.
90
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
91 Denombrement
1680, leen nr. 27.
92 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 16901695 en 1696-1699.
93 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
94 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
95 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
96
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
97
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
98
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
99 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.

wo Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17371740.
IOI Rekening Wijtschate-ter-Plaat, 17411743.
102 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746.
w3 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17471749; 1750-1752;
1753-1755; 1756-1758;
1759-1761; 1768-1770
en 1771-1773.
I04 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
ws Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
!06 Rekeningen Wijt schate-ter-Plaats 17801782 en 1783-1785.
w7 Deel van kadaster
E752 (60-80 bos) eig.
Philip Vandermeersch,
Mesen. 3c 30 r = 30-87
IOS Grond van de abdij
van Voormezele met
oliemolen van Lucas
Gillebert.
w9 Vermoedelijk de
noordelijk helft van
kadaster E560 (77-60
land) en E559 (6-20
hooiland), samen 8380 eig. Virgina Delroist, Wijtschate. 4c 28
r = 39-40. We worden
in ons vermoeden
gesterkt door het feit
dat leen 10 later eigendom werd van Ferdinand Gillebert, die
ook leen 7 verkreeg.
De grond van leen 7
was in 1851 ook eigendom van Delroist.
110
Zie hiervoor leen 7.

- 1737-1740: De erfgenamen van David Leynaert, 3 jaar erkentenis van een paar handschoenen voor een leen van 6 c 30
r., lf 16 B par. 100
- Op 5 april 1742 deed Guillielmus Ignaes Leynaert verhef van
een leen van 1 gem. 1 c staande ten verhef van de beste
vrome, 9 f par. Voor drie jaar erkentenis van een paar handschoenen voor zijn leen van 6 c 30 r, 1 f 16 B par. 101
- 1744-1746: Guillielmus Ignaes Leynaert 3 jaar erkentenis van
een paar handschoenen voor een leen van 6c 30 r, 1 f 16 B
par.102
- 1747-1773: idem 103 .
- Op 4 september 1777 betaalt Guillielmus Leijnaert de beste
vrome van een leen van 6 c land in drie perceelkens, hem
toegekomen bij de dood van zijn vader, 6 f 16 B par. 104.
- 1777-1779: Guillaume Ignatius Leynaert, een paar handschoenen 105 .
- 1780-1785: idem 106 .
9
Pieter François MONTOY, wonende in Wijtschate, houdt een
leen van 3 honderd 30 roeden bos 107 gelegen in de parochie
Wijtschate, strekkende van zuid naar noord, palend
- 0. het bolland van de abdij van Voormezele 108 en het zaailand van de weduwe en kinderen Gillebert,
- W het bos, deel van het leen toebehorende aan Guillielmus
Leijnaert,
- N. een uitweg.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het laatst verheven op de hofdag
van 5 mei 1728 door Vincent Montoy als voogd van de
genoemde Pieter François Montoy.
In de marge: Op de hofdag van 24 mei 1791 heeft Vincentius Montoy het leen op zijn naam verheven. Hij
heeft het leen verkregen na de dood van zijn broer Pieter François.

10
Mijnheer BOSSAERT, wonende naast het Bourgons Kruys in
Ieper, houdt een leen van 4 honderd 28 roeden zaailand, gelegen in de Westhoek van Wijtschate 109 , palende

- 0. de Slekkebeek en de meers van de weduwe en kinderen
van Lucas Gillebert,
- Z. het zaailand van Guilliame Leijnaert,
- W het leen van Joannes Gillebert van Mesen 110 ,
- N. het zaailand van juffrouw Josephine Gelcke en dat van
de genoemde weduwe Gillebert.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en elk jaar met baafmis

125

een paar handschoenen. Verheven in 1733 door de heer Bossaert.
In de marge: Verheven op de wetdag van 25 juni 1779
op Sr Nicolas Joseph Bossaert, wonende in Kortrijk,
door Sr Pieter Joannes Devriere die zich bedienende
man gesteld heeft.
Op de hofdag van januari 1782 werd het leen verheven
op naam van Ferdinand Gillebert van Wijtschate, verkregen door aankoop van Nicolays Joseph Bossaert
volgens contract van 5 januari 1782.
126

ANDERELEENHOUDERS
- 1673-1678: Van een leen van 4 honderd 28 roeden, dat zou
toebehoren aan de vrouw van Nedonchelles en jaarlijks een
paar handschoenen geldt, is door de oorlog niets ontvangen 111.
- 1680: Jonkvrouw de la Grange 112 .
- 1690-1695: Jonkvrouw Catherine de la Grange, vrouw van
Nedonchelles, uit erkentelijkheid voor een leen van 4 honderd 28 roeden, belast met een paar handschoenen, 3 f 12
B par.113
- 1696-1699: Idem 114
- 1700-1707: Erkenning van een leen van 4 honderd 28 roeden
toebehorende jonkheer Pauwels de la Grange, heer van
Lokermolen, hetwelke belast is met een paar handschoenen 11s.
- 1708-1713: Van wijlen Robert Dehem en Michiel Heughebaert voor een leen van 4 c 28 r, toebehorende jonkheer
Pauwels de la Grange, heer van de Lokermolen, belast met
een paar handschoenen 116 .
- 1708-1713: David Leynaers heeft gekocht en verheven een
leen komende van Pieter Dehem en de erfgenamen van
Andries Heughebaert waarvoor de 1ode penning betaald
werd en een verhef van 10 f par. 117
-Op 22 december 1714 deed sr Jan 1weijns verhef van een leen
van 4 c 28 r land gekocht van Marij Clara de la Grange, voor
de beste vrome 6 f par. 118
- Op 14 november 1715 deed sr Nicolaes Vande Velde verhef
van zijn leen, hem toegekomen door erfopvolging van jonkvrouw Jacoba Vande Velde, overleden huisvrouw van sr Jan
lweijns. De beste vrome 8 f par. 119
- 1714-1719: Michiel Heughebaert en Jan Maerten voor 6 jaar
erkenning van een leen van 4 c 28 r land nu toebehorende
aan sr. Nicolaes Vande Velde, belast met jaarlijks een paar
handschoenen, 3 f 12 B par. 120
- 1720-1722: Jan Maerten voor drie jaar een paar handschoenen voor een leen van 4 c 28 r land, nu toebehorende aan sr
Nicolaes Vande Velde, 1 f 16 B par. 121
- 1737-1740: Nicolaeys Baptiste Costenoble betaalde ter ontlasting van mijnheer Bossaert van Ieper voor 3 jaar erken-

111 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
112 Denombrement
1680, leen nr. 25.
113 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
114 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
115 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
116 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
117 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
118 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
119 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 171417l9.
120 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
121 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
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122 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17371740.
123 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats,
1741-1743 en 17441746.
124 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17471749.
125 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17501752.
126 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17531755.
127
Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17561758, 1759-1761,
1768-1770 en 17711773
128 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
129 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
130 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17801782.
131 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17801782.
132 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17831785.
133 Samen met leen nr.
42 van 15 roeden,
vermoedelijk deel van
het perceel kadaster
Kemmel C371 (1-2160 boomgaard), eig.
Gombeirt, Wijtschate.
4c = 35-28 en 15r = 220, samen 37-48.
134 Leenregister Zaal
van Ieper, leen (10).
135 Denombrement
1514, leen 19.
136 Denombrement
1680, leen nr. 21.

ning van een leen van 4 c 28 r., belast met een paar
handschoenen, 1f 16 B par. 122
- 1741-1746: idem 123 .
- 1747-1749: Jacobus Wost ter ontlasting van mijnheer Bossaert van Ieper voor de erkenning van zijn leen van 4 c 28 r,
belast met een paar handschoenen, 1 f 16 B par. 124
-1750-1752: idem 125 .
- 1753-1755: Mijnheer Bossaert voor zijn leen van 4c 28 r, een
paar handschoenen 126 .
- 1756-1773: idem 127 .
- Op 23 juni 1779 de beste vrome van een leen verheven op
mr. Bossaert, 9 f 18 B par. 128
- 1777-1779: mijnheer Bossaert, jaarlijks een paar handschoenen 129_
-1780-1782: idem 130 .
- Op 5 januari 1782 werd het leen van 4 c 28 r. verheven op
Ferdinandus Gillebert die betaalde voor de 1octe penning, 57
f 12 B par. en voor de beste vrome, 1Of par. 131
- 1783-1785: mijnheer Bossaert (sic) jaarlijks een paar handschoenen132.

11
Albertus DE VRIERE, wonende in Kemmel, houdt een leen
van 4 honderd land 133 , zijnde gras en wat hoveniershof waar een
huis op staat en waar, in de zuidoosthoek, de Krijgerijstraat
doorloopt, gelegen in de parochie van Kemmel, palend
- 0. het voorschreven straatje en met de betimmerde hoveniershof, de voornoemde Albertus De Vriere,
- Z. met de hoveniershof dezelfde en het genoemde straatje,
- W en N. het zaailand en gras van De Vriere.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het laatst verheven door Albertus
De Vriere op de hofdag van 26 april 1757.
In de marge: Op de hofdag van 24 mei 1791 werd het
leen verheven op de naam van juffrouw Eugenia De
Vriere, weduwe van sr Charles de Mesure, die het verkregen heeft bij de dood van Albertus De Vriere, haar
oom, en als bedienende man Antoine De Cneuvele
gesteld heeft.
ANDERELEENHOUDERS
- 1474: Daneel Hessele een leen van 4 c 134 .
- 1514: Danneel Herselin houdt een leen van 4 c en een leen
van 15 r land in zijn hof, gelegen in Kemmel, staande ter
beste vrome 135 .
- 1680: Jan Baptiste Vander Aerne 136 .
- Op 15 mei 1721 werd het leen verheven op Doretea Vander
Aerne, haar toegekomen door erfopvolging. De beste vrome

127

is niet geïnd omdat het leen vaag ligt en er geen huur van
opgestreken werd 137 .
- Op 26 april 1757 betaalt Bartholomeus De Vriere de 1octe
penning van een leen van 3 c gekocht van Louis Le Leo en
Dorothea Vander Aerne, zijn vrouw, 12 f par. en de beste
vrome 6 f par. 138

12

128

Jonkheer Jan Baptiste WULLEMS, heer van Melanen, Bisterveld, Krulle, enz. houdt van dit hof een !eentje van 1 honderd 30 roeden zaailand, gelegen onder het kapittel in Kemmel 139 ,
strekkende van oost naar west, palend,
- 0. over de voetweg, het behuisde gras van de heer van Vlamertinge,
- Z. het zaailand van dezelfde,
- W de straat,
- N. het volgende leen.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het laatst verheven op de hofdag
van 22 december 1777 door Benedictus Joseph de Coninck,
krachtens procuratie, op jonkheer Jan Baptiste Wullems, aan
hem toegekomen bij successie, als feodaal erfgenaam ten sterfhuize van vrouw Marie-Joanne-Therese Signart Duhamaut.
In de marge: Op de hofdag van 28 december 1784 heeft
Sr Joannes Baptiste de Coninck, griffier van Wijtschate,
krachtens procuratie, het leen verheven op jonkheer
Jean Baptiste Joseph Wullems, voogd van de stad Ieper,
hem toegekomen bij successie van zijn vader.
ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Jan Vanden Dycke houdt een leen van een half gemet
gelegen naast het leen van Danneel Hesselin in KemmeJ140_
- 1680: Heer Jan De Bane141 _
- Op 3 februari 1769 betaalde Sr Goije de beste vrome voor
twee !eentjes die verheven werden op Joanna Therese Signard Duhameau, douairière van jonkheer Louis François
Guerault de Saint-Aubin, 4 f 16 B par. 142
- Op 4 september 1777 betaalt Sr De Coninck in naam van de
heer Wullems de Bistervelt, de beste vrome van twee verschillende leentjes, hem toegekomen door de dood van
mevrouw Du Hameau de Zandvoorde, 5 f 8 B par. 143
13
Jonkheer Jan Baptiste WULLEMS, heer van Melanen, Bisterveld, Krulle enz. houdt een leen van 1 honderd 30 roeden
zaailand gelegen onder het Kapittel van Kemmel, strekkende
oost en west, palend

137 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
138 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17561758.
139 De lenen 12 en 13
konden we niet precies
lokaliseren. We vermoeden dat die twee
lenen lagen ten oosten
van de Oosthoekstraat. Ten westen van de straat lag,
volgens de gegevens
van Hubert Masquelin, de heerlijkheid
Schichtegem.
140 Denombrement
1514, leen 27.
141 Denombrement
1680, lenen nrs. 34 en
35.
142 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17681770.
143 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.

- 0. over de voetweg, het behuisde gras van de heer van Vlamertinge,
- Z. het laatste voorgaande leen, zonder scheiding,
- W het straatje,
- N. het zaailand van Albertus De Vriere en dat van Sr
Quicke.
Het !eentje staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij
nog de tiende penning. Het leen werd het laatst verheven op de
wetdag van 22 december 1777, door Benedictus Joseph De
Coninck, krachtens procuratie over jonkheer Jan Baptiste Wuilems, aan hem toegekomen als feodaal erfgenaam ten sterfhuize van vrouw Marie Joanna Therese Signard du Hamaut.
In de marge: Op de hofdag van 28 december 1784 heeft
Sr Joannes Baptiste De Coninck, griffier van Wijtschate, krachtens procuratie, het leen verheven op jonkheer Jean Baptiste Joseph Wullems, voogd van de stad
Ieper, hem toegekomen bij successie van zijn vader.
ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Franchoys De Vynck houdt een leen van een half gemet
in Kemmel naast het leen van Jan Van Dycke 144 .
- 1690 e.v.: zelfde als leen 12
14

144

Denombrement
1514, leen 29.
145 Deel kadaster Al 75
(42-30 hooiland) eig.
Eugene De Neckere,
Cassel. Het gaat hier
om de helft van de
partij, namelijk het
deel dat grenst aan
leen 41. Het overige
deel is de meers van
De Vriere ten westen
ervan. 2c 24r = 21-17.
146
Mutaaldag. Dag
waarop het leen van
leenman wisselt.

Albertus DE VRIERE, wonende in Kemmel, houdt een leen
van 2 honderd 24 roeden meers 145 , hebbende een staart in de
zuid-westhoek en een andere in de noord-westhoek, gelegen
in de parochie Wijtschate, palend
- 0. de meers van mijnheer Gelcke,
- Z. het zaailand van juffrouw Sissau,
- W het bosje van de heer van Boezinge, de zaailanden van
Jacobus De Cock, nog W met de noord-weststaart, de meers
van Albertus De Vriere,
- N. de grasbilk van de heer van dit hof, zover als de watergracht loopt.
Door Albertus De Vriere verkregen door ruil met jonkheer
Theodor Ferdinand de Moucheron, in zijn leven heer van dit
hof, geruild tegen een dreef gelegen west tegen de 11 gemeten
elserie, deel van het foncier van deze heerlijkheid, dienende
als vrije uitweg.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning en te/eken mutael daege 146 6 schellingen voor een offerkaars.
In de marge: Op de wetdag van 7 juni 1781 werd het
leen verheven door Albertus De Vriere, wat tot op
heden nog niet gedaan was.

129

15
Albertus DE VRIERE uit Kemmel houdt een leen van 3 honderd zaailand gelegen onder het Kapittel in KemmeI 147

130

pal end
- 0. over de voetweg, het zaailand van de dis van Wijtschate
en de abdij van Voormezele,
- Z. de straat gaande van Wijtschate naar Kemmel, genaamd
de Bellestraat,
- W het zaailand van Albertus De Vriere,
- N. het zaailand van de heer van Vlamertinge.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Verkregen door De Vriere door
aankoop aan Lucas Gillebert en Pieter Gijsel die het zelf
gekocht hadden van de heer van dit hof.
In de marge: Op de wetdag van 7 juni 1781 werd het
leen verheven door Albertus De Vriere, wat tot op
heden nog niet gedaan was.
ANDERELEENHOUDERS

- 1474: France De Hertoghe houdt een leen van 3 c land in
Kemmel1 48 .
16
Jonkvrouw de weduwe van de heer DE CODT van Ieper
houdt een leen van 9 honderd zaailand met wat meers aan de
noordkant, gelegen in de Middelhoek van Wijtschate 149 ,

palend
- 0. het straatje van de Komenstraat naar de Hogen Hil,
genaamd het Tourlourestraatje,
- Z. een andere straat lopende van Mesen naar de Grote Wambeke,
- W het volgende leen,
- N. de heerlijkheid van Kamer-buiten-Mesen.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en bij verkoping nog
de tiende penning erbij.
In de marge: Op de hofdag van 31 juli 1780 werd het
leen verheven door jonkheer Jan Baptiste Wullems op
vrouw Isabelle Josephine de Codt, sijne geselnede, aan
haar toegekomen door successie van vrouw Catherine
Ryckier, weduwe van jonkheer Hendryck de Codt. Wullems heeft zich bedienende man gesteld.
ANDERELEENHOUDERS
- 1474: Berthelmy Vander Slaert houdt twee lenen van 9 c in

Wijtschate 150 .
- 1514: Meester Jan Crieke houdt een leen van 9 honderd land
in twee percelen. Verhef van de beste vrome 151 .

147 Vermoedelijk de
oostelijke helft van het
perceel kadaster Kemmel C404 (57-50 land)
eig. De Neckere Adele,
Ieper. 3c = 26-46. Het
aanpalend stuk C403
was in 1851 eig. Weldadigheid Wijtschate.
148
Denombrement
1474, leen (7).
14 9 Samen met leen 17:
kadaster nrs D 117 ( 132-10 zaailand) en
Dl 16 (22-30 meers),
samen 1-54-40, eig.
Pieter Boedt, Ieper. 9c
= 79-38 en !Se= 1-5876.
150 Denombrement
1474, leen (5).
151 Denombrement
1514, leen 15.

- 1680: Heer en meester Pieter De Bane 152 .
- Op 17 januari 1702 heeft Jean Baptiste Fremault in naam
van Joseph Ignatius Requier twee lenen van elk 9 c verheven, waarvan de beste vrome voor beide lenen, 47 f
par.153
- 1780?: Staat van goed van het sterfhuis van Catherine Elisabeth Riquier dochter van Henricus Norbert en Christine de
Longin: 2 lenen naast elkaar, samen 18 c zaailand palen 0.
de straat van Wijtschate naar Hooghental, Z. het straatje
naar de Meessengalge, W zaailand gebruikt door Pieter Van
Elst en N. de meers van de erfgenamen van jonkheer de
Thibault 154 .
- Op 23 juni 1779 van de heer Wullems de Bistervelt de beste
vrome van twee !eentjes, elk van 9 c land die hij verheven
heeft op vrouw Isabelle de Codt, zijn gezellin, 60 f 13 13
par.155
17

152

Denombrement
1680, lenen nrs. 16 en
17.
153 Rekening Wijtschate-ter-Plaats,
1700-1707.
154 Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, 1ste
reeks, nr. 285, f" 187
vo.
155 Rekening Wijtschate-ter-Plaats,
1777-1779.
156 Samen met leen 16:
kadaster nrs Dl 17 (132-10 zaailand) en
Dl 16 (22-30 meers),
samen 1-54-40, eigendom van Pieter Boedt,
advokaat in Ieper. ! Se
=
1-58-76.
157 Kadaster nr Dl 18
(77-60 zaailand),
eigendom van Catharina Delbecque, Waasten.

Juffrouw de weduwe van de heer DE CODT in Ieper houdt een
leen van 9 honderd zaailand met wat meers aan de noordkant,
gelegen in de Middelhoek van Wijtschate 156 , palend
- 0. het laatste voorgaande leen,
- Z. de straat lopende van de Wambeke naar Mesen,
- W het volgende leen,
- N. de heerlijkheid van Kamer-buiten-Mesen.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning.
In de marge: Op de hofdag van 31 huli 1780 werd het
leen verheven door jonkheer Jan Baptiste Wullems op
vrouw Isabelle Josephine de Codt, sijne geselnede, aan
haar toegekomen bij successie van vrouw Catherine
Ryckier, weduwe van jonkheer Hendryck de Codt. Wullems heeft zich bedienende man gesteld.
ANDERELEENHOUDERS
Dezelfde als bij leen 16

18
Jonkheer Joseph Florentinus Henricus DE THIBAUT, heer
van Boezinge, houdt een leen van 9 honderd zaailand in de
Middelhoek van de parochie Wijtschate 157 , palend

- 0. het laatste voorgaande leen,
- Z. de straat lopende van de Wambeke naar Mesen,
- W het navolgende leen van de armen van Mesen,
- N. Kamer-buiten-Mesen.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het werd voor het laatst op de

131

hofdag van 16 juni 177 5 verheven door Sr Joannes de Coninck,
als procureur van jonkheer Joseph Florentinus Henricus de
Thibaut, aan wie het toegekomen is door de dood van zijn
vader.
ANDERE LEENHOUDERS
- 1514: Jacop Van Kemmele fs Jooris houdt twee lenen van 9

132

honderd land in Wijtschate. Verhef van de beste vrome 158 .
- 1679: Robertus Thibaut de beste vrome van twee lenen groot
elk 9c, verleden 11 november 1679, 28 f par. 159
- 1680: Sr Robertus Thybaut fs heer Heindryck 160 .
19

De ARMEN VAN DE STAD MESEN houden een leen van
9 honderd gelegen in de Middelhoek van de parochie Wijtschate161, palend

- 0. het laatste voorgaande leen,
- Z de straat van de Wambeke naar Mesen,
- W het navolgende leen,
- N. Kamer-buiten-Mesen.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Op de hofdag van 22 december
1777 werd Bemardus Verbeke, wonende in Mesen, als bedienende man aangesteld.
ANDERELEENHOUDERS

- 1680: Jan De Smet1 62 .
20
Jonkheer Joseph Florentinus Henricus DE THIBAUT, heer
van Boezinge, houdt een leen van 9 honderd zaailand gelegen
in de Middelhoek van de parochie Wijtschate 163 , palend
- 0. het laatste voorgaande leen,

- Z de straat van de Wambeke naar Mesen,
- W en N. Kamer-buiten-Mesen.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het laatst verheven op de hofdag
van 16 juni 1775 door Sr Joannes De Coninck, krachtens
procuratie voor jonkheer Joseph Florentinus Henricus de
Thibaut, aan hem vervallen als feodaal erfgenaam ten sterfhuize van zijn heer vader.
ANDERELEENHOUDERS

Zie leen 18.

158

Denombrement
1514, lenen 17 en 18.
159 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
160 Denombrement
1680. lenen nrs. 23 en
24.
161 Kadaster nr Dl 19
(76-10 zaailand),
eigendom van Mesen
Weldadigheid.
162 Denombrement
1680, leen nr. 18.
163 Kadaster nr 0124
(77-70 zaailand), eig.
Jean-Baptiste Debailleul, Mesen.

21
Jonkheer Jan Baptiste DE GHEUS, voorheen voogd van de
stad Ieper, houdt een leen van 7 gemeten. Voordien waren het

twee lenen die, met de toelating van jonkheer Ferdiand Theodorus de Moucheron, heer van dit hof, bij het laatse verhef
in een gebracht werden. Het leen bestaat uit een partij behuisd
gras met ten westen ervan een stuk zaailand, gelegen onder
het Kapittel in Kemmel 164, samen palend
- 0. de meers van Pieter François Lobeau, het zaailand van
jonkheer Jan Baptiste De Gheus en het gras van Pieter Joannes Boudry,
- Z. het behuisd gras en de meers van mijnheer Duhayon,
- W het zaailand van mijnheer Bossaert, genaamd het Boterstuk,
- N. de kerkweg van Kemmel komende uit de Poperingestraat.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Daarbij geldt het elk jaar met
bamis een paar witte handschoenen. Het leen werd voor de
laatste keer verheven op de hofdag van 20 augustus 1770 door
jonkheer De Gheus, aan hem toegekomen door de dood van
vrouw Josephine Françoise de Wavrans, zijn moeder.
164 Kadaster Kemmel
B24 (21-40 hooiland),
B54 (50-60 land), B55
(1-00 huis), B56 (1-5230 boomgaard), B57
(7-60 tuin), B58 (71-90
land) en B59 (4-20
hooiland), samen 309-00, eigendom van
Ernest De Gheus,
Ieper. 7gemeten = 308-70.
165
Denombrement
1514, leen 10.
166
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
167
Denombrement
1680, lenen 10 en 11.
168
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
169
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
170
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
171
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
172 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.

ANDERE LEENHOUDERS

- 1514: Claeys De Bartier fs Claeys houdt een leen, zijnde een
hofstede van 7 gemeten, gelegen in Kemmel aan de westzijde
van de Kruislinde in de Veurstraat. Het leen is belast met
een paar handschoenen 165 .
- 1673-1678: Lowijs de Wavrans voor twee lenen in Kemmel
hem toegekomen causa uxoris door het overlijden van heer
en meester Jaecques Felix Letten verheven op [blanco] 20 f
par. en voor jaarlijks twee paar handschoenen, 7 f 4 B
par.166
- 1680: Louis de Wavrans een leen van 4 gemeten 2 lijn en een
van 2 gemeten 1 lijn in Kemmel 167 .
- 1690-1695: Jonkvrouw de weduwe van de heer Louis de
Wavrans, erkenning van een paar handschoenen voor zijn
leen, 3 f 12Bpar.168
- Dezelfde, voor jaarlijks twee paar handschoenen voor twee
lenen in Kemmel, 4 f 16 B par. 169
- Op 9 februari 1704 heeft de heer Jan Louis de Wavrans van
Ieper twee lenen verheven die ten verhef staan van 10 ponden par., 20 f par. 170
- 1700-1 707: Jan Louis de Wavrans voor twee paar handschoenen voor twee lenen in Kemmel 171 .
- 1708-1713: Louis de Wavrans, twee paar handschoenen voor
twee lenen in Kemmel 172 .

133

134

- Op 15 juli 1717 werden beide lenen verheven op de heer
pensionnaris de Wavrans, hem toegekomen door erfopvolging van zijn broer de priester Wavrans. Verhef 20 f par. 173
- 1714-1719: Mijnheer Wavrans 6 jaar erkenning van 2 handschoenen voor zijn beide lenen in Kemmel, 7 f 4 B par. 174
- 1720-1 722: Mijnheer Wavrans voor drie jaar erkenning van
een paar handschoenen voor twee lenen in Kemmel, 3 f 12
B par. 175
- 1737-1740: Mijnheer de kanunnik de Wavrans, idem voor 3
jaar, 3 f 12 B par. 176
-1741-1752: idem 177 •
- Op 3 juni en 19 augustus 1751 betaalde mijn heer Larmuseau van Belle in naam van de heer Wavrans verhef van twee
lenen gelegen in Wijtschate (sic) de beste vrome, 48 f
par178_
- 1753-1755: Mijnheer de kanunnik Wavrans een paar handschoenen voor twee lenen in Kemmei1 79 .
- 1756-1761: idem 180 .
- Op 30 augustus 1770 deed mijheer Gheus, voogd van de stad
Ieper, verhef van een leen hem toegekomen door de dood
van vrouw Josephine Françoise de Wavrans, 10 f par. 181
- 17 68-1770: Mijn heer De Gheus, voogd van de stad Ieper, 3
jaar een paar handschoenen als erkenning van een leen in
Kemmel, 1 f 16 B par. 182
-1771-1773: idem 183 .
- 1777-1779: Jonkheer Jean-Baptiste De Gheus, een paar
handschoenen 184 .
- 1780-1785: idem 185 .
22

Mijnheer Albert Eugene D'AFFAYTADY, graaf van de stad en
het land van Gistel, houdt een leen in de parochie Wilskerke,
zijnde een heerlijke rente te innen op 198 gemeten land, geldende 59 piezen en 44 1/2 ponden vervloten groene kaas, ieder
pieze wegende 100 ponden, en verder nog 99 1/6 magere lammeren vallende met bamis.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. De landen moeten bij verkoop ter erfenis komen voor het hof waarvan dit leen
gehouden is. De leenhouder mag een baljuw aanstellen of
onterven om de renten te innen en mag de afkoopprijs van
de kaasrente bepalen (vermag den slag te slaen ). Het leen
werd het laatst verheven op de hofdag van 26 april 1757
door Philippe Pissonnier, krachtens volmacht gegeven door
mijnheer d'Affaytady. Het is aan d'Affaytady toegekomen
door successie van m'her Guillielmus Joseph zijn heer
vader.

173 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
174 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
175 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17201722.
176 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17371740.
177 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17411743, 1744-1746,
1747-1749 en 17501752.
178 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17501752.
179 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17531755.
180 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17561758 en 1759-1761.
181 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17681770.
182 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17681770.
183 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17711773.
184 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
185 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17801782 en 1783-1785.

ANDERELEENHOUDERS
- 1514: de graaf van Marlel86_
- 1680: Cosmo de Affatado, baron van Gistel 187 .
- Op 4 juni 1714 werd het leen verheven op de baron van Gistel. Verhef 10 f par. 188
- Op 27 februari 1716 werd het leen verheven door de baron
van Gistel. Verhef 10 f par. 189
- Op 26 april 1757 betaalt de heer D'hauw in naam van de
graaf van Gistel het verhef van een leen in Wullekenskerke,
10 f par. 190
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186

Denombrement
1514, leen 12.
187
Denombrement
1680, leen nr. 9.
188
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
189 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
190
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17561758.
191
Kadaster nr. E447
(90 huis), E448 (16-40
weide) en E449 (31-50
land), samen 48-80
eig. Louis Deconinck,
Mesen. 6c = 52-92. De
partij ten zuiden ervan
behoorde in 1851 toe
aan Jean Baptiste
Dehem.
192 Denombrement
1474, leen (8).
193 Denombrement
1514, leen 22.
194 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
195
Denombrement
1680, leen nr. 40.
196
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
197
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.

Susanna BEUN, weduwe van Alexander Delvoye, wonende te
Mesen-binnen, houdt een leen van 6 honderd behuisd gras met
zaailand ten westen, gelegen in de Westhoek van de parochie
Wijtschate 191 , palend
- 0. de straat lopende van Mesen naar Kemmel,
- Z. het zaailand van Joannes Dehem,
- W Carolus Delannoy en consoorten,
- N. het zaailand van juffrouw Therese Vander Ginst, weduwe
van Laurens Volbout.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Daarbij geldt het elk jaar met SintMaartensmis een paar handschoenen. Het leen werd voor het
laatst verheven op de hofdag van 21 oktober 1757 door
Susanna Beun die het stuk gekocht had van Hubert Antoine
Quiever en Marie Françoise Blanquaert zijn vrouw.
In de marge: Op de hofdag van 11 augustus 1783 is het
leen verheven door Pieter Sinave van Ieper op naam
van Marie Françoise Beun, zijn vrouw, door haar verkregen bij de dood van Susanna Beun waarvan de
bedienende man Pieter Joannes Cateau, bakker in
Wijtschate, is volgens acte in het oud leenregister.
ANDERELEENHOUDERS
- 1474: Jacques Godscalc leen van 6 gemeten 192 .
- 1514: Maillekin, weeskind van Maillin Godscalc, een leen van
6 c in Wijtschate, belast met een paar handschoenen 193 .
- 1673-1678: De erkenning van een paar handschoenen voor
het leen van jonkheer Franciscus De Coninck is in 1678 nog
niet ontvangen. Zijn broer beloofde te betalen 194 .
- 1680: Jonkheer Jan de Coninck 195 .
- 1690-1695: Het paar handschoenen van het leen van jonkheer Jan de Conynck, is sedert lang niet meer betaald. Er is
een achterstel van 29 jaar aan 8 I3, dat maakt 11 f 12 I3
par.196
- 1696-1699: Jonkheer Jan de Coninck voor twee jaar aan 8 I3
per jaar, 16 I3 par. 197
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- Op 17 januari 1702 deed jonkvrouw Ursula de Coninck verhef van een leen van 6 honderd en betaalde voor de beste
vrome 12 f par. 198
- Op 27 juli 1704 heeft de heer Bertin Butseel, gehuwd met
jonkvrouw Ursula de Coninck, zich onterfd en Jacques Renier
ingeërfd in een leen van 6 honderd. Ontvangen als tiende
penning 17 f 10 B en als de beste vrome 10 f, samen 2 7 f 10
B par.199
- 1700-1707: Jonckvrouw Ursula de Conynck en Jacques Renier
(elk zijn deel) voor een paar handschoenen voor een leen
van 6 honderd 200 .
- 1708-1713: Jacques Renier twee paar handschoenen voor
een leen van 6 honderd 201 .
- 1714-1740: idem 202
- Op 19 juli 1742 betaalde de weduwe Jacques Renier, in naam
van haar oudste zoon die het leen van een gemet verheven
heeft, de beste vrome, 1O f par. 203
- 1741-1743: Jaecques Renier voor driejaar erkentenis van een
paar handschoenen voor een leen van 6c, 1 f 16 B par. 204
- 1744-1749: idem205 .
- 1750-1752: De weduwe van Jaecques Renier als erkenning
van een leen van 6 honderd jaarlijks een paar handschoenen, 1 f 16 B par. 206
- 1753-1755: idem 207 .
- 1756-1758: Jacques Renier voor drie jaar erkentenis van een paar
handschoenen voor een leen van 6 c 30 r, 1f16 B par. 208 .
- Op 26 april 1757 betaalt Hubert Antoine Quivre de 10cte penning van een leen van 6 c gekocht van Pieter Renier, 36 f
par. Dezelfde dag betaalt hij voor twee verheffen van het
voorschreven leen de beste vrome, 20 f par. 209
- Op 2 oktober 1757 betaalt Alexandre Delvoye voor de 10cte
penning van een leen van 6 c gekocht van Hubert Antoine
Quievre, 26 f par. en voor de beste vrome 10 f par. 210
- 1759-1761: Sr Delvoye na vidua Jacques Renier een paar
handschoenen voor een leen van 6 c land 211 .
- 1768-1773: idem 212
- 1777-1779: de weduwe sieur Delvoye, een paar handschoenen213.
- 1780-1782: idem 214 .
- Op 11 augustus 1783 betaalt Pieter Sinave de beste vrome van
een leen van 6 c, verheven op Marie Françoise Beun, aan haar
toegekomen door het overlijden van Suzanne Beun 215 .
- 1783-1785: de weduwe sieur Delvoye (sic), jaarlijks een paar
handschoenen 216 .

24
Mijn heer GODTSCHALCK in Rijsel houdt een, leen van 3
gemeten bos, genaamd het Langebunder 217 , gelegen in Wijtschate, weinig west van de kerk, palende

198
Rekening Wijt schate-ter-Plaats 17001707.
199
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
200 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
201 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
202 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17141719, 1720-1722en
1737-1740.
203 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17411743.
204
Rekening Wijt schate-ter-Plaats 17411743.
205 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17441746en1747-1749.
206
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17501752.
207 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17531755.
208
Rekening Wijt schate-ter-Plaats 17561758.
209 Rekening Wijt schate-ter-Plaats l 7561758.
210 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17561758.
211
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17591761.
212
Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17681770 en 1771-1773.
213 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
214
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17801782.
215 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17801782.
216 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17831785.

- 0. de 34 gemeten 1 c 53 roeden bos, deel van het leen behorende aan dezelfde Godtschalck, artikel 3 hiervoor, het bos
van de kerk van Kemmel en dat van de voornoemde mr.
Godtschalck,
- Z. het zaailand van dito Godtschalck gebruikt door Felix
Bouchaert,
- W. de bossen van Godtschalck genaamd de Bollanden en de
genaamde 11 gemeten elzerie deel van het foncier van deze
heerlijkheid (Langen Akker),
- N. dezelfde 11 gemeten elzerie.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Bovendien elk jaar met kerstmis
een paar handschoenen.
21 7

Vermoedelijk zuidwesthoek van kadaster
A239 (12-50-90 bos),
eig. Karel Godschalck,
Zillebeke. 3 gemeten =
1-32-30.
218 Denombrement
1514, leen 14.
219 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Audiëntie
618/30: Kohier van de
10oste penning van
Wijtschate, 1569, f"
34.
220 Rekening Wijt schate-ter-Plaats,
1673-1678.
221 Denombrement
1680, leen nr. 39.
222 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
223 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
224 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
225 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
226 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17371740.
227 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17411743.
228 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746.
229 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 174 71749, 1750-1752,
1753-1755, 1756-1758,
1759-1761, 1768-1770,
1771-1773, 1777-1779,
1780-1782 en 17831785.

ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Claeys Godscalc, namens zijn vrouw de dochter van
Walin Blondeel, houdt een leen van 1 bunder land beplant
met opgaande bomen. Verhef van de beste vrome 218 .
- 1569: Toussain Wautier houdt van Hendric Godscalc een leen
ghenaempt tlanghe bundre219 .
- 1673-1678: De erkenning van een paar handschoenen dat
het leen van Franciscus Godtschalck jaarlijks geldt, is nog
niet betaald tengevolge van de oorlog 220 .
- 1680: Sr Hendryck Godschalck 221 .
- 1690-1695: Franciscus Godtschalck, een paar handschoenen
voor een leen van 3 gem" 3 f 12 13 par. 222
- 1696-1699: de heer Heindrick Franciscus Godtschalck, een paar
handschoenen aan 1213 per jaar, voor vier jaar, 2 f 813 par. 223
- 1700-1707: Franciscus Godtschalck 7 jaar erkenning van een
paar handschoenen voor een leen van 4 gemeten 224 .
- 1708-1713: Hinderik Franciscus Godtschalck voor 6 jaar
erkenning voor een leen van 3 gemeten, 3 f 12 13 par. 225
- 1714-1719: idem
- 1737-1740: Mijnheer Godtschalck, heer van Godtsdonck,
voor 3 jaar erkenning van een paar handschoenen voor zijn
leen van 3 gemeten, 1 f 16 13 par. 226
- 1741-1743: De ontvanger laat weten dat hij in al zijn rekeningen de ontvangst inschreef van een paar handschoenen,
die hij feitelijk nooit ontvangen heeft omdat het leen verduisterd is en op de terrier als erfgrond ingeschreven staat
en jaarlijks heerlijke renten betaalt. De handschoenen, vastgesteld op 12 13, worden verder in de rekening in mindering
gebracht 227 .
- 1744-1746: De partij land genaamd de Lange Bunder,
staande op naam van sr Hendrick Godtschalck, die voordien
leengrond was en belast was met een paar handschoenen per
jaar, is nu waarschijnlijk erfgrond vermits er penningrente
voor betaald wordt en die in de terrier van erfgronden vermeld staat op de heer Monbreij 228 .
-1747-1785: idem 229 .
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Pieter Martinus DUHAYON, heer van Leeuwenburg, wonende
in de stad Ieper, houdt een leen genaamd het Blanckaert torreken, gelegen in het goed te Leeuwenburg in Wijtschate 230 ,
groot met de mote waarop het torentje staat en de watering
errond, 1 gemet 231 •
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van l 0 ponden paisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Het werd het laatst verheven
op de hofdag van 26 juni 1755 door Felix Mahieu, krachtens
procuratie over de heer Petrus Martinus Duhayon, die het
leen verkregen heeft door aankoop aan m'her Charles Hyacinte, graaf van Thiennes en van Rumbeke.
In de marge: Op de wetdag van l juni 1781 werd het
leen verheven door Sr Felix Mahieu op naam van heer
en meester Pieter Martinus Duhayon, aan hem vervallen door de dood van dheer Pieter Martinus Duhayon,
zijn vader. Mahieu stelde hem, krachtens dezelfde procuratie, aan tot bedienende man.
ANDERELEENHOUDERS
- 1474: Clays Godscalc 1 gemet in Wijtschate 232 .
- 1514: Charels Van Moorbeke fs Philips houdt een leen van
een gemet met torentje en watering233 .
- 1680: Jonkheer Emmanuel Charles Ballet234 .
- Op 23 augustus 1755 betaalde mijn heer Duhayon van leper
voor twee verheffen 235 van een leen in Wijtschate, elk 10 f
par, maakt 20 f par. Diezelfde dag betaalde hij de 1octe penning van hetzelfde leentje gekocht van mijnheer Chaerles
Hijaceinthe, graaf van Thiennes en van Rumbeke volgens
erfenis van 26 juni 1755, 14 f par. 236
- Op l juni 1781 betaalt Felix Mahieu, in naam van de heer
abbé Duhayon de Leeuwenburg, het verhef van een leen van
l gemet, l 0 f par. 237
26
Een leen van 25 gemeten 1 honderd toebehorende aan de
navermelde personen, waarvan 23 gemeten 1 honderd veranderd is in allodiaal erfland met de last van jaarlijks 8 deniers
per gemet en bij verkoop de tiende penning te betalen. De
overgebleven twee gemeten, zijnde gras238 toebehorende aan
Laurens GOUWYvan Komen, zijn leen gebleven. Het leen is
gelegen in de Westhoek van Wijtschate, palend
- 0. en Z. het behuisd gras van Gilles Leijnaert, deel van de
23-1-0 erfgrond,
- W het leen van de heer Hans (leen 38),
- N. de straat van Wijtschate naar Wulvergem.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping

230

De heerlijkheid
Leeuwenburg werd
gehouden van het
leenhof van Voormezele. In 1474 heette ze
"Blanckaerts Torrekin" en werd ze gehouden door Jehan
Blanckaert. Brussel,
Algemeen Rijksarchief,
Rekenkamer 1111, p.
153.
231
Kadaster Wijtschate D5 (24-10
water), D6 (13-10
tuin) en D7 (22-10
huis), samen 59-30,
eig. Alina Du Pare,
Heusden. lg = 44-10.
232
Denombrement
1474, leen (1).
233
Denombrement
1514. leen !.
234
Denombrement
1680, leen 2.
235 Vermoedelijk had
men de vorige keer
verzuimd van verhef
te betalen waardoor
nu twee verheffen
moesten betaald worden.
236 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17531755.
237
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17801782.
238 Deel van kadaster
E273 (weide 1-59-60)
eig. Ph. Vandermeersch, Mesen. 2g =
88-20.

daarbij nog de tiende penning. Het leen geldt daarbij nog
jaarlijks op Sint-Maartensmis een paar handschoenen. Het
werd het laatst verheven op de hofdag van 28 juli 1746 op
Laurens Gouwy die het verkregen had na de dood van Pieter
Gouwij, zijn vader.

239

Niet te verwarren
met leen 35, ook
Vogelweide genaamd.
240 Denombrement
1514, leen 2.
241 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Audiëntie
618/30: Kohier van de
100'1e penning van
Wijtschate, 1569,
f"5v 0 •
242 Denombrement
1680, leen 3. Franchois Beun moet dan
al overleden zijn maar
het leen stond in het
rapport nog op zijn
naam.
243 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678. 244 Rekening
Wijtschate-ter-Plaats
1690-1695.
245 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
246 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
247

Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
248 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17081713, 1714-1719,
1720-1722, 1737-1740
en 1741-1743
249 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746.
250 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746.
251 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17471749.
252 Rekening Wijt schate-ter-Plaats 17501752.

ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Andries De Wale houdt een leen van 25 gemeten in
Wijtschate, genaamd de Vogelweide 239 , gelegen in het Hollebekestraatje240.
- 1569: Carle Ysacq ghebruuct onder myn heere vanden Boutte
een leengoet ghenaempt de Voghelweede groot in hofstede,
mersch, gherssinghe ende zaylant acht bunderen lands 241 .
-1680: Franchois Buen242
- Christiaen Gouwy, voor een leen hem toegekomen uit het
sterfhuis van Petronelle Beuns, zijn huisvrouw, verheven op
2 januari 1679, 10 f par. 24 3
- 1690-1695: Christiaen Gouwy zes jaar erkenning van een
paar handschoenen waarmede zijn leen belast is, 3 f 12 B
par.244
- 1696-1699: idem 245 .
- Op 31 maart 1703 betaalde Pieter Gouwy het verhef van zijn
leen van 2 gemeten direkt aan de heer246 .
- 1700-1707: Pieter Gouwy voor acht jaar erkenning van een
paar handschoenen, 5 f 4 B par. Ontvangen van diverse
personen voor de erkenning van een leen van 25 gemeten 1
honderd land waarvan nu 23 gemeten in erf veranderd zijn
mits jaarlijks 8 penning per gemet en de resterende 2 gemeten leen gebleven met de last van jaarlijks een paar handschoenen247.
- 1708-1743: idem 248 .
- 1744-1746: De erfgenamen van Pieter Gouwy voor een paar
handsschoenen voor 3 jaar, 1 f 16 B par. Van de erfgenamen
van Pieter Gouwy, voor de erkenning van een leen van 25
gemeten 1 honderd waarvan nu 23 in erf voor 8 penning per
gemet, 2 f 6 B par. 249
- Op 22 februari 1747 doet Lauwerens Gouwy verhef van een
leen van 2 gemeten in Wijtschate, verhef 10 f par. in frans
geld, zijnde in laag geld 6 f 16 B par. 250
- 1747-1749: De erfgenamen van Pieter Gouwy voor een paar
handschoenen voor 3 jaar lf 16 B par. Van de erfgenamen
Pieter Gouwy voor een leen van 25 gem 1 c waarvan nu 23
gemeten veranderd zijn in erfgrond en de resterende twee
gemeten leen gebleven zijn voor 8 penning per gemet, 2 f 6
B par.251
- 17 50-17 52: Lauwerens Gouwy, voor een paar handschoenen
1 f 16 B par. Van de erfgenamen van Pieter Gouwy voor de
8 penning per gemet gewezen leen, 2 f 6 B par. 252
-1753-1785: idem 253 .
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27
Gilles LEIJNAERT, wonende in Wijtschate, heeft uit de voornoemde 23 gemeten 1 honderd gewezen leen, 8 gemeten 1
honderd 58 roeden behuisd gras met meers254 in de zuidoost-
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hoek, hebbende een staart in de noordoosthoek, gelegen in
de Westhoek van Wijtschate, palende
- 0. het Schilstraatje,
- Z. de heer van Hulstbusch, scheidende op een waterloop,
- W het leen van de heer Hans en het voorgaande van Laurens
Gouwy,
- N. hetzelfde leen van Laurens Gouwy en de straat van Wijtschate naar Nieuwkerke.
28
De kinderen Bertholomeus MAERTEN van Wijtschate, hebben uit gemelde 23-1-0 roeden, 5 gemeten 2 honderd 5 roeden
zaailand, genaamd het Lindestuk 255 , pal end

- 0. het Schilstraatje
- Z. de straat van Wijtschate naar Nieuwkerke
- W en N. Gilles Leijnaert.

29
De voornoemde Gilles LEIJNAERT heeft 12 honderd land,
zaailand met wat gras ten westen 256 , palend
- 0. het Katteputstraatje,
- Z. en N. de navolgende partij,
- W het Schilstraatje.
30

Dezelfde Gilles LEIJNAERT 18 honderd 18 roeden zaailand,
waar in de oosthoek, het Katteputstraatje doorloopt, bijna
scherp ten zuidhoek257 , palend
- 0. Guillielmus Leijnaert, scheidende op de gracht en de Katteputstraat,
- Z. de navolgende partij en de straat,
- W het Schilstraatje,
- N. de voorgaande partij.
ANDERE EIGENAARS

- Op 22 juli 1761 betaalde Gilles Leynaert de 10cte penning van
1 c land in Wijtschate, gekocht van de kinderen van Ferdinandus Beun, gewezen leen, nu veranderd in erfgrond, met
de last van de 1octe penning bij verkoop, 164 f 8 B par. 258

253

Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17531755, 1756-1758,
1759-1761, 1768-1770,
1771-1773, 1777-1779,
1780-1782 en 17831785.
254
Kadaster E280 (5040 meers), E279 (2-3690 land), E277 (12-00
huis), E276 (2-20 tuin)
en E275 (3-70weide)
samen 3-05-20 eig. K.
Leynaert, Wijtschate,
E274 (5-90 tuin) en
deel van E273 (weide
1-59-60) eig. Ph. Vandermeersch Mesen. 8g
Ic 58r = 3-70-15.
255
Kadaster E266 (249-80 land) eig. V.
Leynaert, Wijtschate.
5g 2c 5r = 2-38-37.
256 Deel kadaster E532
(84-20 land) eig. B.
Leynaert, Mesen en
E534 (72-00 weide)
eig. Fl. Leynaert,
Nieuwkerke. 12c = 105-84.
257 Kadaster E530 (5720 land) eig. B Leynaert, Mesen en E531
(1-15-10 land) eig. K.
Leynaert, Wijtschate.
18cl8r = 1-61-40.
258
Rekening Wijt schate-ter-Plaats 17591761.

31
De kinderen van Joannes BESEM, bevoogd met Maerten
Besem en François Joye, 2 honderd zaailand259 , palende
- 0. Guilliame Leijnaert,
- Z. de navolgende partij,
- W de Katteputstraat,
- N. de laatste voorgaande partij.
ANDERE EIGENAARS
- Op 23 juni 1779 betaalt Gilles Leynaert de 10cte penning van
een leen van 2 c land, door hem gekocht van Beseme260 .

32
En mijnheer MEULENAERE, pensionnaris te Roeselare nog
4 honderd 45 roeden zijnde een lange rij meers261 , palend
- 0. het gras en meers van Guilliamus Leijnaert,
- Z. de meers van mijnheer Hans, heer van Hulstbusch, scheidende op een waterloop,
- W de Katteputstraat,
- N. de laatste vooraande partij.
Deel kadaster E523
(57-10 land) eig. K.
Leynaert, Wijtschate.
2c = 17-64.
260 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
261 Kadaster E522 (5030 hooiland) eig. M.
Demeulenaere, Ieper.
4c45r=41-90.
262 Kadaster D207
(44-20 hooiland),
D230 (4-58-10 boomgaard), D23 l (15-60
huis), D232 (11-90
tuin), D233 (2-54-00
land), D234 (68-60
hooiland), D235b (2010 hooiland), eig.
kinderen Demeulenaere, Moorslede,
samen 8-72-50. 20
~emeten = 8-82-00.
63 Kadaster D202
(43-80 land) eig.
Albert Demeulenaere,
Moorslede. 1 gemet =
44-10.
264 Denombrement
1474, leen (2).
265 Denombrement
1514, leen 4.
266 Denombrement
1680, leen 4.
267 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
259

33
De heer lgnatius WALWEIN van Ieper hield een leen van 21
gemeten gras en zaailand, genaamd de Veronne, nu veranderd in
allodiaal met de last van jaarlijks 6 deniers per gemet en bij verkoping de tiende penning te betalen. Het gewezen leen is gelegen
in de Middelhoek, in twee partijen, waarvan de eerste 20 gemeten262 en de andere 1 gemet263 , aan elkaar houdende, palend
- 0. een waterloop en de meers van de hofstede De Blauwpoorte,
- Z. (blanco),
- W. de straat komende uit de Komenstraat naar de
leperstraat,
- N. de straat van Wambeke naar Mesen.
ANDERE LEENHOUDERS
- 1474: Pierres de Ie Letewe houdt een leen van 21 gemeten,
de Vrone genaamd 264 .
- 1514: Jan Van Steenlandt houdt een leen van 21 gemeten
land hofstede, meers en landbouwland genaamd de Vron,
in twee percelen. De hofstede met 20 gemeten palend W aan
de Groenstraat en het andere gemet aan de westzijde van de
Groenestraat 265 .
- Jonkheer Pieter Vander Beke266 .
- Jonkvrouw de weduwe van sr Jan Bogaert, de 1octe penning
van een leen van 21 gemeten behuisde hofstede en zaailand,
gekocht van jonkheer Jaspart Vander Beke, heer van Langemark, verleden op 11 december 1692267 .
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- 1700-1707: De weduwe van sr Jan Bogaert, voor 7 jaar erkenning van een hofstede van 21 gemeten, voordien leen en nu

in erf veranderd voor 6 deniers per gemet 268 .
- 1708-1713: idem 269 .
- 1714-1719: Mijnheer Walwijn als erfgenaam van sr Jan
Bogaert, 6 jaar erkenning van hun hofstede van 21 gemeten,
hiervoor leen, nu erf aan 6 deniers per gemet, 3 f 2 B

par.no
- 1720-1749: idem271
- 1750-1752: Mijnheer Walwein voor een hofstede van 21
142

gemeten voordien leen, nu erf2 72 .
- 1753-1785: idem 273 .
34
268

Een leen van 6 gemeten274 toebehorende aan de kinderen van
Bertholomeus MAERTEN, waarvan 5 gemeten veranderd
werden in allodiaal met last van bij verkoping de tiende penning te betalen en om de 20 jaar verhef te doen. Het resterende gemet is leen gebleven. Het geheel is gelegen in de
Westhoek van de parochie Wijtschate, palend
- 0. het bos van de abdij van Voormezele,
- Z. Guilles Leijnaert en consoorten, zijnde het navolgende
leen
- W de Katteputstraat,
- N. het zaailand en meers van mijnheer Walwein, de meers
van de weduwe en kinderen Lucas Gillebert.
De 5 gemeten allodiaal evenals het 1 gemet leen staan ten
dienst van trouw en waarheid, ten verhef van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en bij verkoop daarbij nog de tiende
penning. De 5 gemeten allodiaal zijn het laatst verheven
geweest op 3 juni 1773 en het leen van 1 gemet op 5 januari
1775 op Pieter Maerten, zoon van Bertholomeus.
ANDERELEENHOUDERS
- 1680: Passchier De Kersschietere 275 .
- Jan Onraet voor het verhef van 5 gemeten land, hiervoor

leen, nu veranderd in erf mits het om de 20 jaar te verheffen,
dewelke 20 jaar verlopen zijn op 23 september 1706. Verhef
10 f par276 .
- Op 16 februari 1748 betaalde Bartholomeus Maerten het
verhef van een leen, 10 f par. 277
- Op 13 december 1758 betaalde Bartholomeus Maerten voor
het verhef van een leen in Wijtschate, 10 f par. 278
- Op 3 juni 1773 betaalde Pieter Maerten, in naam van hemzelf
en van zijn broers en zusters, voor twee verheffen van 5 gemeten gewezen leen, nu veranderd in allodiaal met de last van
het om de 20 jaar te verheffen wat sedert 26 maart 1726 niet
meer gebeurd was, 20 f par. 279

Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
269 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
270
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17141719.
271
Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17201722, 1737-1740,
1741-1743, 1744-1746
en 1747-1749.
272 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17501752.
273 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17531755, 1756-1758,
1768-1770, 1771-1773,
1777-1779, 1780-1782
en 1783-1785.
274 Kadaster E 565
(56-10 land), E566
(92-90 land), E567
(13-50 bos), E568 (1980 hooiland) eig. Lau
mosnier, Neerwaasten,
E571 (30-10 hooiland)
en E572 (43-70 bos)
eig. Ghesquiere,
Astene, samen 2-5610. 6g = 2-64-60
27 5 Denombrement
1680, leen nr. 4.
276 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
277 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746.
278 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17561758.
279 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17711773.

35
Guillielmus LEIJNAERT, wonende in Wijtschate, Laurens
GOUWY van Komen en de kinderen van Jan François LEIJNAERT van Wulvergem hebben elk een derde deel van een
leen van 18 gemeten genaamd de Vogelweide280 , waarvan 17

gemeten in allodiaal veranderd zijn met last van jaarlijks 1
denier per gemet en bij verkoop de tiende penning te betalen.
Het resterende gemet is leen gebleven. Het geheel vormt een
behuisde en bewalde hofplaats met wat meers, bos en een stuk
zaailand ten oosten. Daarbij is nog een partij zaailand ten

°

28
Kadaster E529 (122-70 land) eig. K.
Van Crayelinghe,
Mesen, E527a (13-20
hooiland), E 528b (4275 land), E525 (65-10
land), E526 (22-10
hooiland), E521 (5380 weide) eig. Ph.
Fynant, Wijtschate,
E527b (10-20 hooiland), E528a (42-75
land) eig. M. Vanacker, Ieper, E573 (69-20
bos) eig. A. Joye, Wijtschate, E524 (29-20
land) eig. H. Van
Crayelinghe, Mesen,
E519 (81-50 weide),
E520 ( 54-70 weide)
eig. Ph. Vandermeersch, Mesen, E5 l 7
(42-10 weide) en E518
(93-40 weide) eig. J.
Leynaert, Wijtschate,
samen 7-74-70. 18g =
7-93-80.
281 Denombrement
1514, leen 8.
282 Denombrement
1680, leen 6.
283 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
284 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17411743.
285 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17591761.

noorden van de hofstede, alles aan elkaar houdende, gelegen
in de Westhoek van Wijtschate, palend
- 0. het bos van de abdij van Voormezele, het gras van de
weduwe en kinderen van Lucas Gillebert,
- Z. de partij gras genaamd de Klaverhul,
- W de meers van mr. Meulenaere, de zaailanden van mr.
Liebaert, de kinderen van Joannes Besem en Gilles Leijnaert,
- N. het leen van de kinderen Bertholomeus Maerten.
Het gezeide leen van 1 gemet behoort toe aan Jan François
LEIJNAERT, wonende in Wulvergem, en ligt ten noorden
van het gras van deze hofstede, over de wagen weg westwaarts
langs het gezeide gras.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Het leen werd het laatst verheven op de hofdag van 14 november 1760 door Guillielmus
Leijnaert de oude, als voogd paterneel over Jan François Leijnaert, aan hem vervallen door de dood van Jan François zijn
vader.
ANDERE LEENHOUDERS
-1514: Mahieu Hueghebaert, namens zijn vrouw Mergriete
Schierins, houdt een leen van 24 gemeten land genaamd

de Vogelweide, gelegen in de parochie Wijtschate naast
het leen van Andries De Wale (ook Vogelweide
genaamd) 281 .
- 1680: Franchois Heughebaert 282 .
- Op 30 juli 1691 deed Francisus Hughebaert verhef van een
leen van 18 gemeten in Wijtschate, 10 f par. 283
- Op 5 april 1742 deed Jan Franciscus Leynaert verhef van zijn
leen van 1 gemet staande ten verhef van de beste vrome, 13
f par.284
- Op 14 november 1760 betaalde de weduwe van Franciscus
Leynaert verhef van 10 fpar. voor een leen overgegaan op
haar zoon Franciscus Leynaert285 .
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Gilles LEIJNAERT, pachter in Wijtschate, houdt een leen dat
hiervoor deel uitmaakte van het foncier van de heerlijkheid van
Lokermolen en nu door verkoop ervan, gehouden is van dit
hof, dominante (hoofdleen) van de heerlijkheid van Lokermolen. Het leen behelst 6 gemeten 2 honderd zaailand 286 gelegen
in de Westhoek van Wijtschate in twee partijen, gescheiden
door een haag, het geheel palend,
- 0. het zaailand van de kinderen van Bertholomeus Maerten,
genaamd het Lindestuk,
- Z. de Wulvergemstraat,
- W de straat van Mesen naar Kemmel en het navolgende
leen,
- N. mijnheer Walwein en Laurens Gouwy.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Het werd door Gilles Leijnaert verkregen door aankoop aan Sr. Louis Eugene Van
Becelaere, gemachtigd over jonkheer Jan Baptiste De
Lossy, heer van Froyennes, volgens de erfenis en het verhef
gedaan ten hofdage van 21 september 1770 op Gilles Leijnaert.
ANDERELEENHOUDERS
- 1680: zie leen 4.
- Op 21december1770 betaalde Gilles Leijnaert de 10cte penning van 6 gemeten land in Wijtschate, met een huis erop,
deel van het foncier van de heerlijkheid van Lokermolen,
gekocht van jonkheer Jean Baptiste François de Lossij, met
het verhef van 10 f, samen 364 f par. 287
37

Pieter LEIJNAERT, wonende in Wijtschate, houdt een leen,
dat voordien ook deel uitmaakte van de heerlijkheid van Lokermolen, en nu door verkoping ervan gehouden is van dit hof,
hoofdleen van de heerlijkheid van Lokermolen. Het leen
bestaat uit 8 honderd 36 roeden zaailand288 , gelegen in de
Westhoek van Wijtschate, palend
- 0. en Z. het laatste voorgaande leen van Gilles Leijnaert,
- Z. en W de straat van Mesen naar Kemmel,
- N. het zaailand van de kinderen van Guillielmus Leijnaert
de oude en dat van mijnheer Walwein.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van 10 ponden parisis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Het werd voor de laatste maal
verheven op de wetdag van 22 december 1777 door Guillielmus Leijnaert, de jonge, op de gezegde Pieter Leijnaert zijn
broer, aan hem vervallen door de dood van zijn vader, die het
gekocht had van sieur Eugene van Becelaere, als gevolmach-

286

Kadaster Wijtschate E267 (1-14-20
land) en E 269 (1-4620 land), samen 2-6040 eig. Delbeke, Loker.
6g 2c = 2-82-24.
287 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17681770.
288 Kadaster Wijtschate E268 (80-30
land) eig. Fynant.
Wijtschate. 8c 36r =
75-85.

tigde van jonkheer Jan Baptiste François de Lossy, heer van
Froyennes. Guillielmus Leijnaert stelde zich bedienende
man.
ANDERELEENHOUDERS

- 1680: zie leen 4
- Op 21 december l 770 betaalde Gilles Leijnaert de oude de
rncte penning van 8 c zaailand in Wijtschate, met een huis
erop, deel van het foncier van de heerlijkheid van Lokermolen, gekocht van jonkheer Jean Baptiste François de Lossij,
120 f par. 289
- Op 4 september 1777 doet Guillielmus Leynaert verhef van
een deel van het foncier van de heerlijkheid van Lokermolen, groot ongeveer 8 c land, aan hem toegekomen door de
dood van zijn vader, lO f par. 290

38
De heer HANS van Belle, houdt een leen, dat daarvoor eveneens deel uitmaakte van de heerlijkheid van Lokermolen en nu
door de verkoping ervan deel uitmaakt van dit hof, hoofdleen
van de heerlijkheid van Lokermolen, groot 3 gemeten 36 roeden, zijnde een betimmerde grasbilk 291 , gelegen in de Westhoek
van Wijtschate, palend
- 0. het gras van Laurens Gouwy en Gilles Leynaert,
- Z. de meers van juffrouw Sissau,
- W de straat van Mesen naar Kemmel,
- N. de straat van Wijtschate naar Wulvergem.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van l 0 ponden pari sis met kamerlinggeld en ter verkoping
daarbij nog de tiende penning. Het werd door Hans verkregen
door aankoop aan sr Eugene van Becelaere, gemachtigde van
jonkheer Jan Baptiste François de Lossy, heer van Froyennes,

volgens erfenis en verhef gedaan op de wetdag van 21 december l 770.
289

Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17681770.
290 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17771779.
291
Kadaster Wijtschate E272 (1-30-60
weide) eig. L. Decoussemaecker, Belle. 3g
36r = 1-37-59.
292
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17681770.
293 Kadaster Wijtschate E594 (35-00
land) en E595 (2-90
bos), samen 37-90 eig.
Eugene Lamoot, Wijtschate. lg = 44-10.

ANDERELEENHOUDERS

- 1680: zie leen 4
- Op 2 l december 1770 betaalde Jean Baptiste Menu, in naam
van mijn heer Hans de 1octe penning van 3 gemeten grasland
in Wijtschate, met een huis erop, deel van het foncier van de
heerlijkheid van Lokermolen, gekocht van jonkheer J. B.
François de Lossij, 230 f 9 B par. 292

39
Volgens artikel 23 van het oud leenregister behoort aan de
heer van dit hof een leen toe van 1 gemet eikebos gelegen in
Wijtschate 293 , palend
- 0. het leen van Guillielmus Leijnaert,
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- Z. het leen van Laurens Gouwy en het gras van Nicolays
Gouwy,
- N. de meers van Gilles Leijnaert.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Daarbij geldt het leen elke kerstdag
6 penning voor een offerkaars.

ANDERELEENHOUDERS
146

- 1474: Jehan Le Clerc294 .
- 1514: Jan Godscalc, 1 gemet elst 295 .
- In 1692 betaalt Louis Rebault de 1octe penning van een leen
van 1 gemet gekocht van Passchier De Kerschietere, 18 f par.
alsook 10 f par. verhefgeid 296 .
40
Volgens artikel 27 van het oud leenregister behoort aan deze
heer nog een teentje van 1 honderd 30 roeden, genaamd het
Paddepoelken, deel van een partij van ongeveer 4 honderd
land 297 waarvan het surplus allodiaal is en ook toebehoort
aan de heer. Samen maken ze een partij zaailand, happende
aan de noordkant, gelegen in de parochie Wijtschate,
palend
- 0. scherp,
- Z. het zaailand Jacobus De Cock,
- W en N. de weduwe van de heer Ignaes Walwein, nog N. met
de happe de meers van Albertus De Vriere.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het leen geldt bovendien jaarlijks
een offerpenning van 3 penningen parisis en elke lichtmis een
paar handschoenen.

ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Maillekin, weeskind van Maillin Godscalc, houdt een
leen van 1 c 30 r genaamd het Paddepoelken, belast met een
zilveren offerpenning op Onze-Lieve-Vrouw-Lichtmis 298 .
- 1673-1678: Een leen van Ic 30r dat zou toebehoren aan de
erfgenamen van mr. Joos Liebaert waarvoor totnogtoe niets
ontvangen is, is door de heer aangeslagen en verpacht voor
de parochielasten en de kosten 299 .
- 1680: De erfgenamen van meester Joos Liebaert houden een
leen van 1 c 30 r in Wijtschate. Het leen is nu in handen van
de heer 300 .
- 1690-1695: Het leen van Ic 30r van de erfgenamen van mr.
Joos Liebaert, is aangetrokken en tot men beter weet, in
gebruik gegeven aan de pachter van de heer tegen de lasten301.

294

Denombrement
1474, leen (6).
295 Denombrement
1514, leen 32.
296 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
297 Kadaster Wijtschate Al86 (32-80
bos) eig. Joseph De
Neckere, Ieper. 4c =
35-28.
298
Denombrement
1514, leen 23.
199 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
300 Denombrement
1680, leen nr. 26.
301 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.

- 1696-1699: Het leen werd aangetrokken en in gebruik gegeven tegen betaling van de lasten aan Jacques Beuneken,
pachter van de heer 302 .
- 1700-1707: Het leen van 1 honderd 30 roeden dat voorheen
toebehoorde aan de erfgenamen van Joos Liebaert, belast
met een paar handschoenen, is nu in handen van de
heer 303 .
- 1708-1722: idem 304 .
- 1737-1740: Het leen van lc 30r, voorheen toebehorende aan
de erfgenamen van Jooris Liebaert, belast met een paar
handschoenen is nu in handen van de heer 305 .
- 1741-1743: idem 306 .
- 1744-1746: Het leen van lc 30 r, dat voorheen toebehoorde
aan Jooris Lyebaert en nu gebruikt wordt door Nicolais
Gouwy, is nu in handen van de heer 307 .
- 1747-1749: Het leen van Ic 30 r dat voorheen toebehoorde
aan Jooris Liebaert is nu in handen van de heer 308 .
- 1750-1752: idem309 .
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302 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
303 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
304
Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17081713, 1714-1719 en
1720-1722.
305
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17371740.
306 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17411743.
307 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17441746.
308 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17471749.
309
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17501752.
31
Kadaster Wijtschate A201 (77-80
weide) eig. Celestine
Coisne, Mesen. Se 24r
= 74-09.
311
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
312 Voor de situering,
zie bij leen 11. 15
roeden = 2-20.

°

Volgens artikels 21, 29 en 30 van het oude leenregister bezit
de heer van dit hof nog een leen van 8 honderd 24 roeden
grasbilk, in drie partijen310 , alwaar een wagenweg aan de oostkant doorloopt, gelegen in Wijtschate, palende
- 0. de zaailanden van mr. Walwein en Emanuel Treve, met
het bos van Albertus De Vriere, dat van juffrouw de weduwe
van de heer Walwein en mr. Gekke,
- Z. het leen, zijnde meers, van Albertus De Vriere,
- W en N. het gras van De Vriere.
De drie leentjes staan ten dienst van trouw en waarheid, ten
verhef van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Bovendien gelden de
lenen onder nr. 21 en 29 elke kerstdag een offerkaars van 6
deniers parisis en het leen bekend onder het nr. 30 elke Lichtmis een paar handschoenen.
ANDERE LEENHOUDERS oud art. 30
- Claeijs Buen, voor zes jaren leendiensten van een paar hand-

schoenen, vervallen Sint-Maartensmis 1648, aan 12 s. per
paar, 3f 128 par. 311
42

Volgens art. 33 van het oud leenregister behoort aan deze heer
nog een leentje van 15 roeden gras 312 gelegen onder het Kapittel van Kemmel, in de zuid-oosthoek van het behuisde gras
van Albertus De Vriere, gebruikt door Charle Louis Ramon,
pal end
- 0., W en N. het voornoemde behuisde gras,
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- Z. het leen, zijnde gras, van Albertus De Vriere (zie leen
11 ).
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning. Het leen geldt nog elke Lichtmis
een paar handschoenen.

ANDERELEENHOUDERS
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- 1514: Danneel Herselin313 .
- 1673-1678: Het leen van 15 roeden staande op naam van
Guillielmus Carpentier, belast met een paar handschoenen
is verhuurd aan de voogden van de kinderen van Franciscus
Houcke voor 3 jaar aan 12 B par. per jaar314 .
- 1690-1695: Jaecques Boudry, echtgenoot van de weduwe van
Franciscus Houcke, voor zes jaar gebruik van het leen van
15 roeden toebehorende aan de erfgenamen van Guillielmus
de Carpentier, belast met een paar handschoenen aan 12 B
het paar, 3f 12 B par.315
- 1696-1699: Idem voor vier jaar, 2 f 8 B par. 316
- 1700-1707: Het leen voordien toebehorende aan Guillame
Carpentier is nu in handen van de heer317 .
43

Volgens art. 34 behoort aan de heer van dit leenhof een !eentje van 30 roeden, zijnde een mote met bos en vijverke, genaamd
de Steenput onder het kapittel van Kemmel 318 , palend
- 0. en Z. de meers van Albertus De Vriere,
- W en N. het gras van dezelfde.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning.

ANDERELEENHOUDERS
- 1514: Pieter Hooft houdt een leen van 30 roeden land in
Kemmel genaamd den Reypit 319 .
- 1680: Joris Godschalck 320 .
44

Volgens artikel 38 behoort aan de heer van dit hof een !eentje
van 1 honderd meers in Wijtschate 321 , palend
- 0. de Slekkebeek, het zaailand van de abdij van Voormezele,
- Z. de meers van Nicolays Gouwy,
- W het zaailand van dezelfde Gouwy,
- N. de meers van mijnheer Patin.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daarbij nog de tiende penning.

313

Denombrement
1514, leen 20.
314 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
315
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
316 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
317 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
318 Mischien put in
perceel Kemmel C395
(68-00 weide) eig.
Karel Godtschalck,
Zillebeke. Daamast
lag een bos (C394) en
meers (C393).
319 Denombrement
1514, leen 24.
320
Denombrement
1680, leen 33.
321 Kadaster Wijtschate A 136 (8-80
hooiland) eig. Carel
Goubau, Mesen. Ic=
8-82.

ANDERE LEENHOUDERS

- 1680: Een leen van 1 c meers in de Bakelaeremeers in Wijtschate, is in handen van de heer 322 .
45

Volgens artikel 27 behoort aan de heer van dit hof een
aangetrokken leen van 2 honderd zaailand, genaamd de
Molenwal, gelegen in Wijtschate 323 niet ver van de Plaats,
palend
- 0. het zaailand van de abdij van Voormezele,
- Z. het zaailand van de dis van Wijtschate,
- W. het zaailand van gezegde abdij,
- N. de straat van Wijtschate naar Nieuwkerke.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en bij verkoop nog de
tiende penning. Bovendien geldt het leen met bamis een paar
handschoenen.
ANDERE LEENHOUDERS

322

Denombrement
1680, leen nr. 37.
323
Kadaster Wijtschate E623 (00-65
huisgrond) en E624
(14-50 tuin), samen
15-15, eig. Jan Van
Tamme en Pieter
Mahieu uit Wijtschate.
Het huis is eigendom
van Louis Dondeyne,
Wijtschate. 2c = 17-64.
324
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
325 Denombrement
1680, leen 36.
326 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16961699.
327 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
328 Kadaster Wijtschate E753 (00-25
huis) en E754 (13-80
land), samen 14-05,
eig. Filip Fynant,
Wijtschate. 2c 30r =
22-05.
329 Zie hierboven art.
39.

- 1673-1678: Het leen van 2 honderd land staande op naam
van Michiel Mabezeune, belast met een paar handschoenen
is door de baljuw aangeslagen is verpacht aan het bestuur
van de parochie voor de parochielasten 324 .
- 1680: Een leen van 2 c in Wijtschate, zijnde een molenwal,
dat jaarlijks met bamis een paar handschoenen geldt, is in
handen van de heer 325 .
- 1690-1695: Van het leen van 2 c van Michiel Mabezeune,
belast met een paar handschoenen, is niets ontvangen. Het
leen is nu verpacht tegen de parochielasten.
- 1696-1699: Franciscus De Coninck voor een leen van 2 honderd toebehorende aan Michiel Mabezeune, belast met een
paar handschoenen, voor twee jaar, 3 f par. Voor de twee
andere jaren werd het verpacht tegen betaling van de parochiekosten 326 .
- 1700-1707: Het leen voorheen toebehorende aan Claeijs
Mabeseune is nu in handen van de heer 327 •
46
Laurentius GOUWY, wonende in Komen-Noord, houdt een
leen van 2 honderd 30 roeden, zijnde een lange rij betimmerd
gras, gelegen in de Westhoek van Wijtschate 328 , strekkende van
zuid naar noord, palend
- 0. het leen van Guillielmus Leijnaert,
- Z. het gras van Ferdinandus Gillebert,
- W. het gras van Nicolays Gouwy,
- N. het bos van de heer van Wijtschate 32 9.
Het leen staat ten dienst van trouw en waarheid, ten verhef
van de beste vrome met kamerlinggeld en ter verkoping daar-
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bij nog de tiende penning. Laurens Gouwy heeft dit leen het
laatst verheven op de hofdag van 25 januari 1776.
In de marge: Op de hofdag van 28 december 1784 werd
het leen verheven op naam van Pieter Lammoot van
Wijtschate, verkregen door aankoop van Laurens
Gouwy volgens het koopcontract van 5 oktober 1784.
ANDERELEENHOUDERS

lSO

- 1680: Pieter Isaacq330_
- 1708-1713: Voor het leen van 2 c 30 r van Jan Houpe, op hem
verheven door gift van Theodoris Levescque, wordt geen
beste vrome betaald omdat het leen in handen van de parochie is 331 .

330

Denombrement
1680, leen nr. 31.
331 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.

Verdwenen lenen in 1778
Lenen vermeld in vroegere leenboeken,
denombrementen of rekeningen
maar niet in het leenboek van 1778
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333
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1680, leen nr. 22.
334 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 16901695 en 1696-1699.
335 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
336 Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17081713, 1714-1719,
1720-1722, 1737-1740,
1741-1743, 1744-1746
en 1747-1749.
337
Denombrement
1738, leen nr. 24.
338 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16731678.
339 Denombrement
1680, leen nr. 22.
340
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.
341
Denombrement
1738, leen nr. 22.
342
Denombrement
1680, leen nr. 28.
343
Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17001707.
344 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 17081713.
345
Rekeningen Wijtschate-ter-Plaats 17141719, 1720-1722,
1737-1740 en 17411743.

1. Leen van 1 gemet voorheen gehouden door Henrik Godschalck
Een leen van 1 gemet, geldend elke kerstdag 6 deniers par.
- 1673-1678: Een leen van 1 gemet staande op naam van Hendrick Godtschalck belast met 6 deniers per jaar is sedert lange
tijd verduisterd en staat in de rekening genoteerd pro memorie 332.
- 1680: Een leen van 1 gemet, dat zou toebehoord hebben aan
Heindryck Godschalck, is verduisterd 333 .
- 1690-1699: idem 334 .
- 1700-1707: Aangaande de erkenning van een leen van
gemet staande op naam van Hindrick Godtschalck, het leen
is verduisterd en er is nog niet aan het licht gekomen 335 .
-1708-1749: idem 336 .
- 1738: 1 gemet. Dat leen is verduisterd 337 .
2. Leen van 1 gemet voorheen gehouden door Charles De
Bevere
Een leen van 1 gemet ten dienst van 6 deniers par. per jaar
offerpenning.
- 1678: Een leen van 1 gemet staande op naam van Chaerles
De Bevere, belast met jaarlijks een offerpenning is sedert jaren
niet meer betaald geweest 338 .
- 1680: Een leen van 1 gemet dat zou toebehoren aan Charles
De Bevere is verduisterd 339 .
- 1690-1695: Een offerpenning van 6 deniers par. per jaar
gegolden door het leen van 1 gemet van Charles De Bevere.
Het leen werd nooit teruggevonden maar er is wel een leen
van 1 honderd teruggevonden staande op de naam van Maerten Claeij als zijnde 1 gemet maar men veronderstelt dat het
maar 1 honderd is. Is al sedert lange tijd aangeslagen en
gevoegd bij de landen van de heer 340 .
- 1738: 1 gemet in handen van de heer gewezen 341 .
3. Leen van 1 gemet voorheen gehouden door Maerten Claey.
- 1680: Een leen van 1 gemet dat zou toebehoord hebben aan
de erfgenaam van Maerten Claey is in handen van de
heer 342 .
- 1700-1707: Het leen van 1 gemet meers hiervoor toebehorende aan Maerten Claeij is nu in handen van de heer 343 .
- 1708-1713: Het leen van 1 gemet toebehorende aan Maerten
Claeys is nu in handen van de heer 344 .
- 1714-1743: idem 345 .
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- 1744-1746: Leen van 1 gemet meers dat voordien toebehoorde aan Maerten Claeys en nu gebruikt wordt door Nicolais Gouwy is nu in handen van de heer 346 .
- 174 7-1749: Leen van 1 gemet meers dat voordien toebehoorde aan Maerten Claeys is nu in handen van de heer 347 .
- 1750-1752: idem 348 .
Opmerking: Waarschijnlijk gaat het hier om een leen van
Martin Claij dat in 1568 door de koning aangeslagen werd.
Martin Claij werd verbannen omwille van zijn deelname aan
de beeldenstorm in Nieuwkerke op 15 augustus 1566349 . Hij
bezat nog een herberg op Wijtschate-ter-Plaats 350 . Waarschijnlijk was dat het Sint-Sebastiaanshof.
4. Renteleen in Mariakerke

- 1680: Een leen dat zou toebehoren aan de erfgenaam van
Jan Osten. Het leen bedraagt 14 f par. per jaar penningrente
te innen op 36 gemeten land in de parochie van Mariakerke,
in het ambacht van heer Woutermans ten westen van de stad
en het schependom van Oostende, naast de zeedijk. Dat leen
is nu verduisterd 351 .
- 1738: Dat leen is door de zee opgeslorpt 352 .
5. Leen van 3 honderd 30 roeden in Wijtschate

- 1680: Een leen van 3 c 30 r land in Wijtschate is in handen
van de heer353 .
6. Leen van 3 honderd land in Wijtschate

- 1680: Een leen van 3 c land in Wijtschate is in handen van
de heer 354 .
7. Een leen van l honderd in Wijtschate voorheen gehouden
door Benedictus Gouwy.
-1673-1678: Het leen van 1 honderd van Benedictus Gouwy

werd door de baljuw aangeslagen en was in pacht gegeven aan
Jaspart Vanden Berghe355 •
- 1680: Een leen van 1 c land in Wijtschate dat toebehoort aan
Benedictus Gouy, staande ten dienst van een paar handschoenen met lichtmis, is in handen van de heer 356 .
- 1690-1695: Het leen van Benedictus Gouwy van 1cis gebruikt
geweest door Jaecques Buens en verpacht naast een deel van
het foncier van deze heerlijkheid, waarvan de ontvangst bij
de landpachten genoteerd staat357 .
- 1696-1699: idem 358 .
8. Een leen van l honderd land in Wijtschate

- 1680: Een leen van 1 c land in Wijtschate is in handen van
de heer 359 .
9. Een leen van 33 roeden in Wijtschate

- 1680: Een leen van 33 roeden in Wijtschate is in handen van
de heer 360 •
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10. Een leen van 15 roeden in Wijtschate

- 1680: Een leen van 15 roeden in Wijtschate is in handen van
de heer 361 .

11-17. Diverse lenen

- 1700-1707: De lenen voorheen toebehorende aan Charles
361
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370 Rekening Wijtschate-ter-Plaats 16901695.

Blijeck, Claeijs Spillaert, Guilliaume Carpentier, Jooris Godtschalck, Claeijs Mabezeune, Jacob de Conijnck en Charles
Vanden Broucke zijn nu in handen van de heer 362 .
- 1708-17 52: idem 363 .
18. Leen van 21 honderd(= allodiaal uit 26)
- Pieter De Floo de 10cte penning van 21 honderd land, voorheen leen, nu erfgrond met de last van de 1octe penning bij
verkoop, verleden op 5 maart 1693, gekocht van Chaerles Liebaert364.
19 en 20. Twee lenen van onbekende grootte
- Op 20 juli l 716, verhef van twee lenen op Frans Josephus
Hiacintus De Sommere, hem toegekomen door erfopvolging
van sr. Pieter de Somere, zijn heer vader. De beste vrome 24
f par.365
21. Leen in Kemmel (leen nr. 12, 13 of 15)
- Op 13 mei 1750 betaalde mijnheer Van Oost in naam van
mevrouw De Baene het verhef van een leen gelegen in het
Kapitttel van Kemmel de beste vrome 5 f par366 .
22. Leen van 25 gemeten en half
-1569: Christiaen Boudry houdt in pachte van joncheer Pieter
here van den Boutte een leengoet groot onder hofstede, mersch
en zaylant xxv 1ich ghemeten en half lands 367 .
23. Leen van 11 gemeten 1c 40 r. (leen 19?)
- 1569: Jan De Smet houdt van joncheer Pieter heere van den
Boutte een leen groot xj ghemeten j c xl r. zaylandt en
mersch 368 .
24 en 25. Twee lenen, samen 18 gemeten, omgeving Kruisstraat369
- 1690-1695: Pieter du Floo voor 2 verheven van 2 lenen,
samen 18 gemeten, 20 f par. 370
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HEREN VAN WIJTSCHATE-TER-PLAATS
Indien niet vermeld, zijn de namen overgenomen uit het fonds
Merghelynck371 , nr. 148bis I, tome 1.
Hendrik van Hollebeke (1375)
François Van Kemmel (1474)
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Volgens het leenboek van 1514 was het leen eertijds eigendom
van François van Kemmel. Hij bezat het leen in 1474. Het
leen was toen belast met een erfelijke rente van 30 f par. aan
Jehan Le Baenst 372 .
Jane Van Kemmel

Zij was de zuster van François.
Marie Van Kemmel (1514)

Marie Van Kemmele, echtgenote van Pieter Lippin, verkreeg
het leen door naasting. Het leen was toen aangeslagen
wegens achterstallige betaling van de rente van 30 f par. per
jaar, die het leen toen aan de heer van Sint-Joris verschuldigd was 373 .
Omaar Ryckaert (1517)

In 1517 schonk Omaar Ryckaert, heer van Wijtschate, een
rode kazuivel met geborduurd kruis aan de kerk van
Oedelem374 .
Andries de Wale (1518)

Hij verleende zijn schepenen, Jan van Bazentijn dit Blanckaert, Fransoys Zeurloot, Renault Vanden Brouck, Coolaert
De Conijnc en Jacob Van Kemmele, aan Jacob Godscalc, heer
van Lokermolen, om de verkoop van l 6c land te verlijden375.
Marie de Dixmude

In de l 6e eeuw wordt een zekere Marie de Dixmude vermeld,
dame van Wijtschate en Melanen. Zij was getrouwd met
Pierre Vander Meersch 376 .
Pieter van Boutte (1562-)

Jonkheer Pieter, heer van Houtte, Corvere, enz. deed verhef
van de heerlijkheid op 11 april 1562.
Albert Eugenius de Merode (1639-)

Albert Eugenius Joseph, graaf van Merode, deed verhef van
de heerlijkheid op 19 november 1639.
De graaf wordt nog vermeld in 1648.
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Louis François de Merode (1652-)
Louis François de Merode, graaf van Thiant en Waroux,
baanderheer van het Heilig Rijk, Harchies, Blaton, heer van
Grandeglise, Merkem, Korvere, Houtte, Rozebeke, Venesien,
Varent, Klein Boezinge, Peenhof en Wijtschate-ter-Plaats
deed verhef van de heerlijkheid op 11 maart 1652. De heerlijkheid had toen een foncier van 22 gemeten 3 c 33 roeden in
5 partijen. Waarschijnlijk is Louis vroeg gestorven en had zijn
vrouw de heerlijkheid in douairie. De gravin van Waroux was
in 1654 in een proces gewikkeld voor de vierschaar van Ieper
omdat ze aan de parochie pointing achterstallig was voor de
jaren 1648 tot 1652377 . De hoge en mogende vrouw gravin van
Waroux, vrouwe van Merkem, Wijtschate-ter-Plaats, enz.
treffen we ook aan in 1669378 .
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Albertus Hieronimus de Merode (1680-)
Albertus Hieronimus de Merode, graaf van Thiant en Waroux,
baron van het Heilig Rijk en Harchies, heer van Merkem,
Corvere, Houtte, Wijtschate-ter-Plaats enz. als machtig over
mevrouw gravin van Waroux, douairière van wijlen heer graaf
van Waroux, zijn moeder. Hij deed verhef van de heerlijkheid
op 20 maart 1680. We treffen hem aan in de rekeningen van
Wijtschate-ter-Plaats van 1673 tot 1678 379 .
Adrienne Ernestine de Merode (1686-1698)
Jonkvrouw Adrienne Emestine, gravin van Merode en Thiant, Waroux, barones van Harchies, enz. deed verhef van de
heerlijkheid op 14 november 1686. Zij had de heerlijkheid
geërfd van haar broer Albertus Hiëronimus. We treffen haar
aan in de rekeningen van Wijtschate ter-Plaats van 1690 tot
1695 380 . In 1698 verkocht ze de heerlijkheid aan Charles Philippe de Moucheron.
Charles Philippe de Moucheron (1698-1728)
Jonkheer Charles Philippe de Moucheron, schildknaap, heer
van Pollinkhove, Wijtschate-ter-Plaats, enz. door aankoop in
1698. De aankoop werd verleden voor notaris Jean Baptiste
Ghesquière op 22 februari 1698381 . Hij deed verhef op 26 februari 1698. We treffen Charles Philippe aan in de rekeningen van
Wijtschate ter-Plaats van 1696 tot 1723 382 . Charles Philippe
werd geboren in Wulveringem op 21 september 1667 als zoon
van Charles Alexander en Française de Vicq 383 . Hij was gehuwd
met Benedicte Gerardine van Lille 384 . Zij was de dochter van
jonkheer Pierre van Lille. Charles Philippe overleed op 23 mei
1728 en werd begraven in de kerk van Elverdinge samen met
zijn vrouw Marie-Française Bemadine Geerardyne van Lille
die overleden was op 1 november 1708 385 .
Pieter Charles de Moucheron (1728-1738)
Jonkheer Pieter Charles de Moucheron, heer van Pollinkhove,
erfde de heerlijkheid van zijn vader. De heerlijkheid werd op
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hem verheven op 7 juni 1728. Hij was slechts gedurende tien
jaar heer van Wijtschate-ter-Plaats. In 1726 erfde hij van zijn
moeder een maison de plaisance in Vinkem, dat hij in 1729
doorverkocht aan Ferdinand Theodore de Moucheron van
Beveren 386 . Hij overleed op 10 februari 1738 387 of minder
waarschijnlijk, op 27 december 1739 38 8.
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Fernandus Theodor de Moucheron sr (-1773)
Jonkheer Fernandus Theodor de Moucheron erfde de heerlijkheid van zijn broer en deed verhef op 2 december 1738.
Hij was geboren in Elverdinge op 18 januari 1704389 en
woonde in Vinkem390 . We treffen hem aan in de rekeningen
van Wijtschate ter-Plaats van 1738 tot 1770391 . Hij overleed op
7 mei 1773 392 of op 7 juli 1773 39 3.
Mevrouw Ferdinandus de Moucheron (1774)
In de rekening van Wijtschate-ter-Plaats, opgesteld in 1774,
is sprake van vrouw douairière van wijlen jonkheer Ferdinandus Theodorus de Moucheron 394 . Het betreft hier waarschijnlijk M. de Merlevede395 .
Fernandus Theodore de Moucheron jr (1777-1793)
Jonkheer Fernandus Theodore de Moucheron, bij successie
van zijn vader Ferdinand Theodore. We treffen hem aan in de
rekeningen van Wijtschate-ter-Plaats van 1777 tot 1779 396 . In
de rekeningen van 1780-82 staat alleen maar jonkheer de
Moucheron de Wytschaete, zonder voornaam, geschreven 397 .
In 1786 was Eerwaarde heer Francis de Moucheron, kanunnik van de kathedrale kerk van Sint-Maartens in Ieper, waarnemend heer van Wijtschate 398 . Ferdinand Theodorejr werd
geboren in Vinkem op 29 december 1739 en overleed aldaar
op 7 juli 1793. Hij was gehuwd met Anne de Limon 399 .
Charles Philippe François de Moucheron (-1794)
Ridder Charles Philippe werd geboren in Vinkem op 1 september 1742 als zoon van Ferdinand Theodore en Cornelie
de Merlevede. In 1775 huwde hij met Anne Barbe Constance
Volbout van Langemark. Hij stierf in leper op 29 juli
1794400 .
Charles Alexandre Joseph Désiré de Moucheron (1794-1797)
Hij werd geboren in Ieper op 31 juli 1785 en huwde met Emilie Genevieve Vandenpeereboom. Hij stierf kinderloos in
Ieper op 15 februari 1858. Charles Alexandre was de laatste
heer van Wijtschate.
In 1851 was Charles de Moucheron nog eigenaar van de
Plaats van Wijtschate401 .
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De joodse roots van de vader van de
Vlaamse chirurgie Jan Yperman
Een discussienota
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Het verschijnen van het boek van de hand van wetenschapshistoricus Roger-A. Blondeau heeft het onderwerp op het
voorplan gebracht: was de beroemde in de Westhoek actieve
heelmeester Jan Yperman van joodse afkomst? 1 We hebben
meer dan één reden om deze stelling naar de historische prullenmand te verwijzen 2 .
1 Roger-A. Blondeau,
Jan Yperman. Vader
van de Vlaamse Heelkunde ca.1275-1331,
Ieper, 2005, p. 175193.
2 Wij danken oprecht
prof. dr. Paul Trio
voor het nalezen van
deze bijdrage en zijn
kritische opmerkingen
ter zake aangebracht.
3 Jean Stengers, Les
juifs dans les Pays-Bas
au Moyen Age, Brussel, 1950; Jo Tollebeek,
De joden in de Zuidelijke Nederlanden
tijdens de Late Middeleeuwen. Kritisch bibliografisch overzicht
(1949-1983), in: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van
het aloude hertogdom
Brabant, 66, 1983, p.
13-33. Id., Joden in de
Zuidelijke Nederlanden
12de_14de eeuw, in:
Spiegel Historiael, 19,
mei 1984, p. 245-251.
4 Hendrik Callewier,
Ghelt omme meer
ghelts. De Kortrijkse
lombarden en hun
integratie in de stad
tijdens de late middeleeuwen, in: Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis, Brugge,
2005, 142/3-4, p. 193213.

Yperman & Ieper
De heersende theorie gaat er van uit dat de heelmeester Jan
Yperman actief is geweest in het Ieperse van 1297 tot en met
1331, het vermoedelijke jaar van zijn overlijden. Dat gegeven
berust enkel en alleen op een aantal verwijzingen in de Ieperse
stadsrekeningen. Octaaf Mus geeft in enkele overigens bijzonder interessante nota's, die integraal werden overgenomen
in Blondeau's boek, aanwijzingen die volgens hem de aanwezigheid van joden te Ieper vanaf de 12cte eeuw laten veronderstellen. Het is de vraag of de aanwijzingen die Mus ziet
overtuigend genoeg zijn.
We mogen kritisch zijn. Algemeen is de aanwezigheid van
joden in het graafschap Vlaanderen een problematische vraag
die historici tot op vandaag niet ten volle hebben opgelost. In
aangrenzende streken (Antwerpen, Brabant en Henegouwen)
werden ze getraceerd maar niet in Vlaanderen 3 . Buiten Vlaanderen zijn op diverse plaatsen in de Nederlanden joden aangetroffen doch in zeer kleine getale en hun invloed als groep
wordt in recent historisch onderzoek sterk geminimaliseerd.
Zo werd recent nog bevestigd dat de geldmarkt in Vlaanderen
grotendeels in handen was van de Lombarden en niet van de
joden4 . Mus wijst op de aanwezigheid in de stad Ieper van een
aantal toponiemen die een link leggen met Parijs (huisnamen
Parijs en St.-Denis) en Noyon (huis 'Verze', naar de rivier die
door Noyon loopt). Beide steden haddenjaarmarkten die in
contact stonden met Ieper. Niemand zal daar aan twijfelen.
Maar het is niet omdat op die plaatsen joodse wijken bestonden dat deze joden ook naar Ieper kwamen afgezakt. Voor de
aanwezigheid in de Westhoek in de ganse 11 de tot l 3de eeuw

zijn er geen gegevens voorhanden. Het staat overigens bekend
dat de joden zich in groep vestigden in bepaalde steden waar
zij vrij geïsoleerd woonden in een aparte wijk of stadsdeel.
Als bijkomend argument voert Mus aan dat de Franse joden
handel voerden met Novgorod waar Ieper ook handelsrelaties
had. Maar het huis 'Nieukerke' dat gelegen was naast het huis
de 'Verze' als een synagoge omschrijven is pas helemaal de
historische bocht missen. Is het niet veel geloofwaardiger
gewoon naar de toenmalige lakenconcurrent Nieuwkerke te
verwijzen?
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Waarom sleurt Mus er dan niet meteen ook de jaarmarkten
uit de Champagne bij? Daar woonden joden en de economische relatie met Ieper staat buiten kijf, want de economische
contacten tussen Parijs en Ieper mogen niet overdreven worden. De Ieperse schuldbrieven voor 1249-1281 geven maar
enkele Parijse handelaars op: Biauvais, Bourdon, Dansecoc,
Henri, Leu, Merciers, Poart, Rous, Rousignol. Oudtestamentische voornamen in Ieper komen wel voor maar dat op zich
is geen bewijs van joodse origine.

Joodse pogroms

Enkele gebeurtenissen in de omringende staten m.b.t. de
joodse gemeenschappen aldaar zijn interessant doch hun
impact op de Ieperse situatie is absoluut niet aangetoond.
De uitdrijving door koning Filip August in 1182 van alle
joden uit zijn Franse koninkrijk is geen argument om Jan
Yperman tout-court als jood te bestempelen, want de man
werd volgens de huidige berekeningen geboren rond 1275. Hij
zou dus minstens een Parijse jood derde generatie geweest
ZlJn.
Het concilie van Lateranen heeft de woekerhandel veroordeeld en paus Gregorius IX gaf op 30 januari 1230 de opdracht
de woekeraars in Ieper woonachtig te straffen. Het betrof
lieden uit Cahors (midden Frankrijk) en 'alii alienigenae
villam Iprensem habitantes'. Maar ook hier wordt niet uitdrukkelijk naar joden verwezen.

Ieperse origine ?

Uit Jan Ypermans werk weten we dat zijn vader wellicht ook
actief was in de geneeskunde. Zijn naam wordt jammer
genoeg nergens vermeld. Ons vermoeden is dat het eveneens
een Jehan of Jan was. Er is namelijk in 1286 een (andere?)
Jehan Yperman uit Ieper die een lening geeft van 20 Artesische ponden aan Willem Peckel en Pieron Acke, ook beiden

5 Carlos Wyffels, Analyses de reconnaissances de dettes passées
devant les échevins
d'Ypres (1249-1291 ),
C.R.H., Brussel, 1991,
n°381 l dd. 28 september 1286.
6 Wilfried Beele, Studie van de Ieperse
persoonsnamen uit de
stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400, deel
Il, Glossarium, Handzame, 1975.
7
Prosper de Pelsmaeker, Registres aux
sentences des échevins
d'Ypres, Brussel, 1914.
De uitgegeven sententiën omvatten de periode 1314 tot 1431.
8 G. Des Marez & E.
De Sagher, Comptes de
la ville d' Ypres, dl 1, p.
159.
9 Opvallend is dat zij
in de rekening van
1305 'Kateline fille
jadis Kateline Ypermans' wordt genoemd
(Guillaume Des
Marez & Emiel De
Sagher, Compies de la
ville d' Ypres, dl 1, p.
210. Dat zou wijzen
op het overlijden van
de moeder. Maar in de
volgende rekeningen
staat de 'jadis' er niet
meer (Ibid. p. 285,
338, ... ). Ook in de
issuerekening van die
jaren is er geen spoor
van het overlijden
terug te vinden.
10
Octaaf Mus, Het
cartularium van het
0. L. Vrouw Gasthuis
te Ieper, dl 1 (Bijdragen tot de geschiedenis
van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper,
vol. VI), Ieper, p. 7071.

uit Ieper. Nicolon Acke, Iepers poorter stelde zich borg. We
weten de reden van de transactie niet en kunnen hiermee de
betrokken persoon niet nader situeren, behalve het feit dat hij
kapitaalkrachtig genoeg was om geld te lenen. Het is de enige
vermelding van de familienaam in de reeks Ieperse schuldbrieven tussen 1249 en 1291 5 . Als basiswerk voor de Ieperse
familienamen grijpt men vanzelfsprekend naar het werk van
Wilfried Beele over de Ieperse persoonsnamen. Daar stelt
men evenwel vast dat de naam van Yperman niet werd behandeld door die auteur wat niet betekent dat tussen 1250 en 1400
de naam Yperman niet zou voorkomen in de Ieperse stadsrekeningen en baljuwsrekeningen 6 . In de uitgave van de door
de Ieperse schepenen uitgesproken sententiën voor de 14cte
eeuw door De Pelsmaeker is eveneens geen melding meer van
de familienaam 7 .
Andere meldingen van de familie zijn Kateline Ypermans die
in de stadsrekening wordt betaald 'pour sen service del ospital sour Ie Marchiet, 6 lb. 8 ' en dat van 1304 tot 1339. In de
rekening van 1304/5 wordt zij Kateline fille Kateline Ypermans genoemd9 . Was deze laatste de dochter van de Jan Yperman? Mus vermoedt alleszins van wel en noemt ze zelf
eveneens chirurgijn! Archivaris Diegerick vermoedt dat het
respectievelijk de moeder en zuster waren van de heelmeester
Jan. Toch lijkt het mij vreemd dat de moeder van Kateline
wordt vermeld terwijl we in de middeleeuwse patriarchale
maatschappij toch steevast de vader als afstamming opgegeven krijgen. Heeft de uitgever van het handschrift zich vergist
en moest er staan Kateline fille Jehan? Als diegene die als
moeder staat opgegeven van Kateline de dochter is van Jan
Yperman, is zij dus geboren ca. 1300 en op 4-jarige leeftijd
actief in het hospitaal! De dochter Kateline kan dus rond
1320 geboren zijn en onmogelijk vanaf 1304 betaald worden
voor geleverde prestaties. De redenering en suggestie van Mus
kunnen dus onmogelijk bewaarheid zijn 10 . Kateline kan mogelijk de zus geweest zijn van Jan Yperman de oude. En Kateline
fille Kateline, wijst dit niet op een ongehuwde moeder?
We zagen hoger dat er een Jehan Yperman een lening geeft aan
twee Ieperse burgers in 1286. Op dat ogenblik was de man
meerderjarig en bijgevolg dus zeker voor 1265 geboren. De
broer van onze Jan Yperman kan het niet zijn want dezelfde
voornaam, maar het zou dus wel eens zijn vader kunnen zijn.
In die optiek zou Kateline fille Catheline de zus van onze Jan
Yperman zijn. Broer en zus in hetzelfde domein actief. Het is
niet geheel onmogelijk, maar het is wel vreemd dat hij in de
Belle actief is terwijl zij in het hospitaal op de markt werkt.
Vader Yperman kon in 1286 een lening geven daar hij vermogend was en had dus eveneens de mogelijkheid om zijn zoon
in Parijs geneeskunde te laten studeren. Over deze Jan die we
vanaf nu het predikaat de oude meegeven om hem te kunnen

l ?3
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onderscheiden van de heelmeester Jan, hebben we nog een bijzonder interessante inlichting. De voormalige stadsarchivaris
Emile de Sagher vond ooit dat een Jehan Yperman op 18
augustus 1285 een huwelijksgelofte zou hebben afgelegd in
Ieper. Hij liet dit gegeven weten aan Van Leersum die een uitgave verzorgde van het werk van Yperman. Dat het om de
heelmeester zelf zou gaan lijkt uitgesloten, maar het gaat
allicht over Jan Yperman de oude. Het daaropvolgende jaar
geeft Jan een lening aan de twee bovengenoemde Ieperlingen.
Nu heeft van Leersum het gegeven van De Sagher gedeeltelijk
verkeerd geïnterpreteerd omdat gegevens over huwelijksdata
niet bestaan door de eenvoudige reden dat de parochieregisters
pas enkele eeuwen later in zwang zouden komen. Van Leersum
kende natuurlijk de plaatselijke situatie niet en hij wist allicht
niet dat wie met een poorter(es) huwde het poorterschap van
de stad kon verkrijgen. Het gegeven dat hem werd toegestuurd
door de Sagher heeft zeker hierop betrekking. Al naar gelang
van de woonplaats van de partners had men langere of kortere
tijd om deze 'aangifte' te doen om alzo het poorterschap (of
buiten poorterschap) niet te verliezen of te verwerven.
Als dit zo zou zijn, dan is onze heelmeester in principe kort na
mei 1286 geboren (als de procreatie tenminste nà het huwelijk
plaatsvond). Als we rekening houden met het feit dat de vermelde datum in 1285 kan betrekking hebben op het tweede
huwelijk van Jehan Yperman de oude, dan is deze redenering
natuurlijk nutteloos om de geboortedatum van Jan Yperman
te bepalen. De reguliere betalingen aan maistre Jehan Yperman
en Kateline starten in 1304, een betaling aan Jehan Yperman
in 1297 van vier keer 50 s. niet te na gesproken. Het probleem
is dat er tussen 1297 en 1304 geen stadsrekeningen bewaard zijn
en we dus geen zicht hebben of deze betalingen ook tussen
beide data plaatsvonden. Deze betalingen staan genoteerd
onder de wedden van de ambtenaren van de stad, maar er is
geen titel van maistre. Dat kan op verschillende zaken wijzen:
ofwel is het niet de heelmeester die de betaling kreeg (dus werd
er betaald aan Jan Yperman de oude) of misschien heeft de
scribent de meestertitel vergeten te noteren (of de uitgever van
de stadsrekening). Het zou ook de mogelijkheid inhouden dat
de persoon intussen zijn studies had afgemaakt en daardoor
de titel kon voeren. Er werd reeds de suggestie gedaan dat door
het ontbreken van die stadsrekeningen een eventuele steun van
de stad aan de student in Parijs niet kan bevestigd worden,
maar ook dat gaat niet op want er is geen enkel precedent van
dergelijke steun door de stad Ieper verleend. In andere steden,
bvb. te Gent, werden dergelijke steunbetalingen aan studenten
wel teruggevonden in de stadsrekeningen.
Wat zeer opvallend is, is dat we in de ganse periode 1250-1350
uiterst weinig meldingen krijgen van de familie Yperman, de
bovenstaande gegevens zijn de enige. Dat duidt er op dat het

11
Gérard Nahon, Les
juifs de Paris à la veille
de l'expulsion de 1306,
in: Jean Kerhervé &
Albert Rigaudière
(eds. ), Finances, Pouvoirs et Mémoire.
Mélanges offerts à
Jean Favier, Paris,
1999, p. 27-40.
12 Haidee Lorrey,
Religious authority,
community boundaries
and the conversion of
Jews in Medieval
Eng/and, in: D. Mowbray, R. Purdie & I.P.
Wei (ed.), Authority &
Community in the
Middle Ages, 1999, p.
85-99.
13 Paul Trio, Het testament van Pieter Paelding ( 1306 ). Een
nieuw licht op de oorsprong van de Ieperse
0. L. V. -Broederschap
van studenten in Parijs,
in: Wevend aan het
verleden - Liber Amicorum 0. Mus-,
Veurne, 1992, p. 233246. Paul Trio, Een
handschrift van de
clericale 0. L. V. -Broederschap in het Rijksarchief te Brugge
( XIVe eeuw), in: Historica Lovaniensia,
Leuven, 1986, p. 5.
Paul Trio, De statuten
van de laat-middeleeuwse clericale
0. L. V.-broeder-schap
van de studenten van
Parijs te Ieper, in:
Handelingen van de
Koninklijke Commissie
voor Geschiedenis,
CXLVIII (1982) p. 91142. Paul Trio, A
medieval Students
confraternity at Ypres:
the Notre Dame Confraternity of Paris
students, History of
Universities, V (1985),
p. 15-53.

een zeer kleine familie moet geweest zijn. Er zijn enkel vermeldingen van de familienaam tussen 1285 en 1334. Dus kan
het bijna niet anders dan dat de genoemde telgen familie
waren van elkaar. Natuurlijk is dergelijke periode niet zo rijk
aan geschreven bronnenmateriaal maar voor Ieper bezitten
we toch voldoende materiaal om daar enige plausibele veronderstelling te maken.

Joodse medische kennis ?

Nu is er nog de gepresumeerde joodse oorsprong van de medische kennis die Jan Yperman had. Het kan inderdaad zijn dat
hij joodse invloed heeft ondergaan, bvb. tijdens zijn studie in
Parijs (als hij daar geweest is, want er is geen enkel bewijs
voor). In 1306 zijn overigens alle joden nog een keer uit Parijs
verdreven geweest en hebben ze zich over alle uithoeken van
West-Europa verspreid 11 • In de stadsrekeningen hebben we
alleszins geen enkele 'joodse' naam kunnen opsporen na deze
pogrom, zodat het lijkt dat Ieper geen toevluchtoord is
geweest. Nochtans zou het toen als een van de economisch
machtigste steden van West-Europa een aantrekkingspool
kunnen geweest zijn. De uittocht van joden uit Parijs was
evenwel al voor 1306 op gang gekomen. Tellingen vanaf 1292
geven een constante daling van de joodse populatie in de stad
Parijs. Daarenboven is de telling van 1297 bewaard gebleven,
precies het jaar waarin Jehan Yperman zogezegd in Parijs
aanwezig was als student. De naam Yperman komt niet voor
in de lijsten van 1292, 1296 en 1297. Alhoewel de lijsten uit
fiscaal oogpunt opgemaakt zijn en we dus kunnen vermoeden
dat 'arme' studenten als niet-fiscaalplichtigen kunnen worden
beschouwd zou de lijst van 1297 betrekking hebben op alle
joodse haarden aanwezig in de stad. Mocht de familie Yperman inderdaad joods zijn, dan zouden we hier een spoor hebben gevonden. Overigens dienen we aan te stippen dat bvb.
ook in Londen in 1290 een uitdrijvingsbevel tegenover de
joodse inwoners werd uitgesproken, nadat men er jaren
gepoogd had de joodse gemeenschap te bekeren tot het christendom, zonder veel succes overigens 12 •
De mogelijkheid dat Yperman in Parijs is gaan studeren
behoort evenwel tot de mogelijkheden want er bestond in de
stad Parijs een broederschap van Ieperse studenten zeker
vanaf 1306. Dat wijst er op dat er een aanzienlijk contingent
Ieperlingen in de stad Parijs studeerde 13 .

Een bekeerde immigrant ?

De ultieme mogelijkheid is dat de immigrant zich in Ieper van
een andere naam heeft bediend, maar waarom dan Yperman?
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De geslotenheid van de joodse groep sluit dit eigenlijk tout
court uit. Het is reeds talloze malen gebleken uit de geschiedenis dat ze zich liever massaal laten afslachten dan te vluchten.
Wat o.i. ook een bijkomend argument is tegen de joodse roots
van Jan Yperman, zijn de voornamen: Jehan (Jan) en Kateline
zijn puur Vlaamse namen die door de joodse bevolking niet
gebruikt werden en waar men zich veel meer van bijbelse
namen uit het Oude Testament bedient.
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Conclusie

Om samen te vatten: de heelmeester Jan Yperman werd kort
na het huwelijk van zijn vader, eveneens Jan genoemd, geboren in 1285/1286 (en niet in 1275, tenzij het voor Jan de oude
in 1285/6 gaat om een tweede huwelijk). Als hij dan als meester in 1304 een eerste keer wordt betaald is hij ongeveer 18
jaar. Het is niet uitgesloten om in die periode reeds op deze
'jonge' leeftijd een meesterstitel te behalen. De betaling in
1296/7 van vier keer 50 s. die in de stadsrekeningen opgetekend werden hebben aldus betrekking op zijn vader Jan die
geen meestertitel bezat maar wel actief was in de ziekenzorg
zoals blijkt uit het werk van Jan Yperman. Die betaling is niet
als een soort van studiebeurs verricht zoals Diegerick vermoedde en De Sagher reeds in twijfel trok. Het is wel degelijk
een betaling voor een dienst uitgevoerd door Jan Yperman de
oude. De naam Yperman wijst er op dat de man en zijn familie niet uit de stad Ieper afkomstig waren en het is niet geheel
uit te sluiten dat hij afkomstig was uit de buurt van Ieper. Dat
wordt bevestigd door de inschrijving in de registers van de
poorterij bij huwelijk in 1285 van Jan Yperman de oude.
Meester Jan Yperman is alleszins op nog andere plaatsen
actief geweest zoals blijkt uit zijn werk.
Of hij in Parijs heeft gestudeerd is zeker niet bewezen en of
het een sine qua non was om aan wetenschappelijke kennis te
geraken nog veel minder. Waarom zouden in de toenmalige
wereldstad Ieper geen handschriften aanwezig geweest zijn
zoals Blondeau een beetje minachtend vooropstelt? Het is niet
omdat intussen alles verloren is gegaan dat dit als argumentum
ex silentio mag dienen. Er zijn tenslotte voor Ieper al meerdere
handschriften van topniveau opgedoken overal in de wereld
en het heeft er alle schijn naar dat voor de periode van de 14de
tot de l 5de eeuw de handschriftenmarkt er wel degelijk van
belang was 14 • Kooplieden uit een stad met dergelijke financiële middelen en handelsrelaties hebben zeker handschriften
gekocht en meegenomen naar de stad. En daaruit kan en zal
Yperman zijn kennis en wijsheid gehaald hebben gecombineerd met de ervaringen reeds door zijn vader opgedaan.

14
Paul Trio,
L'enlumineur à Bruges,
Gand et Ypres ( 13001450 ). Son milieu
socio-économique et
corporatif, in: Smeyers, M. en Cardon, B.
(reds.). Flanders in a
European perspective.
Manuscript illumination around 1400 in
Flanders and abroad.
Proceedings of the
International Colloquium, Leuven 7-10
September 1993. Leuven, 1995. p. 721-729.

Terreur in het Westkwartier
Bosgeuzen vermoorden de pastoor van
Houtkerke in 1568 1

LUDO VANDAMME
177
Inleiding

1 Houtkerke (Houtkerque ), in de J6de eeuw
deel uitmakend van de
kasselrij Sint-Winoksbergen, is momenteel
een bescheiden dorp in
Frans-Vlaanderen, net
over de Frans-Bel~ische grens.
M. Backhouse, Beeldenstorm en bosgeuzen
in het Westkwartier
( 1566-1568): bijdrage
tot de geschiedenis van
de godsdiensttroebelen
der Zuidelijke Nederlanden in de XV/e
eeuw, in: Handelingen
van de Koninklijke
Geschied en Oudheidkundige Kring van
Kortrijk, nieuwe reeks,
38 (1971), 5-173.
3 E. De Coussemaker,
Troubles religieux du
XV/e siècle dans la
Flandre maritime,
Brugge, 1876, 4 vol.
4 Brugge, Rijksarchief,
Stad Brugge 620bis, f.
2v-7v. De hiernavolgende informatie gaat
terug op deze verhoren, tenzij anders
vermeld.

Tijdens het wonderjaar 1566 manifesteerde het protestantisme in het Westkwartier zich als een massabeweging. Deze
beweging werd gewelddadig teruggewezen en van het streven
naar religievrijheid werd niets gerealiseerd. De volgende jaren
verdween het protestantisme zelfs opnieuw in de klandestiniteit, ondergronds in de Nederlanden, georganiseerd binnen
vluchtelingenkerken in het buitenland. Vanaf 1567 groeiden
plannen om vanuit dat buitenland en terugvallend op de
ondergrondse kernen in het thuisland alsnog het protestantisme zijn plaats te geven. Binnen dit streven kaderen de acties
van een gewelddadige verzetsbeweging in het Westkwartier.
Dit bosgeuzenverzet, met als speerpunt Hondschote, en met
ankerpunten in de Engelse havensteden Sandwich en Norwich, liet vooral van zich spreken in de jaren 1567-1569.
Het verhaal en de achterliggende organisatie en motieven van
deze zogenaamde bosgeuzen werden reeds uitvoerig bestudeerd, in zijn meest definitieve vorm door Marcel Backhouse
in 1971. 2 De grondigheid van deze laatste studie verklaart
waarom de voorbije jaren dit onderwerp is blijven rusten. Ook
deze bijdrage wil niet meer zijn dan de uitwerking van een
concrete casus van het bosgeuzenverzet, op basis van documenten die niet werden uitgegeven door Edmond De Coussemaker, 3 en evenmin bekend waren aan Marcel Backhouse.
Deze casus betreft de moord op de pastoor van Houtkerke
door een groep bosgeuzen op 31 december 1568. Deze terreurdaad wordt gedocumenteerd door het verhoor van vier
verdachten, in de schepenkamer en de gevangenis van Brugge,
tussen november 1568 en februari 1569. 4
De moord op de pastoor van Houtkerke

De terreur van de bosgeuzen richtte zich naar wie de protestantisering in het Westkwartier in de weg stond. Dit verklaart
waarom bij voorrang gerechtsdienaars en parochiepastoors
in beeld kwamen. Parochiegeestelijken werden niet zozeer
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gezien als pleitbezorgers van de oude, Roomse religieuze orde,
wel als medewerkers aan de repressieve politiek van het
Spaanse en katholieke bewind. Dierik Bentin, de pastoor van
Houtkerke, was één van de zielenherders die een actieve rol
speelden in dit repressieve klimaat. Dit leidde tot vergelding,
eerst op 22 november 1567 toen een groep bosgeuzen hem
aanrandde en zijn oren afsneed. Het was de eerste gewelddadige actie van een lange reeks tijdens de wintermaanden
1567-1568. Inwoners van Houtkerke zelf speelden daarin een
actieve rol. Enkele weken later werden politiedienaars van de
souverein-baljuw die in Houtkerke op onderzoek uitgingen,
in een hinderlaag gelokt en gedood. Kort daarop, op 31
december 1568, was de pastoor opnieuw aan de beurt.
Ongeveer twee weken voor deze moord, inde kersdaghen oft
wyntersche mesdagen, kwamen enkele mannen samen bij
Antoon Vierendeel, in zijn dreve naast de kerk, of op het kerkhof rechtover de dreef. Deze bijeenkomst was geheim; de
mannen ontmoetten elkaar tussen donckere en licht. Plaats
van het gebeuren is wellicht Houtkerke.
Wie aanwezig was, is niet helemaal duidelijk. In elk geval
waren daar Clais de Costere en Maarten Trier (Tryere); misschien ook Jan de Plantere. Vierendeel liet weten dat de pastoor van Houtkerke diende vermoord te worden, omdat dese
prochipape es een groot vervolghere vande broeders. Trier en
De Costere suggereerden om deze opdracht door enkele
Hondschotenaren te laten uitvoeren. Trier weigerde daartoe
naar Honschote te gaan waarop Cent de Werfmaecker, alias
Cent Ougstlandt, het op zich nam in Hondschote de contacten te leggen. 5 Clais de Costere zal dit later hardnekkig ontkennen en volharden in het aanwijzen van Trier als de man
die last nam de knechten te Honscote te halen omme den pastoor van Houtkercke van cante te he/pene.
Een week later was er dan een nieuwe bijeenkomst, nu op de
weide (bilck) van Clais de Costere. Daar waren ongeveer zes
mannen samen; De Costere herkende Maarten Trier uit Houtkerke, Pieter Waels uit Houtkerke maar ondergedoken in
Hondschote, en Jan Camerlynck, eveneens uit Hondschote.
Volgens Clais de Costere kregen de moordplannen hier hun
definifieve vorm. Het was Pieter Waels die het woord voerde,
en de groep vervolgens op sleeptouw nam. Camerlynck, tijdens zijn tweede verhoor op 17 oktober 1568, situeerde deze
vergadering daags voor de moordaanslag, en ten huize van
Maarten Trier. Trier daarentegen - steeds er op uit om zijn
aandeel in deze zaak te minimaliseren - bekende later dat hier
veel meer mensen aanwezig waren - een dertigtal - en dat hier
andere beslissingen werden genomen: het plat branden van
Roesbrugge en het spolierene van het huis van Pieter Lotins,
waar een bruiloft werd gehouden. In elk geval is het zo dat

5 Het is niet duidelijk
of Vincent de Werfmaecker op deze vergadering aanwezig was
of pas later door Trier
daarover werd aangesproken. Reeds begin
januari 1568 waren de
medewerkers van de
kasselrijbaljuw van
Sint-Winoksbergen
hem op het spoor. Het
is tijdens deze razzia
dat deze baljuwknechten bij verrassing
werden overvallen en
gedood in een herberg
in Roesbrugge op 9
januari 1568: E. De
Coussemaker, op.cit.,
III, 227-228. In ander
bronnen wordt hij
genoemd: Vincent
Woestlandt alias Velghemaker. In een lijst
van 1568 staat hij
vermeld bij de geëxecuteerden: E. De
Coussemaker, op.cit.,
III, 244.

enkele weken voor deze vergadering een groep bosgeuzen als
ongenode gasten op de boerderij van Clais de Costere in
Houtkerke hadden overnacht, twaelf ghezellen die hy niet en
kende. Bosgeuzen, op missie doorheen het Westkwartier,
zochten wel vaker schuren op om veilig de nacht door te brengen. Wellicht stond Clais de Costere bekend als hun zaak
genegen.
In de vroege morgen van oudejaarsdag 1568 werd het plan
uitgevoerd. Een zevental bosgeuzen gijzelden eerst de onderpastoor, die hen tot bij de pastoor bracht. De parochieherder
kon zijn pastorie ontvluchten, al door een walgracht, maar
viel toch in handen van de bende. De pastoor werd bijzonder
zwaar aangepakt. Zijn armen en benen werden gebroken en
zijn lichaam met dolksteken bewerkt. Vervolgens werd hij de
schedel ingeslagen. 6 Het is weinig waarschijnlijk dat Trier en
De Costere aanwezig waren.
Context, motieven, initiatiefnemers, deelnemers

6

Een gedetailleerd
relaas van de aanslag
bij: J. Opdedrinck,
Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der
XVIde eeuw of den
geuzentijd, Brugge,
1898, 94 (naar: M.C.
De Laroière, Histoire
des troubles religieux
dans Ie Nord de la
France, Brussel, 1863,
259-261). Zie ook: E.
de Moreau, Prêtres
tués par les gueux,
1566-1582, in: Nouvelle revue théologique, 69 (1947),
785-812.

De moord op de pastoor van Houtkerke vormde een schakel
in een ketting van gewelddadige terreuracties in het Westkwartier, van november 1567 tot februari 1568. Deze acties
werden gepatroneerd door de lagere calvinistische adel en de
calvinistische consistories; op het terrein waren de operaties
in handen van Jan Camerlynck uit Hondschote, die beschikte
over een groep rebellen die zich de voorbije jaren actief in de
opstand hadden gemanifesteerd. De link tussen deze adel,
vooral Jacob van Huele, en Jan Camerlynck werd gelegd in
oktober 1567 door Pieter Waels, die in opdracht van Van
Huele Camerlynck contacteerde. Gedurende de volgende
maanden bleef Waels de contactpersoon tussen de lagere adel
en Camerlyncks operationele bende. Einde februari keerde
H uele terug naar Engeland, en kwam een einde aan de terreur
in het Westkwartier. De terreuracties waren bedoeld als bliksemafleiders voor een militaire invasie in het Westkwartier
vanuit Engeland en Frankrijk, een invasie die een begin van
uitvoering kreeg maar uiteindelijk werd verijdeld door de
overwachte arrestatie op 1 maart 1568 van één van de militaire leiders, Hendrik van Nédonchel, heer van Hannecamps.
Antoon Vierendeel

In dit komplot gaat het initiatief van An toon Vierendeel uit.
Het besluit om de pastoor te vermoorden, is zijn verantwoordelijkheid. Zichtent dat dese pape zijn hooren afghesneeden
zyn, wy en kannen gheen huus daeremede houden, het waere
goet dat men hem van cante hielpe. Zelf gaf Vierendeel toe,
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enkele weken voor de moord, de pastoor te hebben opgezocht
en met hem, op het kerkhof, woorden te hebben gehad. Vierendeel hekelde de pastoor met de woorden: 'Als je mij wil
aanklagen, doe het dan bij de justitie, niet achter mijn rug'. 7
Hij is het ook die op bosgeuzenvergadering op de weide van
Clais de Costere de aanwezigen toespreekt. Het is ook Vierendeel die zijn handlangers aanstelt, en vervolgens in ruil
voor bewezen diensten hun schulden aan hem wegzuivert. Dat
geldt onder meer voor Maarten Trier. Verder blijft hij op de
achtergrond. Ook toen zijn medestanders werden vastgezet,
deed hij een poging om buiten beeld te blijven. Maarten Trier
vertelde zijn verhoorders dat, toen hij werd gevangen gezet in
Sint-Winoksbergen, Vierendeel vanuit Poperinge een bode
stuurde om hem te vermanen zijn naam niet te noemen, dat
hy van Anthuenis [Vierendeel] niet clachtich vallen en zoude.
Vierendeel, die wellicht ook in Houtkerke woonde, werd tot
nog toe niet als bosgeuzenleider geïdentificeerd. Toch bleef
hij niet volledig buiten beeld. Jan de Visch, de assitent van de
souverein-baljuw en bijzonder actief in het Westkwartier,
noemde in oktober 1568 Vierendeel onder de mannen van wie
hij vermoedde dat ze een rol achter de schermen hadden
gespeeld. 8 Zijn dubbelzinnige rol werd onder meer in de hand
gewerkt door het uitoefenen van overheidsambten. Zo was
hij omstreeks de jaren 1559 baljuw van de stad en de kasselrij
Belle geweest. In deze periode bereikten de Raad van Vlaanderen onheilspellende berichten over intense nieuwgezinde
activiteiten in dit gebied. Vierendeel deed er alles aan om deze
zaak te minimaliseren. 9
Het is niet bekend in welke mate hij verwant is aan Jacob
Vierendeel, een koopman uit Steenvoorde die tijdens het wonderjaar 1566 soms naar Brugge reisde en op de hoogte was
van de plannen om met de opbrengsten van het goudguldensrekwest calvinistische milities te bewapenen. 10 Hij werd uit de
Nederlanden verbannen - tot zijn geconfisqueerde goederen
behoorden voor ruim 93 pond uitstaande schulden 11 - en
vluchtte naar Engeland. In maart 1570 was hij enkele malen
te gast bij de calvinistische edellieden Charles Vasquez en
Jacob van Huele in Londen en ten laatste in 1573 maakte hij
deel uit van de Nederlanstalige vluchtelingengemeente in
Sandwich. 12
Antoon Vierendeel had - althans in het verhaal van Maarten
Trier - in nog meer acties de hand. Aan Trier liet hij zich
ontvallen dat hij wilde dat de aultaeren ende al datter inde
kerkcke was, dat tzelve hadde om verre ghesmeten gheweest.
Later voerden enkele bosgeuzen een raid uit op de gevangenis
van Roesbrugge om de gevangen geloofsgenoot Hans de
Peestre (Pestere) te bevrijden. Jan de Goos, de schoonbroer
van de gevangene, kwam daartoe steun zoeken bij Vierendeel.

7 Vierendeel gaf als
getuigen van deze
confrontatie op:
Malen Malegheer uit
Houtkerke en Maeillaert Meersenier.
s Jan de Visch aan
Cornelis Piels, baljuw
van Hondschote, 23
oktober 1568: E. De
Coussemaker, op.cit.,
III, 100.
9 E. De Coussemaker,
of-cit., I, 71-73.
1 A.C. De Schrevel,
Troubles re/igieux du
XV/me siècle au quartier de Bruges, 15661568, Brugge, 1894,
378.
11 E. De Coussemaker,
op.cit., III, 318. 1, 330.
Zie A.L.E. Verheyden,
Le Conseil des Troubles: liste des condamnés ( 1567-1573),
Brussel, 1561, nr.
11.602.
12 L. Vandamme, Een
edelman uit het Westkwartier in Engeland:
Charles Vasque::
(1568-1578), in: J.
Decaestecker (ed.),
Het beloofde land:
acht opstellen over
werken, geloven en
vluchten tijden de
XVIde en XVIIde
eeuw, Dikkebus, 1992,
160; M. Backhouse,
De Vlaamse vluchtelingenkerk in Sandwich in
1573: een derde manuscript uit het British
Museum, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, 148
(1982), 240.

lek zal maecken dat hy zal uut gheraecken, was het moedige
antwoord van de bosgeuzenleider. Maerc Haghebaert die vervolgens aan deze raid meewerkte, verklaarde later door Vierendeel te zijn betaald, een goudstuk.

Backhouse ging er nog van uit dat moord op de pastoor van
Houtkerke uitging van Pieter Waels, die uit was op een persoonlijke afrekening. 13 Ook de rijkdom van deze parochieherder - in
zijn huis werd 240 gulden aangetroffen - zou afgunst hebben
gewekt. 14 Deze nieuwe documenten spreken dit tegen, zowel wat
betreft de initiatiefnemers als wat betreft de motieven.
Andere betrokkenen
Camerlynck noemde
wel, tijdens zijn vijfde
verhoor op 15 november 1568, Pieter Waels
in één adem met Trier
en De Costere. Deze
aantijging werd ook
opgenomen in het
vonnis waarmee de
schepenbank van
Hondschote hem op
16 februari 1574 (n.s.)
ter dood veroordeelde.
E. De Coussemaker,
of.cit., IV, 223-228.
1
M. Backhouse,
Beeldenstorm, 136.
15 M. Backhouse,
Dokumenten betreffende de godsdiensttroebelen in het
Westkwartier: Jan
Camerlynck en tien
zijner gezellen voor de
Ieperse vierschaar
( 1568-1569), in: Handelingen van de
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis,
138 (1972), 144.
16 M. Backhouse, art.
cit" 147-148, 174.
17 M. Backhouse, art.
cit" 221-222.
18
Over Camerlynck:
M. Backhouse, art.cit.
Over Pieter Waels: G.
Schoonaert, Bijdrage
tot de 16de_eeuwse
familiegeschiedschrijving in het Westkwartier: Pieter Waels
en Henry de Turcq, in:
Westhoek: genealogsichjaarboek, V
(1988), 129-136.
19 Zie noot 8.
13

Maarten Trier en Clais de Costere waren de tussenpersonen.
Jan Camerlynck liet beide namen vallen tijdens zijn verhoor
op 2 oktober 1568 in Ieper, toen hij zijn aandeel in de eerste
aanslag op de pastoor van Houtkerke bekende. Volgens
Camerlynck gebeurde de eerste aanslag op instigatie van deze
beide inwoners van Houtkerke, segghende dat de voornoemde
prochiepape was een groot tiran. 15
Clais de Costere was afkomstig uit Winnezele en woonde in
Houtkerke. Wellicht was hij een boer: er werd bijeengekomen
op zijn bilck of zijn hof en eerder brachten een groepje bosgeuzen de nacht door in zijn schuur. Op de dag van de moord
op de pastoor was hij in zijn schuur aan het dorsen, een winterse activiteit. Ook Jan de Plantere woonde in Houtkerke.
Hij was afkomstig van Herzele maar verbleef op het moment
van zijn arrestatie - najaar 1568 - reeds in Brugge.
Camerlynck en Waels, de contactpersonen uit Hondschote,
recruteerden de uitvoerders van het moordplan onder hun
medestanders. Zij bleven ook de woordvoerders van deze
groep. Camerlynck liet later tijdens zijn verhoor zeven à acht
namen van deze "gezellen uit Hondschote" vallen, namen die
Vincent de Werfmaecker, zelf aanwezig, hem had medegedeeld. Pas tijdens zijn tweede verhoor gaf Camerlynck toe
zelf aanwezig te zijn geweest. 16 Ook Joos Winnebroodt, aanwezig bij de moord en later samen met Camerlynck gearresteerd en verhoord, herinnerde zich de voornaamste
uitvoerders. 17 Ook uit andere bronnen blijkt het leiderschap
van Camerlynck en Waels binnen de bosgeuzenbeweging. 18
Waels, Trier, De Costere en De Plantere, wellicht ook Vierendeel, woonden allen in Houtkerke. Dat maakte dit dorp tot
een van de brandhaarden van het verzet tegen het gerechtelijke
apparaat en katholieke bedienaars. Ghy ziet wel dat uut Houtkerke den eersten oorspronck es ghecommen van veel quaets in
dit quartier gheschiedt, merkte Jan de Visch toen op, de ijverige
assistent van de souverein-baljuw in het Westkwartier. 19
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Verhoren en terechtstellingen

De arrestatie van Trier en zijn gevangenschap in Sint-Winoksbergen zorgden voor opheldering in deze zaak. Hij werd door
de lokale schepenbank verhoord op 18 en 20december1568. 20
De Costere van zijn kant werd gevangen door de souverein
baljuw en in Brugge vastgezet. Antoon Vierendeel en Jan de
Plantere tenslotte kwamen eveneens in de Brugse stadsgevangenis terecht; zij waren de gevangenen van de Brugse schout.
182

De omstandigheden van deze arrestaties zijn niet precies
bekend. Wellicht vielen zij samen met een reeks aanhoudingen
die volgden op het vangen van Jan Camerlynck en medestanders, toen ze op 20 september 1568, vanuit Engeland en met
een duidelijke missie op zak, in Oostende voet aan wal zetten.
Dit leidde tot bekentenissen, en uiteindelijk tot de terechtstelling van Camerlynck, op 20 november 1568 in Ieper. Tijdens
zijn verhoren, van 2 oktober tot 20 november 1568, lichtte
Camerlynck zijn ondervragers in over de rol die Maarten
Trier in de zaak van de moord op de pastoor van Houtkerke
had gespeeld. Meteen organiseerden de politiediensten een
grondige speurtocht in de kasselrij Sint-Winoksbergen; kort
daarop werd Trier in Ghyvelde gearresteerd. 21 Het is goed
mogelijk dat ook de andere arrestaties het gevolg waren van
Camerlyncks bekentenissen.
Van de vier arrestanten in verband met de moord op de pastoor
van Houtkerke - Clais de Costere, Maarten Trier, Jan de Plantere en Antoon Vierendeel - ging enkel De Costere vlot tot
bekentenissen over. Dat hij in dit ganse verhaal enkel een
tweede plansrol vervulde, zal hierbij hebben meegespeeld. Het
eerste geregistreerde verhoor vond plaats in de schepenkamer
van het Brugse stadhuis, op 6 november 1568. 22 Antoon Vierendeel, die hardnekkig ontkende ook maar iemand aangesproken te hebben om de pastoor van Houtkerke te vermoorden,
werd er geconfronteerd met Clais de Costere, die het hele verhaal met veel details uiteenzette. Later in de maand november
en op basis van de bekentenissen van De Costere trok de Brugse
pensionaris Gillis Wijts naar Sint-Winoksbergen, om Trier
daerup scherpelick te ondervraghene ende examinerene. 23

In januari 1569 werd Trier, onder sterke beveiliging, tijdelijk
naar Brugge overgebracht om te worden geconfronteerd met
de "Brugse" gevangenen. 24 Trier wijst er Vierendeel aan als
bedenker van het komplot en bij het uit elkaar gaan roept hij
Vierendeel nog na: lek hebbe ghenouch voor u gheleeden, ic en
kant niet langher houdene staende. Koele berekening of emotionele uitroep?
Het heeft er alle schijn van dat Trier effectief als de rechterhand van Vierendeel is opgetreden. Maar hij slaagt erin om

20
E. De Coussemaker,
op.cit., III, 300.
21 E. De Coussemaker,
Of cit., III, 325.
2- Geregistreerd op
folio 2v (zie noot 4).
Het crimineel examinatieboek daaraan
voorafgaand, met
wellicht het begin van
de verhoren, bleef niet
bewaard.
23 Brugge, Stadsarchief, Oud archief,
118, Secrete Resolutieboek 1565-69, f. 209v
(17.11.1568).
24
Maarten Trier werd
per wagen naar
Brugge gevoerd. Hij
was vergezeld van een
officiële delegatie uit
Sint-Winoksbergen die
alle Brugse verhoren
bijhielden en in
Brugge over deze zaak
overlegden met rechtsgeleerden. Deze delegatie bestond uit de
poortbaljuw Jan Willaert, de keurheer
Hendrik Colen, en de
tafelhouder Jacob van
den Briaerde: E. De
Coussemaker, op.cit.,
III, 305 (kasselrijrekening Sint-Winoksbergen 1568-1569).

25

Brugge, Stadsarchief, Oud archief,
118, Secrete Resolutieboek 1565-69, f. 217r.
Op 15 en 17 januari
1569, na zijn terugkeer
uit Brugge, was Trier
verhoord geworden
door de schepenbank
van Sint-Winoksbergen: E. De Coussemaker, op.cit., III, 300.
26 E. De Coussemaker,
of cit., III, 302-303.
2
21januari1569 was
een vrijdag; de ondervraging werd voorzien
op de eerstvolgende
vrijdag, de dag van de
terechtstelling, dus 28
januari 1569. In een
lijst van 1568 (o.s.)
staat hij vermeld bij de
geëxecuteerden: E. De
Coussemaker, op.cit.,
III, 244, 325. A.L.E.
Verheyden, op.cit., nr.
9.929.
28 Brugge, Stadsarchief, Oud archief,
118, Secrete Resolutieboek 1565-69, f. 227r.
29
Brussel, Algemeen
Rijksarchief,
Rekenkamer 13.785:
rekening Brugse
schout, 1568-1570, f.
5v (boete van 22 pond
4 schellingen 3 groten). Van Vierendeel is
nog een ongedateerd
rekwest aan de Brugse
stadsmagistraat
bewaard, waarin hij
zijn slechte fysieke toestand duer de herpijninghe aanhaalt om
uuten blockhuuse zal
mueghen gehouden zijn
en dat zijn huusvrouwe
bij hem zal mueghen
toeganck hebben:
Brugge, Stadsarchief,
Oud archief, 111 :
Diversen 1567-68. Zie
verder Brugge, Stadsarchief, Oud archief,
118, Secrete Resolutieboek 1565-69, f. 235.
30 Brugge, Stadsarchief,
Oud archief, 118,
Secrete Resolutieboek
1565-69, f. 215r. Hij
komt niet voor in
A.L.E. Verheyden, Het
Brugsche martyrolo-

zijn rol te minimaliseren. Camerlynck kent hij wel maar
enkel omdat hij - lange tijd voor de moord - op zijn adres
in Hondschote graan leverde, door Camerlyncks vrouw
besteld. De dagen van de moord was hij trouwens op weg
naar Gent met klinkende munt, als gevolg van een proces
dat hij korte tijd eerder in Gent had gevoerd. Na zijn verhoor en confessie in de Brugse schepenzaal, 10 januari 1569,
viel hij op zijn knieën en vroeg God en en zijn ondervragers
om vergiffenis en gratie. Terug in Sint-Winoksbergen lijkt
hij, kort voor zijn terechtstelling, zijn aantijgingen tegenover Vierendeel opnieuw te hebben ingetrokken. Dit noopte
de Brugse wetsheren op 21 januari tot het sturen van hun
pensionaris naar Sint-Winoksbergen om Trier nog een laatste maal aan de tand te voelen. 25 Op 28 januari 1569 tenslotte werd Maarten Trier, omwille van zijn aandeel in de
moord op de pastoor van Houtkerke en zijn medewerking
metten quaeden hoop van Camerlynck, 26 in Sint-Winoksbergen geëxecuteerd op de brandstapel. 27
Vooral Vierendeel hield stand. Hij overleefde de confrontaties
met Clais de Costere en Maarten Trier die beiden hem als
brein achter het komplot hadden aangewezen. Na de confronatie met Trier in de Brugse schepenzaal, werd hij in de
namiddag naar de folterkamer overgebracht van het Steen.
Eerst werd hij op de bank ghepynet met watere, vervolgens
gehangen in de polye ende ghepint met roeden up zyn naect lyf
Vierendeel bekende niet, maar de Brugse gerechtelijke instanties lieten niet af Nog op 8 maart gaven ze de Brugse pensionaris Michiel de Muelenaere de opdracht om naar
Sint-Winoksbergen te reizen, om daar inlichtingen in te winnen tot laste ende ontlastynghe van Vierendeel en De Plantere. 28 Uiteindelijk werd Vierendeel, intussen een gebroken
man, met een boete bedacht. 29
Uit het verhoor van Jan de Plan tere blijkt zijn ondergeschikte
rol. Ook onder tortuur wilde hij enkel bekennen dat hij op de
eerste vergadering bij Jan Vierendeel aanwezig was. Wellicht
kon hij zonder meer vrijuit gaan.
Clais de Costere die, zoals gezegd en wellicht als eerste, tot
bekentenissen overging en deze ook staande hield in de verschillende confrontaties, schoot er wel het leven bij in. Op
verzoek van de souverein-baljuw werd hij op 14 januari 1569,
dus enkele dagen na het afsluiten van de verhoren, op de
brandstapel terechtgesteld, op het Brugse burgplein. 30

gium (12 oktober 1527-7 augustus 1573 ), Brussel, 1944.
In een lijst van 1568 (o.s.) staat hij vermeld bij de geëxecuteerden: E. De Coussemaker, op.cit., III, 244
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Ypres-la-morte ?
Reizigers en hun impressies over de stad Ieper

KRISTOF PAPIN
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In de loop der eeuwen hebben vele honderdduizenden toeristen de stad leper bezocht. Dankzij - het is een eufemisme - de
Eerste Wereldoorlog wordt de stad op vandaag nog steeds
overspoeld door tienduizenden Engelse toeristen die zich vergapen aan de stad en haar oorlogsverleden. Toch zijn zij niet
de eersten geweest die de stad bezochten.
Wat een geboren Poperingenaar van Ieper denkt is genoegzaam bekend. Maar welke impressie liet de stad na bij bezoekers die de stad pakweg in de 18de en 19de eeuw bezochten?
Het toerisme zoals we dat nu kennen bestond niet en vreemde
reizigers die uit interesse een bepaalde streek bezochten waren
zeldzaam. Diegenen die er een reisverslag van nalieten waren
nog zeldzamer. Deze reisverslagen zijn evenwel een onnavolgbare bron van informatie over hoe een buitenstaander over
een stad of streek dacht.
Reisverhalen zijn bekend vanaf de middeleeuwen waarbij
hoofdzakelijk reizigers naar het heilig land een schriftelijk
verslag nalieten van hun reisonderneming. In de l 6de eeuw
lijkt het genre wat in ongenade te vallen maar in de l 7de, l 8de
maar vooral l 9de eeuw is het een fel beoefend concept. Zeker
in de l 9de eeuw werden vele van deze reisverhalen reeds gepubliceerd net na het schrijven van het reisverslag door de reiziger. Dat was nieuw en was een voorbode voor het opkomend
toerisme vanaf het eind van de l 9de eeuw.
De stad Ieper was niet bepaald een gegeerde plaats voor
reizigers. Uit de bekende reisliteratuur weten we dat amper
enkele reizigers het de moeite waard vonden om de stad te
bezoeken en dan meestal nog als een tussenstop. Van 23 tot
25 juli 1720 verbleef er een (anonieme) Engelse toerist. Hij
vond Ieper 'a pretty large town but not much inhabited'. Hij
was er duidelijk uit militaire doeleinden want bezoekt er de
vestingen en wijst er op dat de vesting in tijden van oorlog
20.000 man nodig heeft om zich te verdedigen. De kathedraal komt aan bod met het graf van Jansenius, maar het
vervolg van zijn verhaal zal kunsthistorici doen duizelen.

Het eerste olieverfpaneel van Van Eyck in de Ieperse kathedraal
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De onbekende re1z1ger beweert dat er rechts naast het
hoofdaltaar een schilderij van Maria met de verlosser in haar
armen hing, het eerste olieverfschilderij van de hand van Van
Eyck ! De inscriptie luidde 'hic jacet dominus Nicolaus Migena
quondam prepositus hujus ecclesiae per Johannem de Heeken,
pictorem ducis Burgundiae anno 1091 ( 1441) 6 of April in
choro positus anno 1441 '. De bezoeker was ontegensprekelijk
in de wolken over dit kunstwerk 'the more one looks at it, the
more work one discovers, as many beasts of all sorts running
through a wood that makes the landscape of the piece, etc.'. Dit
schilderij genoemd de Van Maelbeke virgin dat gemaakt was
voor de proost van het kathedraalkapittel verdween tijdens
de Franse Revolutie.

De ] 7de eeuwse kopie van het
Van Maelbeke-triptiek uit Ieper.

Nog was zijn verwondering over de kunstschatten in de kathedraal niet over. Halfweg de kathedraal bemerkte hij tegen een
pilaar een (gesloten) tryptiek van Adam en Eva 'which is kept
shut up by reason of its indecency, though the natura! parts are
covereá. Preuts als hij was bemerkte hij wel dat de kleuren er
zeer oud uit zagen en het allicht een werk van Quinten Metsys
(of zelfs van een oudere schilder) betrof. De man merkte zelfs
op dat er in de sacristie vele mooie ornamenten te bezichtigen
waren. Vreemd dat iemand die wellicht uit militair oogpunt
de stad kwam bezoeken zoveel oog had voor de kunstwerken
in de kathedraal (maar schijnbaar zweeg over de lakenhallen).
Het meest verwonderlijk is dat een bezoeker in 1720 een schilderij van Van Eyck zo hoog inschat. De Vlaamse Primitieven
waren in die periode allerminst gegeerd en verworden tot
ordinaire rommel. Het zou duren tot het eind van de 19cte
eeuw eer er terug interesse kwam in hun werk 1• Nu, hij

1
In 1751 werd er een
eerste gids voor kunstminnend Vlaanderen
uitgegeven waar Ieper
ook ter sprake komt,
met schilderijen in de
kathedraal, St.-Pieterskerk, St.-Jacobskerk, de Paters
Jezuïeten, de Recolletten, Nonnebossen en
de Carmelietessen.
Over een van Eyck
evenwel geen spoor.
Erik Duverger en Lori
van Biervliet (ed.),
Beschrijvinge. Een
eerste nederlandstalige
gids voor kunstminnaars in Brabant en
Vlaanderen, 1751, p.
61-62. Pas met de
grote Primitievententoonstelling te Brugge
kwam ook in de literatuur het onderzoek
naar dit paneel op
gang. W.H. James
Weale, An Ypres Picture, in: Burlington
Magazine for Connaisseurs, vol. 8, n°32,
1905, p 130, 134-135.
Leo van Puyvelde, Jan
van Eyck's last 1rork.
in: Burlington Magazine for Connaisseurs,
vol. 56, p. 2-5, 8-9.
Otto Wertheimer &
David P. Berenberg,
Jan van Eyck's
madonna of Ypres, in:
Parnassus, vol. 211,
1930. p. 9-10. Recent,
in het februarinummer
van hetzelfde Burlington Magazine verscheen opnieuw een
bijdrage over dit
paneel, nu van de
hand van Susan Frances Jones.

logeerde in 'de Cerf' wat hij een 'pretty good house' vond. Voor
Ieper had hij bijzonder veel aandacht. Poperinge vond hij 'a
large village' maar hij vond het zicht dat hij had vanuit het
Recollettenklooster op de Wouwen berg bij Kassei 'one of the
finest views perhaps in the world'. Dat dit eerder was ingegeven
door het feit dat hij bij mooi weer 'zijn' Dover kon zien zal
allicht een stuk de waarheid benaderen 2 .
De meeste bezoekers die de stad Ieper aandeden liepen ze
eerder voorbij dan er stil te staan bij zijn bezienswaardigheden. Er zijn er weinig die een echte beschrijving nalieten, zoals
bvb.in 1789 een Britse marine-officier3•
De l 9de eeuw zou een nieuwe vorm van reizigers brengen.
Liefhebbers van kunst gingen op zoek naar ongekende schatten en eerdere verslagen prikkelden deze eerste toeristen.
Daarnaast waren er rijken die op reis gingen als vorm van
vermaak. Eén daarvan was Percy Hetherington Fitzgerald
(1834-1925) die bij een Londense uitgever in 1887 het 'A day's
tour: ajourney through France and Belgium by Calais, Tournay,
Orchies, Douai, Arras, Béthune, Lille, Comines, Ypres, Hazebrouck, Bergues and St.-Omer with a few sketches' publiceerde4.

2

Kees van Strien,
Touring the Low Countries. Accounts of
British Travellers,
1660-1720, Amsterdam University Press,
1998, p. 215-220.
3 Kees van Strien, De
ontdekking van de
Nederlanden. Britse en
Franse reizigers in
Holland en Vlaanderen, 1750-1795,
Utrecht, 2001, p. 277.
4 Exemplaar in Parijs,
Bibliothèque Nationale
de France, 34013286.

De tekst hier in vertaling aanbieden zou de schrijver te veel
geweld aandoen. 'But who could live in a Dead City, even for
a day ?' schreef hij over Ieper. De man voelde zich allesbehalve op 'zijn gemak' in de stad, maar was in de wolken over
de lakenhalle, overigens het enige gebouw dat hij uitvoerig
beschrijft. Het half Italian-gebouw dat er aan hing (het Nieuwerck dus) vond hij maar 'bizarre arrangements' maar niet
uitzonderlijk in Vlaanderen. Maar. Hij vond er evenwel weinig of geen cafés of restaurants en dat stoorde hem in de stad
nog het meest van al. Zijn verslag is zo typisch dat we het
hierbij in facsimile voor de lezer bijgeven.
In 1892 publiceerde Georges Rodenbach zijn overbekende
roman 'Bruges-la-Morte'. Percy Fitzgerald had vijf jaar vroeger dezelfde impressies, maar dan over Ieper, aan het papier
toevertrouwd.

l 8?

Franse primitieven met
Ieperse wortels 1

1 Geraadpleegde bronnen voor de tekst:
www.louvre.fr/francais/presse/archives/
expos/dpprirnl. pdf;
www.louvre.fr/francais/presse/archives/
expos/dpprim2. pdf;
www.unifr.ch/art/bibl
vorl_fouquet_ws_
0203.htm
2 Dit is trouwens ook
de titel van de tentoonstellingscatalogus:
D. Thiébaud, Ph.
Lorentz en F.-R. Martin, Primiti.fs français:
découvertes et redécouvertes, Parijs, 2004,
waarvan L.van Biervliet onlangs een uitstekende
boekbespreking gepubliceerd heeft in Biekorf, 2004, nr. 3, p.
294.
3 Die vroegere, ietwat
chauvinistische zienswijze, werd nog met
vuur en vlam vertolkt
door Henri Bouchot
in zijn catalogus van
de tentoonstelling Les
Primiti.fs Français die
in 1904 Uaar op jaar
een eeuw vroeger dan
de recente) in Parijs
gehouden werd. De
baanbrekende nieuwe
zienswijze daarentegen
komt duidelijk aan
bod in de catalogus
door François Avril en
Nicole Reynaud van
de tentoonstelling Les
manuscrits à peintures
en France ( 14401520), die in 1993
gehouden werd in
Parijs (Bibliothèque
Nationale).
4 Dergelijke naamsveranderingen waren
natuurlijk nog mogelijk in een tijd toen
toenamen nog niet
vast en erfelijk waren.

WILFRIED BEELE
189

In het Parijse Musée du Louvre is er van 27 februari tot 17
mei 2004 een opzienbarende tentoonstelling geweest over de
Franse Primitieven, onder de titel Primitifs français. Découvertes et redécouvertes2 . Op zichzelf zou dat voor ons zo goed
als irrelevant geweest zijn, ware het niet dat daar een aantal
werken aan bod gekomen zijn van een schildersdynastie met
de toenaam d' Ypres, die in de loop der eeuwen in de anonimiteit verzeild geraakt was.

Vooral in de laatste drie decennia is daar evenwel een kentering in gekomen, dankzij een aantal diepgaande studies over
de Franse schilderkunst, die kort na het einde van de Honderdjarige Oorlog een pijlsnelle opgang gekend had.
Terwijl de Franse deskundigen er een eeuw geleden nog heilig
van overtuigd waren dat die bloeiperiode volledig autonoom
tot stand gekomen was, is men nu noodgedwongen gaan
beseffen in welke mate ook uitheemse invloeden daar een rol
gespeeld hebben 3 . Vooral die van het Noorden is daarbij
opvallend groot geweest, o.m. dankzij het werk van een drietal Parijse kunstenaars, van wie de herkomst tot op heden nog
een raadsel was. Ze werden in de vakliteratuur daarom respectievelijk de Maître de Dreux Budé, de Maître de Coëtivy
en de Maître des Très Petites Heures d'Anne de Bretagne
genoemd.
Nu blijkt echter dat er heel wat redenen zijn om die zo goed
als zeker te mogen vereenzelvigen met drie leden van één
schildersfamilie, die elkaar daar opgevolgd hebben. In de eerste generatie was dat een zekere André d'Ypres, die vermoedelijk van Amiens afkomstig was, in de tweede zijn zoon
Colin, die zelfs nog meestal Colin d' Amiens genoemd werd,
in de derde zijn kleinzoon Jean, die dan weer steevast de toenaam d'Ypres droeg4 . Dat was ook het geval voor zijn broer
Louis, die ook in Parijs als schilder bedrijvig geweest is, en zijn
andere broer Nicolas, die zich uiteindelijk gevestigd heeft in
Avignon, waar hij nog een zoon Antoine als opvolger gehad
zou hebben. Alleen werd hun naam daar meestal Dipre
gespeld, maar dat doet er allemaal niet toe.

Als de ondertitel van die tentoonstelling nu Découvertes et
redécouvertes luidde, dan was dat doordat er daarin veel aandacht besteed werd aan dat vernieuwend kunsthistorisch
onderzoek van de laatste decennia, waardoor men niet alleen
die onmiskenbare buitenlandse schatplichtigheid ontdekt
heeft, maar tegelijk ook onze schilders met Ieperse wortels
herontdekt.
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Hieronder wordt nu wat verder uitgeweid over hun werk,
aan de hand van hetgeen ik daarover op het Internet heb
kunnen vinden. Concreet wil dat zeggen dat ik het hier achtereenvolgens zal hebben over vader André, zoon Colin en
de kleinzonen Jean en Nicolas, meer bepaald de vier die in
die tentoonstelling met kunstwerken vertegenwoordigd
waren.
André d'Ypres

Na zijn jeugdjaren wellicht in Amiens doorgebracht te hebben, is hij in de leer gegaan in Doornik, waar hij in 1428 ingeschreven werd als meester in het schildersambacht.
Daar werkten in die tijd ook Robert Campin, beter bekend
als de Meester van Flémalle (1379-1444), alsook diens
beroemde leerling Rogier Van der Weijden (ca.1400-1464).
Het is dus best mogelijk dat zij zijn grote leermeesters geweest
zijn 5 .
Omstreeks 1435 zou hij dan teruggekeerd zijn naar Amiens
en er verbleven hebben tot 1445. Daarna verhuisde hij definitief naar Parijs, waar hij algauw voor een vernieuwende
Doornikse invloed zou zorgen.
Hij schilderde daar o.m. het fameuze werk, waardoor hij
eeuwen later als de Maître de Dreux Budé bekend zou worden. Dat was namelijk een triptiek met als schenkers Dreux
Budé, een hoog koninklijk ambtenaar, en zijn echtgenote
Jeanne Peschart, die hem in 1452 de opdracht toevertrouwden.
Als zijn onbetwistbaar meesterwerk geldt:
de Kruisiging van het Parlement van Parijs, een retabel in
olieverf op eikenhout, in 1452 besteld voor de Grote
Kamer van het Parlement van Parijs, met:
links van de gekruisigde Christus: de drie wenende
vrouwen, Sint-Jan de Doper en koning Lodewijk IX
de Heilige,
rechts van Hem: de apostel Johannes, Sint-Dionysius 6
en Karel de Grote,
in de achtergrond: een zicht op Parijs, met o.m. de
Seine, de Tour de Nesle, het Hótel du Petit-Bourbon
en het Louvre, toen nog het koninklijk paleis (afbeelding 1)

5 Robert Campin zou
zich ten laatste in 1410
in Doornik gevestigd
hebben en Rogier Van
der Weijden, die zich
omstreeks 1420 bij
hem als leerling liet
inschrijven en in 1428
meester werd, is van
daaruit vermoedelijk
in 1435 naar Brussel
vertrokken.
6 Volgens mijn op het
Internet geraadpleegde bron, betreft
het hier Sint-Dionysius de Areopagiet,
maar gezien de context denk ik veeleer
aan Sint-Dionysius
van Parijs, de eerste
bisschop van deze
stad.
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Afbeelding 1

Zeer bekend is uiteraard ook de reeds vermelde triptiek, die
tegenwoordig over drie musea verspreid is:
linkerluik: de Aanhouding van Christus met Dreux Budé
en zijn zoon Jean, voorgesteld door Sint-Kristoffel
(Bremen, collectie H.Bischoft),
middenluik: de Kruisiging van Christus, met behalve de
traditionele hoofdfiguren links van Christus' kruis ook
nog:
rechts daarvan: een heuse legereenheid met in de
voorgrond een paar soldaten die voor Zijn kleren dobbelen,
uiterst links achteraan: een kruiswegscène met Veronica,
uiterst rechts onderaan: Christus die Adam en Eva uit
het voorgeborchte bevrijdt,

uiterst rechts bovenaan: een helletafereel met een gulzig monster boven verdoemde zielen in een zengend
vuur (afbeelding 2)
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Afbeelding 2

rechterluik: de Verrijzenis van Christus met Jeanne Peschart en haar dochters Jacquette en Cathérine, voorgesteld
door Sint-Catharina
(Montpellier, Musée Fabre).
Vervolgens zijn er van hem nog een paar verrassende kleinodiën bewaard gebleven, o.a:
de Visitatie, één perkamenten folio uit een getijdenboek,
amper 18 x 13 cm
(Dijon, Musée des Beaux-Arts).
Bovendien worden hem ook nog twee verluchte boekwerken
toegeschreven:
het Livre des bonnes moeurs, besteld door een zekere Jean
Créquey, later in het bezit gekomen van de familie de
Croy
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek),
het Livre d'heures d'Jsabeau de Roubaix, dat van 1460
dateert
(Roubaix, Bibliothèque municipale).

Colin d' Amiens

Zoals ik hierboven al zei, is hij onder de toenaam d' Amiens
bekend gebleven, in tegenstelling tot zijn vader en zijn
zonen.
Na enige tijd ervaring opgedaan in het atelier van zijn vader
in Parijs, heeft hij hem daar op voortreffelijke wijze opgevolgd
en zelfs overtroffen. Hij mag blijkbaar terecht vereenzelvigd
worden met de anonieme kunstenaar die in de vakliteratuur
als de Maître de Coëtivy bekend staat, zo genoemd naar het
getijdenboek dat Olivier de Coëtivy bij hem besteld heeft. Dat
was de echtgenoot van Maria van Valois, een onechtelijke
dochter van koning Karel VII, die het tot Kamerheer van het
Hof geschopt had.
Tot aan zijn dood in 1495 heeft hij bijna een halve eeuw lang
zijn stempel gedrukt op de Parijse kunstenaarswereld. Vooral
zijn veelzijdige bedrijvigheid springt daarbij in het oog. Hij
was immers niet alleen miniatuur- en paneelschilder, maar
zou zich ook aan de beeldhouwkunst en de goudsmeedkunst
gewaagd hebben. Bovendien heeft hij ook enkele ontwerpen
gemaakt voor glasramen en wandtapijten.
Er worden hem tegenwoordig niet minder dan een 30-tal
bewaarde kunstwerken toegeschreven.
Als miniatuurschilder is hij vooral bekend door:
het hierboven al vermelde Getijdenboek van Olivier de
Coëtivy, waarnaar hij tot voor kort tegen beter weten in
genoemd werd
(Wenen, Nationalbibliothek),
zijn Heures de Rivoire, een verlucht getijdenboek, dat van
tussen 1465 en 1470 dateert
(Parijs, Bibliothèque nationale de France),
een verlucht handschrift van 116 folio's met een Franse
vertaling door Jean de Meun van Boëtius"'De consolatione philosophiae"
(Parijs, Bibliothèque nationale de France).
Van zijn werk als paneelschilder zou alleen nog zijn meesterwerk bewaard gebleven zijn:
de Verrijzenis van Lazarus, een retabel van ca. 1465 waarop
behalve Christus, Lazarus en zijn twee zussen ook nog de
apostelen afgebeeld zijn, in het bijzijn van het nog niet
geïdentificeerde schenkersechtpaar.
(Parijs, Musée du Louvre).
Daarnaast heeft hij vooral naam gemaakt door allerlei ontwerpen voor andere kunsttakken:
zijn Geschiedenis van Troje, een reeks van elf tekeningen
op papier in bruine inkt (waarvan nog negen bewaard),
die ontelbare keren als model voor wandtapijten gediend
hebben
(Parijs, deels Musée du Louvre, deels Bibliothèque Nationale de France).
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zijn bewaard gebleven ontwerp voor het beeldhouwwerk
van de biddende koning Lodewijk XI ( 1423-1483) op zijn
cenotaaf in de basiliek Notre-Dame van Cléry, een uiterst
vererende opdracht, wat erop wijst dat hij als kunstenaar
heel hoog aangeschreven stond
(Parijs, Bibliothèque nationale de France)
zijn ontwerp voor glasramen bij de heropbouw van de
kerk Saint-Séverin in Parijs.

Jean d'Ypres
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Jean d'Ypres, de oudste zoon van Colin, is ook als kunstschilder bedrijvig geweest in Parijs vanaf ca.1480 tot aan zijn overlijden in 1508. Hij blijkt geïdentificeerd te moeten worden met
de Maître des Très Petites Heures d'Anne de Bretagne. Dat was
hertogin Anna van Bretagne (1476-1514), die in 1491 huwde
met koning Karel VIII (1470-1498) en in 1499 hertrouwde met
zijn oudere opvolger Lodewijk XII ( 1462-1515).
Ook hij heeft daar een zeer veelzijdige activiteit ontplooid.
Zijn meesterwerk is ontegensprekelijk het al vernoemde:
Très Petites Heures d'Anne de Bretagne, een verlucht getijdenboek van 163 folio's, dat van 1498/99 dateert en van
ongelofelijk klein formaat is: amper 66 x 46 mm, iets wat
toen als een toppunt van luxe gold
(Parijs, Bibliothèque nationale de France).
Vermeldenswaard zijn hier ook nog enkele kunstwerken van uiteenlopende aard, gemaakt naar een ontwerp van hem, zoals:
Heures à l'usage de Rome, een 96 folio's tellend boek met
gravures in 1498 gedrukt door Philippe Pigouchet voor
Simon Vostre
(Parijs, Bibliothèque nationale de France),
het Grote Lijden van Christus, een beschilderd en verguld
houtsnijwerk
(Parijs, Bibliothèque nationale de France),
de Kruisdraging, een glasraam afkomstig uit de kapel van
het Hötel de Cluny
(Parijs, Musée national du Moyen-Age),
het Gevecht van Hercules en de leeuw van Nemea, een
wandtapijt
(Parijs, Musée des Arts décoratifs).
Meestal wordt aangenomen dat hij ook de kartons ontworpen
heeft voor:
de oorspronkelijke Dame met de Eenhoorn, een reeks van
zes prachtige wandtapijten met wereldfaam
(Parijs, Musée de Cluny),
het westelijke roosvenster van de Sainte-Chapelle in Parijs,
die in de jaren 1490 gerenoveerd werd.
Ook Louis d'Ypres, de tweede zoon van Colin, moet net als
zijn oudere broer in Parijs als schilder bedrijvig geweest zijn,

maar over zijn werk blijkt er eigenlijk niet veel met zekerheid
bekend te zijn. De kans is evenwel groot dat hij hier en daar
zijn aandeel gehad heeft in werken die nu aan zijn broer toegeschreven worden.
Nicolas Dipre

Van deze schilder, wiens naam zo goed als uitsluitend Dipre
gespeld wordt, neemt men nu algemeen aan dat hij de derde
en jongste zoon was van Colin d'Amiens.
Na wellicht eerst samen met zijn broers een opleiding genoten
te hebben in het atelier van hun vader in hun geboortestad
Parijs, duikt hij in Avignon op in 1495, precies in hetjaar dat
zijn vader overleden is 7 .
Hij werd daar begrijpelijkerwijze als Parisianus vermeld en
zou er niet zelden gewerkt hebben in opdracht van kardinaal
Giuliano della Rovere ( 1443-1513), die daar bisschop was van
1474 tot 1503, toen hij paus Julius II werd 8 .
In mei 1508 huwde hij daar met een zekere Honorée Bigle,
dochter van Jean, en hij overleed er vermoedelijk in maart
1532 (n.s.), na haast uitsluitend als paneelschilder actief
geweest te zijn.
De belangrijke werken van hem zijn:
de Ontmoeting van Anna en Joachim bij de Gouden Poort,
een fragment uit een zijpaneel van een retabel dat in 1499

7

Hij trad daar in de
Provence in de voetsporen van enkele
andere schilders uit
het Noorden, die zich
daar iets vroeger
gevestigd hadden:
Enguerrand Quarton
(uit Laon),Barthélemy
d'Eyck, de Maître
d'Aix (uit het Luikse)
en Josse Lieferinxe (uit
het Kamerijkse).
8 Opmerkelijk is dat
zijn voorganger als
bisschop van Avignon
Alain de Coëtivy was,
een familielid van de
opdrachtgever van de
vader van Nicolas.

Afbeelding 3
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bij hem besteld werd door de prior van de Broederschap
van de Onbevlekte Ontvangenis in de kathedraal SaintSiffrein van Carpentras (afbeelding 3)
vier panelen, met bovenkant in accoladevorm geschilderd,
van de binnenfries van een altaarschilderij, gewijd aan het
leven van 0.-L-Vrouw, respectievelijk:
(andermaal) de Ontmoeting van Anna en Joachim bij
de Gouden Poort,
de Geboorte van de Heilige Maagd (afbeelding 4),
196

Afbeelding 4

de Opdracht van de Heilige Maagd in deTempel (alle
drie: Parijs, Musée du Louvre),
het Huwelijk van de Heilige Maagd (Denver, Denver
Art Museum),
vier panelen van ca. 1500, eveneens met bovenkant in
accoladevorm geschilderd, van de binnenfries van een
altaarschilderij, nu over evenveel musea verspreid, respectievelijk:
de Opdracht van Christus in de Tempel
(Parijs, privé-collectie),
de Aanbidding door de Herders
(San Francisco, De Young Museum),
de Aanbidding door de Wij2en
(Pont-Saint-Esprit, Musée Départemental d' Art
Sacré),
(en misschien ook van hem) een Calvarie
(Detroit, Detroit Institute of Arts)

de Droom van Jacob, een paneelschilderij
(Avignon, Musée du Petit Palais).
Hij zou opgevolgd zijn door zijn zoon Antoine, over wiens
werk men nog in het duister tast.
Maar geen nood, onze kennis daaromtrent moge nog voorlopig en beperkt zijn, het is en blijft een verheugend feit te kunnen constateren, dat Franse Primitieven met meesterwerken
die nu wereldwijd verspreid zijn, zomaar gewoonweg Ieperse
wortels blijken te hebben. En dat het dan nog Franse deskundigen zijn die ons dat pleziertje gegund hebben, is zeker meegenomen.
Waarom zouden we dat nu niet aan het klokzeel mogen hangen?

l9?

Boekbesprekingen
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Aline GOOSENS, Le comte Lamoral d'Egmont (15221568). Les aléas du pouvoir de la haute noblesse à l'aube de
la Révolte des Pays-Bas, in : Analectes d'histoire du Hainaut,
VIII, Hannonia, 2003.
Uit hun schooltijd herinneren de meeste studenten zich de
namen van de graven van Egmont en Hoorn. Naast de hertog
van Alva zijn ze de meest bekende protagonisten uit onze
16cte_eeuwse geschiedenis en deze recent verschenen biografie
vult een leemte aan in de huidige geschiedenisliteratuur. Zeer
opvallend is dat de auteur, Aline Goossens, veel
Nederlandstalige bronnen raadpleegde en dat is voor
Franstalige historici eerder uitzonderlijk.
De auteur slaagt wonderwel in haar opzet. Eerst bestudeerde
ze de historiografie rond de persoon van de graaf van Lamoral
van Egmont en daarna volgt zijn chronologische levensloop.
Niettegenstaande de man in Henegouwen werd geboren,
speelde hij toch maar een grote rol in de geschiedenis van
Vlaanderen. Het heel strenge beleid van de vorst tegenover
de hervormers - in de zogenaamde plakkaten - wekte het
ongenoegen op van de adel. In die boeiende periode werd
graaf Lamoral van Egmont door Filips II benoemd tot
gouverneur van Vlaanderen en Artesië.
Op 26 september 1561 deed hij als gouverneur van Vlaanderen
zijn plechtige intrede in Ieper. In Vlaanderen was hij immens
populair. Dit vooral omwille van zijn gematigde politiek
tegenover de religieuze polarisatie. Er woedde een opstand
die gepaard ging met het neerslaan van rellen op de markt
van Ieper, toen hij hier op 25 juli 1566 zijn volgende bezoek
bracht.
Ook in de volgende maanden was hij opvallend aanwezig in
de streek. Hij kon evenwel de toestand niet meer in zijn
voordeel laten kantelen: hij had de greep op de Calvinisten
verloren. Graaf Egmont van Lamoral en zijn optreden in het
Ieperse komt zeer ruim aan bod in dit boek.
Zijn pogingen om te blijven onderhandelen met de Calvinisten
leverden niets op. Zijn relatie met de hertogin van Parma
waren er deels de oorzaak van dat Filips II de graaf verving
door de hertog van Alva. Deze moest en zou met harde hand

de politiek van Filips II doordrukken. Op 9 september 1567
werd de graaf van Egmont gearresteerd. Samen met de graaf
van Hoorn werd hij voor de Raad van Beroerten gebracht.
Zijn proces zou enkele maanden duren. Op 5 juni 1568 werden
beiden op de Grote Markt van Brussel onthoofd.
Om een globaal beeld te krijgen van deze man en zijn rol in
de woelige 16de eeuw is dit een uitstekend boek. Jammer
genoeg is het verschenen in een reeks die in onze contreien
nagenoeg onbekend is en zelfs in bibliotheken amper te vinden
is en dat kunnen wij alleen maar betreuren. (KP)
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J. OCKELEY, J. JANSSENS, F. GOTZEN, L. VERBESSELT en V. BOULPAEP (red.), Recht in geschiedenis. Een
bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck. - Leuven: Davidsfonds, 2006.
Bij de uitgeverij van het Davidsfonds verscheen het Liber
Amicorum voor professor Fernand Vanhemelryck. Aan de
man hebben wij en verschillende leden van VVF-Westhoek
goeie herinneringen overgehouden toen wij hemjaren geleden
naar Ieper haalden om een voordracht te houden over zijn
voornaamste onderzoeksthema: rechtsgeschiedenis. In die
jaren was de man nationaal voorzitter van het Davidsfonds
en had reeds verschillende boeken gepubliceerd (Misdadigers
tussen rechter en beul; Ellendelingen voor rad en galg) maar
hij maakte graag tijd vrij om voor onze lokale afdeling een
gesmaakte voordracht te houden. De opkomst was veel te
klein maar de reacties achteraf bij de toehoorders waren
omgekeerd evenredig: hij heeft niet alleen een vlotte pen maar
is bovendien een vlotte causeur.
Bij zijn emeritaat aan de Katholieke Universiteit Brussel werd
hem door studenten, collega's en zelfs oud-leraars deze bundel
aangeboden. De talrijke bijdragen van deze meer dan 500 blz.
tellende bundel afzonderlijk bespreken, is in deze korte
recensie onhaalbaar. De inhoud is zowel inhoudelijk als
chronologisch zeer divers. De schare eminente auteurs die
eraan meewerkte staat garant voor het hoogstand niveau van
deze bundel. Voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis een absolute aanrader. (KP)

Fernand VANHEMELRYCK, Marginalen in de geschiedenis.
Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere wndebokken.
- Leuven: Davidsfonds, 2004.
Wie vertrouwd is met de menigvuldige procesbundels in onze
archieven zal gemerkt hebben dat een behoorlijk deel van de
delinquenten die er in voorkomen tot de laagste klasse van de
maatschappij behoort. In de loop van de geschiedenis evenwel

is de perceptie van sommige van deze groepen gewijzigd. Dat
beeld werd grotendeels bepaald door de heersende
omstandigheden. Prof. Dr. Vanhemelryck heeft met dit werk
een uitstekend overzicht gemaakt dat een scherp beeld creëert
van deze zeer diverse groep 'marginalen'. Veel meer groepen
dan de titel van het boek laat vermoeden worden beschreven
en het lijkt er op dat de auteur een soort van volledigheid heeft
pogen na te streven. Het getuigt van een zeer brede kennis over
zijn onderwerp, zowel in ruimte als in tijd. De mix van
authentiek, nieuw archiefmateriaal én bestaande literatuur
maakt dit boek zeer lezenswaardig. Het blijft enkel jammer dat
de Davidsfondsuitgaven zo erbarmelijk zijn ingelijmd dat het
boek na een eerste lezing compleet uit elkaar hangt. (KP)
Koen LAMONT, Het wereldbeeld van de zestiende-eeuwse
Gentenaar Marcus van Vaernewijck, Verhandelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent,
deel XXX, Gent, 2005.
De leden van de Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde van Gent werden opnieuw verwend. Naast
een prima jaarboek kregen de leden gratis het boek het
wereldbeeld van de zestiende-eeuwse Gentenaar Marcus van
Vaernewijck. Diens kroniek Van die beroerlicke tijden is één
van de meest boeiende literaire bronnen die de opstand van
de 16de eeuw als onderwerp heeft. Door Ferdinand
Vanderhaeghen werd er reeds een uitgave bezorgd van dit
merkwaardige werk, maar een studie die de ideeën en de
mentaliteitsgeschiedenis van dit werk als doel had, werd nog
nooit gemaakt. Dit boek, dat de uitgave is van een
licentieverhandeling vult deze leemte aan. Niettegenstaande
van Vaernewijck een Gentenaar is en zijn werk vanuit Gents
standpunt geschreven werd, biedt zijn 'kroniek' veel ruimere
gegevens en komt b.v. de situatie in het Ieperse ook hier talloze
malen aan bod. De auteur is bovendien bezig aan een nieuwe,
kritische en geannoteerde uitgave van Van Vaernewyck's werk
waardoor dit merkwaardig werkstuk gedeeltelijk uit de
vergetelheid zal worden gehaald. Weinigen bezitten namelijk
de eerste 19de-eeuwse uitgave.
Van Vaernewijck werd geboren in 1518 en stierf in 1569. Hij
beschrijft dus de hele periode van de aanloop tot de eerste
uitbarsting van de crisis in 1566. Het geeft een schitterend
beeld van hoe een stedelijke notabele tegen de godsdienstige
(r)evolutie aankeek. Zijn kroniek heeft het aanzien van een
dagboek, dat de gebeurtenissen van juni 1566 tot november
1568 van dag tot dag beschrijft. Dergelijke bronnen zijn voor
onze kennis van de 16de_eeuwse opstand eerder uitzonderlijk
en dus bijzonder interessant om de andere documenten van
de opstand die hoofdzakelijk juridisch van oorsprong zijn, te
situeren en duiden.
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Natuurlijk is dit een typisch document humain waarin de man
het voor een stuk over zichzelf heeft: zijn jeugd, zijn studies,
zijn huwelijk, zijn politieke ambities, zijn economische
bedrijvigheid, zijn activiteiten in het verenigingsleven als lid
van een rederijkerskamer. .. Alles kadert in de toenemende
trend van de mentaliteitsgeschiedenis die zich afkeert van de
kwantitatieve geschiedenis waarbij de lezer verdrinkt in de
cijfergegevens. In de l 6e eeuw is die carrière zo typisch voor
de begoedde burger dat ze zo kan getransponeerd worden
naar om het even welke tijdgenoot. Interessant wordt het
natuurlijk wanneer je die evolutie ziet in de denkwereld die
verband met het opkomend protestantisme en de uiteindelijke
uitbarsting met de beeldenstorm tot gevolg. Daarin herkennen
we vaak de door Germain Schoonaert uitgewerkte biografieën
van Poperingenaars uit die periode. Van Vaernewijck was
allesbehalve een uitzondering. Van hem blijft enkel een uniek
werk over dat hem voor eeuwig de status van 'l 6de_eeuwse
kroniekschrijver' bezorgt. Iedereen die in de l 6de eeuw
geïnteresseerd is, moet dit werk ter hand nemen. Het geeft
zicht op een menselijk beeld van de bloedige gebeurtenissen
in die periode. Een aanrader. (KP)
Cyriel MOEYAERT, Woordenboek van het Frans-Vlaams. Leuven: Davidsfonds Literair, 2005.
Onze standaardtaal heeft er voor gezorgd dat de laatste
decennia in dit Vlaanderen de dialecten met rasse schreden
achteruit zijn gegaan. Dat is een opvallende verarming voor
onze taal en archiefbezoekers ondervinden dit aan den lijve
bij het lezen, bestuderen en interpreteren van oudere
archiefbronnen. De woordenschat die onze voorouders
gebruikten was enorm gediversifieerd. Bij ons heeft dat alles
te maken met de invoering van een standaardtaal (die
hoofdzakelijk Brabants en Hollands gedicteerd wordt).
Verschillende woordenboeken van Vlaamse dialecten zagen
reeds het licht (o.a. voor het Poperings). Een bijzondere status
in het Vlaams taalgebied bekleedt evenwel de regio die
momenteel Frans-Vlaanderen wordt genoemd en dat als
gebied tot het eind van de 17<le eeuw taal- en staatkundig
verbonden was met het huidige Vlaanderen. De Franse vorst
deed er alles aan om het gebruik van de moedertaal in het
gebied te fnuiken. De administratie werd volledig verfranst
maar bij de volksmens bleef het Vlaams zijn moedertaal. Tot
de jaren 1960 werd het Vlaams er zeer courant gebruikt,
niettegenstaande dit door de overheid werd verboden.
Doordat de Vlaamse taal niet op school werd onderwezen,
(thans gebeurt dat weer wel) kwam ze niet onder invloed te
staan van de unificatiebeweging van het Nederlands en bleef
ze zeer authentiek. Frans-Vlaanderen is daardoor een
archeologische topsite voor de dialectologen van het

Nederlands. Maar de site dreigt ten onder te gaan: het
onderwijs heeft er uiteindelijk na meer dan drie eeuwen voor
gezorgd dat de jongste generatie het Vlaams niet meer heeft
doorgekregen van de ouders en grootouders. Eigenlijk hebben
de cursussen Nederlands in Frans-Vlaanderen het nefaste
gevolg dat de geïnteresseerden in het Nederlands ons
geunifieerd taaltje aanleren en daarmee allicht de doodsteek
geven aan het laatste restant van het oud Vlaams in FransVlaanderen. Het is natuurlijk de vraag of het oud Vlaams
dialect aldaar überhaupt nog een kans had zelfstandig te
overleven ...
Net op tijd waarschijnlijk heeft Cyriel Moeyaert na een
zoektocht van enkele decennia het woordenboek van het
Frans-Vlaams op papier gezet. Sinds jaar en dag was deze
vroegere voorzitter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen
in de weer om dialectwoordjes te zanten in de aloude traditie
van Gezelle en de Bo. Wekelijks ondernam hij reizen door
zijn Frans-Vlaanderen om er zegslieden te ontmoeten.
Tijdens al die gesprekken kon hij een schat van woorden
ontdekken en noteren. In het tijdschrift van het Komitee
voor Frans-Vlaanderen zijn deze in driemaandelijkse
afleveringen verschenen, maar nu pas heeft hij zijn 'opus
magnum' afgeleverd. Moeyaert was (en is) de enige die hiertoe
in staat was omdat niemand anders zich zo lang heeft ingezet
om de streektaal uit Frans-Vlaanderen te bestuderen. Hij
heeft niet alleen de taalkundigen een grote dienst bewezen
maar evenzeer de historici en alle vrienden van FransVlaanderen. Maar evenzeer heeft Moeyaert zich daarmee de
annalen ingeschreven van ons oud Vlaams en het sluitstuk
gemaakt van een studie die door Guido Gezelle en Lenaart
de Bo was ingezet. Een onnavolgbare prestatie die ieders
bewondering opeist. (KP)

Ann VANROLLEGHEM, leper à la carte: de Ieperse
vestingen in kaart gebracht. - leper: Erfgoedcel, 2005.
Als bij valavond in Ieper aan de Menenpoort de Last Post
wordt geblazen gaanje gedachten vooreerst naar de duizenden
namen van gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog en daarna,
langsheen de bij de poort aansluitende resten van de eens zo
prestigieuze Vaubanvestingen naar een duizendjarige
geschiedenis van bouwen en afbreken van stadswallen als een
gevolg van veroveringswaanzin.
Van die geschiedenis bracht Ann Vanrolleghem een overzicht
in haar boek "Ieper à la carte, de Ieperse vestingen in kaart
gebracht". Mooi en aantrekkelijk uitgegeven, voortreffelijk
van vormgeving, in een evenwichtige afwisseling van tekst en
bijzonder waardevol illustratiemateriaal. Een kijkboek - en
daarmee spreken we niet denigrerend - waarin de moeilijke
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en doorgaans saaie materie van de cartografie toegankelijk
en verhelderend wordt voorgesteld.
De auteur slaagt erin te beschrijven hoe samen met de
ontwikkeling van Iepers territorium en de groeiende
belangrijkheid van de stad de aanleg van een beschermende
vestinggordel evolueerde. Bovenop het verhaal van de
opeenvolgende fortificatielinies krijgen we in een menigte
plannen een weergave van wat de stad aan verdedigingstructuren
en -constructies doorheen de loop der tijden te bieden had.
De exacte ligging van de aarden wal ten oosten van de Ieperlee
204 uit het begin van de tiende eeuw, toen graaf Arnulf over
Vlaanderen heerste, kan enkel bij benadering, voortgaande
op de gegevens uit oude kronieken, worden gereconstrueerd.
Zo ook de situatie van halverwege de 12cte eeuw, toen de
klassieke afbakening van de stad een feit werd.
Het historiserende stadsplan van Guillaume du Tielt uit het
begin van de 17cte eeuw vertoont het beleg van leper in 1383
door de Gentenaars en de Engelsen. Tevergeefs liepen ze
storm tegen de binnenvesten van de door de lakennijverheid
toen nog rijke stad. Ieper gold naast Gent en Brugge als een
van de "goede steden"ofleden van Vlaanderen die het bestuur
van het graafschap mee uitmaakten.
Merkwaardig op het plan van Guillaume du Tielt is de
tracering van "de uterste veste", de omwalling van de voorstad
uit 1302-1328 die naar aanleiding van het beleg van 1383 door
de Ieperlingen zelf om strategische redenen was afgebroken
- samen met heel de voorstad - en waarvan het bruikbare
materiaal binnen de poorten van de binnenvesten was gesleept.
Grote aandacht gaat op dit plan - tevens in het commentaar
van de auteur - naar de verering van Onze-Lieve-Vrouw van
Tuine, want aan haar bemiddeling werd het ontzet van de stad
toegeschreven.
Op het moment dat Jean Thévelin in 1564 zijn indrukwekkende wandkaart van Ieper tekent, heeft de wetenschappelijke
aanpak van de cartografie al heel wat vooruitgang geboekt
door de aanwending van de driehoeksmeting, een methode
door Gemma Frisius te Leuven op punt gezet.
Van belangrijke steden werd vaak, op verzoek van de
magistraat, een plan vervaardigd ter promotie van de handel.
Brugge en Ieper teerden toen enkel nog op hun verworven
roem.
Bekende uitgevers van atlassen konden er niet onderuit het
plan van leper in hun werk op te nemen. In de revue van grote
namen komt vooreerst Lodovico Guicciardini met zijn
stadsplannen en panorama's in zijn beschrijving van de
Nederlanden van 1567 en 1581. Voor de tweede uitgave werd
de plattegrond van leper uit het stedenboek van Braun en
Hoogenberg ontleend. Guicciardini's "Descrittione" werd
later door Blaeu en Janssonius overgenomen. Voor deze
laatste werkte Pieter van den Keere. Ieper prijkt op zijn best
op de gravure van Vedastus du Plouich in de "Flandria

Illustrata" van Antonius Sanderus ( 1641 ). Dit plan werd door
Joan Blaeu en anderen in hun stedenboeken overgenomen.
Verder nog het stadsprofiel van Merian (1559) en dat van
Nicolaas Jansz Visscher (1660).
De Bourgondische stenen ringmuur van 1388, gebouwd onder
impuls van Filips de Goede, bracht volgens onze auteur
"Ieper aan de top van de stedelijke vestingbouwkunde in
Vlaanderen". De constructie voldeed aan de eisen van het
toen moderne veldgeschut. Herhaaldelijk aangepast tijdens
het Habsburgse en Spaanse bewind, toen de neerstad of
nieuwstad omwald werd, als antwoord op de dreiging van het 205
opdringerige Frankrijk, zal de muur stand houden tot aan de
definitieve inname van Ieper in 1678 door het leger van
Lodewijk XIV. Als gevolg hiervan volgde de laatste maar niet
de minst belangrijke fase in de fortificatiegeschiedenis van
Ieper. De Franse koning wilde de stad tot een oninneembare
vesting verbouwen en gaf bevel aan zijn gerenommeerde
vestingarchitect Sébastian Ie Prestre heer van Vauban (16381707) Ieper te versterken volgens het toenmalige, succesrijke
gebastioneerde systeem. Uiteindelijk verdween de
Bourgondisch-Spaanse omwalling in een keurslijf van
bastions of bolwerken en vier hoorn werken. De aldus nieuw
aangeklede stad wordt vertoond in de stadsplannen en
profielen van Frederick De Wit, de familie Danckerts, Pierre
Avelines, Ie seigneur de Beaulieu Friederich Bernard Werner,
Nicolas de Fer, Gaspard Baillieu, Eugène-Henri Frickx en
Isaac Tirion, om maar de bijzonderste uitgevers te noemen.
Nadat Ieper ten gevolge van de Vrede van Utrecht door
Frankrijk aan Oostenrijk was afgestaan brak voor de
verdedigingsmuren van de stad een tijd van aftakeling aan.
Keizer Jozef II en na hem de Franse invallers sloopten
gedeeltelijk de wallen. Halverwege de 19cte eeuw volgde de
ontmanteling, met het oog op een mogelijke economische
heropleving van de stad. Dit gebeurde in een periode van
vernieuwde wetenschappelijke accuraatheid op het gebied van
de catering, waarvan het werk van o.a. Engel Van Eeckhout
en P.C. Popp getuigt.
Aan de hand van de ontwikkeling van de stadsvestingen
wordt ons in "Ieper à Carte" een doorsnede van de algemene
geschiedenis van de cartografie aangeboden. Doorheen de
verschillende hoofdstukken worden de bijzonderste vragen
omtrent het ontwerpen en drukken van kaarten behandeld:
de evolutie van de druktechniek, de doelstellingen van de
kaartenmakers, de aanwending van de driehoeksmeting, de
schaal, de inkleuring, de kenmerken van plattegrond, profiel,
perspectief en de betekenis van de cartouche.
Zoals enkele andere steden heeft nu ook Ieper haar historische atlas. Ieperlingen en liefhebbers van cartografie zullen
aan het boek van Ann Vanrolleghem veel genoegen beleven.
Alhoewel wetenschappelijk verantwoord is het werk toegankelijk voor iedereen, en voor de prijs moet je het ook niet

laten. De stad Ieper en haar erfgoedcel mogen trots zijn op
hun verwezenlijking. Veel steden mogen dit voorbeeld volgen.
Toch een paar opmerkingen. Was het boek in eerste instantie
als wetenschappelijke vulgarisatie niet geschikt geacht voor
de inlassing van een bibliografie en werd deze dan toch maar
op een los blad meegegeven? Een alfabetische namenindex
had kunnen zorgen voor een grotere bruikbaarheid.
Jozef Bossu
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In deze nieuwe rubriek komt recent nieuws over de Westhoek
op historisch, heemkundig en archeologisch vlak. Zo worden
nieuwe publicaties aangekondigd of wordt bericht over studiedagen, tentoonstellingen en aanverwante manifestaties.
Sterfgevallen van markante figuren op dit terrein zullen eveneens de nodige aandacht krijgen. Wie wil, kan de samensteller
van deze rubriek bepaalde zaken hieromtrent signaleren.
Erfgoeddag in kleur

Naar aanleiding van Erfgoeddag op zondag 23 april 2006, dat
als thema 'Erfgoed in kleur' had, kwam de Ieperse Erfgoedcel
met het lumineuze idee een kleine tentoonstelling te maken
rond Verfgoed. Een kleurrijke kennismaking met middeleeuwse
lakenververs en verfplanten. De fris ogende en kleurrijke brochure die naar aanleiding daarvan verscheen, laat zien dat de
afwezigen wellicht ongelijk hadden. Dat in de begeleidende
tekst enkele fouten of ongenuanceerde uitspraken zijn ingeslopen, omdat men te weinig de bestaande wetenschappelijke
literatuur, in het bijzonder de artikels van Octaaf Mus, heeft
geraadpleegd, vinden we ongelukkig, al moeten we toegeven
dat over het productieproces van het Ieperse laken zelf, buiten
het meer algemene werk van De Poerck, nog wel een en ander
te doen valt.
Waar de naam '!para' vandaan komt, wanneer men stelt dat
de eerste nederzetting te Ieper rond deze rivier ontstond, dat
mag Joost weten. De oudste benaming voor de Ieperlee, want
daar gaat het over, was !pre en komt voor het eerst voor in
een tekst van 1160 (Cartularium van de Nonnenbossen). En
ook later is te Ieper geen !para-toponiem te bespeuren. De
Ieperse neergang, net zoals die van andere grote textielsteden
in Vlaanderen, is zeker al vanaf 1280 en mogelijk zelf al vanaf
1250 te constateren en voltrok zich niet vanaf de 14de eeuw
zoals hier staat te lezen. Het niet meer heropbouwen van de
buitenwijken na 1383 was niet zozeer opgelegd van buitenaf,
maar ging uit van de stedelijke elite van Ieper zelf, die bevreesd
was voor sociale agitatie vanuit deze arbeiderswijken. De vernietiging ervan was trouwens maar gedeeltelijk aan de bele-
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gerende Engelsen en Gentenaren toe te schrijven, want om de
binnenstad goed te kunnen verdedigen vond de stedelijke leiding het nodig deze 'krottenwijken' gedeeltelijk zelf aan de
vlammen toe te vertrouwen. Misschien speelden bepaalde
lieden uit de stedelijke elite toen al met het idee voor eens en
voor altijd komaf te maken met deze volksbuurten. Elders
hebben we al aangestipt dat na verloop van tijd (zeker vanaf
de i5cte eeuw) ook Spaanse wol als grondstof werd gebruikt,
zonder dat de Engelse wol volledig van het toneel verdween.
De zinsnede dat "Om politieke redenen leverde Engeland ...
tijdens de ]4de eeuw ... geen wol meer en de afzetmarkten [o.a.
dus Ieper] schakelden meer en meer over op eigen wolproductie", slaat dus nergens op.
Open Monumentendag

Op 10 november 2006 was er opnieuw Open Monumentendag. Het thema voor dit jaar was Import-Export. Voor de
Zuidelijke Westhoek trad C07 (de voormalige werkgroep
Cultuur Zuidelijke Westhoek) met een eigen lovenswaardig
initiatief naar buiten: 'Import-Export' in de zuidelijke Westhoek. Onder deze nieuwe koepel ressorteren de gemeenten
Ieper, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Naast de traditionele invulling
Wereldoorlog 1 en Il, hoe kan het ook anders, was er dit jaar
ook ruimte voor archeologie vanaf de prehistorie tot de late
middeleeuwen. Voor wie niet mee kon met de geleide bezoeken was er nog altijd de brochure die in de meeste openbare
diensten uit de streek gratis te verkrijgen was. Hierin vindt
men een artikel van Dieter Demey en Marc Dewilde over
'Import en export vanuit archeologisch perspectief (p. 2-5) en
op p. 6-7 de 'Opengestelde sites: C07 gaat ondergronds, 2500
jaar archeologie in de zuidelijke Westhoek'. Tussendoor wordt
het heuglijke nieuws gemeld dat de regio voortaan beschikt
over een eigen archeoloog die binnen de grenzen van de
gemeenten die deelnemen aan C07 zijn actieterrein zal hebben. Hopelijk komt er nu een einde aan de vele bouwputten
of afbraakwerken die niet de kans gekregen hebben om hun
archeologische geheimen prijs te geven. Het is ook wenselijk
dat niet alle of de meeste aandacht gaat naar archeologische
sporen uit een zeer recent verleden zoals dat met een gewezen
frontstreek als Ieper en omgeving het geval dreigt te worden.
De plaatsen in de streek, die in het kader van Open Monumentendag konden bezocht worden en waarover in deze brochure een korte toelichting te vinden is, zijn de Keltische site
op de Kemmelberg, de middeleeuwse crypte van de SintNiklaaskerk te Mesen, de verzameling Romeinse archeologica
van wijlen veearts Hendrik Adriaen uit Poperinge, de SintSixtusbossen (diverse religieuze stichtingen vanaf 1255) en de,

vooral middeleeuwse, archeologica in het Merghelynckmuseum (collectie van de Verdronken Weiden uit de periode vóór
1383). Tot het lokale programma behoorden bezoeken en
geleide wandelingen aan de Steenakkermolen in Langemark
(met een geschiedenis die teruggaat tot eind 14cte eeuw), Poperinge binnenstad, het kerkhof in Oostvleteren (hier werd de
pater en sinoloog Edmond Devloo begraven), het kanaal
Ieper-IJzer te Boezinge, de Ieperlee in de Ieperse binnenstad
en het Ieperse Belfort. We maken van de gelegenheid gebruik
om enkele bemerkingen te maken bij de korte toelichting
omtrent de Ieperse geschiedenis. Zo blijft men hier tegen alle
beter weten in aanhouden dat met de bouw van het Belfort in
1200 begonnen is. Die overlevering, afkomstig uit niet altijd
betrouwbare lokale kronieken, is al lang naar de prullenmand
van de fictie verwezen. Dat het Ieperse laken enkel met Engelse
wol werd geweven is onrecht aandoen aan de Ieperse lakenproductie in de 14cte tot 16de eeuw toen meer en meer Spaanse
wol werd ingevoerd. En Ieper nog tot de Europese grootsteden rekenen in de 14cte eeuw zouden wij ook niet meer voor
onze rekening durven nemen. Aldus betreuren we het dat in
deze brochure, ook al is ze voor een groot publiek bestemd,
het historische onderzoek van de afgelopen decennia omtrent
Ieper onder de deurmat werd geveegd.
Blinkende porseleinkaarten

In een prachtig uitgegeven boek, zoals we dat van de Ieperse
Stedelijke musea gewoon zijn, brengen Jan Dewilde en Frederik
Vandewiere een overzicht van alle porseleinkaarten die bewaard
worden in Ieperse musea, respectievelijk het Stedelijk museum,
het Merghelynckmuseum en het Onderwijsmuseum (leper op
porseleinkaart. 1840-1890. Inventaris van de porseleinkaarten in
het bezit van de stedelijke musea Ieper. Ieper, 2004, ISBN:
9076991091 ). Zijn er geen porseleinkaarten op het Stadsarchief
bewaard? Met deze inventaris wordt de reeds eerder ingeslagen
weg van een stelselmatige ontsluiting van de Ieperse erfgoedcollecties verder gezet. Op zichzelf is dat natuurlijk een mooi initiatief en de auteurs zijn er voor wat betreft de porseleinkaarten
aardig in geslaagd om dat op een adequate manier weer te
geven, al missen we soms wat systematiek, b.v. in de aanduiding
van de datering van deze kaarten. Door de keuze om zich alleen
te beperken tot een overzicht van gebruikte (?) bibliografie achteraan in het boek met betrekking tot de informatiebronnen
missen we zowel bij de beschrijvingen als bij de inleidingen een
eind- of voetnotenapparaat zodat de lezer de bewijsvoering van
het betoog niet kan controleren. Voor een repertorium van een
wetenschappelijke instelling, die zich wil beroepen op wetenschappelijkheid, zou dat geen overbodige luxe geweest zijn. Een
gemis vinden we ook dat er niets over de herkomst van deze
porseleinkaarten wordt gezegd of is dat niet geweten? Aange-
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zien de porseleinkaarten dateren uit de periode van ongeveer
1842 tot 1889 is het materiaal dus uitsluitend negentiendeeeuws. Op dat vlak sluit deze inventaris volkomen aan bij reeds
eerder uitgebrachte inventarissen van schilderijen en tekeningen
die eveneens vooral die eeuw betreffen. Vraag is of het niet eens
tijd wordt om erfgoedcollecties uit het Ancien Régime in het
daglicht te stellen of zijn die niet meer echt aanwezig sinds
Wereldoorlog I het vroegere Stadsmuseum in de vlammen deed
opgaan. Met de uitgave Ypres à la carte (zie verder) worden wij
voor een stuk al op onze wenken bediend. Bovendien vragen
we ons af of met de keuze van dergelijk rijk gei1lustreerde en
bijgevolg dure uitgaven, waarin door de museumploeg veel tijd
en geld is gestoken, een snelle ontsluiting van alle museumstukken niet aanzienlijk wordt vertraagd. Was het eigenlijk wel
nodig om iedere porseleinkaart die men te Ieper bezat in een
(dit) boek af te beelden? Sommige kaarten hebben nauwelijks
enige informatieve laat staan artistieke waarde. Dat geldt zonder meer voor de diverse kaarten waar enkel een (firma)naam
op voorkomt. Andere kaarten zijn visueel wel degelijk de
moeite. We denken hier aan de kaarten die bepaalde panden uit
de stad laten zien, waarvan geen of tenminste geen goede fotografische weergave bestaat. In zekere zin kunnen deze porseleinkaarten, zij het met de nodige omzichtigheid, ook gebruikt
worden voor de studie van de meest uiteenlopende aspecten van
de negentiende-eeuwse geschiedenis van de stad en voor wat de
bouwgeschiedenis aangaat strekt zich dat zelfs uit tot de middeleeuwse periode. Ter zijde weze nog gezegd dat ook nog porseleinkaarten m.b.t. Ieper opgenomen zijn die niet behoren tot
de Stedelijke Collecties. Het betreft die van de Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen te Brugge en de privé-collectie van de
ere-archivaris en -bibliothecaris Octaaf Mus.

Een bundel Westvlaamse geschiedenis als eerbetoon aan
rijksarchivaris Jacques Mertens
Om het bestuurslid Jacques Mertens te eren bracht het Genootschap voor Geschiedenis naar aanleiding van diens zeventigste
verjaardag een hulde-album uit. Het verscheen als nummer 1
en 2 van jaargang 143 (jaar 2006) van de Handelingen. Ook al
is Jacques Mertens een getogen (maar niet geboren) Oostendenaar, toch kreeg naast Brugge en omgeving ook de Westhoek ruime aandacht in deze bundel. Zelf heeft de gehuldigde
zich gedurende zijn vruchtbare carrière als wetenschapper en
rijksarchivaris - hij was vanaf 1978 respectievelijk afdelingsen departentshoofd op het Rijksarchief te Brugge - niet intens
met de Westhoek beziggehouden. Wel danken we aan hem zijn
vele studies over maten en gewichten in Vlaanderen, welk
onderzoek uiteindelijk leidde tot een stevig repertorium (dit
laatste in samenwerking met Paul Vandewalle) van maten en
gewichten in Vlaanderen. Voor ieder heemkundige en histori-

cus is het een onmisbaar werkinstrument geworden. In Jacques
Mertens, een bio-bibliografie door Griet Maréchal (p. 5-43)
kan men lezen dat een aantal parochie- en gemeentearchieven
uit de Westhoek mede door de gevierde zijn geïnventariseerd
geworden. Het artikel van Luc Devliegher, Pastorieën bouwen
en verbouwen in de J8de eeuw (p. 74-145), ontsluit enkele tekeningen en plannen van pastorieën uit de 13cte eeuw die bewaard
worden in het Brugse Bisdom- en Rijksarchief Telkens vergezeld van een fotografische weergave passeren aldus Elverdinge,
Esen, Leke, Reninge, Sint-Joris-op-de-IJzer, Vladslo, Wijtschate, Zande, Zandvoorde (bij Ieper) en Zonnebeke de revue.
De laatste jaren houdt Octaaf Mus zich vooral bezig met de
vroegste stedelijke ontwikkeling van Ieper. Voornamelijk aan
de hand van de overlevering van laatmiddeleeuwse plaatsnamen komt hij telkens weer tot nieuwe en gedurfde inzichten.
Ditmaal wijst hij op de verschuiving van het handelscentrum
van de Sint-Pieterswijk (locte_i 1de eeuw) naar de (huidige)
Grote Markt (12de_13de eeuw) in De situering van de Ieperse
handelswijk in de J Jde, J2de en 13de eeuw (p. 188-197). Een iconografisch onderzoek biedt de bijdrage van Marc Ryckaert
met Brugge, Ieper en Oostende in de Thesaurus Philopoliticus
van Daniël M eisner (Frankfurt, 1623-1632) (p. 208-225). Zo
wijst hij er op dat net zoals voor de hierin opgenomen stadsgezichten van Brugge en Oostende ook het zicht op Ieper ontleend is aan een gravure uit één van de drukken van
Guicciardini. Meisner vulde dit wel aan met moraliserende
teksten en beelden waardoor de prent overging in een emblema.
Het verband tussen de gekozen steden en de toegevoegde symboliek, in onderhavig geval Ieper en de dood die de vrek komt
halen, is niet zonder meer duidelijk. Nieuwe gegevens over de
bevolkingsgeschiedenis van Ieper vindt men in het artikel van
Paul Trio over De grote sterfte van 1438-39 in Ieper. Nieuwe
inzichten op basis van een rekening van de 0. L. V.-broederschap
van Parijse scholieren (p. 226-245). Al levert de rekening geen
absolute sterftecijfers op, toch zijn de indirecte aanduidingen
-het aantal doden waarvoor doodgeld moest betaald wordenindicatief genoeg om te spreken van zeer hoge sterftecijfers in
die jaren ten gevolge van hongersnood en pest. Hierdoor werd
het demografische en economische verval van de stad nog versneld. Ludo Vandamme, slaagt erin om in Een protestantse
edelman en zijn geschilderd portret: Robert van Belle, heer van
Schonewalle (ca. 1540-ca.1572) (p. 246-275), een portret uit
1565/6 dat in het Museum te Rijsel wordt bewaard en toegeschreven is aan Pieter Pourbus te identificeren. Robert III van
Belle was afkomstig van Eecke in de buurt van Steenvoorde.
Zijn keuze voor de hervormingsgezinde beweging verplichtte
hem uiteindelijk om uit te wijken naar Engeland. Zijn politieke
en religieuze gezindheid en zijn handelen daarnaar waren wellicht symptomatisch voor de houding van de lagere adel in de
Zuidelijke Nederlanden die probeerde haar verworven positie
tegenover de centrale overheid te vrijwaren. Met het artikel De
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prijsrevolutie van de landbouwgrond in de kasselrij Sint- Winnoksbergen vóór en na de crisis op het einde van de J6de eeuw (p.
308-323) brengt Paul Vandewalle zeer veel gegevens uit de wettelijke passeringen van deze kleine Vlaamse stad bijeen. De
gedigitaliseerde gegevens laten toe allerlei prijsevoluties (alle
types van grond en opbrengsten) zowel voor het einde van de
16de (1553-78) als voor het begin van de 17cte eeuw (1600-24)
te berekenen. Op die manier wordt duidelijk gemaakt dat de
Westhoek de agrarische inzinking tijdens de godsdienstoorlogen maar langzaam en moeizaam te boven kwam. Met dit
thema bewandelt de auteur een onderwerp dat hij als geen
ander beheerst.

Westhoek verbeeldt of verbleekt
Voor wie graag naar foto's uit een nabij en ver verleden kijkt,
werd binnen het kader van C07, in navolging van 'Heuvelland
verbeeldt', met enkele nieuwe projecten gestart die uiteindelijk
zouden moeten leiden tot een algemene beeldbank van de
Westhoek:www.westhoekverbeeldt.be. Tot op heden kunnen we
de realisatie van 'Heuvelland verbeeldt' en 'Mesen verbeeldt'
niet echt bejubelen omdat er te weinig meerwaarde wordt geboden ten opzichte van het reeds verschenen en becommentarieerde fotomateriaal in boeken. Moeten ook recente foto's van
jan en alleman ingebracht worden? Over de vindplaats of herkomst van de foto's en de verkregen informatie geen woord,
terwijl ook de materiële toelichting afwezig blijft. In de beschrijving is elke systematiek zoek. De bespreking van wat we te zien
krijgen is vaak banaal, ondermaats en soms volledig onjuist.
Het lukraak overnemen van bepaalde foto's (soms zelf weer
kopieën), zonder oog voor de beste originelen, leidt ertoe dat
de beeldkwaliteit niet altijd even goed is. Kwantiteit heeft blijkbaar de voorkeur op kwaliteit. Om nog maar te zwijgen van
het abominabele Nederlands en de vele typfouten. Hierbij het
eerste beste voorbeeld ter illustratie: "De Korte Mooiestraat
geeft hier uit op het oud kerkhof, dat ten noorden van de kerk
lag. In 1825 was er al een nieuw kerkhof in de Rijselstraat in
gebruik. Het oude kerhof dan als werd als bleekveld gebruikt.
Op de hoek, waar de vrouwen staan, stond de Sint-Nilaaskerk,
die in 1685$ afgebroken werd." Quizvraag: haal de fouten eruit.
Het wordt tijd dat gemeenschapsgeld voor cultuur ook oog
heeft voor kwaliteit.

Werken gestart voor een nieuw archief- en bibliotheekgebouw
te leper
In Ieper zijn de werken gestart voor de nieuwe gebouwen die
zowel een nieuwe stedelijke bibliotheek als stadsarchief zullen
huisvesten. Hiervoor gingen de oude fabrieksgebouwen van

Picanol bij het Kattenkerkhof tegen de vlakte. De stad verdient voor die inspanningen alle lof. Wel vinden we het een
gemiste kans dat niet van de gelegenheid is gebruik gemaakt
om ook de Stedelijke musea (althans wat betreft depot en
Caenepeel) te integreren in het nieuwe geheel. Dit zou niet
alleen kostenbesparend zijn, maar naar de gebruiker of onderzoeker toe een pluspunt betekenen voor de dienstverlening.
Veel boeken zouden immers maar één keer meer moeten worden aangekocht, terwijl er maximale openingsuren kunnen
gegarandeerd worden. Hopelijk komt de Heilige Geest langs
bij het nieuwe gemeentebestuur.

Daniel Merlevede (1921-2006) is niet meer

Daniël Merlevede stond in 1955 aan de wieg van de vernieuwde
Kattenstoet samen met ronkende namen als Frans Van Immerseel, Antoon Vander Plaetse, Adhemar Vandroemme en
Octaaf Mus. Van 1956 tot 1958 voerde Daniël Merlevede zelf
de eindregie. Als één van de eerste lekenleraars - hij gaf Frans
in het Bisschoppelijk college te Ieper, ging hij ook de vernieuwing niet uit de weg. Naast de klassieke Franse teksten liet hij
al zeer snel de scholieren genieten van de eigentijdse teksten
van chansonniers als Brassens.
In 1983 kregen de Ieperse basisscholen een lesmap die de opheffing van de belegering door Gentenaars en Engelsen 600 jaar
gelegen moest herdenken. Deze militaire gebeurtenis zou het
ontstaan hebben gegeven aan de verering met jaarlijkse processie van O.L.V.-Thuyndag. Met een aangepaste versie van het
aloude Tuindaglied toonde Daniël Merlevede zich een veelzijdig iemand. Zo lag hij ook aan de basis van het familietijdschrift "Meirlevede-Merlevede-Merlevelde" dat in 1992 voor
het eerst verscheen. Genealogie werd voor Daniël, die ondertussen al een 12-taljaar op pensioen was, een nieuwe hobby en
een passie die hij met deskundigheid wist te beoefenen. In weinig tijd werd zijn familietijdschrift toonaangevend in heel
Vlaanderen. Onder zijn voorzitterschap was het dat VVF-Ieper
hoge ogen gooide. Op het 4oste Nationaal Congres van de VVF,
dat op 10 en 11 april 2005 te Ieper plaatsvond, zette de nationale leiding hem in de bloemen vanwege zijn vele verdiensten
op het vlak van de familiekunde. Zelden ontbrak hij op die
nationale congressen. Dat van Ieper, zijn thuisbasis, werd jammer genoeg maar ook symbolisch zijn laatste. De leuze AVV
VVK op zijn rouwbrief, vatte krachtig zijn idealen samen.
(lichte herwerking van een elders gepubliceerde tekst van Jef
Pollée)
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De Engelse kunsthistorica Susan Frances Jones, brengt thans
een mooi vervolg op haar vroegere studie over de Van Maelbeke triptiek: New evidence for the date,function and historica!
significance of Jan van Eyck's 'Van Maelbeke Virgin', verschenen in het gezaghebbende kunsthistorische tijdschrift The
Burlington Magazine, 148 (2006) 73-81. Nikolaas van Maelbeke (+ 1445), die als proost aan het hoofd stond van het
Ieperse Sint-Maartenskapittel, lag aan de basis van dit meesterwerk. Deze kanunnik, die zich op het schilderij liet afbeelden, koos voor de beschildering van die memorietafel in
triptiekvorm de vermaarde Jan Van Eyck. Door de verschillende reproducties of kopieën die naderhand van het ondertussen verdwenen schilderij werden gemaakt en door vroegere
beschrijvingen, kunnen we ons toch een vrij getrouwe voorstelling van het origineel maken. Daarmee is één van de meest
spraakmakende schilderijen, die ooit in Ieper opgesteld werden, voor het eerst of beter gezegd al voor de tweede maal in
al zijn facetten grondig bestudeerd.
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Archief en handschriften uit de
Vlaamse en Franse Westhoek in de
Cultuurbibliotheek te Brugge (ACB)

KRISTOF PAPIN
3
Woord vooraf

De Cultuurbibliotheek - een studie- en erfgoedbibliotheek
verbonden aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge - heeft
meer dan één pareltje in zijn rijk bezit. Wat doorgaat als de
verzameling 'handschriften' was bij het publiek bij ontstentenis van een inventarisatie onbekend. De verzameling is een
buitenbeentje in de collecties van de bibliotheek. Door de
huidige pedagogische doelstellingen van de bibliotheek wordt
de verzameling ook niet meer aangevuld. Directeur Willy Verbanck maakte ons attent op deze verzameling en bibliothecaris Walter de Smaele gaf ons alle faciliteiten om de
inventarisatie aan te vatten.
De inventaris die hiermee de verzameling ontsluit, is in feite
een amalgaam van archiefstukken en handschriften verzameld door kanunnik Robrecht Stock. Eén stuk behoort tot
zijn persoonlijk archief en steekt hier hier dus niet op zijn
plaats. Er bestaat immers een ander fonds in de Cultuurbibliotheek met de archieven van de kanunnik zelf.
Om enige orde te brengen in de verzameling die in feite onbekend was voor het publiek hebben we een opsplitsing gemaakt
tussen archief en handschriften. Hiermee maken we een
gebruikelijk onderscheid. Daarenboven hebben we deze
inventaris analytisch opgevat. Het is een in de l 9de eeuw veel
toegepast procédé dat evenwel thans in wetenschappelijke
middens onterecht verguisd wordt. Het is inderdaad zo dat
men er de interesse van de auteur voor een stuk kan uit af
lezen. Maar we meenden als hoofdreden waarom we het principe toch toepasten te kunnen opgeven: de verzameling van
de handschriften en archiefstukken is zeer rijk maar even
gediversifieerd. De nadere toelichting die we geven bij de stukken - al zal deze inderdaad soms persoonlijk getint zijn moet de lezer een beeld kunnen geven over het belang ervan.
Met andere woorden: ik wil de archivaris van het bisdom
Oregon niet voor één briefje naar Brugge laten komen, maar
nodig de archivaris van Duinkerke uit dat wel te komen doen
om het schitterende handschrift van zijn stad te komen bestu-

deren. Dit stuk staat intussen on-line ter beschikking op de
webstek.
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Enige thematiek ontwaren in de verzameling is moeilijk.
Vooreerst blijkt natuurlijk de interesse van Stock voor alles
wat met onderwijs te maken heeft: schoolboeken, toneelstukken en ander educatief materiaal kocht hij geregeld aan op
veilingen. Voor het overige kon hem vooral de Brugse regio
interesseren maar het valt op dat veel stukken eigenlijk 'uit de
lucht' komen vallen. Als op een veiling een bepaald stuk volgens Stock niet te duur was, deed hij een bod. Zo komen
stukken van de abdij van Mesen of het jezuïetenklooster van
Ath in de verzameling terecht. Ook kon hij door via zijn
vriend Antoon Viaene bij Louis Moorthamers verschillende
stukken aankopen. Zo zijn allicht een tweetal stukken uit het
Biekorf-archief in de huidige verzameling beland, waaronder
een ledenregister van rond 1900. Ook stellen we vast dat Stock
wellicht door zijn relaties met enkele Brugse families sommige
dingen aangereikt kreeg naast de stukken die bij hem terecht
kwamen via bevriende geestelijken. Naast de Brugse regio
steken er een aantal zaken in m.b.t. de rest van West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Gent, Luxemburg, Henegouwen, ...
Naast de thematiek van het onderwijs is voor het overige de
inhoud zeer divers. Het is een verzameling in de strikte betekenis van het woord waaruit naast de zeer ruime interesse van
Stock ook zijn wanorde blijkt. Hij heeft de verzameling alleszins niet opgebouwd met een vooropgezet doel voor ogen
maar eerder uit interesse, als een rabiaat verzamelaar.
Een aantal van de stukken uit de verzameling zijn van bijzondere kwaliteit en dit zowel puur bibliofiel bekeken als inhoudelijk. We hopen dan ook dat het ter beschikking stellen van
de inventaris onderzoekers trouvailles zal opleveren en begeesteren om verder onderzoek te doen. Want dat was eigenlijk
de bedoeling van Stock en we hopen hiermee een eerste aanzet te hebben gegeven.
We willen niet nalaten directeur Willy Verbanck te danken
voor de suggestie die hij deed om de handschriften te komen
'bekijken'. De bibliothecaris, dhr. Walter de Smaele was uitermate opgetogen over ons voorstel om een inventaris te maken
van de verzameling en heeft ons niet alleen alle faciliteiten
verleend om het werk tot een goed einde te brengen maar
bovendien was hij als geen ander geïnteresseerd in de vordering van de werkzaamheden. Dat alleen al was een stimulans.
Hier bieden we enkel de stukken uit onze inventaris aan die
betrekking hebben op de Vlaamse en Franse Westhoek. Voor
de volledige inventaris verwijzen we naar de webstek van de
cultuurbibliotheek van Brugge.

Afdeling 1 Archief

2. Bundel betreffende Jean Baptiste de Thoor, advocaat in het
Parlement van Dowaai en baljuw van de Oost- en Westvierschaar van Mesen.
2.1. Akkoord tussen Jean Baptiste de Thoor en Pierre Jean
Huyghe, greffier van Belle-ambacht, waarin de eerste zijn ontslag zal aanbieden als ontvanger en baljuw van de Oost- en
Westvierschaar van Mesen aan de abdis en gravin van Mesen
en de commissie zal doorgeven aan de tweede genoemde. Het
akkoord vervalt indien de abdis de functie niet wil geven aan
Huyghe. Het akkoord voorziet verschillende bepalingen van
De Thoor tegenover de abdij en van Huyghe tegenover De
Thoor, Belle, 11maart1741, 1 st., papier, (Fr.).
2.2. Brief van Charlotte Petronille de la Tour, abdis en gravin
van Mesen, prinses van Croisette, dame van Zuid- en Noordschote, Deulemont, Oost- en Westvierschaar en andere plaatsen. Zij geeft vidimus van haar brief waarin zij de
herbenoeming bevestigde van Jean-Baptiste de Thoor als baljuw en ontvanger van Oost en Westvierschaar na het overlijden van haar voorgangster. De Thoor was in die functie na
het ontslag van zijn voorganger Antoine Poupaert op 2 juli
1720, maar was daarin nooit officieel bevestigd geworden. Hij
krijgt zijn herbenoeming en wordt gevraagd de eed af te leggen in handen van de schepenen van de heerlijkheid (Abdij
van Mesen, 20 april 1733). Huyghe krijgt de benoeming als
ontvanger van Oost- en Westvierschaar (gelegen in de parochies Belle, Nieuwkerke en Dranouter), Abdij van Mesen, 1
st., papier, (Fr.)., s.d. (nà 11 maart 1741) (Fr.).
Origineel ondertekend door de abdis en haar secretaris.

2.3. Dubbel exemplaar van het onder 2.1. vermeldde akkoord
(dat oorspronkelijk in drievoud was opgemaakt), 1 st. 11
maart 1741 (Fr.).
2.4. Akkoord met B.J. Meuwe voor de ontvangst van de heerlijke renten van de abdij van Mesen in Eke, om die door te
geven aan De Thoor, die ze met de abdij van Mesen moet
regelen, Belle, 14 december 1735, 1 st. papier (Nl.).
2.5. Akkoord met Emanuel de Francq in verband met de
opvolging als griffier van de heerlijkheid Mesen in Eke. Brief
van de abdis van Mesen, Charlotte Petronille de la Tour
waarin zij de benoeming van De Thoor als griffier van de
heerlijkheid van Mesen in Eke bevestigt in opvolging van
Jean-Baptiste Pauwels. Bijhorende brief van De Thoor als
ontvanger van de stad en kasselrij Belle met bevestiging tussen De Thoor en De Francq waarbij de huidige griffier De
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Francq wordt opgevolgd in die functie door De Thoor, Belle,
21oktober1733, 1 st., papier (Fr.).
2.6. Brief van Charlotte Petronille de la Tour, abdis en gravin
van Mesen waarbij ze Jean-Baptiste de Thoor benoemt als
greffier van haar heerlijkheid Mesen in Eke in opvolging van
Jean-Baptiste Pauwels. Ze vraagt aan haar baljuw en schepenen van de heerlijkheid Mesen in Eke hem te erkennen, Abdij
van Mesen, 11 juli 1733, 1 st. (Fr.).
6

Brief getekend door de secretaris van de abdis, L.F. van Crayelynghe. Opgekleefd lakzegel van de abdij (uitstekende staat).
2.7. Brief van de abdis van Mesen waarbij Jean-Baptiste de
Thoor wordt benoemd als ontvanger van de heerlijke renten
op de heerlijkheid Mesen in Eke. Abdij van Mesen, 11 juli
1733. 1 st., (Fr.)
Brief getekend door haar secretaris L.F. van Crayelynghe.
Opgekleefd lakzegel van de abdij.
2.8. Brief van de abdis van Mesen waarbij ze op verzoek van
J.B. de Thoor hem in zijn functie bevestigt van baljuw van de
Oost- en Westvierschaar, waarvan hij reeds ontvanger was.
Hij voerde de functie reeds uit van 2 juli 1720 toen Antoine
Poupaert vertrok, Abdij van Mesen, 20 april 1733. 1 st.
(Fr.).
Brief getekend door de secretaris van de abdis, L.F. van Crayelynghe,
2.9. Derde rekening door Jean Baptiste de Thoor als ontvanger van de heerlijke renten 'en avoine' (haverrente), maar geïnd
in geld, op 51 gemeten 10 roeden grond op 'canton ten Monteberghe' in Dranouter onder de Oostvierschaar, 1 katern,
1733-1739, (Fr.).
De rekening werd gepresenteerd aan de abdis en gravin van
Mesen, Charlotte Petronille de la Tour, Princesse de Croisette
en dame van de Oost- en Westvierschaar op 4 november 1743
en door de abdis voor akkoord getekend.
2.10. Tweede rekening door Jean Baptiste de Thoor als ontvanger van de heerlijke haverrente.
1 katern, 1730-1732, (Fr.).
2.11. Eerste rekening door Jean Baptiste de Thoor als ontvanger van de heerlijke haverrente.
1 katern, 1720-1729, (Fr.).

2.12. Rekening door Jean-Baptiste de Thoor, baljuw van de
Oost- en Westvierschaar van Mesen als ontvanger van de
heerlijke renten 'en bied, avoine, chapons & deniers' (tarwe,
haver, kapoenen en geld) op de heerlijkheid Oost- en Westvierschaar, gelegen onder de parochies Belle, Nieuwkerke,
Dranouter, toebehorend aan de abdis van Mesen, 1 katern,
1733-1738, (Fr.).
2.13. Rekening door Jean-Baptiste de Thoor als ontvanger
van de heerlijke renten op de heerlijkheid Oost- en Westvierschaar toebehorend aan de abdis van Mesen, 1 katern, 17301732, (Fr.).
2.14. Rekening door Jean-Baptiste de Thoor als ontvanger
van de heerlijke renten op de heerlijkheid Oost- en Westvierschaar toebehorend aan de abdis van Mesen, 1 katern, 17201729, (Fr.).
Opmerking bij volgorde van de stukken. De bundel was in twee
pakketten verdeeld van 8 brieven aaneengerijgd met touw en 6
katernen (rekeningen) eveneens aaneengerijgd. De touwen werden door ons verwijderd om het lezen te vergemakkelijken en
de stukken verder niet te beschadigen. De volgorde van de door
ons toegewezen nummering is zoals de originele volgorde van
de stukken.
Herkomst: Oorspronkelijk Abdijarchief van Mesen. Bij de
opheffing van de abdij in 1776/1777 bleef het archief ter plaatse
in '/"Hospice Royal', later l'Institution Royale de Messines. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte het archief officieel volledig
verloren maar op geregelde tijdstippen duiken thans weer stukken op, meestal stukken die door soldaten tussen de puinen
werden meegenomen. Op verschillende plaatsen kan men thans
archief aantreffen (Rijksarchief Brugge, fonds aanwinsten,
Departementaal Archief Rijsel, ... ). Aangekocht door kanunnik
Stock, wellicht bij Octaaf Mus (Ieper). Wij menen diens handschrift te kunnen herkennen op de bruine wikkel waarin het
archief zat.
De abdij van Mesen werd gesticht (in 1057 ?) door Adèle, gravin
van Vlaanderen, gehuwd met graaf Boudewijn van Rijsel (10371067). Zij schonk 7 manses grond in Eke aan de abdij. Een mansum was het equivalent van hetgeen per jaar door twee koeien
kon worden beploegd. Dat stemt per mansum overeen met ca.
12 gemeten, een totaal dus van 84 gemeten. Deze gift van de
gravin Adèle werd bevestigd in 1061 door de Franse koning en
in 1147 samen met de andere goederen van de abdij door Paus
Eugenius lil. Deze eerste gift vormde de basis van de 'heerlijkheid Mesen' in Eke, gehouden van het leenhof van Kassei. De
abdis benoemde er een baljuw, griffier en zeven schepenen.
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Het zakelijk beheer van abdis Charlotte-Pétronille de la Tour
de Saint-Quentin (abdis van 1731 tot 1750) werd ernstig op de
korrel genomen in 1750 door commissarissen van het land. Ze
werd als 'francofiel' beschouwd, maar de juiste draagwijdte van
deze kritiek was Huyghebaert niet bekend. Het dossier dat hier
aan de oppervlakte komt toont hoe ze haar eigendommen liet
beheren.
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Lit. A. Vanhove, Essai de statistique féodale de la Flandre Maritime. Première partie. Cluîtellenie de Casse!, La Motte au Bois,
territoire de Mervil/e, in : Annales du Comité Flamand de
France, 1932, p. 220-221. N. Huyghebaert, Abbaye de NotreDame à Messines, in : Monasticon Beige, Ill, Province de
Flandre occidentale, premier fascicule, 1960, p. 211-238. 1. L.A.
Diegerick, lnventaire analytique et chronologique des chartes et
documents appartenant aux archives de /'ancienne abbaye de
Messines, Bruges, 1876.
5. Ommeloper van het ambacht Kortemark door Joannes
Lobberecht, gezworen landmeter van het Brugse Vrije en
deels door Guillaume Pasman en François Lobberecht, eveneens gezworen landmeters, opgemaakt op verzoek van de
baljuw, burgemeesters en schepenen van het Ambacht Kortemark bij resolutie van 31augustus1679. 3 reg. (ongefol.)
1680.
Register 1 bevat de art. 1 -17; reg. 2 de art. 18-27 en reg. 3 de
art. 18-27. Er steekt ook een uittreksel in van de ommeloper van
Hooglede (s.d.).
6. Notariële acte waarbij Marie Barbara van Leeuwen aan de
abt en prior van de Duinenabdij een rente verkoopt van 400
p. gr. vlaams aan de penning 20 ten laste van de heerlijkheid
van de Proosschen, 1 akte, 12 juni 1704.
8/1 Register van wettelijke passeringen van de heerlijkheid
van 't Vrije van Sint-Omaars (gelegen in Alveringem, Lampernisse, Pollinkhove, Sint-Rijkiers en Lo), 1701-1756, 264 f"
(met enkele losse stukken)

812 Idem 1756-1796, 370 f" (f"l ontbreekt)
De heerlijkheid van 't Vrije van Sint-Omaars was in bezit van
het kapittel van de kerk van Sint-Omaars. Het heerlijkheidsarchief zelf is bewaard in de stadsbibliotheek van Sint-Omaars,
maar is amper toegankelijk.
9. Verslagboek van het Comité patriotique ecclésiastique et

civil de Furnes.
1 reg. 26 december 1789 - 30 november 1790.

Dit comité werd in de schoot van het Veurnse kasselrijbestuur
opgericht op 23 en 24 december 1789. Dit verslagboek van hun
activiteiten is uniek in zijn soort.

Afdeling 2 Handschriften

lil. Register van de magistraat van Sint-Winoksbergen.
1 reg. (ongefol. ).
Register geeft de lijsten vanaf 1389 op van de magistraat (poortmeesters, schepenen, hoogbaljuws, baljuws, amman, burggraaf. .. ) vanaf 1389 tot en met 1776.

1.2. Stadskroniek van Sint-Winoksbergen

1 reg. (ongefol.).

Register is een stadskroniek van Sint-Winoksbergen vanaf de
stichting van de abdij op de Groenberg en het verschijnen van de
H. Winok in Vlaanderen in 661tot1768. Geeft historische gegevens over de stad, kasselrij en abdij. Achteraan zijn enkele lijsten
opgenomen van luitenanten in de stad (1646-1760) en majoors
( 1646-17 56). Het is uitgebreid qua gegevens voor de periode van
de Franse inname van de stad, minder belangrijk voor de middeleeuwen. Opvallend is dat de schrijver de lijst opgeeft van de
geconsulteerde werken wat eerder uitzonderlijk is.
Beide registers die een eenheid vormen en van dezelfde scribent
zijn, zijn van een uitzonderlijk belang. Het register van de magistraat uit het stadsarchief van Sint-Winoksbergen waarvan het
allicht een kopie is, is sinds jaren verdwenen uit dit archief. Een
kroniek van Sint-Winoksbergen is al even zeldzaam. We kennen
nog een exemplaar in de bibliotheek van de Bollandisten in
Brussel. De stadskroniek is onuitgegeven.
Herkomst: onbekend

2. Grooten-School-Boeck of de Wetenschap der Eerlijke Lieden. Zeer nut tot onderwijs der Jonkheyd, 1 reg., 144 pp. (ca.
1800);
Handschrift van P.-A. Bortier, koopman uit Diksmuide. De
auteur had allicht de bedoeling het werk in druk te laten verschijnen want er werd een voorwoord met opdracht aan het
werk toegevoegd. Het werd evenwel nooit gedrukt. Wetenschappen, religie, kunsten, moraal, astronomie, geografie, landbouw
e.a. werden behandeld door de auteur. Het kan allicht doorgaan
als een typevoorbeeld van een schoolboek dat door onderwijzers werd gebruikt om de + 12-jarigen te onderwijzen.
Aangekocht door kan. Stock op veiling gehouden bij _ _ __
in Brussel.
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3. Cartularium van het bisdom Kamerijk.
1 bundel (ca. 200 f"), 19cte e.
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Volgens latere toevoeging allicht handschrift van Ignace de
Coussemaker die waarschijnlijk een cartularium voor het bisdom Kamerijk wilde uitgeven op basis van losse oorkonden die
hij zowel in archieven als in uitgegeven bronnen optekende. De
uitgave kwam er nooit. Hoofdzakelijk betrekking op de 1octe tot
13cte eeuw, slechts enkele zeldzame stukken dateren uit de 14cte_
15cte eeuw. Er dient nader onderzocht te worden of er in de
afschriften van de oorkonden stukken steken waarvan de originelen intussen verloren zouden zijn gegaan.

4. Description historique et abrégée de la Ville de Dunkerque
depuis son origine en !'an 646 jusqu'en 1768 avec les plans y
relatifs dessinés par H.E. Diot.
1 reg., 65p. +il!., 1818.
Handschrift gemaakt voor Paul Emile Plaideau uit Duinkerke
en hem gegeven op 6 oktober 1818. Het heeft voornamelijk
betrekking op de geschiedenis van de fortificaties van de stad.
Illustratief is het van zeer groot belang door het groot aantal
tekeningen en plannen.
p. l Vue de Dunkerque avant sa démolition en 1713
p.5 Wapenschild van de stad
p. l 0 Plan van de Vauban-vesting
p.21 Plan van aanleg dijk
p.22 Vue des Forts Verts et de Bonne Esperance, construits à la
tête des Tettées du chenal du Port de Dunkerque
p.23 Coupe et élévation du chàteau Gaillard construit pour la
défense de la jettée de !'est à Dunkerque
p.24 Vue du Risban du cöté de la mer
p.25 Plan du Bassin des vaisseaux du Roi
p.27 Elevation de la batterie de Revers du coté de la mer, en
1689
p.31 Plan du Fort Blanc, construit en l'année 1701
bijgevoegde plannen :
1. Plan de Dunkerque avec Ie chàteau du seigneur de la ville
2. Plan de la ville et port de Dunkerque dans l'année 1769 et de
l'ecluse de Mardick
3. Plan van de 'Siege de Dunkerque fait par l'archiduc Leopold
!'an 1652'
4. Dunkerque en 1640
5. Plan van de stad en zijn versterkingen na de aanpassingen
bevolen door de Franse koning (1665). Situatie op 15 oktober
1693.
6. Twee tekeningen betreffende schip dat figureerde in 1824 in
de Jean-Bartstoet die door Duinkerke trok (tekening schip en
gewapende militair)

7. Carte du territoire de Dunkerque door Krafft (gedrukt l 7de
eeuw)
8. Illustrations Dunkerquoises - in boomvorm worden de
beroemde Duinkerkenaars opgegeven
9. Handschrift van Pierre Mathieu Faulconnier, historicus van
Duinkerke
10. Tekening van het zegel van Duinkerke (met vis) (1535) en
tweede zegel van de stad (met St.-Elooi) (1510)

5. Handschrift met tekst van het Eeuwig Edict van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1611).
1 reg., lederen band met stempeldruk op rug, ongefol.
Handschrift allicht van de hand van P.G. Cadock,
advocaat (l 8de eeuw) die als bezitter zijn ex-libris
(naam) achterliet op het handschrift.
7. Afschrift van het werk van L.J. De Mets, De Nederlanden
onder Filips Il, 1 reg., 301 p., (19cte eeuw)
21. Verzameling genealogieën van Kortrijkse families, o.a.
Andries, Vandenberghe, Coudysere, de Nijs, van Dale, Corture, de Hondt, Holvoet, Dursein, Reps, de Haene, van Neste,
Geijsen,...
1 reg., J8de eeuw.
23. Uittreksel uit het boek 'Histoire ecclésiastique de la ville
et comté de Valenciennes' van Simon Ie Boucq, lf" (1706).
Stak in boek A 120 e.

30. Pauwel Heynderyckx, De stadt Veurne met hare Casselrye
grote en gelegentheyt. Afschrift van het oorspronkelijk handschrift met nota's van A. Duclos, 1 reg. (96f"), 1911.
Deze nota's van A. Duclos vrijwel volledig uitgegeven in Biekorf in de jaren 1960.

33. Oorsprong en vorm van de familienamen door E.H. Jan
Desmet, 1 reg. (177 p.), l 9de eeuw.
Auteur was gewezen retoricaleraar in het college van Menen en
pastoor van Lichtervelde (overl. Juli 1920).
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Familiearchief De Coussemaker
(17de_ 19de eeuw) in de
Openbare Bibliotheek Brugge
Een aanwinstenlijst

LUDO VANDAMME
13

1 V. Broeckaert, De
bibliotheken van de
Sint-Andriesabdij
(Zevenkerken), in:
V.R.B. Informatie, 32
(2002). 20-23. De abdij
onderhoudt een contact met Solange de
Coussemaker - van
Robais, achternicht
van Edmond De
Coussemaker, die
momenteel een dissertatie voorbereidt over
Edmond. Zie S. de
Coussemaker - van
Robais, Bij de tweehonderdste verjaardag
van Edmond De Coussemaker ( 1805-1876),
in: De Franse Nederlanden, 30 (2005),
p. 254-259.
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E. De Coussemaker,
Généalogie de la
familie de Coussemaker et ses alliance.
Rijsel, 1858, 292 p.,
ill.; M. Cleenewerck
de Crayencour, Généalogie de la familie
Cleenewerck de
Crayencour, accompagnée de plusieurs
tableaux d'ascendances
directes,[S.I., 1948].
354 p.

De bibliotheek van de Sint-Andriesabdij van Zevenkerke, één
van de grote erfgoed bibliotheken in Vlaanderen, bezit een
collectie die gerelateerd is aan Edmond De Coussemaker
(1805-1876) en het Comité Flamand de France. Een onderdeel
betreft documenten uit het familie-archief, met vooral staten
van goed en verwante archivalia, schepenbrieven en bewijsstukken bij rekeningen. Deze afzonderlijke verzameling werd
door de pater-bibliothecaris Victor Broeckaert overgemaakt
aan de Openbare Bibliotheek Brugge en is aldaar raadpleegbaar als handschrift 705. 1
In deze verzameling komen enkele notabele families uit Belle
en omgeving steeds opnieuw voor. Het is waarschijnlijk dat
Edmond De Coussemaker deze documentatie gebruikte voor
de samenstelling van zijn Généalogie de la familie de Coussemakere. De voorouders van Marguerite Yourcenar (De Crayencour) behoorden tot het zelfde sociale en familiale
milieu. 2
Bij het binnenkomen van dit archiefje werd een aanwinstenlijst gemaakt, waarbij de interne volgorde werd gerespecteerd.
In afwachting van een definitieve beschrijving wensen we dit
materiaal op deze manier nu al kenbaar te maken.
Voorlopige oplijsting

1.

Rekening door Jan Baptiste Craye, prieser, voogd en oom
materneel, van het beheer van de goederen toebehorende aan
Franciscus Antonius Hynderick (0 1740), Petrus Ignatius
Behaghel (x Joanne Therese Hynderick) en Pieter Francois
Hynderick, kinderen van Franciscus Antonius Hynderick en
Joanne Therese Craye.
Belle, 22 september 1760
2.
Separatie en verdeel van de goederen van Petrus Ignatius
Behaghel (x Joanne Therese Hynderick), Petrus Franciscus
Hynderick ( 0 1735), en Franciscus Antonius Hynderick

1740), kinderen van Franciscus Antonius Hynderick en
Joanne Therese Craije.
Belle, 23 december 1756
(
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3.
Staat van goed van het sterfhuis van Joannes Josephus Donatianus Baert, zoon van Jan Frans Baert en Marie Jeanne de
Home, heer van De groote Neuville en voorschepen van de
stad Belle, overleden op 11 april 1731. Weduwe en blijveghe
is Marie Francoise de Witte.
Belle, 20 augustus 1734.
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Idem als 2
5.
Fragment (begint f. 4, laatse folio's ontbreken) van staat van
goed van het sterfhuis van Nicolais of Pieter Bieswal. Meester
Pieter de Coussemaker wordt vermeld.
Ca. 1677

6
Onvolledige (begint f. 3) rekening van de goederen van ?
(onder meer hofsteden in Ghivelde). Ca. 1746

7.
Staat van goed van het sterfhuis van Jan Baptiste Ruckebusch,
zoon van Valeriaen Ruckebusch en Cateline van Vleteren,
overleden op 21 mei 1716, en van het sterfhuis van Marie
Jacoba Isenbrant, dochter van [Jo?] Isenbrant en Marie Cortijl; overleden op 9 november 1737, beiden in Vleteren, poorters van Belle.
20 november 1738
8.
Staat van goed en verdeling van het sterfhuis van Petrus Henricus Hynderick, zoon van Vincent Hynderick en Isabelle
Clara de Berlaere, priester en beneficiant van de Sint-Goedelekerk in Brussel, overleden in Brussel 29 augustus 1779,
poorter van Gent.
8 augustus 1783
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Staat van goed van het sterfhuis van Pieter lgnatius Ruckebusch, overleden priester van Hazebrouck, voordien priester
van Oxelaere, op 19 september 17 56, zoon van Jan Baptist
Ruckebusch, gewezen baljuw en griffier van Vleteren, en
Marie Jacoba Isenbrant.
15 oktober 1757

10.
Oorkonde (perkament) van de schepenen van gedele van Gent
met de staat en de tweede augmentatie [op staat van goed van
18 december 1712] van de goederen toebehorend aan Pieter
en Franchois Anthone Henderick, respectievelijk 18 en 17
jaar, kinderen van wijlen Vincent Anthone Heijnderick en
Isabelle Clara de Berlaere. De goederen komen hen toe nav
het overlijden van hun vader en hun paternele grootmoeder,
Catherine Bubbe.
13 juli 1724
11
Staat van goed van het sterfhuis van Frans Anthoine Hynderick, zoon van Vincent Hynderick en Isabella de Berlaere,
overleden in Ieper op 7 december 1747, en van zijn vrouw
Joanna Theresia Craye, dochter van Francois Craye en Joanna
Angillis, overleden in Ieper op 3 april 1740, poorter en poorteres van Belle, met als kinderen Petrus Francois (0 1735),
Franciscus Antonius (0 1740) en Anna Theresa (0 1733).
Belle, oktober 1752
Zeer slechte staat
12.
Bundeltje schepenbrieven voor schepenbank van Eecke
Westover, van het dorp en markiezaat van Lafiefville in Steenvoorde, en van Mesen in Eecke.
1724-1725
13.
Bewijstukken (onkostennota's) met betrekking tot het overlijden en de uitvaart van Marie Therese de Witte, begraven in
de kerk van Belle op 8 april 1728.
14.
Staat van goed van het sterfhuis van Charle Antonius Ruckebusch, overleden pastoor van Strazele op 13 december 17 51,
zoon van Jan Baptiste Ruckebusch, gewezen baljuw en greffier
van Vleteren, en Marie Jacoba Isenbrant.
10 november 1752
15
Separatie en verdeel tussen Petrus Franciscus Hynderick en
Franciscus Antonius Hynderick, de kinderen van Franciscus
Antonius Hynderick en Joanne Theresia Craye, van de goederen hun toekomende nav overlijden van hun zus, Joanne
Theres Hynderick (x Petrus Ignatius Leonardus Behaghel,
poorteres van Belle, op 18 oktober 1757, en waarvan staat van
goed werd opgemaakt op 7 juni 1758.
17 maart 1762
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Separatie en verdeel tussen Pieter Henricus Hynderick en
Francois Anthoine Hynderick, beiden kinderen van Vincent
Anthone Hynderick, en van de goederen door hen geërfd
door het overlijden van hun vader (separatie 24 september
1731) en van hun grootmoeder paterneel, Catherine Bubbe
(deelloot 15 februari 1710).
Ieper, 15 oktober 1731
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17
Staat van goed en verdeel van het sterfhuis van Andries
Cathelyn, zoon van Pieter, priester, kanunnik en scholaster
van de collegiale kerk van Sint-Walburga, overleden in Veurne
op 26 september 1721, keurbroeder van stad en kasselrij
Veurne.
5 mei 1722
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Staat van goed en verdeel van het sterfhuis van Cornelie Ie
Bleu, dochter van Florens Ie Bleu en Cathelijne vanden
Berghe, keurzuster van de stad en kasselrij Veurne in Beveren,
gehuwd met Jacobus vanden Pitte.
25 augustus 1727
19
Rekening van de liquidatie tussen Dominicus de Mullet,
raadspensionaris van Diksmuide, als gehuwd met Anna
Catherian Massiet, weduwe van jonkheer Eugenius van Pradelles, overleden raadspensionaris van de stad Belle, én Eugenius Maire van Pradelles, Henriette Anna van Pradelles, en
Josephus Benedictus van der Meersch, aangetrouwde oom en
voogd paterneel van de wezen Louise, Benedictus, Marie
Josepha en Marie Anne, allen kinderen van jonkheer Eugenius Franciscus van Pradelles en Anna Catherina Massiet.
13 juni 1776
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Pak onvolledige staten van goed en losse documenten
l 7de_ 1gcte eeuw

Efemeriden uit het Ieperse
kasselrijarchief (1)

KRISTOF PAPIN
17
Het Ieperse kasselrijarchief is bijzonder rijk, maar zijn inhoud
is bij veel zoekers onvoldoende tot slecht gekend. Dat heeft
onder meer te maken met de aanslepende inventarisatie. Het
steeds weer opmaken van voorlopige inventarissen maakt het
doolhof in de zoektocht naar archief nog groter.
Bij zijn primaire inventarisatie te Brugge werd het archief in
Bruine Pakken gestopt en genummerd 1• Doorheen de jaren
zijn er evenwel stukken van het Brugse Vrije in de pakken van
leper terechtgekomen, en vice versa. In deze bijdrage willen
we één nummer van de Ieperse Bruine Pakken doorlichten,
met name nr. 7186 2. Het betreft een losse verzameling oorkonden die betrekking hebben op renten, maar die verder
zonder enig duidelijk verband samen steken. Ze zijn overigens
niet alle van oorsprong archief van de schepenen van de kasselrij, maar ook van verschillende heerlijkheden die in de kasselrij lagen. Allicht werden ze, zoals zoveel dergelijke
oorkonden, uit hun oorspronkelijk dossier gehaald en omwille
van hun vorm samengevoegd.
1. Charles CABELIAU fs Charles, zich eveneens sterk
makende over zijn broer Jan, en bij procuratie (gepasseerd
voor de Brugse schepenen 24-2-1589) voor Margriete
COBRYSSE (gehuwd met Charles CABELIAU) fa Pieter,
zeggen ontvangen te hebben van Matthys VANDEN WALLE
en Baptist WYLAIS als voogden van Jasperyne, Maycken,
Bettekin en Catheryneken, de wezen van Anthuenis DE MEL,
de som van 50 ponden groten. Oorkonde (met fragment
zegels). 20 maart 1589.
1
In een latere bijdrage
zullen wij de geschiedenis van dit archief
schetsen omdat dit
niet zonder belang is
om de inhoud en de
samenstelling van het
fonds te begrijpen.
2
Stadsarchief leper,
fonds Kasselrij leper.
reeks Bruine Pakken.

2. Oorkonde voor de mannen van leene van Ieper waarbij Jeronymus HANNERON procureur van Jacques MASUREEL fs
Jacobs in huwelijk met Ghelein WYTS fa Baudewijn verkopen aan Cathelyne VANDER STEENE weduwe van meester
Gheraert FRUTIER een losrente van 20 p. gr. siaers (de penning 16), 4 mei 1568 (fragment zegels).
3. Rentebrief van Lodewijk XIV aan de begijnen van Ieper
van 75 f, de penning 20 "a quoy ont este estimees trois mesures

de terres incorporees dans lesditsfortifications" dd. 20 september 1685.
Dit betreft renten ten laste van de kasselrij Ieper voor de gronden die geïncorporeerd zijn bij de versterkingen aangelegd
door Vauban in de stad 3.
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4. Oorkonde verleden voor Charles DE BEVERE, baljuw en
wettelijk maanheer van Ernest DE MERODE, graaf van
Thiau & Waroux, baanderheer van het Heilig Roomse Rijk
en heer van Wijtschate, provoost van de stad en zaal van Ieper
en van zijn hof en heerlijkheid vander Veste in Langemark.
Ghelein DE GROTE, Jan VANDER HAEGHE, Lieven COBBAERT, Joos VERFAILLIE, Jaeques VANDEN BROUCKE,
mannen van het hof oorkonden dat Frans ORCKEE, heer
van Rosieres, verkoopt twee renten aan Walram DE COUROBLE, heer van Carreul. De eerste rente bedroeg 18 p. 15
s gr. (penning 16) en de andere 12 p. 10 s. gr. (penning 16). 5
december 1636.
5. De schepenen van het Brugse Vrije oorkonden dat Jan LIEBAERDS fs Jan, gehuwd met Godelief geven 'wettelike ghifie'
aan Jan DEN WULF 8 gemeten en 63 roeden land liggende
in Camerlinkambacht in Snellegem. De zaterdag na St.-Kateline 1359.
Dit stuk hoort dus thuis in het archief van het Brugse Vrije,
maar de wanorde die heerste in beide fondsen heeft ervoor
gezorgd dat in beide fondsen stukken zijn terechtgekomen van
het andere fonds.
6. Lievin WOUTERS, heer van Hallebast en baljuw van de
mannen van leene van de Zaal van Ieper, oorkondt dat Toussain LE ROY, wonende in Verlinghem en machtig bij procuratie over Jan BOULLOINGNE fs Antheunes (wonende in
Rijsel, procuratie van 3 juli 1598 ), verkoopt een erfelijke losrente van 37 p. 10 s. siaers (penning 16) ten voordele van Jan
DE LENNOY fs Claes. Met retroacte en zegels (fragmenten).
7. Anna VAN PRAET, vrouw van Moerkerke en douagiere
van Dranouter, en Joossyne VAN PRAET gehuwd met Lodewijc VAN VLAENDREN, ridder van het Gulden Vlies, heer
van Wieze, Praet, ... , doen fundatie van een eeuwige mis,
wekelijks te vieren op dinsdag ter ere van de H. Anna in het
klooster van Sarepta in Moerkerke. Met retroacten. 6 februari
1546.
8. De schepenen van de kasselrij Ieper oorkonden dat Lauwers BEHAGHELE verkoopt aan Peryne VASQUEZ,
weduwe van Jacob BAELDE fs Pieter een erfelijke rente van
2 p. gr. siaers (penning 16). 20 hooimand 1577.

3 Van deze aanleg van
de nieuwe zogenaamde Vaubanvesting steken
verschillende archiefonderdelen in het
kasselrijarchief.

Voor de schepenen van de stad Belle compareerde Jan
BAELDE, heer van Bellequindt, die 2 renten verkoopt aan
Nicolais DE COENE. De eerst rente bedraagt 6 p. gr. en de
tweede 2 p. gr. (penning 16). 13 september 1598.
9. Oorkonde: Staesaert VANDER MEERSCH verkoopt aan
Aernoult DE WULF een rente van 6 p. gr. siaers (penning 16).
1 juni 1557
10. Gecancelleerde oorkonde van de schepenen van de zaal
en kasselrij Ieper van het octrooi van 15.000 guldens voor de
belasting van 10 stuivers per ton bier en 1 stuiver per stoop
wijn gesleten in de herbergen. 17 mei 1630. Aan dit stuk is een
oorkonde toegevoegd betreffende een rente van 75 p.p. siaers
voor Antheunis DE CONINCK, 17 mei 1630.
11. De schepenen van de heerlijkheid vanden Leeghere in Vlamertinge oorkonden dat Jacob VANDER GHOOTE fs Jacobs
en zijn vrouw verkopen 'omme :::.ekere redenen hem daertoe
porrende ende moverende' aan Arnouldt BAERT een leen
gehouden van dit hof van 6 gemeten gelegen in Elverdinge.
27 mei 1564.
12. De schepenen van de kasselrij Ieper oorkonden dat Charles LEUPE, machtig bij procuratie over zijn broer Antheunis 4
fs Charles, gehuwd met Anthonette ADRIAIN (procuratie
voor Brugse schepenen 23 februari 1651) een rente koopt van
6 p. 5 s. 2 gr. siaers (penning 16) aan de kasselrij. 18 maart
1651. Gecancelleerd.

13/1. De schepenen van de kasselrij Ieper oorkonden dat
Robert DE BAILLEUL, in huwelijk met Mayken DE CAPMAECKERE fa Pauwels, een rente hebben verkocht aan
Jacques VAN HAVERBEKE, bedragende 12 p.p. siaers (penning 16). 9 maart 1613.
13/2. Stassaert VANDER MERSCH fs Staessaert, gehuwd
met Tannekin verkopen aan Jan DE VINCK 6 gemeten 2 lijnen en 13 roeden land in Kemmel. Gecanceleerd. 6 januari
1551 (n.s.).
13/3. Schrijven van de schepenen van Roeselare aan het Iepers
kasselrijbestuur betreffende het calsieghelt. 10 mei 17 58.
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Zie Archief Kasselrij
Ieper 1e reeks 332
f"43r 0 • deed 'eenigen
dienst' aan de kasselrij
in Brugge.

13/4. De tabel/ion (notaris) van Nieuwkerke oorkondt dat
François VERBEKE uit Vlamertinge een brouwerie met biercaeler, moutterie, op 16 roeden erf, met een mooi huis, schuw;
koestal, paerdestal, pakhuis, 1mgenkot en ca. 112e gemet koopt,
dat laatst werd gebruikt door Pieter WOUTS voor 888 p. gr.
13 s. 10 gr. V2 denier vlaams brabant courant geld.
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13/5. Rentebrief van de "maladerye van /pre" van 67 p. 3 s. 9
d. (de penning 20). Gecancelleerd, gedrukt op perkament, 12
maart 1698.
13/6. Rentebrief van het O.L.Vrouwhospitaal van Ieper van
30 p. (penning 20) ten laste van de stad (voor de aanleg van
de fortificatie). Gedrukt op perkament, 20 september 1685.
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13/7. Rentebrief opgesteld door tabellion Godtschalck van
Ieper. Gilles BERTEN, Pieter BERT EN, Jacques SCHILLEWAERT, Jan BARA, Jan GERARDYN, Jan BREYNE,
Jacques TITTELION, Jan BRAEM, Adriaen DE COCQ,
Pieter VANDE WYNCKELE, Pieter OOSTEN, Christiaen
DE COGGHEMAKER, Jan PROOT, Pieter DE FLOO,
Emanuel DE COCQ, landsmannen uit Langemark en Merkem en de heerlijkheid van de Corvere, erkennen hun rente te
hebben ontvangen van Jooris BOETEMAN, koopman uit
Ieper van 150 p. gr. vlaams en beloven een interest van 6°/ii te
betalen (jaarlijks 9 p. gr.). 19 februari 1714.
14. Oorkonden van de Brugse schepenen 9 oktober 1537 en
19 mei 1546 en van de schepenen van Sluis en het waterrecht
op 25 augustus 1575.

Militaire leenverplichtingen voor
leenhouders van het prinselijk leenhof
van de Burg van Veurne, 1470 en 1475

PIETER DONCHE
21

1
Gebruikte afkortingen: ARA: Algemeen
Rijksarchief Brussel,
KBR: Koninklijke
Bibliotheek Brussel
Albert 1, RAB: Rijksarchief te Brugge, RK:
Rekenkamer.
1 Dit is een anachronistische omschrijving:
zolang Filips de
Goede leefde, werd
zijn zoon Karel de
Stoute als Charles de
Charolais vernoemd,
maar in 1470 had
Karel reeds drie jaar
zijn overleden vader
Filips de Goede opgevolgd als hertog van
Bourgondië.
3 A. MERG HEL YNCK,
Cabine/ des titres de
généalogie et d'histoire
de la West-Flandre et
des régions limitrophes.
Vade-mecum pratique
et utile de connaissance
historique et indicateur
nobiliaire et patricien
de ces contrées ...
Doornik, 1896-97 en
anastatische herdruk
Torhout, Flandria
Nostra, 1986.
4
Stadsarchivaris van
Ieper, overleden na
1883 en in 1896-97
wijlen genoemd. Over
Jules Cordonnier, zie
A. MERGHELYNCK,
Vademecum ... , pp. 1,
63,237,277,293,343
en 346, die ook een
gelijkaardig handschrift 14 70 voor het
leenhof Zaal van Ieper
bezat.

In het Fonds leenhof Burg van Veurne van het Rijksarchief in
Brugge vindt men onder nummer 142 een l 7cte_eeuws document van 12 folio's waarin de leenhouders van dit leenhof
opgesomd worden met opgave van het aantal en soort strijders die zij in 14 70 dienden te leveren aan de hertog van Bourgondië.1
Het document heeft op een eerste blad als titel: Tauxation des
personnes tenantz fiefz du Bourg de Furnes faicts du temps de
Charles de Charlois [Charolais 2] en fan XIIJJ C LXX en op
de volgende bladzijde ook nog: Copie met daaronder volgende
titel (allicht overgenomen van het origineel): Furnes- Lesfief::
et arrier( e) fief:: de man tres doubté et souvrain signeur monseigneur Ie Ducq de son Bourg de Furnes ont esté et sant tauxez
a service d'armes se/on /'ordon(nance) declairee es très potentes de mondit s(eigneu)r au marge desquelles ce p(rese)nt
qoyer est attache soubs son contrescel ainsi et par la maniere
qui s'ensuit.
Arthur Merghelynck, in wiens verzameling (KBR, afd. handschriften) hiervan ook een kopie, (gemaakt in 1880-82) steekt,
vermeldt in de beschrijving in zijn catalogus 3 (nr. 55, p. 227)
dat het handschrift waarop hij zijn kopie maakte, toebehoorde
aan Jules Cordonnier 4 van wie hij het ontleende en kopieerde.
Volgens Merghelynck was dit handschrift zelf een kopie uit
de 17cte eeuw gemaakt door Roeland Schynckelle (ca 1579163 7), schepen, raadspensionaris en griffier van de weeskamer
van de stad en kasselrij Veurne. Vermoedelijk is het na Cordonniers dood in het Brugse Rijksarchief beland, waar het in
het fonds Leenhof Burg van Veurne werd opgenomen.
Wat het document is, waarop Roeland Schynckelle dan weer
zijn kopie maakte en waar dit zich bevond/bevindt is niet duidelijk. In het Algemeen Rijksarchief of het Rijksarchief te
Brugge vonden we geen document dat het origineel, gebruikt
door Roeland Schynckelle, zou kunnen zijn. Het in de tijd
meest dichtbije andere leenregister van de Burg van Veurne
dat nog bewaard is, is van iets later, september 1472: ARA,
RK 1086: Papier desfiefz et arri( ère) fiefz de Furnes, tauxez a

finan( ce) et aut( re)m( en)t pour Ie fait de la gherre, apporte par
Jehan de Wale au mais de septemb( re) m. cccc. lxxij. Dit leenre-

gister is evenwel veel uitgebreider, nl. 202 folio's : niet alleen
worden de lenen er veel uitgebreider beschreven (aan de hand
van ingediende denombrementen), maar ook alle achterlenen
worden er vermeld.
Militaire (re)organisatie onder Karel de Stoute
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Van bij de aanvang van zijn regering (15 juni 1467) zag de
Bourgondische hertog Karel de Stoute zich geconfronteerd
met opstanden in Vlaanderen, Brabant en Mechelen en deze
waren nauwelijks onderdrukt of hij kreeg met de Luikenaars
af te rekenen. De opstand in Mechelen had hij kunnen neerslaan met de hulp van Brabantse edelen. In die tijd was er nog
geen staand leger. Tegen de Luikenaars, voortdurend aangestookt door de immer intrigerende Franse koning Lodewijk
XI, had hij meer strijders nodig. Daartoe werden onder de
edele vazallen uit al zijn heerlijkheden troepen gelicht en versterkt met 500 Engelse boogschutters uit Calais en voetvolk
uit enkele steden en kasselrijen. Het jaar daarop in oktober
1468 hakte hij de Luikenaars definitief in de pan.

15de eeuwse voorstelling van een oorlog (slag van Crécy)
(Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. français 2643 f' l 56v 0 ,
Chronique de Froissart)

Maar enkele maanden ervoor had hij ook al de steden aan de
Somme, die de zuidgrens van zijn gebied afbakenden, moeten
verdedigen tegen de Franse koning. Een ordonnantie van juli
1468 geeft een goed idee van de manier waarop zijn leger toen
werd gevormd. De Bourgondische legermaarschalk stuurde
bevelen uit naar de baljuws om de edelen en leenhouders (ook
rijke burgers waren vaak leenhouder), achterleenhouders en
houders van vrijlenen op te roepen tot de militaire dienst.
Deze dienden zich te verzamelen op aangegeven plaatsen
alwaar tot monstering werd overgegaan. Van de aanwezigen
werden naamlijsten gemaakt en na vergelijking met de uitgestuurde oproepingen door de baljuws werden, van wie bleek
dat hij niet was komen opdagen, de bezittingen of leengoederen onmiddellijk onder sekwester geplaatst. De militaire
dienst was verplicht voor alle bezitters van leengoederen, ook
wanneer men in het buitenland woonde. Wie om dwingende
redenen niet persoonlijk kon aanwezig zijn (vrouwen, kinderen, zieken, .. ) moest een plaatsvervanger sturen, uitgerust op
zijn/haar kosten. De monstering stelde ook vast of alle 'materieel' aanwezig was: een strijder moest drie paarden meebrengen (waaronder één voor de coutillier, een wapenknecht met
als taak om vijandelijke soldaten die geen losgeld waard
waren, met zijn lans af te maken .. ). Baanderheren (chevaliers
bannerets: ridders die een groep strijders onder een eigen
banier mochten aanvoeren) moesten acht paarden meebrengen, het paard voor de vaandeldrager niet inbegrepen. Gewone
ridders moesten vier paarden meebrengen. De strijders moesten uitgerust zijn met lansen, pieken, hellebaarden, enz ... En
ook moesten er door de baljuws timmerlui, metsers en andere
ambachtsluis, allen voorzien van hun werktuigen, gestuurd
worden, samen met voorraden aan onder meer schoppen,
houwelen, bijlen, zagen, hamers en touwen.

5

M. ÜUILLAUME,
Histoire de /'organisation militaire sous les
ducs de Bourgogne,
Brussel, Mémoires
couronnés de l'Académie, 1847, pp. 104-112.

Tijdens deze Luikse oorlogen was duidelijk geworden dat een
militaire reorganisatie zich opdrong. Hoewel steden en kasselrijen niet verplicht waren militaire hulp te verlenen aan een
strijd die niet van nationaal belang was, hadden de Bourgondische hertogen tot dan weinig problemen ondervonden op
dat vlak. Nu was dit erg moeizaam verlopen en Gent had zelfs
categoriek elke hulp geweigerd. Ook de militaire dienst op
basis van leenbezit was niet meer wat het vroeger was: vele
leenhouders vervulden deze met tegenzin. En de niet-adellijke
leenhouders (rijkgeworden stedelijke poorters), bij wie elke
militaire cultuur ontbrak, zinde het helemaal niet. Sommigen
namen bij de oproeping de wijk naar het buitenland en stuurden dus hun kat naar de mobilisatieplaats, anderen kwamen
wel opdagen, maar eenmaal de monstering gebeurd en de
(vooruitbetaalde) soldij ontvangen, muisden zij er vanonder. .. 5 Aan dergelijk kat-en-muisspel moest maar eens een
einde komen, moet de hertog gedacht hebben.
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Wellicht werd dit register opgemaakt gevolg gevend aan het
mandement van Karel de Stoute, gedateerd Brugge, 27 maart
1470 (n.s.). 6 Krachtens dit mandement waren alle vorstelijke
leenmannen en achterleenmannen verplicht de hertog militair
te dienen in verhouding tot de jaarlijkse opbrengstwaarde van
hun leen of achterleen. Voorheen werd er geen rekening
gehouden met de waarde van de lenen bij de vordering tot
militaire dienstplicht. Die weinig uitgebalanceerde regeling
zorgde ervoor dat de effectieve dienst van de leenhouders veel
te wensen overliet. Eind 1467 had de hertog er zich al over
beklaagd dat talrijke leenhouders zich aan de dienst onttrokken door naar het buitenland te trekken. De nieuwe regeling
zou nu in verhouding staan tot de opbrengst en aan fysieke
afwezigheid werd een mouw gepast: de vazallen mochten
ofwel zelf dienen, ofwel een plaatsvervanger sturen of een
taks betalen die 60% van de jaarlijkse leenopbrengst bedroeg.
Voor lenen die toebehoorden aan vrouwen, weduwen, wezen
en onbemiddelde personen was er een reductie van 50% voorzien. De leenmannen moesten hun leen bezit aangeven bij hun
baljuw. Voor het indienen van denombrementen van hun
lenen kregen zij slechts één maand de tijd (gebruikelijk was
40 dagen).
In de daaropvolgende maanden werd op basis van nieuw aangelegde leenboeken de hoge leentaks zowat overal in Vlaanderen geheven. De controle op de effectieve dienst of de inning
van de oorlogstaks berustte volgens het mandement bij de
drie kwartierontvangers van Vlaanderen: Jacob Donche 7
voor het kwartier van Gent, Christoffel Buridan voor het
kwartier van Brugge en Gillis van den Bossche voor het kwartier van Ieper-Rijsel. Zij stelden op hun beurt in de verschillende kasselrijen ondergeschikten aan die de noodzakelijke
leen boeken aanlegden en de taks inden. Deze leenboeken werden in meerdere exemplaren opgemaakt (in het Vlaams en het
Frans, vaak in drie, soms tot in vijf exemplaren zoals voor het
Land van Waas).
Het mandement eiste een gewapende strijder per leen met
jaarlijkse opbrengstwaarde van 200 ponden van 40 groten
Vlaams (dit stemt overeen met 400 pond parisis 8) voor hen
die vrijwillig de dienstplicht nakwamen. Voor degenen die tot
de dienst gedwongen moesten worden, gold dat zij één gewapende strijder dienden te leveren per leen van 150 ponden
opbrengst. Wanneer de leenhouders wier lenen samengevoegd
werden tot 200 ponden niet akkoord raakten over de te leveren strijder, mochten zij een oorlogstaks van 100 écus betalen.
Voor vrouwen, weduwen, wezen en arme lieden lag de taks
op 50 écus. Gezien 100 écus gelijk stond met 240 pond parisis,
betekent dit dat de 'afkoping' van de dienstplicht 240/400 of

6

Voor de modaliteiten
van dit mandement zie
vooral: R. ÜPSOM"'1ER.
'Omme dat leengoed es
thoochste dinc ran der
\l'f'erelt'. Het leenrecht
in Vlaanderen in de
14"" en 15de eeuil'.
2 vols.. Brussel. 1995.
pp. 729- 732. Men
vindt het mandement
opgenomen in aanhef
van de rekening van
die geïnde taksen voor
het leenhof Burg van
Veurne door de kwartierontvanger Christoffel Buridan
(periode 28 mei tot
2 juni 1470) in ARA.
RK. 24641.
7 Over hem zie vooral:
P. DoNCHE. Geschiedenis en genealogie van
de familie DONCHE
1365-2004. Berchem.
2004. pp. 224-283.
8 1 pond is 12 schellingen ( 1 schelling = 20
groten) of 240 groten.
Een pond Vlaams is
gelijk aan 6 ponden
tournois of 12 ponden
parisis. Ponden van 40
groten Vlaams zijn
dus ponden tournois.
In parisis omgezet: 40
groten Vlaams is 1f6de
van een pond Vlaams
of 12/6 ponden parisis.
dus 2 pond parisis.

60% bedroeg van de geschatte jaaropbrengst van de lenen.
Van deze taks geheven op leengoederen met betrekking tot
feodale dienstplicht, zijn er slechts enkele rekeningen
bewaard 9 .
Op 31 december 1470 werd door Karel de Stoute deze militaire dienstverplichting nog eens nader toegelicht in een
nieuwe ordonnantie. In de rekening (voor het leenhof kasteel
van Oudenaarde) opgemaakt door Jacob Donche is een
authentieke kopie van die ordonnantie in zijn geheel opgenomen. Deze werd in 1865 integraal gepubliceerd in de inventaris van het archief van de Rekenkamers 10 omdat deze
gedetailleerde tekst veel informatie bevat over de militaire
organisatie in die tijd 11 • De voornaamste bepalingen waren:

9

Voor het hertogdom
Brabant: ARA, RK
24639 (kwartier van
Brussel door Jan van
Olmen), voor het
graafschap Vlaanderen: nr 24640 (Perron
van Aalst door Robert
de Vysscherie en Hendrik van Ixhem en het
kasteel van Oudenaarde door Jacob
Donche), nr. 24611 en
24462 (Burg van
Veurne door resp.
Christophe! Buridan
en Joos van der
Burch), nr. 24641
(Oudburg van Gent
door Gillis Longuet),
nr. 24644 (Leenhof
van Dendermonde
door Daniel Uten
Eechoute).
lO P. GACHARD, lnventaire des Archives des
Chambre des Compies,
T IV, Brussel, 1865, pp.
145-147.
11
M. Gu1LLAUME,
Histoire de
f'organisation militaire
".,op.cit., p. 113.

Voor elk leen met een jaaropbrengst van 360 ponden van
40 groten Vlaams (na aftrek van eventuele 'kortingen'),
diende geleverd te worden: de uitrusting voor een gewapende strijder, samen met een coutillier, een wapenknecht
en zes boogschutters te voet (in de landen waar geen
boogschutters zijn, te vervangen door crenequiniers
(gehelmde kruisboogschutter te paard), kruisboogschutters of piekeniers).
Voor een leenopbrengst van 240 ponden, idem maar zonder boogschutters.
Voor een leen opbrengst van 20 ponden, de uitrusting voor
een boogschutter te voet (of in landen zonder boogschutters, een crenequinier, kruisboogschutter of piekenier).
Voor lenen met opbrengst groter of kleiner dan die 360
of 240 ponden, dienden deze gecombineerd te worden
met lenen met opbrengst van 120 ponden om zo tot equivalenten van 360 of 240 ponden te komen en overstemmende militaire diensten te leveren.
Is er nog een surplus over in die combinaties, dan dienen
in evenredigheid daarmee boogschutters (of hun vervangers) geleverd te worden.
Leenopbrengsten onder de 120 ponden of boven de 360
moesten gecombineerd worden om in verhouding de uitrusting van extra wapenlieden, met boogschutters, crenequiniers, kruisboogschutters en piekeniers te leveren.
Leenopbrengsten onder de 48 ponden en tot 240 dienden
ook gecombineerd te worden om de uitrusting voor een
gewapende strijder te leveren zonder boogschutters.
Voor de levering van de uitrusting werd twee maanden
tijd gegeven volgend op de betekening van het te leveren
contingent. Leenhouders die hun leen rechtstreeks van de
hertog hielden, mochten de uitrusting na de monstering
bijhouden, achterleenhouders dienden deze te laten bij de
plaatskapiteinen of hertogelijke officieren. Om de vier
maanden moest de uitrusting door die leenhouders of
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kapiteinen getoond worden bij inspectie door de hertogelijke officieren.

Commentaar bij het document

26

Na de titel volgen de leenhouders met het leengoed dat zij
hielden van de Burg van Veurne. In de linkermarge werd
genoteerd of er achterlenen van afhingen en/of er rechtsmacht bij hoorde. Ingeval van achterlenen werd het aantal
vermeld en bij rechtsmacht welke graden van justitie. In de
rechtermarge dan werd de verschuldigde militaire dienstverplichting die erop berekend werd genoteerd.
Weduwen en wezen genoten hierbij reductie (aangeduid als
rabattu de douaire). Bij wezen (minderjarige kinderen die een
ouder verloren hebben) wordt dit niet expliciet als dusdanig
erbij vermeld. Uit de vermelding rabattu de douaire kan men
dus onrechtstreeks afleiden dat de vermelde persoon een minderjarige is. Van sommigen is dit uit andere historische bronnen bekend: van bv. nr. 74: Willem V van Stavele, geboren 17
sept. 1465, zoon van Willem IV van Stavele, burggraaf van
Veurne, overleden op 20 nov. 1469, weten we dat hij al op
4-jarige leeftijd titulair burggraaf van Veurne was en dus
zeker een minderjarige leenhouder op het ogenblik van de
instelling van de leentaks in 1470 12 .
Toch kan men zich afvragen of dit document al met de nieuwe
regels van begin 1470 opgemaakt werd. Nergens wordt immers
de opbrengstwaarde van de lenen vermeld, enkel de grootte
(in gemeten, lijnen en roeden) (maar misschien werd dat door
de 17<le_eeuwse kopiist - als niet relevant? - weggelaten). In
het leenregister van de Burg van Veurne van september 1472
(ARA, RK 1086) wordt wel heel expliciet bij elke vermelde
persoon na de beschrijving van de leengoederen die hij bezat,
de som gemaakt van de jaaropbrengsten van die verschillende
lenen en achterlenen.

Transcriptie van het document
1.

2.
3.

[fo 1] Meester Andries Colins, raadsheer van de hertog
en voorzitter van de Raad van Vlaanderen -17-2-38 land
in (Veurne) Bewesterpoort (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te paard 13 •
Jan van den Hove - 10-0-0 land in (Veurne) St.-Niklaas
Beoosterpoort (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
Frans van Winnezeele uit hoofde van zijn vrouw-31-0-0
in Avekapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.

12 Voor nr. 24 is het
niet duidelijk waarom
rabatu douaire vermeld
wordt. voor dezelfde
persoon onder nr. 23
is dit niet vermeld(?)

4.
5.
6.
13
Over hem. zie J.
DuMOLYN, Staatsvorming en vorstelijke
ambtenaren in het
graafschap Vlaanderen
( 1419-1477). Antwerpen. 2003. Bijlage:
prosopografische
databank op CDROM; J. VAN RoMPAEY, Het grafelijk
ba/juirsambt in Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode.
Brussel, 1967. p. 637.
14
Hij was zoon van
Antoon de Baenst. In
1436-37 had zijn vader
voor hem te Pervijze
56 gemeten land met
26 achterlenen en een
visserij gekocht van
Wijd de Visch (ARA
RK 17602, ARA RK
1085c). Hij overleed
rond 1506-07 toen zijn
broer Adriaan de
Baenst van Mher
(ridder) Antonius de
Baenst dit leengoed
met de visserij erfde.
(ARA RK 17654).
15
Hij was ridder en
zoon van Antonius de
Baenst (+ ca 1465-66).
In 1458-59 had bij te
Avekapelle 45 gemeten
land met vijf achterlenen gekocht van Wijd
de Visch en te Pervijze
van dezelfde ook nog
twee reketienden
(KBR FM 52 ( 10
achterlenen). ARA
RK 1085c (5 achterlenen)). Hij overleed
circa 1487-88 toen zijn
zoon Roeland van
hem (Mher Roeland
de Baenst) een rente
van 4 pond op een
huis te Veurne en 28
gemeten land erfde te
Lampernisse (ARA
RK 17636).

7.
8.
9.

JO.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Fastre Houlet - 33-0-0 land gehouden van Zeghelin
Knibbe (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
Jan, heer van Heys - hof en heerlijkheid 'du Polre' (het
Hof der 119 manschepen, waarop de 1ode penning rust
bij elke mutatie) - een strijder te voet
[fo 1v] Christiaan Knibbe - 18-0-0 in Oostduinkerke
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet
Jan Lossehart - 16-0-76 land in Oostduinkerke (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
Philips Veyse - 19-0-0 land in Ramskapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder te voet.
Christiaan Terninc uit hoofde van zijn vrouw - 30-0-0
land in Ramskapelle (leenhof telt 7 achterlenen met als
leenverheffingsrecht bij elke mutatie de 1ode penning) een strijder te voet.
Robrecht van Schoonevelt uit hoofde van zijn vrouw 21-0-0 land in Ramskapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
Rufelaert vander Coudenburch - 17-0-0 land in Pervijze,
gehouden van messire (ridder) Jan de Baenst, heer van
Lembeke (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
De heer van Uitkerke uit hoofde van zijn vrouw - 19-0-0
land in Pervijze, gehouden van de voornoemde heer van
Lembeke (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
[fo 2] De kinderen van wijlen Pieter van der Tannerijen
- drie lenen: 19-2-0 land in Eggewaartskapelle, 16-0-0 en
11-0-0 land in Pervijze, met rabattu Ie douaire ('korting
voor de verweduwing') (zonder rechtsmacht en zonder
achterlenen) - een strijder te voet.
Meester [moet allicht Messire (ridder) zijn] Antoon de
Baenst- 56-0-0 land in Pervijze (dit leenhof had 26 achterlenen met als leenverheffingsrecht de 1ode penning) een strijder te paardl4.
Rijkaart van de Walle - 17-0-0 land in Avekapelle gehouden van de voornoemde 'meester' Antoon de Baenst
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet.
Messire (ridder) Roeland de Baenst - 43-2-0 land in Pervijze (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet 15 .
idem - een tiende in Pervijze (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
Zie nr. 16.
Willem van Heus tin - 43,5-0-0 en een jaarlijkse rente van
18 lb. par., rabatu ung douaire (van dit leenhof hield hij
nog 16 achterlenen met een leenverheffingsrecht van de
1ode penning) - een strijder te voet.
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19. Meester Rijkaart Knibbe - 11-0-0 land gehouden van de
voornoemde Willem (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
20. Jonkvrouw Isabella Veys, weduwe van wijlen Roeland du
Bussul, verblijvend in Bourgondië - 28-0-0 land in Eggewaartskapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
21. Pieter van de Walle - 21-0-0 land in Eggewaartskapelle
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet.
22. Joos Menegheer [Meingheer] - een erfelijke rente van 42
razieren tarwe op 42 gemeten land in Woumen (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
23. Lodewijk de Baenst - 17-0-0 land in Stavele (van dit leenhof gingen 16 achterlenen af met een leenverheffingsrecht van de locte penning) - een strijder te voet 16 .
24. Idem - [fo 3] een stede en 62-0-0 land in Eggewaartskapelle, rabatu douaire (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
Zie nr. 23.
25. Messire Jan van Vaernewijk, ridder, heer van Exaarde uit
hoofde van zijn vrouw - 48-0-0 land in Eggewaartskapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet.
26. Messire Roeland de Baenst, ridder, als voogd van zijn
zoon Guiot - 45-0-0 land in Avekapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - twee strijders te voet.
Zie nr. 16.
27. De voornoemde messire Roeland de Baenst, als voogd
van zijn zoon Roulleguin (Roeland) de Baenst - 11,5-0-0
land in Avekapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
Zie nr. 16.
28. Jan Haeuwe - 15-0-0 land in Avekapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
29. Hector Veyse [fo 3v] - [niet omschreven] gehouden van
Jan de Denijs [sic] in Avekapelle (zonder rechtsmacht en
zonder achterlenen) - een strijder te voet.
30. Katharina, dochter van wijlen Lancelot van Stavele 16-0-0 land, gehouden van Jan de Denijs [sic] in Avekapelle (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet.
31. Jan van Lichtervelde - 28-0-0 land in Steenkerke et Pervijze (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet.
32. Lyman Knibbe - 12-0-0 land in Zoutenaaie, gehouden
van Robert van Nedonchel (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
33. Messire Gillis van Cortewille, ridder, 34-0-0 land in
Reningelst (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)
- een strijder te voet.

' 6 In 1460-61 had hij
te Stavele van Jan
Veyse 18 '!, gemeten
gekocht van Jan Veyse
(KBR FM 52. ARA
RK 1085c) en in
1466-67 te Eggewaartskapelle van
meester Pieter Veyse
62 gemeten (ARA RK
17615). Hij overleed
circa 1482-83 toen zijn
zoon Roeland de l 7 1/4
gemeten land te Stavele alsook de stede
met 62 gemeten te
Eggewaartskapelle
erfde (ARA RK
17631 ).

17 Dit betreft Philips
van Drincham, zoon
van Jan (+ca 1469-70),
heer van Drincham en
Isabella van Bernieulles (+ 1480). Hij overleed circa 1497-98
zonder nakomelingen.
Zie P. DoNCHE, 'De
familie van Drincham.
gezegd van Vlaanderen, circa 1350 tot eind
J 6de eeuw', in:
Vlaamse Stwn, XLII
(2006). ter perse).
18
Dit betreft Jan van
Drincham, zoon van
Jan (+ca 1469-70),
heer van Drincham,
die hij opvolgde als
heer van Drincham en
Isabella van Bernieulles (+1480). Wellicht
huwde hij Isabella van
St.-Omaars. Hij overleed circa 1481-82. Zie
P. DoNCHE, 'De familie
van Drincham, ... '.
op.cit.

34. De voornoemde messire Gillis - 40-0-0 land in Reningelst
(dit leenhof had 23 achterlenen en een leenverheffingsrecht van de 1octe penning) - een strijder te voet.
35. De voornoemde messire Gillis - een leen bestaande uit 3
manschepen (achterlenen) op 33-0-0 land in [Veurne] St.Niklaas (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te paard.
36. [fo 4] De voornoemde messire Gillis - 52-0-0 land in
Westvleteren (leenhof) - een strijder te voet.
37. De voornoemde messire Gillis van Cortewille - het kasteel van Reningelst met 50-0-0 land (dit leenhof had 36
achterlenen met leenverheffingsrecht de 10cte penning een strijder te voet.
38. Boudewijn Jongherycx - 45-0-0 land gehouden van de
voornoemde messire Gilles (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
39. Philips van Drincgham - een stede en 29-0-0 land (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet 17 .
40. Jan, heer van Drincgham - een stede met 40-0-0 land in
[Veurne] Beoosterpoort rabatu de douaire (van dit leenhof gingen 7 achterlenen af met leenverheffingsrecht de
1octe penning) - een strijder te voet 18 .
41. Luc Thoemin [Thoenin] - 11-0-0 land gehouden van de
voornoemde heer van Drinckam in Oostvleteren (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
42. Wouter van der Burch - 22-0-0 land in Wulpen (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet.
43. [fo 4v] Messire (ridder) Joos van den Berghe - een stede
en 34-0-0 land in Wulpen (leenhof met 8 achterlenen en
leenverheffingsrecht van de JO<le penning) - een strijder
te voet.
44. Karel Malegheer - 7-0-0 land in Eggewaartskapelle,
gehouden van zijn heerlijkheid (zonder rechtsmacht en
zonder achterlenen) - een strijder te voet.
45. Joris de Ie N ieppe - 21-0-0 land in Leisele (leenhof met
16 achterlenen met leenverheffingsrecht van de 10cte penning) - een strijder te voet.
46. Joos van Schore van Margareta zijn vrouw - 25-0-0 land
in Wulpen, gehouden van Joris de la Nieppe (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet.
47. Joos van Ekelsbeke, escuier uonkheer] - een leen genaamd
het Hof van Hazebroek van 32-0-0 land in Leisele (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet. Nota in ander handschrift in de rechtermarge: Dit
leenhof heeft toebehoord aan Diederik van Hazebroek.
48. Jacob Peussin - 34-0-0 land in Leisele, gehouden van de
genoemde Joos van Ekelsbeke (zonder rechtsmacht en
zonder achterlenen) - twee strijders te voet.
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49. Jacob de Crane [fo 5] - 48-0-0 land in Wulveringem,
rabatu de last die erop rust verschuldigd aan de kerk van
[Veurne] St.-Walburga (zonder rechtsmacht en zonder
achterlenen) - een strijder te voet.
50. De heer van Dudzele uit hoofde van zijn vrouw - een
stede en 37-0-0 land in Wulveringem (dit leenhof telde
nog 7 achterlenen en als leenverheffingsrecht de 10cte penning) - een strijder te voet.
51. Simon van Drincgam - 8-0-0 land in Wulveringem (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet 19 .
52. De voornoemde Simon - een stede met 75-0-0 land in
Wulveringem (leenhof met 60 achterlenen en als leenverheffingsrecht de 10cte penning) - een strijder te paard.
Jan
Stallart [Stalaert] - 10-0-0 land in Hondschoote,
53.
gehouden van de voornoemde Simon van Drincgam
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder
te voet.
54. Boudewijn Knibbe - 19-0-0 land in Wulpen en [Veurne]
Bewesterpoort (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
55. Jacob Beudens uit hoofde van zijn vrouw - 30-0-0 land
[plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
56. Jonkvrouw Bonifacia sVleeshauwers - 42-0-0 en 15-0-0
in Adinkerke (dit van 42 gemeten was een leenhof met 6
achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning)
- een strijder te voet
57. Wijd de Visch, escuijer uonkheer] - een stede en 54-0-0
land genaamd Jacob Vischbrugghe in [Veurne] Bewesterpoort, rabatu de douaire (leenhof met 48 achterlenen en
als leenverheffingsrecht de 10cte penning) - een strijder te
voet.
58. Elooi Masin - een stede en 32-0-0 land (geen plaats vermeld) (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een
strijder te voet.
59. Meester Bussard de Zadelare - een stede en 35-0-0 land
genaamd Loringhe (leenhof met 10 achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning) - twee strijders te voet.
60. De hertog van Kleef uit hoofde van zijn echtgenote - de
heerlijkheid van Roesbrugge (Pont Ruard) (leenhof met
100 achterlenen zonder hoge justitie en als leenverheffingsrecht de 1octe penning)
61. Idem - 84 heud::. (hoed?) haver met de visserij en vogelrij
zich uitstrekkend op de rivier de IJzer.
62. Idem [fo 6]- een leengoed genaamd de brieven van Loker
- leengoed genaamd Ie Monfault met 32-0-0 land en
13-0-0 bos - 21-0-0 land in Beveren [aan de IJzer]
-genaamd het Zwijnlant met een jaarlijkse rente van 32
Lb. - twee gewapende mannen en drie paarden en nog
een strijder te voet.

19 Dit betreft Simon
van Drincham. zoon
van Jacob(+ 1459) en
Wilhelmine van Bambeke (+ 1473). Hij was
baljuw van Veurne en
Veurne-Ambacht van
1477 tot 1485 en van
1485 tot 1486. Hij
huwde Joanna van
Wissocq. Hij woonde
te Wulveringem op het
Hof van Wulverngem,
later Honaertsnest
genoemd. Hij overleed
circa 1486-87. Zie P.
DoNCHE. "De familie
van Drincham. ".".
op. cit.

20 Dit betreft ridder
Jacob van Gistel, zoon
van ridder Wouter.
heer van Ekelsbeke
(+ 1457) en Maria van
Haveskercke ( + 1475).
Hij was heer van La
Motte en Proven,
enz ... raadsheer en
kamerheer van de
Bourgondische hertog.
Hij huwde een eerste
maal met Johanna de
Fontaines-l'Éveque en
een tweede maal, voor
1508 met Claudine de
Viefville. Zie D.
ScHWENNICKE,
Europäische Stammtajein: Stammtafi:ln ::ur
Geschichte der
Europäischen Staaten,
Marburg, VI (1978),
VII (1979), VIII
(1980)., VII, tafel 98.
21 Dit betreft Willem
V van Stavele, geboren
op 17 september 1465.
zoon van Willem IV
van Stavele, burggraaf
van Veurne ( + 20
november 1469) en
Eleonora de Poitiers
(14 maart 1509). Na
de vroegtijdige dood
van zijn vader werd hij
titulair burggraaf van
Veurne, heer van Stavele, Krombeke, Pottes
en Dottenijs, van het
Hof van Izegem en
enkele kleinere leengoederen. Hij overleed
als 8 of 9-jarige in
1474. J. VAN ACKER,
De familie van Stavele
(1298-1603) in de
kasselrijen van Veurne
en Kortrijk, in: Handelingen van de
Koninklijke Geschieden Oudheidkundige
Kring van Kortrijk,
Nieuwe reeks, LIV,
Kortrijk. 1988.p. 85.

63. Diederik van Haringhe - 24-0-0 land in Haringe (leenhof
met 10 achterlenen met als leenverheffingsrecht de 10cte
penning) - een strijder te voet.
64. Jan van Ackere - 24-0-0 land in Alveringem, gehouden
van jonkvrouw Isabeau Smits weduwe van wijlen meester
Willem de Zadelare (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
65. Willeken de Zadelare, zoon van wijlen Philips de ZadeJare - 24-0-0 land, gehouden van de voornoemde jonkvrouw, weduwe van voornoemde wijlen meester Willem
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet.
66. De voornoemde Willeken - twee lenen en zes reketienden
[roijes de dismes] gehouden van de voornoemde jonkvrouw, weduwe van wijlen meester Willem (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
67. [fo 6v] Messire Gillis Cortewille- 17-0-0 land [plaats niet
vermeld] gehouden van de voornoemde jonkvrouw,
weduwe van de voornoemde wijlen meester Willem de
Zadelare (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
68. De voornoemde jonkvrouw Isabeau Smits, weduwe van
de voornoemde wijlen meester Willem de Zadelare 84-0-0 land [plaats niet vermeld] gehouden van haarzelf
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet.
69. De abt van de Duinen[abdij] - 46-0-0 land [plaats niet vermeld] gehouden van de voornoemde jonkvrouw, weduwe
van de voornoemde wijlen meester Willem (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
70. Hector Boudins uit hoofde van zijn vrouw - 19,5-0-0
land [plaats niet vermeld] gehouden van de voornoemde
jonkvrouw, weduwe van de voornoemde wijlen meester
Willem de Zadelare (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
71. Gillis Bart uit hoofde van zijn vrouw - 10-0-0 land [plaats
niet vermeld] gehouden van Willem vanden Eechoute
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet.
72. Messire Jacob van Gistel, ridder, heer van La Motte en
Voormezele - 80-0-0 land gehouden van de voornoemde
Willem vanden Eechoute (leenhof met 12 achterlenen en
als leenverheffingsrecht de l octe penning) - een strijder te
voet. 20
73. Meester Jan Voet [fo 7] - 33-0-0 land in Elverdinge gehouden van de voornoemde Willem vanden Eechoute (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet.
74. Willem van Stavele - het burggraafschap van Veurne rabatu de douaire (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet. 21
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75. De voornoemde Willem - twee kwarten van een tiende
- rabatu de douaire gehouden van zijn moeder (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - drie strijders te
voet.
76. De voornoemde Willem - de zuidvierschaar van Krombeke - rabatu de douaire zoals hoger (hij bezat een vierschaar en heerlijkheid genaamd de Zuidvierschare met 9
achterlenen waar hij een burggrafelijke rechtsmacht
bezat) - een strijder te voet.
77. De voornoemde Willem - 43-0-0 land [plaats niet vermeld] - rabatu de douaire zoals hoger (leenhof met 36
achterlenen met als leenverheffingsrecht de 1octe penning)
- een strijder te voet.
78. Wulfaert Raulede - 10-0-0 land [plaats niet vermeld] gehouden van de voornoemde Willem van Stavele (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
79. Hustin (Augustijn) van Stavele - 38-0-0 land [plaats niet
vermeld] - gehouden van de voornoemde Willem van
Stavele (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een
strijder te voet
80. Simon van Drincgam, escuyer [jonkheer] - 30-0-0 land
[plaats niet vermeld] - gehouden van de voornoemde
Willem van Stavele (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet - een strijder te voet.
Zie nr. 51.
81. Jacob Schevele [fo 7v] - 38-0-0 land in Westvleteren en
Oostvleteren (leenhof met (onbenoemd aantal) achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning) - twee
strijders te voet.
82. Messire Lodewijk van Halewijn, heer van Peene - een
stede van 256-0-0 land genaamd het Hof ten Broeke in
Oostvleteren (leenhof met 100 achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning) - drie strijders te paard en
een strijder te voet.
83. De heer van Lievin - 28-0-0 land in Pollinkhove gehouden van de voornoemde heer van Peene (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
84. Hugo Pinqueolme - 31-0-0 land in Pollinkhove gehouden
van de voornoemde heer van Peene (zonder rechtsmacht
en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
85. Jonkvrouw Maria van Gistel, dochter van wijlen messire
Lodewijk, ridder - het Hof en heerlijkheid van Nevele
- rabatu de douaire gehouden van de vrouwe van Nevele
(leenhof met een 'zeker' (niet bernoemd) aantal achterlenen en als leenverheffingsrecht de 10cte penning)- drie
strijders te voet.
86. Jonkvrouw de weduwe van wijlen Robrecht van Warren
- 13-0-0 land [plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht
en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
87. Messire Jan de Sainct Pierre Mesnil uit hoofde van zijn
vrouw - 80-0-0 land, zijnde de Westheirnis in de parochie

van Reninge (leenhof met een 'zeker' (niet benoemd)
aantal achterlenen en als leenverheffingsrecht de 10cte
penning) - twee strijders te voet.
88. [fo 8] Jonkvrouw Maria Ba(m)mes, dochter van wijlen
Jan - 44-0-0 land [plaats niet vermeld] gehouden van de
voornoemde messire (ridder) Jan (zonder rechtsmacht en
zonder achterlenen)- twee strijders te paard en een strijder te voet.
89. De vrouwe van Beauromir [Beaurevoir ?] - 44-0-0 land
in Lampernisse (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - twee strijders te voet.
90. De voornoemde jonkvrouw Maria Ba(m)mes - 30-0-0
land in Lampernisse (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
91. Jan de Bois [van Houtte] - 45-0-0 [plaats niet vermeld]
gehouden van de voornoemde Pierre Mesnil (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
paard.
92. Messire (ridder) Jan de Baenst uit hoofde van Jan zijn
zoon - twee lenen omvattende 33-0-0 land [plaats niet
vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) twee strijders te voet.
93. De voornoemde messire (ridder) Jan van Pierre Mesnil
- een heirnis groot 80-0-0 land (leenhof met een 'zeker'
(niet benoemd) aantal 'onder-ammans') - twee strijders
te voet.
94. Vrouwe Eleonora van Poitiers, burggravin van Veurne -de
heerlijkheid genaamd Zwijn/and in Reninge, met de heerlijkheid genaamd het Schependom van Reninge (leenhof
met (niet vermeld aantal) achterlenen met als leenverheffingsrecht de 1octe penning) - een strijder te paard.
95. [fo 8v] Philips de Scheer- 24-0-0 land in Beveren [aan de
IJzer] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet.
96. Willem van Stavele, zoon van Pieter - 27-2-0 in Beveren
[aan de IJzer] (leenhof met 7 achterlenen en als leenverheffingsrecht de 10cte penning) - een strijder te voet.
97. Diederik Colin - 35-0-0 land in Gijverinkhove (leenhof
met 'zeker' (niet benoemd) aantal achterlenen met als leenverheffingsrecht de 1octe penning) - twee strijders te voet.
98. M essire Jan de Baenst, ridder - 32-0-0 land in Adinkerke
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder
te voet.
99. Adriaan van Pollinchove - 13-0-0 land [plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet.
100. Vincent de Crane - een tiende die zicht uitstrekte over
landen in Gijverinkhove (zonder rechtsmacht en zonder
achterlenen) - twee strijders te voet.
101. De voornoemde Adriaan van Pollinkhove - de overdracht genaamd de Vintelle in Pollinkhove (zonder
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rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
paard en een strijder te voet.
102. [fo 9] De voornoemde Adriaan [van Pollinkhove]-14-0-0
land in Izenberge (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
103. De voornoemde Adriaan [van Pollinkhove] - een stede
met erbij horend 16-0-0 land in Pollinkhove (leenhof met
14 achterlenen met als leenverheffingsrecht de 10cte penning) - een strijder te voet.
104. De voornoemde Wijd de Visch - twee lenen samen 20-0-0
weide, gehouden van de voornoemde Adriaan [van Pollinkhove] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
l 05. Omaar Knibbe - 19-0-0 land gehouden van de voornoemde Adriaan van Pollinchove (zonder rechtsmacht
en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
106. De voornoemde Adriaan van Pollinkhove - 44-0-0 land
in [Veurne] St.-Walburga (leenhof met 41 achterlenen en
als leenverheffingsrecht de l octe penning) - een strijder te
paard.
l 07. Jonkvrouw Maria, dochter van Jan de Brune - 8-0-0 land
gehouden van de voornoemde Adriaan van Pollinchove
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een strijder
te voet.
108. Messire Roeland de Baenst, ridder-18-0-0 land gehouden
van de voornoemde [Adriaan] van Pollinchove (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
109.Joos Hughaert, bedienend man van Clarquin [Claraken],
dochter van wijlen Lieven Hughaert [fo 9v]- 28-0-0 land
in Pollinkhove (leenhof met 10 achterlenen en als leenverheffingsrecht de l octe penning) - een strijder te voet.
110. Robrecht van Rokegem uit hoofde van zijn vrouw 31-0-0 land in [Veurne] Bewesterpoort (leen hof met 27
achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning)
- een strijder te voet.
111. Jan de Brune uit hoofde van zijn dochter - 17-0-0 land
in Kaaskerke (leenhof met 9 achterlenen en als leenverheffingsrecht de l octe penning) - een strijder te voet.
112. De voornoemde Jan de Brune - twee heirnissen met een
jaarlijkse rente van 33 lb. par. met een stede en 45-0-0
land in Kaaskerke (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - drie strijders te voet.
113. Messire Joos van Varsenare - drie lenen [plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een
strijder te voet.
114. Roeland Robert - 12,5-0-0 land [plaats niet vermeld]
gehouden van Mathijs Blecquemerrie (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
115.Jan van den Berghe - 13-0-0 land (plaats niet vermeld)
(zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder
te voet.

116. [fo 10] Messire Wijd van der Zype - drie lenen in Rellemskapelle [=huidige dorpsnaam: Oudekapelle] - een
strijder te voet.
117. Jonkvrouw Johanna van Halewijn - 11-0-0 land in Rellemskapelle [huidige dorpsnaam: Oudekapelle] (leenhof
met 18 achterlenen en als leenverhefifngsrecht de l ode
penning) - een strijder te voet.
118. Charles Malegheer uit hoofde van zijn vrouw - twee
lenen gehouden van de voornoemde jonkvrouw van
Halewijn in Rellemskapelle [huidige dorpsnaam: Oudekapelle] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
119. Jan [Hanneq uin] van den Berghe - 20 bunders land in
Rellemskapelle [huidige dorpsnaam: Oudekapelle] rabatu
de douaire (leenhof met 6 achterlenen en als leenverheffingsrecht de l ode penning) - een strijder te voet.
120. Jonkvrouw Johanna van Vlaanderen, weduwe van wijlen
Jan van Poeke - l 0-0-0 land [plaats niet vermeld] (leenhof met een 'zeker' (niet benoemd) aantal achterlenen en
als leenverheffingsrecht de l ode penning) - een strijder te
voet.
121.Jan de Witte uit hoofde van zijn vrouw - 30-0-0 land
[plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - twee strijders te voet.
122. Joris Paeldinc - 42-0-0 land [plaats niet vermeld] (leenhof
met 4 achterlenen met als leenverheffingsrecht de lOde
penning) - een strijder te voet.
123.De weduwe en erfgenamen van wijlen Jan [fo lOv] van
Wilsberghe - 26-0-0 land [plaats niet vermeld] (leenhof
met 32 achterlenen en als leenverheffingsrecht de lOde
penning) - een strijder te voet.
124.De voornoemde weduwe en erfgenamen - 40-0-0 land
[plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
125.Jan Hooft- 15-0-0 land in Alveringem (leenhof met 15
achterlenen en als leenverheffingsrecht de lOde penning)
- een strijder te voet.
126. Jonkvrouw Agnes, weduwe van wijlen Frans van Zinnegem - 30-0-0 land in Alveringem gehouden van de
voornoemde Joos Hooft (leenhof met een 'zeker' (niet
benoemd) aantal achterlenen en als leenverheffingsrecht
de 1Qde penning) - een strijder te voet.
127. Joris van der Burch- 60-0-0 land in St.-Rijkers (leenhof
met 35 achterlenen en als leenverheffingsrecht de lOde
penning) - een strijder te paard.
128. Jacob Donche- 12-0-0 land [plaats niet vermeld] (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet.
129. De voornoemde Joris van der Burch - 19-0-0 land [plaats
niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
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130. [fo 11] De voornoemde Joris - 20-0-0 land [plaats niet
vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te voet.
131. Antonius Diemars [sic, maar allicht wordt Diemare
bedoeld] - 22-0-0 [plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te voet.
132. Joos Claissone - 32-0-0 land in Oeren [leenhof me 62
achterlenen en als leenverheffingsrecht de 10cte penning)
- een strijder te voet.
133. Cornelis van Schoore uit hoofde van zijn vrouw - twee
lenen, het eerste van 16-0-0 land, het tweede de twee
delen van de tiende van het voornoemde Oeren (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
paard en een strijder te voet.
134. Jonkvrouw de weduwe van wijlen Isaak van Bambeke 25-0-0 land [plaats niet vermeld] (zonder rechtsmacht en
zonder achterlenen) - twee strijders te voet.
135. De vrouwe van Halewijn - 26-0-0 land [plaats niet vermeld] gehouden van Diederik van Bambeke (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet.
136. Messire Boudewijn van Bossu, ridder - 82-0-0 land [fo
11 v] in Stavele (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) - vier strijders te voet.
137. De voornoemde Boudewijn [van Bossu] - een stede en
heerlijkheid genaamd ten Torreelen met 107-0-0 land in
Vinkem [leenhof met een 'zeker' (niet benoemd) aantal
achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning)
- twee strijders te paard.
138.Hector van de Woestijne - 10-0-0 land in Beveren [aan
de IJzer] gehouden van de voornoemde Boudewijn [van
Bossu] (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen)- een
strijder te voet.
139. Vrouwe Jacoba van der Kapelle - heerlijkheid van de
Kapelle [= dorpsheerlijkheid Nieuwkapelle] met haar
afhankelijkheden (leenhof met hoge, middele en lage
rechtsmacht en het recht om schepenen-keurheren te
benoemen, met 120 achterlenen en als leenverheffngsrecht de l ode penning) - vier strijders te voet
140. De voornoemde vrouwe - 200 hoed haver en 19-0-0 tarweland geassigneerd op zekere landen in Haringe (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - drie strijders te
voet.
141. Hendrik La(m)moot - 46-0-0 land in Reningelst (zonder
rechtsmacht en zonder achterlenen) - een strijder te
voet.
142. Hugo a la Cuije - het leen en heerlijkheid van Diepezele
bestaande uit een stede en 103-0-0 land in [Poperinge]
St.-Bertijns en Poperinge (leenhof met hoge, middele en
lage rechtsmacht en met 16 achterlenen en als leenverheffingsrecht de 1octe penning) - een strijder te voet.

143. [fo 12] Messire (ridder) Philips de Huerne - het leen en
heerlijkheid van Loker (leenhof met hoge, middele en
lage rechtsmacht en met een (onbepaald) aantal achterlenen) - vier strijders te paard.
144.Jonkvrouw Isabeau Bellus, weduwe van wijlen Everaard
de Tolnaere - 36-0-0 land met een tiende op 17-0-0 land
in Loker (zonder rechtsmacht en zonder achterlenen) een strijder te paard.
145.De voornoemde messire (ridder) Philips van Huerne land en heerlijkheid van Couthof in Proven - een strijder
te voet.
Achterleenhouders

Zoals hoger vermeld werden de (talrijke) achterleenhouders
niet vernoemd. Een (klein ?) deel ervan kan men vinden in de
rekeningen van Christoffel Buridan, ontvanger van kwartier
Brugge en zijn plaatsvervangende ontvanger Joos van der
Burch, waarvan de rekeningen voor 1470 bewaard bleven.
Ontgetwijfeld zijn er veel meer rekeningen geweest, maar
meer zijn er niet bewaard voor het Veurnse (van vele andere
kasselrijen is zelfs helemaal niets bewaard). We geven de
namen uit deze rekeningen hieronder:
ARA, RK 24.641:
Rekening van Christoffel Buridan, raadsheer van de hertog
en ontvanger van Vlaanderen voor het kwartier van Brugge
en het Vrije van de ontvangsten van leenhouders en achterleenhouders van de Burg van Veurne in de taxatie op hun
leen bezit, van 28 mei 1470 tot 2 juni eropvolgend in hetzelfde
jaar tot Joos van der Burch aangesteld werd in de afwezigheid
van de genoemde ontvanger. De bedragen zijn uitgedrukt in
solz (schellingen) en ponden waarbij 20 schellingen tellen voor
één pond.
Valentin de Crekele voor de lenen van Mayken, dochter van
Jehan Lam(m)ins, zijn echtgenote, 60 s.
Henry de Busenare voor hem en voor een orphenin, 22 7 lb.
4 s.

22

Orphenin : orphelin:
weeskind.

Pierre vanden Kelnare, 12 s.
Godevaert Rottin, 40 s.
Gilles van Ayre, voor hem en voor een orphenin, 60 s.
Woutre Ie bastart, 7 lb.
Guill(aum)e Loor, 60 s.
Clais Boudeloot, 60 s.
Jehan Lauwerin, voogd van Pierre Bluffier, orphenin voor
diens lenen, 30 s.
Lyon Outfame dit Peel, 12 s.
Guill(aum)e Willeray, 25 s.
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Pierre Pollet, orphenin, 5 lb. 12 s.
Michiel Broukerke, 24 s.
Clais Marchant, 12 s.
Flor de Bast, 30 s.
Casin Wulleric, 30 s.
Hues a la Truye, 20 lb.
Jehan Broos, 24 s.
Vasine dochter van wijlen George de Gast, orpheninne en van
de weduwe van wijlen Ector Gast, 12 s.
Bauduin Tant, 20 s.
Jehan Willaert in naam van Clais Pollin orphenin door diens
lenen, 4 lb. 4 s.
George Coppins, 36 s.
Denis de Schau(er), 15 s.
Guill(aum)e Pilgrin, 5 lb. 14 s.
Jehan Knibbe, 60 s.
Clais Dint, 12 s.
Jehan Pieterszone, 40 s.
Jehan de Scrane, 4 lb.
Guill(aum)e Kaerlin, 60 s.
Messire Charles de Tarpe p( res)b( it)re (priester) 44 s.
Stassin Coppins zoon van Jeh(an), orphenin, iij lb. 10 s.
Hannekin Voet, 16 s.
Anthone de Wachte(re), 12 s.
de weduwe van wijlen Hellin Valkrout, 12 s.
Brice de Vuust voor hem en voor de douagie, 4 lb.
Maria, weduwe van wijlen Lam(m)in Ballart, 12 s.
Adriene dochter van wijlen Laurens Parin, 13 s.

ARA, RK 24.642:
Rekening van Joos van der Burch, in naam Christoffel Buridan van de ontvangsten van leenhouders in de kasselrij van
Veurne in 1470.
Casekin Casin, orphenin, 15 s.
Maistre Jaques Widemont, 12 s.
Jacques Boetin, 40 s.
Jehan de l'Escluse Ie jeusne, 40 s.
Franchois losse, 3 Lb. par(isis)
Clais Gosin, 40 s.
Jehan Claissone Despiere, 52 s.
Jehan Hornewede(re) als voogd van zijn dochter, Jaques Stasin, 8 s.
Josse Christiaen, 3 Lb. 12 s. p(arisis)
Loy Masin, 12 Lb.
Charles Malegheer, 7 Lb.
Messire Jehan Godewerstzone, p(res)b(it)re (priester), 5
Lb.
Jehan de Ie Bourg, 10 Lb.
Maistre Loys de Slipen, 6 Lb.

van de weduwe van wijlen maistre Monfrant Alaerts, 21 Lb.
12 s.
Jehan de Stevere, 12 Lb.
Casin Knibbe, 4 Lb.
P(ier)re Steemae(re) en Phelippot zijn zoon, 14 Lb.
Jehan Colin, zoon van Jaques 31 Lb.
Ector Stevenin bastaard 4 Lb.
Maistre Christoffie Tant, 40 s.
Josquin Loisier, orphenin, 3 Lb.
Bruffault Cuninc, l'aisne, 4 Lb.
maistre Cornille Ruebins, 14 Lb.
Vedast Clay, 12 Lb.
Jehan Budsin, 3 Lb. 12 s.
Jehan vanden Zwene, 3 Lb.
Jacques Tac, 18 Lb.
In 1475 werd een 6de penning (16,6 % belasting) geheven op
de jaarlijkse inkomsten van lenen en achterlenen voor de
afkoop van de militaire dienstplicht rustend op leengoederen.
De rekening hiervan voor de kasselrij Veurne is bewaard:
ARA, RK 24.652:
Rekening van Joos van der Burch in naam van Christoffel
Buridan, ontvanger van Vlaanderen voor het kwartier van
Brugge en het Vrije van de ontvangst van de 6de penning op
lenen en achterlenen gehouden van de Burg van Veurne, volgens de taxatie ingesteld door de Rekenkamer van Mechelen.
De taks werd gespecifieerd in ponden-schellingen-denieren
pans1s:
Jeorge de Ie Bourg, 24-6-8
Josse de Ie Bourg voor een leen die hij kocht van de voornoemde Jeorge, 7-0-0
Meester Ryquaert Knibbe, 7-6-8
Thiery Colin, 12-5-0
Lyman Knibbe, 8-0-0
Anthone Diemare, 7-4-0
Jehan Scaillart, 5-0-0
Katherine, dochter van wijlen Lancelot van Stavele, 5-6-8
Phelippe de Scepen, 7-16-8
Bauduin Knibbe, 10-9-8
Ector Boudins, 7-12-0
Christiaen Knibbe, 5-6-8
Jaques Ie Crane, 15-12-0
Josse Hooft, 5-9-0
Jehan vanden Hove, 5-0-0
Charles Malegheer, 5-6-8
Omaer Knibbe, 5-10-0
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Pieter vanden Walle, 8-6-0
Jehan Losscaert, 12-16-0
Wautier dele Bourg, 11-14-0
Wulfart Raulede, 5-14-0
Vincent Ie Crane, 12-0-0
de weduwe van wijlen Robrecht de Warhem, 5-3-4
Christiaen Terninc, 12-16-0
Jonkvrouwe Ysabeau, weduwe van wijlen meester Guill(aum)
e de Zadelaere, 9-16-0
Rolland Roobaert, 8-6-8
Meester Anthone de Baenst, 22-6-8
Loys de Baenst, 24-10-0
Adriaen de Pollinchove, 72-16-8
Jaques Schevele, 14-3-4
Jehan Grisewede(re), 7-0-0
losse Hughart, 8-0-0
Inghelram Pierin, 6-0-0
Meester Jehan Voet, 6-0-12
Hues a la Truye, 8-6-8
Guillaume de Stavele, zoon van Pieter, 11-5-0
losse Meyngheer, 8-16-8
Loy Masin, 5-6-8
Ustin de Stavele, 9-10-0
Jonkvrouw Agnez weduwe van wijlen Franchois de Zinneghem, 7-0-0
Willekin de Zadelaere, 13-6-8
Henry Lam(m)ot, 5-6-8
Maria dochter van wijlen Jaques Robaerts, 4-19-8
Meester Bussart de Zadelare, 14-0-0
Robrecht de Schonevelt, 7-0-0
Cornille de Scoren, 25-0-0
Messire Rolant de Baenst, 54-15-4
Jehan Knibbe, 7-10-0
Mahieu Bleckemerie, 4-13-4
Jaques de Witte, 13-16-8
Marcelis de Leke, 5-8-1
Thiery de Haringhe, 8-0-0
Jehan de Lichtervelde, 6-16-8
Ph(ilipp )e Stemare, 6-0-0
Jehan vanden Ackere, 6-16-8
De weduwe van wijlen Guill(aum)e de Halewin, 4-19-0
Pierre de le Tannerie, 14-0-0
Jehan Ie Brune, voor hem en zijn dochter, 32-7-8
Ector Veyse, 10-0-0
Monse(eigneu)r de Kenin, 10-0-0
Ysabeau Veys, 9-9-0
Meester Jaques Widemont, 4-16-0
Jehan de Heuchin, 5-6-8
Onder de uitgaven vermeldt Joos van der Burch dat hij voor
het opmaken van die rekening diverse verplaatsingen diende

te doen, waarbij hij heel grote kosten en uitgaven had: et fait
beaucoup de grans dilligen (ces) a ses tres grans fraiz et despens
... en dat hij daartoe wel 5 tot 6 maanden voortdurend reisde
... Hij rekent hiervoor 60 pond parisis aan.
Voor het schrijven en grosseren van de rekening werden 48
schellingen parisis in rekening gebracht. En voor het uitsturen
van Veurne naar Mechelen van Willequin Colin (een bode
allicht) die voor de heen- en terugreis en ook tussendoor in
totaal 8 dagen reisde werden nog 8 pond parisis in rekening
gebracht.
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Onderzoek naar de familiale en
sociale connecties van Pieter Daten
fs. Pieter in Poperinge (1550, 1564,
1566)
GERMAIN SCHOONAERT
43
Petrus Dathenus en het Westkwartier
GEBOORTEPLAATS ALS TWISTPUNT,

(1531, 1532):

POPERINGE,

IEPER?

Het ligt zeker niet in de bedoeling om de zeer verdienstelijke
biografieën over de calvinistische predikant Pieter Daten
(Dathenus) te herschrijven. Vermits er veel tegenstrijdige
meningen werden geopperd over zijn geboorteplaats, willen
toch even recapituleren wat historici hierover schreven. De
familienaam kende verschillende spellingvarianten: Daten en
Datin (Dateen, Dathin). Dit was in de 16e eeuw ook het geval
met de Poperingse families Canen of Canin en Berten of Bertin (Berthin).
De oudst gekende verklaring in verband met de geboorteplaats van Pieter Dathenus kwam allicht van een vooraanstaand en onbevooroordeeld tijdgenoot. Philips de Kempenare,
advokaat bij de Raad van Vlaanderen, schreef in zijn kroniek
van de stad Gent het volgende: Op den 25 dec. 1566, wezende
1 Vlaemsche Kronijk of
Dagregister van al
hetgene gedenkweerdig
voorgevallen is binnen
de stad Gent, sedert
den 15 july 1566 tot 15
juny 1585; onderhouden in t Latyn door Ph.
Kempenare, overge:::et
door J P Van Male,
pastor van Bovekerke,
thans voor de eerste
mael uitgegeven door
Ph. B., Gent, 1839,
~- 20.
- 1.-J. Altmeyer, Notices historiques sur la
ville de Poperinghe,
Gent, 1840. J.-J. Altmeyer werd later professor aan de
universiteit te Brussel.

Kerstdag, predikte Petrus Dathenus, een geleerd en geletterd
man, die de Psalmen van David op Vlaemsche rijmmate bracht,
zoo als Clemens Marot (en Théodore de Bèze) in het Fransch
hadden gedaen. Hij was van Poperinge van geboorte en apostaet'. 1

Jean-Jacques Altmeyer, leraar aan het college in Ieper, die in
1840 een eerste historische schets van Poperinge publiceerde,
verwees in een voetnoot naar de biografie van M. Goethals,
die van mening was dat Dathenus geboren was in Ieper. Altmeyer riposteerde echter: Les historiens flamands, hollandais
et allemands que j'ai lu, Ie disent unanimément originaire de
Poperinghe. Et ce qui confirme cette opinion, c'est qu'il y a
encore des Datens à Poperinghe. 2
ISIDORE DIEGERICK HAKT DE KNOOP DOOR

(1857)

Een verklaring nopens de geboorteplaats van Dathenus vonden we ook bij H.Q. Janssen. De auteur schreef in 1858 dat

men aanvankelijk niet eens wist waar deze man, die zo grote
en gewichtige rol vervulde, geboren was. Verder vervolgde hij:
het is onlangs door den geleerden Diegerick 3 met onbetwistbare
::ekerheid aan 't licht gebragt, dat Pieter Daten,
Pieters ::oon, geboren is te Cassel. 4 Zijn schuilnaam Montanus
had hij aangenomen naar zijn vaderland ( Mont-Cassel), wegens
de felle Lutheranen (die hem hardnekkig bekampten).
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3 1.

Diegerick, Petrus
Dathenus, notes sur Ie
lieu de sa naissance.

~ltrp!fttt
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Brugge, 1857, 15 p.
Ook opgenomen in :
Annales de la Société
d'Emulation de Bruges, T. XI, ze série,
857-864, en XII,
p. 305.
4 H.Q. Janssen, Verhandelingen. Petrus
Dathenus, aan den
avond :::.ijns levens. Een
be:::.oek bij hem te Staden, in: Bijdragen tot

Titelblad van één van de edities uit 1566
van Dathenus' Nederlandse vertaling van de psalmen

de Oudheidkunde en
Geschiedenis, inzonderheid van ZeeuwsVlaanderen, Deel III,
Middelburg 1858, p. 1.

Het is duidelijk dat de thesis over de geboorteplaats van
Dathenus in Kassei voor het eerst door Isidore Diegerick,
stadsarchivaris in Ieper, werd geponeerd in 1857 en dat voortaan alle genealogen zich lieten inspireren door de autoriteit
van de Ieperse historicus.. Hij ontdekte de authenthieke bronnen in het Iepers archief en schreef zijn bevindingen in Petrus
Dathenus, notes sur Ie lieu de sa naissance.
Charles Rahlenbeek in de Biographie Nationale ( 1873)
schreef eveneens dat Dathenus geboren was in Kassei in 1531
of 1532. Deze mening berust voor hem op het feit dat Dathenus het Latijnse pseudoniem Montanus gebruikte, waarmee
hij verwees naar Mont Cassel als zijn geboorteplaats. 5
Edmond De Coussemaker verrichtte aanvullend onderzoek
in Kassei. Hij noteerde in zijn Troubles religieux in 1876: Rien
ne constate sa présence à Cassel même. De belangrijkste bronnen in de kasselrij bestaan niet meer. Les comptes de la chátellenie, les registres aux sentences de la cour féodale et l'échevinage
zijn verdwenen. 6
De lokale historicus Julien Opdedrinck, die ons meer inzicht
verschafte nopens de reformatie in Poperinge, bracht in 1898
geen nieuwe elementen aan in verband met de geboorteplaats
van Dathenus. 7 Hij verwees naar Altmeyer, die nu ook zijn
mening herzag en poneerde dat Daten afkomstig was van
Kassei.
5

C.-K. Rahlenbeck,
Dathenus (Pierre), au
Daeten, in : Biographie Nationale, T. IV,
Brussel, 1873, p. 683.
6 E .. De Coussemaker,
Troubles religieux du
XV!e siècle dans la
Flandre Maritime,
1560-1570, Brugge,
1876, T. Il, p. 11.
7 J. Opdedrinck, Poperinghe en omstreken
tijdens de godsdienstberoerten der XV!e
eeuw, Brugge, 1898.
8 A. van Schelven,
Dathenus (Petrus,
Pieter), Daten, in:
Nieuw Nederlandsch
Biografisch woordenboek, onder redactie
van P. v. Molhuysen
en P.J. Blok, T. II,
Leiden, 1912, kol. 367.
9 K. Porteman, Pieter
Datheen, 15301321588 ), in: Ons Erfdeel,
1971, XIX, 4, p. 62.

Aart Arnout van Schelven in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek ( 1912), liet opmerken dat Dathenus na
1585 wel eens de schuilnaam Pieter van Berghen of Petrus
Montanus aannam, zeker naar aanleiding van het feit dat zijn
geboorteplaats ook wel Mont-Cassel of Casselbergh werd
genoemd. 8
Hedendaagse historici en neerlandici zoals Karel Porteman
schreven dat er over het verdere leven van Dathenus geen
enkele aanknoping met Kassei te vinden was. In een meer
recente bijdrage (1971) verklaarde Porteman: de banden die
Datheen met Cassel en Frans- Vlaanderen binden, zijn op het
toeval na, dat wij geboorteplaats noemen, om zo te zeggen nihil.
De auteur voegde daaraan toe dat Dathenus zich in zijn droevige levensavond te midden van de lutheranen veiligheidshalve Petrus Montanus liet noemen. Dat hij deze naam verkoos
toen hij dacht aan het Vlaamse stadje op de berg, waar hij
was geboren, deed hij af als een roerende anekdote. 9
1550:

FAMILIALE RELATIES IN POPERINGE?

We onderzoeken even welke relaties Dathenus onderhield met
Poperinge. Op vrij jonge leeftijd sloot hij zich als bedelmonnik
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aan bij de karmelieten in Ieper. Op Sint-Michielsdag (29 september) 1550 keerde de negentienjarige karmeliet het kloosterleven de rug toe om zijn calvinistische overtuiging te
propageren. Poperinge en Kortrijk worden vernoemd als de
steden waar de apostaat het eerst de leer predikte en waar zijn
overredingskracht bijval genoot. 10 Dathenus had verwanten
of naamgenoten in Poperinge. Vermoedelijk vond hij er na
zijn uittreding tijdelijk een veilige haven.
De voor ons oudst gekende naamdrager in Poperinge is Jooris Daten. 11 In 1549 zat hij in de gevangenis opgesloten wegens
een delict dat de baljuw Christiaen May aanhangig had
gemaakt. 12 De aard van het misdrijf is niet gekend. Wellicht
waren Franchois en Boudin Scherrier familie of vrienden van
deze Jooris. Ze stelden zich immers borg met hun bezittingen
voor het geval nu ofte in toecomende tyden zoude meughen
gheheescht worden van iemand wie het zij ofte waere. 13 Aldus
werd Jooris op 9 oktober 1549 op borgtocht vrijgelaten. 14 (zie
bijlage 1). Hield het delict verband met de vlucht van Pieter
Daten? Alles speelde zich af in dezelfde tijdsspanne. We
mogen Jooris Daten vermoedelijk niet identificeren met een
Joos Daten uit Ieper, die vaak vernoemd werd als de broer
van de calvinistische predikant Pieter Daten. 15
Het edict dat Karel V van uit Augsburg op 25 september 1550
tegen ketters uitvaardigde was voor Pieter Daten allicht het
sein om de benen te nemen. 16 Zijn verblijf in Poperinge in
1550 kan slechts heel kort geweest zijn. Hij scheepte in naar
Engeland, waar hij zich in Londen tijdelijk bij de vluchtelingengemeente aansloot en er als boekdrukker aan de slag
gmg.
10 Biografisch Woordenboek van Protestantse/ie Godgeleerden
in Nederland. redactie

J.P. De Bie en mr. J.
Loosjes. 's Gravenhage, p. 386. Hij predikte onder den
blooten hemel in tal
van plaatsen, Antwerpen, Kortrijk, Poperingen. Bibliographie
Nationale, T. IV, Brussel 1873, kol. 683-698:
Il n'avait point vingt
ans, nous dit-il dans
son apologie, quand il
rompit avec l'Eglise de
Rome et s' en vint à
Courtrai et à Poperinghe annoncer la foi
nouvelle.
11 F. Bauwen, Poorters
ran leper. 1 februari
1509-7 mei 1527.

p. 317. Een Adriaen

Datin. zoon van Jooris van Bikschote,
huwde met Marguerite Waye, fa Jan van
Waasten, poorteres
van Bikschote. Op
31.08.1524 lieten zij
zich inschrijven als
poorters van leper.
F. Bauwen, Poorters
van Ieper, 21 april
1539-6 mei 1549, p.

163. Adriaen, zoon
van Jooris, huwde een
tweede keer met
Coline de Poortere, fa.
Renault, poorteres
van Noordschote. De
inschrijving in het
register van de poorterij gebeurde op
21.06.1542. Een familiale link met Jooris
Daten van Poperinge
moet nog bewezen
worden.

12

G. Schoonaert,

Baljuws, ammannen en
schepenen van de stad
Poperinge, Onuitgege-

ven studie.
13 G. Schoonaert,
Artistieke activiteit
inblikken, Poperinge,

1989,p.4,p.11.
Allicht waren Franchois en Bouden
Scherrier verwant aan
Michiel Scherrier van
Poperinge die op 14
augustus 1534 het
poorterschap van
Brugge verwierf. Op
het vlak van sculptuur
was Michiel een van
de beste Vlaamse
renaissancekunstenaars die vaak werkte
naar ontwerpen van
Lancelot Blondeel.

14 Poperinge, Stadsarchief 394, Register van
Renten, 1540-1553, f"
149 v0 •
15 M. Backhouse,

inwoners van Ieper en
de kasselrij betrokken
bij de troebelen in het
Westk1mrtier tijdens de
::::omer van 1566,

in:Westhoek, Genealogisch Jaarboek II,
1985, p. 49. Joos
Daten was stoeldraaier van beroep in
Ieper. In 1566 woonde
hij de predikaties bij,
nam deel aan de beeldenstorm in Ieper en
ondertekende het
akkoord van 20 september met graaf
Egmont. Hij werd
beschouwd als een van
de leiders en organisatoren van de troebelen. Op 3 juni 1567
werd hij door de overheid gedagvaard. Hij
kon zich aansluiten bij
de vluchtelingengemeenschap in Norwich, samen met zijn
vrouw Calleken van
Ackere.
16 Tweeden druk vanden eersten bouck der
ordonnantien, statuten,
edicten en placcaerten
soa van weghen de
kevserlvcke ende
kÓninghlyke maiesteyten, als !zeur/ieder
doorlucghtighste voorsaeten, graven ende
graefneden van Vlaenderen, Gent, 1639, p.

186-198.

In 1560 ontmoeten we in Poperinge ook een Jan Daten, die
belangrijke ambten uitoefende.
Vermoedelijk was hij (nauw?) verwant aan Pieter Daten. De
figuur van Jan Daten zullen we verder in deze retrospectieve
behandelen.
1564:

REDDER IN NOOD

Na de pestepidemie van 1564, de ongunstige klimatologische
omstandigheden en de mislukte graanoogst begonnen de voedselprijzen fors te stijgen en het levenspeil van de Poperingse
bevolking daalde aanzienlijk. Het stadsbestuur speelde onmiddellijk in op de noodsituatie. De schepenen gaven blijk van veel
realiteitszin en inzicht. Zij verkochten al het zilverwerk en de
kroezen van de wetkamer. De belangen van de bevolking primeerden. Om de hoogste nood te lenigen besliste het stadsbestuur op 17 maart 1565 een afvaardiging te sturen naar
Amsterdam of eventueel naar een andere plaats om tien tot
twaalf yckynghen koren aan te schaffen tegen de goedkoopste
prijs. De vracht diende samengesteld te worden uit een derde
rogge en twee derden tarwe. De aankoop had tot doel het graan
te verkopen tegen een redelijke prijs ten behoeve van de bevolking. Hiertoe trok het stadsbestuur een behoorlijk budget uit.
De afgevaardigden beschikten over het aanzienlijke bedrag van
12.200 tweehonderd pond groten. Deze opdracht werd toevertrouwd aan twee dynamische personen: de stadspensionaris,
meester Jan de Backere, en Jan Daten, pachter vande toffe van
het coornhuus sinds 21 november 1564.17 Zij kregen de volmacht en een uitgebreide bevoegdheid om bij onderhandelingen de nodige beslissingen te treffen. 18 (zie bijlage 2)

17 Poperinge, Stadsarchief 46, Register van
Resoluties, 15311573, f" 109.
18 Poperinge, Stadsarchief 46, Register van
Resoluties, 15311573, f" ll8. (Zie
bijlage 2)

De grote nood bleef echter aanslepen. Pieter Dathenus, die
sinds 1562 als predikant verbonden was aan de Nederlandstalige protestantse gemeente in Frankenthal en kapelaan was
van de calvinistische keurvorst van de Palts, hertog Frederik
111 de Vrome, liet via Jan Daten en het stadsbestuur weten, dat
hij bereid was bij de paltsgraaf te interveniëren om de hoogste
nood van de Poperingse bevolking te lenigen. Jan Daten adviseerde het stadsbestuur om een schriftelijk verzoek te richten
tot de hertog om graan aan te kopen. Het stadsbestuur ontving een gunstig antwoord van de Paltsgraaf Deze was bereid
de stad behulpzaam te zijn. Niettegenstaande het algemeen
verbod van uitvoer werd toestemming verleend om vijfhonderd malters rogghe tegen gunstige voorwaarden uit zijn spijkers of voorraadschuren te betrekken voor de bevolking van
Poperinge (zie bijlage 3). Jan Daten van Poperinge, die bij deze
zending nauw betrokken werd, was vermoedelijk verwant aan
Pieter Datin. Ook archivaris Diegerick van Ieper formuleerde
deze hypothese: Il était probablement parent de Pierre Daten
auquel il s' adressa pour !' achat des grains en question. De graad
van verwantschap kon niet worden nagetrokken.
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Van Petrus Dathenus zijn geen eigentijdse portretten bekend. Deze
gravure met de afbeelding van de predikant dateert uit de 18de eeuw
en werd gestoken door de Nederlandse graveur S. Fokke]

De stadspensionaris, meester Jan de Backere, werd op 16
december 1565 verzocht de reis naar Frankenthal te ondernemen, met als opdracht te onderhandelen voor een bedrag
van 400 pond groten. Hij kreeg volmacht om de nodige beslissingen te treffen. De stad beloofde hem de kosten te vergoeden en hem een behoorlijk salaris te bezorgen voor deze verre
ende dangereusen voyage. 19

Er wordt niet vermeld of Jan Daten ook de reis naar Frankenthal aanvatte. Het is zeker niet uitgesloten, vermits hij de
zending naar Amsterdam meemaakte en hij aan de basis lag
van de overeenkomst, die met de keurvorst werd gesloten.
Daarbij kunnen we stellen dat een dergelijke langdurige en
gevaarlijke onderneming meestal met twee verantwoordelijke
personen werd aangevat. Heeft Jan Daten van de mogelijkheid geprofiteerd om zijn bloedverwant te bezoeken in het
verre Frankenthal? Of was het hem onmogelijk Poperinge

!9 Poperinge, Stadsarchief, 467. Register van

Resoluties, 1531-1573,
F 119 v 0 •

voor langere tijd te verlaten door zijn functie van pachter van
de tol van het corenhuys? De stadsrekeningen van die jaren
ontbreken om hierover uitsluitsel te geven.

20

J. Decavele, Reformatie en begin van
katholieke restauratie,
1555-1568, in: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, Bussum,
1979, Deel VI, p. 172.
21 De psalmen Davids
ende ander lofmnghen
H"t den Francovschen
Dichte in Ned~rland
schen overgheset.
22 Poperinge, Stadsarchief, 364, Register van
Halmen, 1556-1569, f"
179 v0 • In 1561 kocht
Joes vander Doene
landerijen in de Helhoek aan Henderick
Lauwyck en Cristine,
alsook aan Pieter
Delantmeeter als
voogd over de kinderen van Mahieu de
Scat. Pieter de Lantmeter was in het bezit
van een attest van het
stadsbestuur van
Diksmuide.
23 Sint Winoksbergen,
Stadsarchief, C 164,
Stadsrekening 1561, f"
26. 'Jaquemeyne
( Datin). de huusvr.
Van Chaerle de Landmeter, vroedvrauwe in
pensioene deser stede
van LXXII p.p. by
jaere. Hier van een jaer
verschenen te Kerstmesse XVc LXI, bi'
~uittancie LXXII p.p.'
4
- E. De Coussemaker,
Troubles Religieux du
XVle siècle dans la
Flandre Maritime,
1560-1570, documents
originaux, T. 111,
Brugge, 1876, p. 214.
Volgens het getuigenis
van Guillaume de
Brune.

We stellen vast dat Pieter Dathenus goede betrekkingen
onderhield met het stadsbestuur in Poperinge. Hij verwachtte
veel steun van de lokale burgerlijke overheid bij de verspreiding van de nieuwe leer. Hij was van mening dat het verzet
tegen de hogere overheid alleen kon verantwoord zijn indien
het uitging van de magistratus inferiores. Hierin volgde hij
strikt de stelling van Jan Calvijn. In een waarschuwend
geschrift aan zijn geloofsgenoten in Antwerpen en in Vlaanderen had hij er reeds in 1559 op gewezen dat particulieren
zich van zulk verzet dienden te onthouden. 20
Tijdens zijn verblijf in Frankenthal onderhield Dathenus connecties met de lokale calvinistische gemeenten in het Westkwartier. In 1563 vertaalde hij voor hen de Heidelbergse
catechismus in het Nederlands. De uitgave werd opgedragen
aan alle Gemeenten onder het Kruis. Het jaar daarop schreef
hij zijn beroemde psalmvertaling, op rijm van Clément Marot
en Théodore de Bèze. Dit psalmenboekje verscheen op 25
maart 1566. 21
DECEMBER

1566:

HOOFDKWARTIER IN POPERINGE

In september 1566 was de beeldenstorm reeds achter de rug.
Vermits de landvoogdes Margareta van Parma aanvankelijk
naar een compromis met de calvinisten had gestreefd, maar
nu haar standpunten verhardde en niet meer tot concessies
bereid was, keerde Pieter Dathenus naar Vlaanderen terug om
zijn geloofsbroeders te bemoedigen.
Via Antwerpen begaf hij zich naar Sint-Winoksbergen, waar
zijn zwager Karel de Landmeter woonde, die het ambacht van
kleermaker uitoefende. 22 Karel was gehuwd met Datenus'
jongste zuster Jacquemijne Daten, die sinds 1560 als vroedvrouw fungeerde. 23 Hij logeerde er twee weken. Tijdens zijn
verblijf aldaar organiseerde hij met zijn volgelingen een lokaal
consistorie voor de Gemeente onder het Kruis. Hij leidde de
bijeenkomsten en hield zijn adepten voor ogen dat hij gekomen was om de predikaties mogelijk te maken, die door de
lokale overheid in Sint-Winoksbergen werden verboden. Hij
beurde hen op om te volharden in hun religieuze overtuiging.
Desnoods zou hij de steun inroepen van zijn meester, de paltsgraaf in Frankenthal. Hij vroeg hen een petitie te ondertekenen om de vrijheid van religie te bekomen. Deze actie kon
naar zijn zeggen geen kwalijke gevolgen hebben. Vooraleer te
vertrekken drong hij erop aan dat ze zich bij de magistraat
dienden aan te melden om een locatie te verkrijgen ten einde
de predikaties te kunnen houden en de gereformeerde eredienst te verzorgen. 24
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Karel de Landtmeter had reeds op 9 november 1561 moeilijkheden gehad met inquisiteur Pieter Titelmans. Hij werd toen
beschuldigd van ketterij, maar kon na verhoor vrijuit gaan.
In 1568 werd hij veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Acht of negen maanden na de executie van haar man
en confiscatie van de bezittingen, verbleef Jacquemijne Daten
in een onafgewerkte woning in Oostcappel, samen met haar
vijf minderjarige kinderen. Kort daarop nam ze op vraag van
haar broer haar toevlucht naar Frankenthal.
50

Naast de reeds vernoemde Joos en Jacquemijne had Dathenus
nog twee zusters: Peryne was in 1560 gehuwd met Jacob de
Busscher. Zij stierf in 1571 in Frankenthal. Christine huwde
met een zekere De Mol en daarna met Andries Marten(s). 25
Einde september 1566 trok Dathenus naar Gent. Graaf
Lamoraal van Egmont, gouverneur van Vlaanderen, had net,
op 28 september, de stad verlaten. Egmont trad hoe langer
hoe minder tolerant op tegenover de nieuwgezinden. De volgende dag predikte Dathenus 's morgens en ook 's avonds
nabij het klooster van de karthuizers. Hij werd door het stadsbestuur ontvangen en beëdigd. Op 1 oktober leidde hij er een
algemene synode. Hier werd beslist een bedrag van drie miljoen gulden in te zamelen en aan te bieden aan de koning in
ruil voor het verkrijgen van vrije meningsuiting bij de beoefening van de religie. Op 5 oktober was hij aanwezig bij de
begrafenis van een geloofsgenoot op het Sint-Janskerkhof.
Hij fulmineerde tegen de magistraat, die geweigerd had de
overledene op het gemeenschappelijk kerkhof te begraven.
Hij verzocht de overheid het kerkhof open te stellen voor alle
burgers, van welke opinie ook. Vervolgens viel hij de dogma's
en de praktijken van de Kerk aan. Zijn preek werd echter
plots verstoord door gewapende krijgers, die de samenscholing op de vlucht dreven.
Vergezeld van de leden van het consistorie ging Dathenus op
7 oktober bij graaf Egmont aankloppen (vermoedelijk op zijn
kasteel in Zottegem). Hij overhandigde de graaf een brief van
de paltsgraaf. Egmont deed geen beloften, maar na het
gesprek kregen de Gentse calvinisten meer vertrouwen dan
ooit.
Op 9 oktober predikten Pieter Dathenus en Herman Busschius in het openbaar. Zij doopten kinderen en sommigen
lieten zich in de echt verenigen volgens de nieuwe ritus. Op 12
oktober ondertekende Dathenus, samen met tweehonderd
aanhangers een akkoord met de Gentse magistraat. Dit was
allicht al te gedurfd, want officierenn die optraden in opdracht
van de hoogbaljuw van Vlaanderen, verzochten Dathenus de
stad Gent te verlaten. Dit was voor hem het sein om onmiddellijk te vertrekken. 26
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Vóór 1 november 1566 bevond hij zich in Ieper. Hij verbleef
er in de woning van Philippus vande Walle. Hij zou er twee
of drie dagen verbleven hebben. 27 Op 1 november 's morgens,
tussen negen en tien uur, legde hij de eed af als minister van
de nieuwe religie. Dit gebeurde in tegenwoordigheid van
meester Cornelis van Coornhuuse, hoogbaljuw van de stad
en kasselrij Ieper. Verder waren nog aanwezig: Ghislain Bulteel, voorschepen, Franchois Inghelvert en Jan Marieval,
schepenen van de stad Ieper. Dathenus zelf was vergezeld
door twee getuigen, Jacques Quaetjonck en Charles Bouve,
poorters van Ieper, twee fervente aanhangers van de nieuwe
leer. Daten beloofde bij eed dat hij tijdens zijn Iepers verblijf
gehoorzaam en onderdanig zou zijn aan de stedelijke ordonnanties op het vlak van politieke zaken. Verder verzekerde hij
in zijn predikaties niet aan te zetten tot oproer. De eed werd
genotuleerd in de schepenkamer door griffier De Corte. 28 In
het proces-verbaal, dat de griffier in het Nederlands notuleerde, staat duidelijk: compareerde Pieter Daten, fs Pieter,
ghebooren van Cassel. De Ieperse calvinisten beschikten nu
over twee ministers, Pieter Dathenus en Charles Ryckewaert,
ook Théophile genoemd.
's Anderendaags (2 november) predikte Petrus Dathenus in
leper. Hij verliet daarna de stad, alhoewel hij door de achterban beschouwd werd als titularis van het ambt van minister.
Hij vertrok onmiddellijk naar Poperinge. Wat dreef hem naar
deze stad? De lokale overheid was er zeer tolerant tegenover
afwijkende leerstellingen en de stad telde veel volgelingen van
de calvinistische strekking. Dathenus was echter niet gekomen om er een lokale figurantenrol te spelen. In Poperinge
fungeerde een zeer actief consistorie en de tempeldiensten
werden er verzorgd door de twee predikanten, Dierick Bertin
en Jacob Canin. De Poperingse bevolking was heel inschikkelijk tegenover de predikanten. Heel gedwee accepteerden
velen het nieuwe geloof. Over het tijdsgebruik van Dathenus
in november zijn we jammer genoeg niet ingelicht. Verbleef
hij continu in Poperinge?
Op 27 november bevond Dathenus zich in Brugge, waar hij
eveneens beëdigd werd. We staan versteld hoe marsvaardig,
mobiel en flexibel hij was.
27
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Begin december begaf hij zich naar Antwerpen, waar hij de
leiding kreeg van de synode die aldaar werd bijeengeroepen.
Hier werd beslist de houding te verharden en de wapens op
te nemen tegen de landvoogdes. Het was duidelijk dat een
toenadering tussen de Spaanse vorst en de calvinistische
strekking uitgesloten was.

de prestation de serment de Pierre Daten
comme ministre de la
religion nouvelle).

Strijdvaardiger dan ooit keerde hij naar Poperinge terug om
er de leiding te nemen van het verzet. Hij vestigde er zijn

g 9.
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hoofdkwartier. Poperinge was als verzetshaard strategisch
gelegen. De immense Sint-Sixtusbossen vormden er het
gepaste hinterland, om niet in een hinderlaag te vallen, om
zich te verbergen of om een guerrillabeweging te organiseren.
De verklaringen van de rebellenleider Jan Denys lichten ons
bijna stap voor stap in over een korte episode in zijn leven,
die meestal over het hoofd wordt gezien of onvoldoende werd
belicht. 29
29
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Op 16 december werd er een algemene vergadering bijeengeroepen in Nieuwkerke, waar de predikanten en de afgevaardigden van de consistories van het Westkwartier aanwezig
waren. 30 Onder leiding van de superintendant of algemeen
beheerder, Pieter Dathenus, werd er een overeenkomst getroffen in verband met het recruteren van vrijwilligers om de
belaagde steden Doornik en Valenciennes ter hulp te snellen.
Tijdens deze bijeenkomst bevond Jan Denys zich in Mesen,
waar hij logeerde in De Pauw. 31
Na de besprekingen verliet Pieter Dathenus Nieuwkerke. Via
Mesen en Ieper begaf hij zich terug naar Poperinge, waar hij
nog een week verbleef. Jan Denys wendde zich eerst tot Waasten, waar hij huurlingen zag voorbijtrekken onder het bevel
van hun kapiteins. Hij werd er uitgenodigd in het gasthof
Sint-Sebastiaan door enkele handelaars uit Doornik die zich
voorstelden als kapiteins van het huurlingenleger. 32 Zij hadden de vergadering in Nieuwkerke bijgewoond. De kapiteins
stelden hem voor om tweehonderd mannen te recruteren in
het Westkwartier en hen naar Doornik te begeleiden. Zij vertelden dat ze in dienst stonden van de Filips van Montmorency, graaf van Home, van de heer van Ekelsbeke, en van
nog andere edelen. Nadat Denys de opdracht aanvaard had,
gaven de ministers, Corneille uit Bondue en Nicolas uit Waasten hem twee brieven mee, bestemd voor Pieter Dathenus in
Poperinge en een voor Sebastiaan Matte, predikant in Hondschote. Hierin werd verklaard dat Jan Denys de opdracht
kreeg om tweehonderd huurlingen te recruteren en aan elke
huurling een rijksdaalder uit te betalen zodra ze in Doornik
aankwamen. Zij vroegen verder dat Dathenus en Matte elk
een bedrag van 25 pond groten zouden overhandigen aan Jan
Denys, die als kapitein werd aangewezen. Vergezeld van een
vijftal huurlingen gaf de geuzenleider zijn paard de spoorslag
naar Poperinge.
In Poperinge aangekomen, stapte Denys af aan het gasthof
Den Hert op de hoek van de Vlamingstraat en de Gasthuisstraat, waar Pieter Dathenus verbleef en er besprekingen
voerde met het consistorie. Consistorieleden waren onder
meer de pottenbakker Jehan van der Zole van de Potterstede
op de Werf, de chirurgijn meester Georges van Hoecke en
Laurens de Moor. 33 Hij overhandigde een van de brieven aan
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Dathenus, maar deze was weinig spraakzaam. Wel beloofde
hij aan Denys dat het geld zou overhandigd worden bij zijn
terugkeer in de stad. Denys antwoordde dat hij hem op tijd
en stond daaraan zou herinneren. Intussen zou hij erop uit
trekken om de bevolking in de dorpen te sensibiliseren. Hij
zou echter niemand definitief inschrijven voor zijn terugkeer
in Poperinge.
Op de Grote Markt liet Denys de trommel slaan om de bevolking op de hoogte te brengen dat hij zou terugkeren om huurlingen aan te werven. De roeper verkondigde dat alle de gone
die van goeden wille zyn en van goeden iever om de wapenen aen
te nemen voor het evangelie, dat zy hun laten opschryven in de
evangelische militie, onder het beleed van Jan Denys. Zij zullen
goeden loon ontvangen. 34
Dit voorval trok de aandacht van de baljuw Robert van Belle
en van Jacques Godschalck, (dienaar van de heer?). Zij gaven
te kennen dat het door de plakkaten van de vorst streng verboden was de trommel te roeren, en dat de wet voor dergelijke
feiten zware sancties voorzag. Denys antwoordde schalks dat
ze gerust naar Doornik mochten mee optrekken als het hen
plezier deed. In dat geval was hij bereid hen zijn marsbevel te
tonen en zijn opdrachtgevers te noemen.
's Anderendaags (zaterdag) vertrok Jan Denys, samen met
Martin Thieulin naar Roesbrugge, waar hij tussen negen en
tien uur aankwam. In het gasthof De Ram ontmoette hij
enkele leden van het consistorie. De predikant Pieter de Bert
was niet aanwezig. Hij deelde er zijn opdracht mee. De zoon
van Bouwen de Commere, die fungeerde als trommelslager,
verzamelde de bevolking, die kwam aangelopen. Er werd
medegedeeld dat de inschrijving van huurlingen in Poperinge
zou plaatsvinden. Denys had haast. Terwijl het consistorie
verder vergaderde, vertrok hij in allerijl naar Hondschote.
Ook hier werd de trommel geroerd. Hij logeerde in de herberg
De Keizer, waar hij een drietal leden van het consistorie ontmoette. Hij gaf de brief af die bestemd was voor de afwezige
predikant Sebastiaan Matte en deelde hen zijn opdracht
mee.
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Nog dezelfde dag (zaterdag) vertrok Denys naar Steenvoorde,
vergezeld van zes gewapende begeleiders. Hij verbleef er op
zondag en wilde er de trommel laten slaan, maar de lokale
predikant liet dit niet toe omdat hij moeilijkheden vreesde.
Onverrichterzake keerde Denys naar Poperinge terug. Tussen
twee en drie uur kwam hij er aan, vergezeld van een zestal
begeleiders.
Hij begaf zich onmiddellijk naar Den Hert, waar verschillende personen zich aanmeldden om zich te laten inschrijven.
Hij deed er de registratie en overhandigde aan elk van hen zes
daalders. De Poperingse kleermaker Christiaen Reynout werd
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later aangehouden door gerechtsdienaars van Nieuwpoort en
verklaarde toen dat Daniël Godschalck hem thuis had opgzocht. Godschalck stelde hem voor te willen toetreden tot de
militie van Jan Denys. Daar hij werkloos was, liet hij zich niet
verder pramen.'s Anderendaags begaven beide mannen zich
naar het gasthof Den Hert, waar Christiaen zich liet inschrijven door Jan Camerlynck, klerk van Jan Denys. 35 Christiaen
werd in de inschrijvingsrol opgetekend bij het peloton dat
onder het bevel stond van ritmeester Daniël Godschalck, een
man die zeer bedreven was met de kruisboog. 36
Na de inschrijving van huurlingen in het gasthof Den Hert
ging Jan Denys 's avonds op zoek naar meester Pieter Dathenus, die in een nieuw gebouwd huis logeerde op de hoek van
het Gervelgat (nu Veurnestraat) en de Oude Markt (nu herberg Den Haan). Het huis was bewoond door de wolhandelaar Nicolas van Bambecke en zijn vrouw Barbe Vierendeel.
Van Bambecke was in 1565 schepen van de stad geweest en
een fervent aanhanger van de hervorming. 37 Dathenus en een
bejaarde man, die uit Duitsland was meegekomen, ontvingen
hem in de voorkamer. Hij vernam dat Dathenus in de woning
deelnam aan een vergadering met het consistorie, maar hij zag
en sprak er met niemand. Jan Denys vroeg aan Dathenus het
beloofde bedrag te willen uitbetalen. Dathenus stelde hem
gerust en beloofde 's anderendaags iemand te sturen.
's Anderendaags (maandag) kwam de secretaris van Dathenus
naar Den Hert, en overhandigde een bedrag van 12 pond 10
schellingen parisis groten. Dit was de helft van het beloofde
bedrag. Te tien uur vertrok Jan Denys met zijn manschappen
naar Mesen. Hij deed er weerom de trommel roffelen, schreef
er enkele personen in zodat zijn compagnie 183 huurlingen
telde. Ondertussen kwam Steven de Swarte aangelopen uit
Hondschote met een bedrag van 25 pond groten en een bode
uit Poperinge, gezonden door Pieter Dathenus, had het resterende bedrag bij, 12 pond 10 schellingen.
Op 21 december 1566 hielden de schepenen en raadsleden van
de stad Poperinge beraad. De tijdsomstandigheden werden
besproken. Zij herinnerden eraan dat door de tussenkomst
van Dathenus 500 mu/deren koren uit Frankenthal geleverd
was geworden. Omwille van zijn vriendschap en de bijstand
die hij in 1565 verleend had aan de hongerige bevolking en
omdat hij ook nog op andere vlakken het stadsbestuur dienstbaar was geweest, besliste de stedelijke overheid hem zes kannen wijn aan te bieden, alsook een mantel met een waarde
van 32 pond parisis. De pensionaris Jan de Backere werd verzocht dit geschenk te overhandigen in aanwezigheid van de
schepenen. 38 Gezien de tijdsomstandigheden was deze korte
plechtigheid een gevaarlijke, maar moedige daad vanwege het
stadsbestuur. (zie bijlage 4)
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Op dinsdag trok rebellenleider Jan Denys met zijn huurlingen
naar Komen, waar ze de nacht doorbrachten bij particulieren.
Op woensdag begaven ze zich via Wervik naar Tourcoing,
waar ze eveneens overnachtten. Op donderdag lag het legertje
nabij Watrelos, waar het onverwacht op een troep van het
regeringsleger botste. De geuzenmilitie van Jan Denys werd
er smadelijk verslagen. Denys kon het vege lijf redden en
keerde hals over kop terug naar Mesen. 39
Op zondagnacht vertrok Jan Denys naar Doornik. Na de
nederlaag in Watrelos vluchtte hij op 27 december 1566 naar
Antwerpen. In Vianen (Zuid-Holland, aan de Leke), vernam
hij dat Pieter Dathen eveneens uit Poperinge was vertrokken
en zich naar Amsterdam had begeven, waar hij een drietal
weken verbleef.
Op 14 april 1567 deden de schepenen van Ieper een inval in
de drukkerij van Anthonis van Volden. Zij troffen aldaar o.a.
een boekje aan met als titel: Twyntich psalmen duer Petrus
Dathenus, een editie van de psalmenvertaling die nieuwgezinde kringen in het Westkwartier de voorbije jaren zo intens
hadden gebruikt. 40
Petrus Dathenus is vermoedelijk nooit meer naar het Westkwartier teruggekeerd. 1550, 1564 en 1566 waren belangrijke
data, die zijn familiale en vriendschappelijke connecties in
Poperinge in het licht stellen.
Jan Daten, een man van aanzien in Poperinge (1558-1585)
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Jan Daten kwam reeds hoge ter sprake, toen zijn rol in de
graanaankopen door de stad Poperinge werd belicht. Hij was
zeker niet onbemiddeld. Dit stelde hem in staat zich een
belangrijk onroerende patrimonium aan te schaffen. In het
begin van de l 7e eeuw behoorde zijn echtgenote nog steeds
tot de hoogste vermogingsgroep in Poperinge.
In november 1558 kocht hij landerijen in de Hamhoek aan
Jan en Christiaen Waermoes. Dit is het oudste gegeven dat we
over hem bezitten. 41
Op 20 maart 1563 kocht hij een huis met landerijen in de
Edewaerthoek aan Jan Christiaen en Mayke voor een bedrag
van achttien pond groten. Het erf was bewoond door Joes de
Block. In de verkoop was er een schuur, een kar en een voerhuis begrepen. 42
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Op 17 mei 1563 kocht heer Jacob Meerschaert, pastoor aan
de Sint-Bertinuskerk, een grote woning in de Vlamingstraat
aan Mayke, de weduwe van Gadyfer Becke en haar kinderen,
voor de som van 160 pond groten. Het erf met alle coutsen
ende gaerderoben was gelegen tussen de woning van Pieter de
Brievere en de scoehalle. Het is niet meteen duidelijk waarom
de pastoor dit huis reeds op 8 december 1563 van de hand
deed aan Jan Daten voor net hetzelfde bedrag. 43
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Jan Daten vinden we opnieuw vernoemd op 7 juli 1564. Hij
werd door de geloofsonderzoekers naar Ieper overgebracht
en ondervraagd over zijn vermeende anabaptistische sympathieën. Blijkbaar kon hem niets aangewreven worden. Er werd
geen strafmaatregel toegepast en hij werd op vrije voeten
gesteld. Dit onderzoek kaderde in de enquêtes die op initiatief
van Jacob Martins, president van de Raad van Vlaanderen,
einde 1563 en begin 1564 gehouden werden in verschillende
steden en gemeenten die als verdacht stonden aangeschreven.44
Op 19 augustus 1564 kocht Jan Daten een woning in het
Ghervelgat (nu Veumestraat) aan Jan de Muelenaere fs. Jan. 45
Vermoedelijk heeft hij zich aldaar gevestigd met zijn gezin.
Op 21november1564 werd Jan Daten aangesteld alspachtere
van talie vande coornhuyse. De halle van het korenhuis was
eigendom van de proosdij en werd gebruikt voor het opslaan
van de ingezamelde tienden. Deze opslagplaats bevond zich
op de hoek van de Grote Markt in de nabijheid van de proosdij en de Sint-Bertinuskerk. 46
Op 17 maart 1565 werd Jan Daten door het stadsbestuur
belast graan te kopen in Amsterdam. Deze opdracht vervulde
hij samen met de stadsgriffier, meester Jan de Backere. 47 Daar
het voedseltekort bleef aanslepen, deed Jan Daten een beroep
op zijn verwant Pieter Daten (Dathenus), calvinistisch predikant in Frankenthal en kapelaan aan het hof van de keurvorst
hertog Frederik III de Vrome. Na zijn tussenkomst verleende
de keurvorst de toelating aan de stad Poperinge om koren uit
zijn voorraadschuren te betrekken.
Over de religieuze overtuiging van Jan Daten is er niets
bekend. Na juli 1564 werd hij blijkbaar niet meer verontrust.
Toen Poperinge in 1568 tot betrekkelijke rust werd gebracht,
kon Jan Daten zelfs doorstoten tot het stedelijk patriciaat. In
1568 en 1569 werd hij verkozen tot schepen van de stad. In
1569 werd hij pachter van impositien op 1rijn en bier. In 1570
werd hij nog steeds bij de notabelen gerekend. Hetjaar daarop
oefende hij de functie uit van collecteur van de 10e en de 2oe
peninck op de roerende en onroerende coopmanscepe. In 1572
en 1573 staat hij vermeld als raadslid en tresorier. Volgens het
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getuigenis van zijn vrouw zou hij ook gefungeerd hebben als
refectiemeester, bevoegd voor openbare werken. Verder verklaarde zij dat hij ook burgemeester was geweest. Over die
twee ambten vonden we evenwel geen concrete gegevens. Wellicht zit het ontbreken van de stadsrekeningen daar voor iets
tussen. Uit zijn correspondentie in 1573 blijkt zijn rol als
koopman in hop; daar wordt verder dieper op ingegaan.
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In 1575-1576 was Jan Daten weer schepen van de stad. Zijn
woning wordt gesitueerd in het Ghervelgat (nu Veurnestraat). 48
Op 7 april 1575 vinden we hem vermeld als voogd van de
minderjarige weeskinderen van Jan Hauweel. 49
Toen de calvinisten in 1578 in Poperinge aan de macht kwamen, was hij opnieuw schepen. Uit de calvinistische confiscatierekening van 1578 blijkt dat hij in Poperinge bleef. Hij
aanvaardde zelfs verschillende officiële opdrachten. In Poperinge werd er een nieuwe weeftechniek van de sayen ingevoerd. Samen met Michiel Voedt, hoogbaljuw van de
Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars, reisde hij naar Antwerpen, waar het landsbestuur was neergestreken. 50 Door zijn
diplomatische tussenkomst verkreeg hij t zeghel van de sayen,
het kwaliteitslabel van de Poperingse weefnijverheid. 51 Hij
ondernam een tweede reis te paard van tien dagen naar Antwerpen, om de Oranje-gezinde heer van Maroilles, geluk te
wensen in verband met zijn benoeming tot abt en beheerder
van de benedictijnenabdij in Sint-Omaars. 52
In augustus 1578 reisde hij in het gezelschap van de Louwys
Makeblyde, burgemeester van de commune, naar het centrale
landsbestuur in Antwerpen, dit maal om een octrooi voor de
saaiproductie te bekomen. Hij wendde zich vervolgens tot de
Rekenkamer in Rijsel om het octrooi te laten registreren. 53
Tijdens het calvinistisch bewind bleef Jan Daten in functie als
pachter vande coornhalle ende weechschale. Proost De Persenville was gevlucht naar Sint-Omaars. Voortaan moest Daten
zich verantwoorden tegenover de calvinistische ontvanger van
de geconfisqueerde geestelijke goederen, Pieter Marievael. Op
kerstmis 1579 verklaarde hij aan de ontvanger dat hij de pacht
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van de korenhal reeds betaald had. 54 Op Sint-Jansmis 1580
legde hij negen ponden grooten neer voor een half jaar pacht
van de korenhal. 55

58

Op 3 april 1580 werd Jan Daten aangesteld als tauxeur of
belastingsheffer van de vijfde penning, samen met volgende
notabelen: Pieter Makeblijde, mr. Jan Beyens, Marcx de
Nuwelaere en Cornelis van Bethleem. 56
In 1581 heeft hij veiligheidshalve tijdelijk de stad verlaten. We
treffen hem aan als beheerder van de bossen en het hout,
eigendom van de abdij Ter Duinen, met zetel in het Duinhuis
te Westvleteren, aan de Vleterbeek. (nu hoeve De Berch). Hij
was er in dienst van Duinheer Pieter Cappoen. 57
In 1582 wordt zijn erf weerom gesitueerd in de Vlamingstraat.
Het was een woning met als uithangbord Den Hoorn nabij
Den Bonten Hert. 58
JAN DATEN, LOKAAL HOPHANDELAAR

Naast zijn vele handelsactiviteiten trad Jan Daten ook op als
een belangrijke lokale koopman in hop. Dit blijkt uit een brief
van 18 september 1573, die hij richtte tot de calvinistisch
gezinde hophandelaar Jacob Maertens in Sint-Winoksbergen.
(zie bijlage 6) Jan Daten liet hem weten dat hij hem vier zakken hop, met een totaal gewicht van 1320 pond opstuurde,
zodra een schip uit Duinkerke in Poperinge kwam aanmeren.
De hop die men nu plukte, stond er slechter voor dan men
ooit kon vermoeden. Men rekende erop dat de hopoogst drieduizend pond zou opbrengen, maar men haalde ten hoogste
zes à achthonderd pond. De opbrengst van de hopoogst was
in 1573 onvoorspelbaar geweest en het aanbod werd verkeerd
ingeschat. In Henegouwen en in Aalst waren de vooruitzichten nog veel slechter dan hier. Men kon nochtans gerust stellen dat er in heel Henegouwen niet zoveel hop werd geplukt
als in Poperinge en omgeving. Jan Daten, die zeer goed op de
hoogte was van de prijsschommelingen van dit speculatief
gewas, liet ook weten dat de hop te koop gesteld werd aan
vijftien of zestien pond parisis. Van de oude en de nieuwe hop,
die hij in Ieper verkocht, ontving hij zestien pond parisis. 59
Aan de correspondentie gericht aan Jacob Martens kunnen
nog enkele beschouwingen worden gewijd. Jan Daten noemde
zijn correspondent Eerzame lieve ende zeer beminde vriendt.
Hij liet ook de groeten overbrengen aan de vrouw van Jacob,
Florentina van Henegauwen en aan de familie. Hij was blijkbaar een attent en hoffelijk man, een vriend aan huis.
Tot tweemaal toe bood hij de familie zijn vrome wensen aan
en dankte God voor hun welzijn. Jan Daten was allicht een
gelovig man, maar tot welke religieuze overtuiging hij
behoorde, is niet gekend. Na zijn aanvaring met het gerecht

54
Brugge. Stadsarchief. Oud archief.
reeks 501. Rekening
van Pieter Marivale.
1579. f" 8. 'Item Jan
Datin in pachte houdende de voorn. coornehalle ende
1reechschale 1·erclaerst
beta~vnghe ghedaen
t hebbene par acquit
mn een half jaer gherallen te kermesse
1579'.
55
Brugge. Stadsarchief. Oud archief.
reeks 501. Rekening
van Pieter Marirale,
1579. f" 8 v 0 • 'Ontfaen
randen voorn. Jan
Daten over de lzuere
vanden room. lzuus ran
een half jaer ad. Vtm
achttien ponden groot en byjaere. compt hier
over t voorn. lzaljjae1:
!Xp. g1:.
56 Poperinge, Stadsarchief, Register van
Resoluties, 1580-1619,
f" 5 V 0 •
57
Over de aanwezigheid van Ten Duinen
in West-Vleteren: A.
Viaene, Het Duin/1Uis
Ie Westvleteren. in:
Biekorf, 40 (1934),
p. 1-7.
) 8 H. Vandenberghe.
Register van de Weezerie. 321. p. 89. met
verwijzing naar Poperinge. Stadsarchief
321, Register van
Weezerie, f" 308.
59 L. Vandamme. Een
protestantse familie
tijdens de Opstand.
Brieven aan Jacob
Martens. koopman en
burgemeester ran SintWinoksbergen (ca.
1572-1583), in: Liber
Amicorum prof. Dr.
M. Baelde, Gent, 1993.
p. 379. Met verwijzing
naar Sint-Winoksbergen, Stadsarchief, BB
72 en 73, en AM. FF
319 B: brieven gericht
aan Jacob Martens.
Dank aan Ludo Vandamme. die mij kopie
van de brief van Jan
Datin bezorgde. (zie
bijlage 6)

in verband met mogelijke anabaptistische sympathieën, in juli
1564, werd hij blijkbaar niet meer verontrust. Vermoedelijk
heeft hij zich tijdens de godsdiensttwisten van 1566 volledig
gedistantieerd van alle religieuze commotie. Zijn tussenkomst
bij Pieter Daten in Frankenthal werd hem vermoedelijk nooit
ten laste gelegd. Hij werd eerder gezien als een redder van zijn
stadsgenoten in tijden van hongersnood.
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Wij stellen vast dat Jan Daten connecties onderhield met
katholieken en gereformeerden. Volgens zijn vrouw hielden
hij en de prelaat van Sint-Niklaas buiten Veurne landerijen in
gemeenschappelijk bezit. Hij had de pastoor van de SintBertinusparochie financieel uit de nood geholpen bij de aankoop van een woning in de Vlamingstraat. Bovendien dreef
hij handel met Jacob Martens, calvinistisch gezinde koopman
en notabele van de stad Sint-Winoksbergen. Allicht zag hij
enkel de zakelijke kant van hun relatie en was hij als handelaar hoofdzakelijk uit op geldgewin. De religie speelde daarin
geen rol. Naast zijn commerciële activiteiten profileerde hij
zich in een uitvoerend bestuurlijk mandaat. Ten slotte blijft
er zijn uitgesproken sociaal-economisch engagement, in dienst
van zijn stadsgenoten.
In zijn brief van 18 september 1573 noemde Jan Daten twee
commerciële compagnons of handelsvennoten, die samen
met hem hoppe geleverd hadden in het klooster Ten Duinen.
Het betreft Jooris van Acker en Frans de Vos. 60 Ook in deze
abdij had Jan Daten een voet in huis. Jooris van Acker was
meermaals schepen van de stad Poperinge. 61 Toen de calvinisten in november 1578 een raad van notabelen aanstelden
om de stad Veurne te besturen, maakte Jooris daarvan deel
uit. Deze aanstelling getuigt van zijn groot gezag in calvinistische kringen. Fransoys de Vos oefende ook bestuursfuncties
uit in Poperinge. In 1586 bood hij als schepen van de stad aan
een Spaanse kapitein in Reningelst een groot stuk vlees aan
opdat de troepen Poperinge niet zouden aandoen. 62
EEN SOMBERE LEVENSAVOND IN WOELIGE TIJDEN

Onder landvoogd Farnese werd Vlaanderen heroverd, maar
in 1585 was het krijgsgewoel nog niet uitgedoofd. Poperinge
kreeg plots te lijden onder de invallen van de vrybuyters, die
vanuit Oostende opereerden. Jan Daten werd gevangen genomen en meegevoerd naar Oostende, waar de calvinisten nog
aan de macht waren. Hij belandde er in de gevangenis, samen
met Jan Folcke. Willem Loot en werd naar Ieper afgevaardigd
om kapitein Thournicourt op de hoogte te brengen van de
gijzeling en om hem aan te sporen de nodige stappen te zetten
om de vrijlating te bekomen. 63 Ook andere vermogende personen, die tot de notabelen behoorden, werden gegijzeld. Dit
was het geval met Pieter Everaerd en Willem de Vos in 1588. 64
In juli 1589 was het de beurt aan de burgemeester van de
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commune en een stadsschepen. Op 10 augustus 1591 werden
vier personen gegijzeld: Andries de Nuwelaere, Clays Ryckewaert, een man genoemd Kramere, en een vierde persoon. 65

60

Vermoedelijk kon Jan Daten uitgekocht worden en keerde hij
naar Poperinge terug. Op 8 april 1585 voerde hij een proces
tegen de weduwe van Pieter Deberch in verband met een baeyden hyncxt (paard). Op 7 juni en 6 juli 1585 trad Jan Daten
op als eisende partij in een proces dat hij aanspande tegen
Eloy Moreel in verband met een lening. Moreel, die hem 90
pond groten schuldig was, werd nog veroordeeld tot het betalen van twee dubbele dukaten om een hoofcleet voor elck van
de twee dochters van Jan Daten.
Heeft de gijzeling in Oostende zijn gezondheid geknakt? In
elk geval overleed Jan Daten zeker voor 21 november 1585,
vermits zijn vrouw in een proces verwikkeld zat tegen Jacob
Sheerjanssone in verband met een losrente. Zij werd vernoemd
als de weduwe van Jan Datin. 66
Na het overlijden van Jan Daten werden er in de stadsrekeningen nog een paar rekeningen aangezuiverd, waarin Jan
Daten werd vernoemd.
Loys Makeblyde, burgemeester van de commune, bracht op
7 december 1585 een onbetaalde rekening aan het licht. Samen
met Jan Daten, schepen van het jaar 1578, had de burgemeester onkosten voorgeschoten in verband met het zeghel vande
sayen, bij hun bemiddeling in Antwerpen, het registreren van
het octrooi in de rekenkamer te Rijsel en de bezoldiging van
de waghenaere (voerman). 67
Jacques Wickere ontving op 20 augustus 1586 14 pond parisis
voor het reinigen van de speye ten nedersten overdraghe. Dit
werk had hij verricht in opdracht van ll'ijlen Jan Daten, die
toen als refectiemeester fungeerde. 68
Vijf jaar na het overlijden van Jan Daten overleed ook Pieter
Dathenus. Hij verbleef toen in Elbing, een stad in het noorden
van de Duitse gebeiden, nabij Dantzig, waar hij praktizeerde
als geneesheer. Hij stierf op 17 maart 1588. 69 Pieter Daten
was ongeveer 57 jaar oud.
De weduwe van Jan Daten heeft haar man nog vele jaren
overleefd. We vinden haar vermeld in een processtuk van 7
april 1599 in verband met een erfenis. Als eisende partij verwees zij naar een akte, die haar man nog ondertekend had.
Volgens haar hield hij er steeds een degelijke boekhouding op
na. Zij getuigde over de treffelickheyt ende de deghelichheyt
van ll')'len liueren man. Haar echtgenoot had ghecommerseert
ende ghehandelt, ::o int particulier als ten dienste vande stadt.
Zij herinnerde eraan dat hij burgemeester was geweest en de
functies van tresorier en refectiemeester (schepen van open-
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bare werken) had uitgeoefend. In het processtuk werd ook
verwezen naar landerijen die zij in gemeenschap hadden
gehouden met de prelaat van Sint-Niklaasabdij in Veurne
(prior Vincent Pauwels en supprior Franchois Zaeghers). 70

In een processtuk van 15 mei 1603 tegen de verweerder Michiel
Laigneel is er sprake van Tanneken, de weduwe van Jan Daten.
Haar familienaam is niet gekend. 71 Zij behoorde tot de hoogste vermogingsgroep. Dit blijkt uit het bedrag van de ommestelynghen (belastingen) die ze diende te betalen: 30 pond parisis
(1608), 32 pond (1611) en 34 pond (1615). 72
Afstammelingen of naamgenoten van Jan Daten sr. in
Poperinge
JANNEKEN DATEN, FA. JAN

Dit was de dochter van Jan Daten. In het register van Halmen
lezen we dat Mahieu de Pours optrad als procureur van Jan
Nys en Janneken Daten, fa. Jan. 73
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JAN DATEN, FS. JAN (1581)
Op 9 februari 1581 liet Jan Daten, de zoon van Jan, zich
inschrijven als poorter van Poperinge. Hij was geboren in
Poperinge. 74
Anna, de echtgenote van Jan (Johannes) Daten werd meter
bij het doopsel van Anna Hei, dochter van Petrus Hei en
Magdalena, op 28.08.1594 in de Sint-Bertinuskerk. 75
In 1608, 1611 en 1615 vinden we de weduwe van Jan Daten
vermeld in het register van ommestelijnghen (verschuldigde
belastingen). Zij behoorde tot de hoogste vermogingsgroep.
Zij woonde op de Oude Markt of in het Ghervelgat (nu Veurnestraat).
MAHIEU DATEN, FS. JAN (1581)
Jan Daten kocht op 21 augustus 1581 aan Maillaert Scherrier,
Martynken en de kinderen van wijlen Anthonis Maes een huis
op de Ieperdam Couttere, voor 60 pond groten, waar Mahieu
woonachtig was. 76
In een biografie van Pieter Dathenus vinden we een Mathieu
Dathen vermeld. Hij behoorde tot een minder bekende tak,
die eveneens in Frankenthal terecht kwam. Allicht kunnen we
hem vereenzelvigen met Mahieu Daten, fs. Jan die van Poperinge afkomstig was. Deze Mathieu Dathen had een zoon
Pieter die omstreeks 1560 werd geboren. Pieter huwde twee
keer. Zijn tweede huwelijk met Christina Neuville vond plaats
vóór 1597. Hij stierf vóór maart 1608, waarna zijn weduwe
hertrouwde met Hans van Costenobel, een zoon van Jacob
Costenobel uit Belle. Pieter kreeg via zijn twee huwelijken een
talrijk nageslacht in Duitsland. 77

61
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MICHIEL DATEN: (OKTOBER 1585)
Nadat Poperinge een lange periode van diep verval had
gekend, treffen we in 1585 voor het eerst een Michiel Daten
aan. Allicht was hij nauw verwant aan Jan Daten. Poperinge
had bij de heropstanding veel handarbeiders nodig om de vele
herstellingswerken aan de Poperingevaart uit te voeren.
Michiel Daten was enige tijd werkzaam in dienst van de stad.
Om de scheepvaart weer op dreef te helpen diende de aanslibbing te worden tegengegaan. Ook de rioolbuizen, de spui of
de sluis aan de Kom waren vaak aan reparatie toe. Michiel
Daten bood in oktober en november 1585 zijn diensten
aan. 78
Michiel Daten verkocht op 1 april 1585 aan Franchois Diedeman, 1 gemet 6 roeden elstland in de Edewaerthoek voor
25 pond parisis. 79 Daarna is hij uit ons gezichtsveld verdwenen.
ANNA DATEN (1598, 1599)
Wellicht was zij de tweede dochter van Jan Daten. We vinden
haar vier keer vermeld in het doopregister van de Sint-Bertinuskers als meter van een dopeling. 80
PIETER DATEN (1648)
Een naamgenoot van de familie Daten troffen we nog aan in
de l 7de eeuw. Allicht kreeg hij de voornaam Pieter als herinnering aan de bekende calvinistische predikant, meester Pieter
Dathenus. Pieter Daten vinden we vermeld op 19 maart.1648
in een proces dat voor de Poperingse vierschaar aangespannen werd door Augustijn Jacobssone tegen de verweerder
Mahieu Floor. 81
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BIJLAGE

1

Poperinge, Stadsarchief 394, Register van Renten, 1540-1553,
f" 149 VO
Francois ende Bauduin Scherrier hebbende hemlieden verkent
borghe ende principael elc voor ander ende een voor al over
Jooris Datin alsnu ghevanghen ter instantie vanden bailliu van
Poperinghe ende verbeurende hemlieden goet, present ende toecomende voor alzulcke scade ofte einterest als nu ofte in toecommende tyden zoude meughen gheheescht worden van
iemande wie het zy ofte waere, spreckende uuter occasie
daeromme de voors. Bailliu den voorn. Jooris hadde ghedaen
vanghen ende daeraf hij Jooris zyn letteren van remissie mids
welcke borgtocht vercreghen hadde, de voorn. bailliu gheconsenteert ende ghepermiteerd heeft de slakinghe vanden voorn.
Jooris. Ende gesciedene actum present. schepen ende cuerheers,
IX in octobre XLIX

BIJLAGE
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Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties, 15311573, f" 118
Gheraemt by wetten ende raeden dat men met alder neerstigheid
ghecommiteerde zenden zal naer Amsterdam omme aldaer ofte
elders daer zy bequaemlicx ende gherieflicx bevynden zullen te
coopen ende te lichten 10 tot 12 yckynghen coornes ten besten
pryze dat doenelyck werd, nemaer in de voorseyde quantiteyt t
derde rugghe ende d ander twee deelen terwe ofte andersins min
ofte meer zoo zy bevinden zullen alder nutticks ende bequaemlicxt zynde. Ende datte omme binnen dese stede te venten ende
uut te meten voor een redelicken prys ten secourse ende onderhoud van de ghemeente. Consenterende daertoe gheexpedieert
te werden behoorlycke letteren van obligatie ende verbande,
onder den zeghel van zaeken der voornoemde Stede, totte somme
van 12000 pond grooten. Omme uut crachte van dyen ende metten ghelde dat men daertoe zal kunnen bescicken te lichten t
voornoemde coorne. Ende omme t zelve voyage te doene, hebben
ghedeputeerd ende last ghegheven den Pensionaris ( = Jan de
Backer) ende Jan Datin, hemlieden last ende al te doen naer t
bevynd vande zazcke t hemlieden discretie. Belovende heurlieden
gebesoigneerde te agreeren ende hemlieden van dyen te indempniseren. Actum den 17 in maerte 1565.
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Poperinge, Stadsarchief 467, Register van Resoluties, 15311573, f" 119 V
0

64

Burghmeesters ende schepenen der stede van Poperinghe over
hemlieden ende vervanghende Raeden ende t gemeente derzelver
Stede ghehoord hebbende de liberaele antwoorde van myn heere
Hertoch Frederic, Paltgrave, consenterende hemlieden over t
voorseyde ghemeente secours ende onderstand te doene te moghen lichten uut zyn lande de nombre van 500 matters rogghe,
ten zekeren ghestelden pryze, hebben t zaemen gheadviseert
ende ghecommiteerd meester Jan de Backere, pensionnaris der
zelve stede omme te betaely,ghe van dyen den incoop ende obligatie te doene, hem ghevende vuile macht in dyes voorseyde te
doene naer t bevyndt vander zaecke ende t zynder discretie.
Belovende zyn ghebesoigneerde te agreeren ende hem te indempneren van alle casten, schaden ende verantwoorden dat daeraff
zoude moghen commen, metsgaeders hem te salariseren zoo t
behooren zal ende naer advenante van verren ende dangereusen
voyage. Actum den 16 in december 1565.
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Poperinge, Stadsarchief 467, Register van Resoluties, 15311573, f" 128
De voornaemde heere, Wetten ende Raeden gheinformeerd
synde vande sonderlinghe assistentie, vriendschap ende addresse
!zeur/ieder voorzaten in Wetten in den voorleden dieren ende
benauwden ja ere LXV: by meester Pieter Datin, als by de zelve
gheadverteert gheweest hebbende, van ghoeden ghewasse ende
p1}'ze van coorne in den kurvorstlyken Palts, daer de zelve Datin
der ghemeente van Franckentale dienende was; ende voorts deur
zyne addressch, gheimpetreerd hebbende vanden Paltsgrave te
moghen lichten uut zyne eighene spykers omtrent de VIII c mu/deren coorne, niet jeghenstaende der interdictie dat gheen
vreemdelinghen eenigh coorne aldaer lichten zouden; ende
andere behulpzaemheyden den ghecommiteerden vande stede
ghedaen hebbende, hebben gheraemd ende gheresolveerd dat
men den zelven Datin in bekentenisse van zyne voornaemde
vriendschap ende assistentie ghedaen ten proffyte vanden schamelen hongherighen ghemeente, te beschincken van VI cannen
11yns ende een mantellaken weirdich XXXII pond parisis, last
ghevende den pensionnaris de zelve presentatie te doene in
adjonctie van schepenen. Actum 21 december 1566'.
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Poperinge, Stadsarchief 364, Register van Halmen, 1556-1569,
[" 295 v0
Jan Datin helft ghecocht jeghens den heer Jacob Merscaet
( Meerschaert), pbr., pasteur van St. Bertins kercke bynnen de
stede van poperinghe, een behuusde hoofstede, erfve ende
catheelen, moertelvast, naeghelvast ende cavelvast staende in
de Vlaemynckstrate streckende de voors. erfve oost ende west
metten westhende an d erfve van Saecraments ghi/de! t oosthende up de Vlaemynckstraete/ de zuut zyde and erfve van
pieter de brievere/ de nart zyde de scoehaelle/ ghelast x den. par.
siaers den heere/ omme de somme van 160 ponden grooten ghereet geit! Ghealmt voors. over erfve den 20 december 1563.
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Sint-Winoksbergen, Stadsarchief, BB 72-73: brief van Jan
Datin aan de hophandelaar Jacob Martens in Sint-Winoksbergen, 18 september 1973
Eerzame lieve ende zeer beminde vriendt Jacob Maerten, naer
vriendelycke groetenesse ende recommandatie zonder vergheiten u liefve huusvrouwe ende voorts de familie! hopende tzamen
ulieden ghezontheid myns reghten dancke ic god.
Deze mijn schryven is omme u te adverteren dat ic u ghezonden
hebbe vier zacken hoppe weghende zo hier op de marge staet
ende zomme tzamen XIJ/c XX pond/ ende zo haest eenighe
schepen op poperynghe commen, zal die te Duinckerke staet
zouden haelen/
Voorts aengaende de hoppe diemen nu plockt is al meer ghefaliert
dan iegheycke prezumeerde/ want ieghelyck ende over al zo wye
dochte te plocken drye duust pond hoppe en plockte niet boven
XVI oft XVIJ/c en plockte niet boven XVI of XVIJ/c ponden ten
hoochste. / Dus in myn ghemoet vynde ic de zelve zeere diere.
Int laste vande jaere inghevallen de tyt huer eeinichzins draeghet, want de misse ende faulte noch meerder ende grauwer is in
t landt van henegauwen ende aelst noch vele meerdere es dan
hier zo ic ghesien hebbe/ Ic zoude zegghen dat in ghehele henegauwe zo veile hoppe niet geplockt wort als te poperinynghe
ende daer ontrent./
Aengaende den prys die ic hier thans nu op vichtien pandt ende
zesthien pandt parisis/ Ic hebbe van die van Yper zesthien pandt
parisis moghen hebben vande myne van oude ende nieuwe/
fransois de vos ende jooris van acker ende ic hebben deze eerste
rekenynghe ghedaen ten clooster ter dunne anders niet/
In dezen dan god zy met ulieden ende ons tzamen, dezen XVI/Ie
september 1573.
Enden al uwen dienare Jehan Datin in Poperynghe.

6S

Een belastingskohier van Passendale
anno 1579

ARNOLD PRENEEL
67

De hoofdman en pointers van Passendale richtten in juni
1629 een verzoekschrift aan de baljuw en schepenen van de
Zale en Kasselrij van Ieper. Zij wensten beslag te leggen op
de opbrengst van de verkoop van een partij tailliehout door
de kanunniken van het Kapittel van Sint-Maartens te Ieper.
Immers, de heren van het kapittel hadden sedert 1614 hun
pointing op de vijf gemeten bos die ze er bezaten niet meer
betaald. In het daaropvolgend proces leveren de eisers het
zettingskohier van oktober 1579 als bewijsstuk in. Dit perkamenten kohier is meer dan waarschijnlijk het laatste in zijn
soort dat werd opgesteld. Kort daarop werd het platteland
ontredderd door de troebelen en de militaire operaties van het
einde van de 16de eeuw. Wellicht is dit ook de reden waarom
het als "uniek" bewijsstuk werd bijgevoegd.
Dit belastingskohier werd dus opgesteld ruim één jaar nadat
in Ieper via een regimewisseling Quli 1578) katholieke, Spaansgezinde bestuurders de laan werden uitgestuurd. Niet te verwonderen dat de tekst talrijke malen of diet bedryft (of diegene
die het uitbaat) vermeldt. We mogen immers redelijkerwijze
aannemen dat reeds meerdere gezinnen waren gevlucht. In de
marge staat voor 31 rubrieken 25 (in de transcriptie aangeduid met*), en voor 195 rubrieken XXVIIJ en 25 (in de transcriptie aangeduid met **). Als we ervan uitgaan dat er een
relatie bestaat tussen deze cijfernotities en de de inning van
de belasting, dan wil dat zeggen dat bij slechts 48% van de
uitbaters wonende te Passendale belasting geïnd.
Het kohier telt 471 rubrieken verspreid over 342 uitbaters,
waarvan er 36 weduwe waren. Tien ervan waren inwoners van
Beselare en 31 inwoners van Langemark, zodat netto Passendale 301 uitbaters had. Van de uitbaters wonende te
Westrozebeke en te Staden is alleen de belastingskwote
bekend. De totale voorziene belastingsopbrengst was 52 f 13
s. 3 d. parisis. We hebben (voorlopig?) geen aanknopingspunt
om het belang van dit bedrag te evalueren.
De sterke versnippering van de tienden (24 rubrieken) springt
het meest in het oog. Hier laat het Kapittel van Sint-Maarten

te leper, wellicht ook de patronaathouder, zich als de belangrijkste eigenaar gelden. Verder behoorden tot de meest opvallende eigenaars de abdij van de Nonnebossen, de
Duinenabdij, de dis van Sint-Jacob te Ieper en meester Nicolais Keignaert.
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(F) 1 (r 0 )

Zettynckbouck vander prochie
van Passchendale beghinnende Sint
Janssmesse anno 1579
Alvoren, joncher Fransois VAN LANGEMERSCH**
Den zelven vp tgoet daer Joos GODERIS** ghewoent
heeft oft diet bedryft
Pieter DE GRENDELE
Item vp zyn erfve
JoosCOUCKE
Item vp tlant van Joos WAEMPE
Wouter DE BURCHGRAVE**
Item vp zyn erfve by tDulfverincvelt**
Item vp tlant van Jan DELHEM**
Item vp zyn thiende**
Item vp tlant vande Bysciervelde**
Lauwers VERBORCHT
Pauwels DE WALE
Item vp tgoet Loy VAN DEN BERGHE
Jan DE DECKERE**
Item vp zyn thiende**
Item vp de thiende commende van Olivier
VANDEN BUSSCHE**
Rycquart DE SMET**
Item vp de mersch by de Rave**
Item met Thomas BYSART vp tlant van Joos MORAEL **
Item vp tbusch vanden zelven MORAEL **
Item vp tlant dat Gillis DE CLERCQ(?) cochtejegens (de)
kynderen TRATSART**

(F 1 v0 )
Jan DE JONCHEERE
Item vp tDulfverinckvelt

VJ s. VJ d.
XIIIJ s. IIJ d.
XXXIJ s.
IJs.
VIIJ s.
J s. VJ d.
XXs.
IIJ d.
J s.
J s. IX d.
VJ d.
VIJ s.
XVJ s. VJ d.
J s. VJ d.
XIJ s.
J s.
Vs. IIJ d.
XVJ s.
IIJ d.
VJ d.
IIJ d.
IIJ d.

XVs.
IIJ s.

1 Brugge, Rijksarchief, Cumulus ecclesiasticus, nr. 2284. Noch de subtotalen vermeld op de voet van
elke folio, noch de eventuele vermeldingparisis, werden overgenomen.

Item vp tgoet van Jacop BURCHGRAVE
Clais VAN DE PITTE**
Item vp zyn thiende**
Fransois HARYNCK
1tem vp de Passchendalmersch
Gheerart BOUCKENOOGE
Item vp zyn erfve
1tem vp de thiende Sint Martins t Ypre
Christiaen GO MARE
Jan PUETEVYN*
Item vp tlant Willem OVARE*
Item vp tlant weduwe Marcx DE GRAVE*
Jan VERVIST
Jan DE CONINCK
Marten PAUELS
Cornelis HONRAET
Die tleen ontvromt Carel VAN HAVERBEQUE**
Weduwe Jan OULTERLOOT
Jan OULTERLOOT
Maryn OULTERLOOT filius Jan
Joos DE GRAVE**
Item vp tlant Jacop BURCHGRAVE**

J s. VJ d.
XVs.
VJ s. VJ d.
XVIJ s.
IXd.
IIIJ s. VJ d.
Vs. VIIJ d.
IJs.
XIIJ s.
VJ s. VJ d.
VJd.
IJs.
Xs.
J s.
Vs. VJ d.
XJ s.
IIJ s.
J s.
IIIJ s. IX d.
IIIJ s. IX d.
X s. VJ d.
VJd.

(f') 2 (r 0 )

Item vp zyn erfve ende tclooster van Nonnebussce**
Item vp zyn thiende**
Die de mersch ontvromt wylent toebehoorende
Pieter VAN NIEUKERCKE**
Weduwe Jan DE GRENDELE
Weduwe Gillis GODERIS
Item vp tlant Pieter BURCHGRAVE
Item vp kerckelant van Passcendale
Charles VAN DEN BUSSCHE
1tem vp zyn thiende
Jan PLATEVOET**
Item vp tlant Jan VAN DE WALLE**
Item vp tcapelrielant**
Item vp tlant kynderen Willem BISSCOP**
Jan CROP*
Item vp tlant Joos WAERMOES*
Rougier VUUST
Jacop VERHAGE
Item vp zyn thiende
Michiel HARYNCK **
Loen VAN DAMME
Jan VAN RUTHEM
Maryn LAMMENS
Wouter CHEYS
Rouge VERFAILGE of die tgoet bedryft
daer Willem WOUTERLOOT wonde

J s.
IIJ s. IIIJ d.
VJ d.
X s. IIJ d.
XJ s.
VJ d.
IIJ d.
IX s.
VJ s. VJ d.
IX s. IIJ d.
J s. IIJ d.
VJd.
Js.VJd.
XJ s.
J s.
X s. IX d.
VIIJ s. IX d.
Vs.
J s. VJ d.
VJ s. JIJ d.
IIIJ s. IX d.
IX s.
IIIJ s. IIJ d.
VIIJ s.
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Willem OULTERLOOT vp de thiende Sint Martins tYpre
Item vp tleen myn heere van Morsle(de)*
Item vp tlant Sint Martins tYpre
Item vp tlant Carel BURCHGRAVE by Pieter ACKET
Antheunes VERFAILGE
}
Item vp syn thiende
Item vp tlant wylent Jacop BOLLART
Item vp tgoet daer Carel MINNE wonen plach
Jan VANDER FAILGE
Mathys DE WALE**
Die tpresbitre lant bedryft**
Cornelis VEREECKE fs Vincent
Mathys DE POORTERE
Vincent DE FYNE
Maryn OULTERLOOT vp tlant vande haeldinghen
(van de) weduwe Gillis DE BURCHGRAVE
Mathys OOGE*
Item vp tcapelrielant*
Jan DE SMET filius Rycquaert**
Pieter DE BURCHGRAVE
Item vp zyn thiende
Item vp den vyver Antheunes SERUS

VIIJ s.
J s.
IIIJ s. VJ d.
Vs.
X s. VIJ d.
J s. VJ d.
VIII s. VJ d.
IIIJ d.
IIIJ s. VIJ d.
VJ s. VJ d.
IJs.
IJs. IIJ d.
VIJ s. VIJ d.
IXd.
IIIJ s. V d.
X s. IIJ d.
VIIJ s.
IIJ d.

(f") 3 (r 0 )

Joos YWEIN
Item vp tlant Jan VAN ROOSBEKE
Jan DE BLONDE
Item vp tlant vuter Musselmarct2
Jan EVERART**
Joos DE HANTPOORTERE**
Item vp zyn thiende**
Item vp thuus te Gouberge** 3
De thiende vanden pastor die Maryn**
DE HANTPOORTERE ghehouden heeft
Fransais GODERIS
Jan DE HANTPOORTERE
Item vp zyn thiende
Item vp zyn styfkynderen lant
Item vp tcapelrielant
Item vp tbedryf te Gouberge
Item vp tleen weduwe Jan VAN HONDEGEM
Item vp de mersch Jan NIEULAET
Weduwe Jan CLAIS
Item vp de thiende
Pieter CHYS

2
3

Mosselmarkt, gehucht.
Goudberg, heuvel in het westen van het dorp.

Vs. IX d.
IIJ d.
Vs. VJ d.
J s. VJ d.
VIIJ s. IIJ d.
VJ s. IIJ d.
IX s. IIJ d.
IIIJ d.
IJs.
IIIJ s. IX d.
IIIJ s. IIIJ d.
IJs. IX d.
IXd.
IIJ d.
J s. VJ d.
IIJ d.
IIIJ d.
IIIJ s. IJ d.
J s.
J s. IX d.

Jacop MINNE filius Karels
Weduwe Willem CALMEIN
Item vp tlant Jan BOTTELGIER
Christiaen MUUS

IIJ s.
Vs. VJ d.
IXd.
Vs.

(f" 3 v0 )

Mael EMELGHEER
Item vp tlant Pieter BVRCHGRAVE
Item vp tlant vanden Lombart4
Weduwe Michiel DE COCK
Gheerart CRUUT**
Item vp tlant Pieter DE COENE**
MarynOOGE
Item vp tpresbitre lant
Carel MULIER
Gillis DE POORTERE
Item vp tlant Gillis DE CLERCK
Jan VAN DE WALLE
Cornelis OULTERLOOT filius Joos
Item vp tgoet Pieter TVRCKEN
Item vp tlant Pauwels DE GRENDEL
Bouduin PIL
Gillis DE CLERCK**
Item vp tpresbitre lant**
Item vp zyn busschen**
Marcx DE VACHT
Bouduyn VERSTRATE
Berthelmyn DE NEF*
Jan MUES

IIIJ s. IIJ d.
VJ d.
J s.
J s.
IXd.
IIIJ d.
IIJ s. VJ d.
XJd.
IIIJ s. VIJ d.
Vs.
IJs. IIJ d.
VJd.
IJs.
J s. IX d.
J s.
IJs.
Vs. VJ d.
IIJ d.
IJs.
IIIJ s. IIJ d.
J s. IIJ d.
IIJ s. VJ d.
Vs. VJ s.
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Joos WAERMOES
Clais DE COCK**
Item vp tleen Pieter DE SCHILD ERE**
Mathys VAN BECELARE
Item vp tcapelrielant
Item vp tlant Joos VAN DAMME**
Jacop PEEREN**
Victor STEENART
Item vp tpresbiterlant
Item vp tlant weesen Gys VERMVELEN**
Item vp tlant Fransois FREMAULT
Item vp tlant weduwe Jan ANGILLIS
Maryn VAN DE PITTE
Item vp Steensticken
Joos VAN DE PITTE
Item vp tlant Cornelis OULTERLOOT filius Joos
Jan JOYE**

4

Land toebehorende aan de Berg van Barmhartigheid te Ieper ?

J s. IX d.
IIIJ s. VJ d.
VJ s.
VJ d.
J s. IIJ d.
IXd.
IJs. IX d.
IJs.
Vd.
VJ d.
Xd.
Vd.
J s. IIJ d.
IIJ d.
IIIJ s. IIJ d.
IJs. IIJ d.
IIIJ s. IIJ d.

71

72

Item vp de thiende vande kercke van Morsle(de)**
Item vp de thiende vanden pastor**
Pieter DE ZAG HERE
}
Item vp tlant Jacob BOLLART
1tem vp de muelen
Item vp tgoet daer Karel MINNE wonde
Jan DE CAPMAKER filius Michiel
Joos DE POORTERE**
Item vp tdisscelant van Passcendale**
Item vp de thiende co mm ende van Karel
VANDEN BUSSCHE**

J s. VIJ d.
IXd.
IX s. IIIJ d.
Vs. VJ d.
IIIJ s. VJ d.
VJ d.
VIJ s.
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Jan WILLART**
Thomaes PAUELS
Item vp tlant vuten Bysciervelde
Caerle MINNE
Jan DE NEF**
Item vp tleen van Fransois FREMAUT**
Jan YWEIN vp IJ goen
Item vp de thiende van Karel VAN DEN BUSSCHE
Jan EMELGEER
Rougier VANDER FAILGE**
JanSOENEN
Item vp zyn erfve
Weduwe Denys VAN EECKE
Fluer DE HONT
Willem SIMOEN
Item vp de thiende Pieter SOENEN**
Joos GLORIEUS**
Fransois THEVELEN
Maryn VAN NIEUKERCKE alias OOMKEN*
Clais DE BLONDE
Bouduyn FEIS
Item vp tlant dat Jan NIEULAET cochte jegens
Jacques VERCAMERE**
Daneel ACKET

Vs.
IIJ s. VJ d.
IXd.
IJs. IX d.
IIJ s.
IXd.
Vs.
J s.
IJs.
IJs.
IIJ s. IX d.
IJ d.
IIIJ s.
IJs.
IJs. VJ d.
IIIJ s.
IJs. VJ d.
Vs. IIJ d.
VJ d.
IJs.VJd.
Js.VJd.
J s. VJ d.
IJs. IIJ d.
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Pieter ACKET
Item vp tlant meester Clais KEINGART
Cornelis DE WORM
Jan CALUWART filius Joos
Pieter TRAETSART**
Bouduyn DE VISSCHERE
Item vp tlant van Adriaen VERGRACHT
Joos MAYART**
Cornelis DE RUUSSCHERE
Jan DE GRENDELE
Item vp tlant zynen vadere

IIJ s.
VJ d.
IJs. IIJ d.
J s. IX d.
J s. VJ d.
IJs. XJ d.
VJ d.
IIIJ d.
IJs. VIIJ d.
VIJ s.
J s. VJ d.

Item vp tlant vande Verloren Even
Mahieu KESTIER
Vinchent VERHULST**
Item vp tlant Mayken ACKETS**
Carel GELDOLF
Weduwe Michiel PEERS*
Vinchent VAN EECKE
Jheronimus VAN DICKERE*
Item vp tHelich Geestlant*
Jan DE WALE filius Willem vp disscehoeken*
Item vp zyn erfve*
Jan STORME
Item vp tlant te Jooris BOYS was
Weesen Jaspar VAN DALE
Pieter DE COENE**

VJ d.
J s. IX d.
J s.
VJ d.
J s. IX d.
IXd.
IIIJ s.
IJs.
J s. VJ d.
J s. VJ d.
IIIJ d.
IIJ s.
J s. IJ d.
IJs. VJ d.
VJ d.
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Jan VANDEVYVERE
Item vp tlant vanden disch van Sint Jacob tYpre
Weduwe Joos DE VROE met die haer lant bedryft
Pieter DEURWAERDERE
Item vp den Nonnebusch
Item over weduwe Joos MAES**
Jan VANDER MERSCH filius Olivier
Item vp tlant dat Antheunes CALMEIN gehouden heeft
Inghel VUECHELEN**
Joos DE KUENINCK**
Weduwe Jacop HONRAET
Matheus VANDER MEERE
Item vp tlant van Olivier COCK*
JanDE WORM*
Item vp tlant van wylent Wouter DYNGHELSCE*
Item vp tlant weesen Willem MUES*
Pieter VANDEN VYVER **
Christiaen VANDE PITTE
Pieter VANDER HAGHE**
Maryn DE COENE**
Weduwe Michiel DE ROMMELAERE
Item vp tlant inden Thoeryc

J s.
J s. VJ d.
J s.
IJs. IIJ d.
IIIJ d.
IIJ d.
IIJ s.
IIIJ d.
J s. IX d.
J s. IIJ d.
VJd.
J s. IIJ d.
VJ d.
VJ s. VJ d.
IXd.
J s. IX d.
VIIJ d.
J s. VJ d.
IJs. VJ d.
Vd.
J s.
J s.
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Joos TANT
Willem VERMERSCH
Clais CARDOEN*
Jacop DE BURCHGRAVE
Weduwe Cornelis OULTERLOOT filius Rougier
Matheus VAN YPRE**
Item vp tlant te Boesin(ghe)bussce**
Andries VERCRUUCE**
Item vp tlant daer zyn wijf te wonen plach**
Item vp tlant van Pieter BYSART**

J s. VJ d.
J s. IIJ d.
J s.
J s. VJ d.
J s. VJ d.
IXd.
IIJ d.
J s. IIJ d.
IXd.
IIJ d.
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Item vp tlant Rougier VERFAILGE was**
Rougier VANDER KYNDER
Maryn EMELGHEER
Item vp tlant commende van Pieter CHYS
Jan DE MUELENEERE doude**
Abraham CROP*
Weduwe Pieter LAMSAEM**
Augustyn BLOMME**
Tlant van wylent Lasarus (?) VOLPUT of <liet bedryft**
Maryn MINNE filius Jacops
Item vp tlant Jan NIEULAET ende kynderen joncvrauwe
Marie VAN LANGEMERSCH
Item vp tlant joncher Fransois VAN LANGEMERSCH
Thomas BYSART
Item vp tlant Joos MORAEL
Item vp tcapelrielant
Item vp tlant Fransois FREMAULT

llJ d.
llIJ s.
IXd.
J s. VJ d.
J s.
J s. IX d.
IXd.
llJ d.
J s. llJ d.
J s. J d.
J s.
llIJ d.
J s.
J s. VJ d.
llJ d.
Xd.

0

(f" 6 v
Tlant van Clais DE VLAMINCK commende van Wouter
OULTERLOOT vuten Bysciervelde
Simoen DE MUNCK **
Item vp tlant Joos DE CONINCK**
Tlant vande kynderen Daneel CRAYE**
Item vp tlant van Maryn MINNE**
Pieter BYSART**
Item vp tlant dat Gillis CLERCK hilt**
Michiel DE GRYSE**
Weduwe Jan MACKELBERCH of <liet bedryft
Cornelis OULTERLOOT filius Jans
De jonste kynderen Thomas VAN DAMME vp huerleder busch
Daneel VERCRUUCE**
Denys PAUWELS
Marten SAMYN**
Vincent SERUUS
Weduwe Jan YWEIN* *
Andries CASTELEIN
Jan BOYS filius Martens
Pauwels MINNE**
Mathys VAN TOMME vp zyn erfve toe Jacob ZOT was
Willem HUGHE
Jan BOUCHENOOGE**
Jan CAMBY**
)

(f") 7 (r 0 )
Jan PAREIT**
Simoen DE POVERE
Jan OULTERLOOT filius Cornelis**
Item vp den Calkentier**
Den pasteur vp zyn busch**
Diet bedryf daer Jan OULTERLOOT filius Cornelis**

J s. VJ d.
VllJ d.
VJ d.
VJ d.
IJ d.
J s.
JIJ d.
VJ d.
VJ d.
llJ s. X d.
Vd.
J s. VJ d.
J s. llIJ d.
VJ d.
J s. IJ d.
VJd.
J s.
Vd.
Vd.
VJ d.
VJ d.
llIJ d.
VJ d.

Xd.
VJ d.
J s. JIJ d.
VllJ d.
JXd.

ghewoent heeft
Gillis VAN LEERBERCHE**
Willem BEKAERT dict Pynkere**
Olivier DE COCK**
Weduwe Jan VERHAGHE
Weduwe Joos EMELGHEER **
Weduwe Cornelis VLAMYNCK
Weduwe Andries DE SNICK**
Joos VERCRUUCE**
Item vp zyn erfve**
Thomaes BOLLAERT**
Thomaes VAN NIEUKERCKE**
Joos DE SNICK
JacopACKET
Jan DE CAPMAKER lantken (?)**
Weduwe Jan STEENART**
Berthelmeus DE VOS**
Jan VANDEN BROUCKE
Lauwers DEURWARDERE**

VJ d.
Vd.
VIIJ d.
IIJ d.
HIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.

(i'° 7 v 0 )

Weduwe Jan CRAEYE
Gheerart EVERART
Jooris DE SMET
Bouden BIESBROUCK
Weduwe Jan SOENEN**
Denys GHELDOLF
Cornelis CROES
Weduwe Pieter BAERT*
Antheunes WILLART
Item vp tpriestragelant
Item vp tlant Joos WAERMOES
Maryn MINNE filius Maryn**
Maye OULTERLOOT filius (sic) Rougier**
Dieryck VAN DEN DORPE**
Pieter OLLET
Cartel CAES *
Marten DE JONCHEERE*
Sanders CAMBY
Weduwe Joos DE WULF**
Jan DE MUENINCK
Weduwe Jan GHELDOLF
Jan BISSCHOP**
Weduwe Jan DE WALE filia Lowycx**
Jan WIELANT
Willem VAN HELSLANDE
Jan VAN DAMME
(i'°) 8 (r 0 )
Rouge CALUWART*
Regnaut PUPPE

IIJ d.
IIJ d.

IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
llJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.

JIJ d.
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Outer VAN LOMME
Jan DE MUELENEERE (de) jonge**
Jan EVERART filius Pieters**
Joos VAN DE VOORDE**
Passchier WIELANT**
Jan DE COSTERE**
Augustyn BISSCOP
Gillis VANDER STRATE
Pieter YZEREN**
Jacob PROVOOST**
Jan SOENEN int velt**
Antheunes DE POT(?)
Maryn DE RUUSSCHERE
Clais ACKET
Jan BOLLART*
Willem VERCRUUCE, parmentier**
Passchier PAREIT**
Joos GODERIS**
Jan CALUWART**
Michiel TEMMERMAN
JanBLOMME
Joos GODERIS filius Gillis**
Willem BOLLET (?)**

IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.

([° 8 v0 )

Jan VAN LAUE**
Joos SANDERS
Ghelein DE CORTE vp zyn busch**
Weesen Jacop BALDE vp zyn busch**
Lyoen DYNGHELSCE*
1tem vp zyn thiende*
1tem vp zyn busch *
Pauwels DE GRENDELE
Item vp tbusch Willem MULE**
De kynderen Loys VAN DE WAL LE
JanDEGRYSE
Jan VLAMYNC
Pauwels DE COCK**
Fransois FREMAULT**
Item vp zyn busch**
Jan DE LE HEM**
Item vp zyn busch te Remplassce**
Jan RUES vp zyn thiende**
Jan ERCKENBOUT**
Passchier YWEIN vp tlant van Sint Martins t Ypre
Vincent GLORIEUS vp kercklant van Roosbeke ende Staden**
De kynderen Jan HUGE vp tlant by Jan CAPMAKER
of <liet bedryft
Passchier BO(U)CHENOOGE vp tlant by Jan CAPMAKER

J s. IIJ d.
IIIJ s. VJ d.
IJs. VJ d.
IJ d.
J s.
VJ s.
IIIJ d.
IIJ d.
IJ d.
VJ d.
J s. J d.
J s. x d.
IJ d.
Xd.
IIJ d.
IIJ d.
VJ d.
IIJ s. VJ d.
J s.
IJs. IIJ d.
VIIJ d.
J s. IJ d.
VJ d.

(f") 9 (r 0 )
Jacop VLAMYNCK vp zyn erfve**
Item vp tlant commende vueten goede van
Hendric DE MUELENEERE**
Jan COUCKE**
Item vp tlant wylent Passchier CRABBE**
Mathys VAN BECELARE filius Malen**
Jan DE GRAVE fi/ius Matheus of <liet bedryft
Cornelis VANDER BEKE vp zyn erfve
Jooris RUEBRECHT**
Jan BAUEN (?) vp zyn bedryf tGouberge
1tem vp zyn goet
Jan VERHAGE over dhaldynghen Lauers VLAMYNCK
of <liet bedryft**
Jan VERMERSCH filius Cornelis vp de thiende
Sint Martins tYpre**
Item vp tlant Joos YWEIN**
Steven VAN BRABANT**
Olivier VERVIST vp tlant Gillis EVERART
Fransois VAN DE WALLE ende Philips VAN HOVE vp
huerleder busch te Gouberge
Weduwe Jan DE SMET vp de busschen van Gillis DE POORTERE
ende tbusch van wijlent Jan VAN DE WALLE te Gouberge
Christiaen DE HASE
(f" 9 v 0 )
Jan SOENEN filius Willems**
Weduwe (ende) hoirs Jan VAN EECKE vp huerleder lant
onder Cleen Boesinghe
Weduwe (ende) haeldynghen Gillis VERSTRATE
vp huerleder busch**
Michiel VAN BECELARE fi/ius Malen vp zyn bedryft daer Clement
VAN DEN BOGARDE wonde
Clais DE VLAMYNCK vp tlant weduwe Gillis
DE BVRCHGRAVE
Dhoirs van wylent Pieter CALMEIN ende weduwe Cornelis
VERSCAMPS of dit bedryft**
Cornelis DUCELIER *
De kynderen Jan HUGE ende Willem MULE tsamen vp
huerleder busch
Passchier CRABBE**
Carel VLAMYNCK
Jan GYNEBEER vp tlant te Galeecke 5 **
Wouter SEMY
De mersch wylent Joos SANDERS by de Rave <liet bedryft**
Weduwe Jacop DE GRAVE of <liet bedryft**
Heindryck DE MUELENEERE
Fransois BATEMAN vp de Bolonnebusch

5

Galgen eik.

IXd.
IJs.
JIJ s. IX d.
IXd.
J s. JIJ d.
J s. JIJ d.
VIJ d.
VJd.
IXd.
J s.

JIJ d.
JIJ s.
IIIJ d.
IIIJ d.
J s.
IXd.
J s.
IJs. IX d.

IIIJ d.
J s.
J s.
IJs. VJ d.
IIJ d.
IJs. IIIJ d.
J s. VJ d.
IXd.
IIIJ d.
VJ d.
VJd.
J s.
VJd.
IIIJ d.
IIIJ d.
J s.
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Gillis JOOS**
Maillart DE JONGE vp (zyn) busch**
Kathelyne VANDER HELST vp den ... 6 **
(f") 10 (r 0 )

78

Michiel VERMERSCH vp tcapelriebusch**
Lamsem TRAETSART vp (zyn) busch te Remplassce
Jooris DE CORTE te Roosevelde**
Passchier MULE of diet bedryft vp busch ende lant wylent
toebehoort Ruebert VAN DER HAMME
Jan VANDER HULST
Weduwe Michiel SOENEN vp (haar) busch**
Willem MULE vp zyn busch**
Pieter VERHAGE filius Rougier vp (zyn) busch**
Pieter BROEDERS vp (zyn) busch commende van meester
Clais KEINGAERT**
Anceel DE SNIC vp (zyn) busch
Jan NIEULAET vp zyn busch**
Den disch van Rouselaere vp tbusch**
Marten GODERIS vp (zyn) busch**
Gillis COUCKE vp tbusch vyver ten Dulfverincvelde**
Denys VAN DEN BROUCKE vp tbusch te Remplassce
tClooster Sint Martins tYpre vp huerleder busch onder
Cleen Boesinghe**

IIIJ d.
Vd.
Vd.
IXd.
J s.
IXd.
IJs.
IXd.
IJ d.
VIIJ d.
IJ d.
VIIJ d.
Vd.
IJs.
VJd.
VIIJ d.
IIJ s. XJ d.
VIIJ d.
J s.

(f" 10 v0 )

De prochianen van Becelare
Weduwe ende kynderen Jan VAN EECKE
Weduwe Pieter STEVEN
De mersch wylent toebehorende Cornelis VAN EECKE
dies bedryft**
Die tlant bedryft van wylent Joos VANDER STRATE**
Tlant wylent toebehoorende Boudin DE SNICK diet bedryft**
Carel PIL**
Jan VAN HULLE**
Joos CROES**
Rycquaert VANDER GRACHT vp tlant van Sint Martins
tYpre ligghende inden Pascendalemersch**
Adriaen VANDER GRACHT vp tlant te Boesinghebussce**

De prochianen van Roozebeke ende Staen
vuuten briefve by acorde ten IJ paymente
telcken V f X s. parisis, comt XJ f parisis

6

Onleesbaar door slijtage.

IJs.
J s. VJ d.
J s.IIJ d.
VJ d.
IXd.
VJ d.
IIJ d.
IIIJ d.
IIIJ d.
IXd.

(f") 11 (r 0 )

De prochianen van Langhemarck
lant bedryfvende in Passcendale
Michiel VANDE VYVER **
Item vp zyn busch**
De mersch van Matheus HUGE of diet bedryft**
Jooris BOYS filius Jans**
Weduwe Soy VERBEKE vp tlant gaende metten goede
Item vp zyn erfve
Item vp tlant Willem DINGELSCE
Item vp zyn erfve ende tlant Jan CROP
Jan VAN NIEUKERCKE
Item vp zyn busch
Toor VANDEN CASTEELE
Passchier VANDEN BROUCKE
Item vp Helich Geestlant
Jan GRYMONPRE**
Joos GYNEBEERE
Jan VAN DICKELE
Adriaen MEILVERT**
Cornelis ERCKENBOUT

HIJ d.
IJ d.
J d.
VJ d.
J s. IX d.
VJ d.
HJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
IIJ d.
J s. VJ d.
IIJ s.
Xd.
J s. VJ d.
J s. VJ d.
IIJ d.
J s. HIJ d.

(f" 11 v 0 )

Lieven VLAMYNCK
Jacob VAN EECKE
Item vp de mersch by de Rave
Tleen van Meeux BEGRANT (of) <liet bedryft*
Weduwe Fransois AGATSE**
Item vp tcloosterlant vanden Dunnen 7 **
Item vp Biestthiendeken**
Weduwe Lieven BOLLART**
Jacop DE CORTE**
Jan DE GRAVE filius Willem
Fransois DE GRAVE
Jan BOTTELGIER **
Pieter PANNEKOUKE**

J s. IIJ d.
IllJ s.
VJ d.
llJ s.
IIIJ s. VJ d.
J s. IIJ d.
J s. x d.
VJ d.
VIIJ d.
J s. IJ d.
J d.
IJ d.
IIJ d.

Aldus ghepoinct ende ommeghestelt by Rougier VERKYNDER, Bouduyn DE
VISSCHERE, Pieter DE GRENDELE ende Jan CROP als poincters daertoe
ghecoren ende gheedt, desen XVJen october 1579 ende hebben ommeghestelt
XXVHJ briefven, elcken brief inhoudende XLIX f IX s. XJ d. parisis zonder die
van Langhemarck. Toorconden my als clerck vande pointinghe, (getekend) J.
MAYART, 1579
(In margine:) ... requert desen 3en octobris het slot van desen brief twelcke nu blijft
8 f 19 s. 8 d. ende ter Kersmesse XXXV briefven8

7

Van de abdij van Ten Duinen.
Op de volgende folio staat een lijst van ontvangsten in november 1579 die we niet in deze transcriptie hebben opgenomen.

8
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Notas 9 :
(a) tussen folio l v0 en 2r 0 :
Jan DE JONCHEEREpachtjeghens Pieter DE SEURE LV bunderen, den helft
Moorselede, dus Passchendale 82 ghemeten en half
Clays VANDE PITTE te vooren Willem DYNGHELSCHE nuxx XIIJ ghemeten
te IJ s. tghemet, compt 15 s. 6 d. parisis

80

Fransois HARINCK 50 bunderen vel 150 ghemeten ende XIJC mersch van
Pauwels ZOU, de mersch te 4 corten tghemet, de landen te J d. obool tghemet,
compt 19 s. 4 d.
Jan DE COENYNCK pacht jegens de weduwe Jacob BOLLART IIIJ ghemeten
L roeden in 2 ghemeten cappelrielandt
Kalle(?) VANDEN BUSSCHE tleen van tGauwerck XIJ ghemeten te IIJ d.
tghemet
Cornelis ONRAET pacht jeghens Pieter DE JONCHEERE LXVIJ ghemeten te
22 s. tghemet, compt XJ s. 2 d.
Jan DE COENYNCK houdt, hem toebehoorende, een huys met 46 ghemeten
lants
Karel VAN DEN BUSSCHE van Nieulant ... Langhemersch LXXV ghemeten te J
d. obool tghemet, compt 9 s. IIIJ d. obool
Jan CROOP houdt een hoofstede met 38 ghemeten een lyne ... , hem
toebehoorende
(b) Tussen folio 2v 0 en 3r0 :
Jan VANDER FAILGE IIJ ghemeten ende hierl..
(c) Tussen 5v 0 en 6r0 :
Maryn MEYNNE vande .. Jan NIEULAET vyf linnen,
van Maryn LANGHEMERSCH 13 ghemeten
van Willem BUSSCHOP 5 ghemeten,
van joncher Fransois VAN LANGHEMERSCH IJ ghemeten,
één ghemet busch van Thomas VAN LANGHEMERSCH,
Joos VANDEN BUSSCHE IJ ghemeten,
weduwe Jan OULTERLOOT IIIJ lynen,
vanden disch IJ lynen L roeden,
van k .. (?) IJ lynen L roeden

9

Deze staan op ingelaste papieren briefjes.
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Beestenkoopman Thomas Looten
uit Meteren beschuldigd van tovenarij
in 1659

KRISTOF PAPIN
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Reality-tv is "in". Velen prijzen deze benadering de hemel in
omwille van het waarheidsgetrouwe karakter van de beelden.
Het wordt evenveel verguisd omdat het eigenlijk maar een
flauw afbeeldsel zou zijn van het echte leven. De meest prangende vraag die we ons als zoeker stellen is hoe het er aan toe
ging bij onze voorouders, in hun hoevetje, tussen de beesten,
op het land, in lief en leed, bij geboorte en sterven (en al hetgeen er tussen lag). Hoe leefden zij echt? Dat leven zoals het
was valt het meest waarheidsgetrouw af te lezen uit de duizenden procesbundels die bewaard worden in vrijwel alle
stads- en kasselrijarchieven. Toch wordt deze bron door genealogen én historici nog veel te weinig aangeboord. We kunnen
niet genoeg benadrukken dat processen dé bron zijn om onze
voorouders te situeren in hun leefomgeving, om hun leefgewoonten te leren kennen, om hun kleine maar ook hun zwarte
kantjes te ontdekken. Vooral voor die gebeurtenissen die ze
niet begrepen en die ze magisch vonden, hadden onze voorouders angst. Dat resulteerde in een fenomeen dat toverij of
hekserij genoemd werd. Het verschijnsel "heks" werd in de
meeste gevallen geassocieerd met de vrouw, dit vooral onder
invloed van de Kerk. Het aantal van hekserij beschuldigde
mannen is in vergelijking met de vrouwen heel gering.

1
Charles TAVERNE
DE TERSUD,
Ha::.ebrouck depuis son
origine jusqu 'à nos
jours, ses corporations;
ses lois, ses m(J!urs et
coutumes, safête du
comte de la mi-carème,
sa kermesse, ses gueux,
ses sorciers & sorcières,
ses monuments.
Thérouanne, sa destruction. Renescure,
son chateau,
Hazebrouck, 1890,
p. 240-248.

De zaak die hier aan de orde is, die van de 60-jarige beestenkoopman Thomas Looten, is reeds bekend uit de literatuur,
er werd immers een boek over geschreven. Dit is echter zodanig een preciosum voor bibliofielen dat het voor het grotere
publiek onbekend is gebleven. Met de nieuwe inzichten in de
hekserij was het tijd om het proces aan een nieuw onderzoek
te onderwerpen. Het originele procesdossier is evenwel verloren gegaan in de brand van het stadsarchief van Belle tijdens
de Eerste Wereldoorlog. De bijdrage over het proces Looten
in het werk van Charles Taverne de Tersud is hierdoor de
voornaamste bron geworden 1.
De streek van Kassei en Belle was in de 17cte eeuw in hoofdzaak een ruraal gebied dat weinig of geen andere economische
activiteit kende. Het landbouwleven was evenwel hard en de
natuur kende haar grillen die het de landbouwers bijzonder
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zwaar kon maken. De streek was vanaf de jaren 1640 het
voorwerp van geregelde aanvallen van de Franse legers.
Frankrijk poogde immers dit gebied in te palmen. Enkele
decennia later slaagde de Franse koning uiteindelijk in zijn
opzet. Maar beslist even erg voor de bevolking waren de
steeds terugkerende plagen en epidemieën. Niet enkel de mensen zelf waren daarvan het slachtoffer maar ook hun dieren.
De veestapel werd geregeld gedecimeerd door plagen als de
hoornveeziekte. De bevolking probeerde daar steeds een verklaring voor te vinden en vond die meestal ook. Dan werd
een of andere plaatselijke zonderling met de vinger gewezen.
Het geval van Thomas Looten is hiervoor exemplarisch.
Op vandaag zou de zaak als een schijnproces worden afgedaan. In de l 9de eeuw echter wilden de historici zo'n proces
nogal eens verklaren als onwetendheid van de toenmalige
rechters, hun geloof in het bovennatuurlijke, in de hel, de
duivel. In dit geval is het de Franse historicus Charles Taverne
de Tersus die schatplichtig is aan de heersende mentaliteit: die
van een triomferende staat tegenover de kerk maar evengoed
die van de positivistisch ingestelde historicus tegen de goedgelovige voorouders uit het Ancien Régime. De eerste had het
pleit gewonnen en de tweede had zijn verdiende loon gekregen. De tijd waarin het heksenproces van Looten werd opgehaald is niet altijd even onschuldig als het lijkt. Hetgeen volgt
zal dat verduidelijken.
De achttien getuigen spraken in hun beschuldigingen tegen
Looten over koeien die tekenen van hekserij vertoonden op
de ogen en de tanden, vrouwen en kinderen die door één oogopslag van de beschuldigde ziek werden. Sommigen werden
door duivelsuitdrijvingspraktijken van de plaatselijke pastoor, de kapucijnen of andere religieuzen genezen. Anderen
bleven ziek. Getuigen vertelden dat pruimen - door de
beschuldigde aan de kinderen gegeven - het overlijden van
één van hen had veroorzaakt. Sommigen van deze getuigen
vertelden over opspringende padden rondom een vuur, over
droge padden die - eens in het vuur geworpen - het geluid
voortbrachten van muizen. Looten zou in een doosje menselijke haren, schubben, ja zelfs padden bijhouden. Alle ingrediënten waren zodoende aanwezig om tot een klassiek
heksenproces over te kunnen gaan. In een landbouwgemeenschap vormden de dieren het kapitaal bij uitstek van de landbouwers. Als hiermee iets verkeerd liep - om welke reden dan
ook - was dat van fundamenteel belang om er een verklaring
voor te vinden. De contrareformatie werd gedragen door de
geestelijkheid, die hierbij sterk gesteund werd door de overheid. De kapucijnenpaters waren één van die ordes die hierin
bedreven waren en duivelsuitdrijvingen hoorden bij hun
instrumentarium om de bevolking 'te helpen'. Voor de rest

hoorden enkele 'vieze' beesten in de omgeving van een heks
thuis: padden, muizen, ...
Nadat hij publiekelijk aangeklaagd was voor hekserij heeft
Looten zich vrijwillig aangegeven bij de mannen van het leenhof van Belle om zijn onschuld aan te tonen. Snelheid zou
vanaf dan de rede voorbijsteken.

Het proces

Er werd een vooronderzoek ingesteld op donderdag 22 september 1659. Nadat op 27 september de getuigen waren
gehoord, werd het beëindigd met het besluit dat Looten moest
vastgezet worden in de gevangenis van Belle. In minder dan
anderhalve maand zou de zaak zijn beloop kennen, wat wel
bijzonder snel was. Maar men kan zich inderdaad vragen stellen bij de grond en de ernst van de rechtspleging.
De baljuw van Meteren was als openbaar aanklager de man
die de vragen stelde, zowel aan de getuigen als aan de
beklaagde. De vragen die aan Looten werden gesteld gingen
niet in op de grond van de beschuldiging, nl. hekserij, maar
op een hoop details die in de loop van de getuigenverklaringen waren opgedoken. Zoals eens te meer waren de vragen
meer beslissend voor het resultaat dan de antwoorden die ze
opleverden.
Looten liet niet veel los tegenover zijn rechters. Hij kon verschillende zogenaamde bovennatuurlijke zaken verklaren en
hij hield staande niets te maken te hebben met de dood van
het kind van getuige Wyckaert aan wie hij een pruim zou
hebben gegeven. Aan de dood van dieren die hem door verschillende getuigen ten laste werd gelegd, beweerde hij ook
geen schuld te hebben. Looten had gestudeerd, kon lezen en
schrijven, en had - volgens de 19cte_eeuwse historicus - une
intelligence supérieure à celle de ses juges. Dat was niet alleen
een zware beschuldiging, ze ging bovendien voorbij aan de
17cte_eeuwse werkelijkheid waarin de zaak zich afspeelde.
Looten weigerde zich verder te verdedigen (hij zag af van de
zogenoemde reproches in het proces) en wenste geen advocaat
noch procureur om hem te verdedigen. Bij het oordeel van de
rechters legde hij zich neer, maar hij was blijkbaar intelligent
genoeg om in te zien dat zijn kansen op vrijspraak nihil waren.
Hij liet zich enkel nog ontvallen dat hij voor hen hoopte dat
ze eerlijk oordeelden om zich later niet te hoeven blootstellen
aan de gevolgen van een 'terrible chátiment'. Was de zaak
reeds afgelopen? Toch niet. De mannen van het Leenhof van
Belle hadden hun verdict reeds klaar maar er waren nog
onvoldoende 'bewijzen' verzameld om tot de kapitale straf te
kunnen overgaan.
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De beul van Duinkerke
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Op l november 1659 was de beul van Duinkerke bij toeval
aanwezig in Belle en werd gevraagd door de mannen van het
Leenhof om Looten te onderzoeken op de stigma diabolique.
We geloven niet in dat zogenaamde toeval. Enkel grotere steden waren bij machte er een eigen beul op na te houden (Ieper,
Duinkerke, Rijsel, ... ) en op vraag van de kleinere steden
boden zij aldaar ook hun diensten aan. De leenmannen hebben ongetwijfeld de beul van Duinkerke naar Belle gehaald
om Looten tot bekentenissen over te halen, iets wat hij tot
dan toe niet gedaan had.
Looten werd tot voor zijn rechters gebracht, ontkleed en door
de beul onderzocht. De beul vond - hoe kan het anders stigma op het midden van de rug van de beklaagde, tussen de
beide schouderbladen. Dat argument op zich al is doorzichtig. Wie dan al geen huidvlekken had (geboortevlekken of
andere) kon men eenvoudig beschuldigen van vlekken op de
rug. De beschuldigde kon dat toch niet zien ... De beul verklaarde onder eed dat de beschuldigde inderdaad duivelse
tekenen had en dat hij tijdens zijn carrière reeds 5 à 600 heksen had onderzocht en terechtgesteld en dat hij perfect dat
teken kende. Bij het prikken in en duwen op de vlek kwam er
geen bloed, en de beschuldigde voelde zelfs geen pijn. Wat op
zich ook al een bewijs vormde.
Het verslag van dat 'onderzoek' is bewaard gebleven. Aanwezig bij het onderzoek waren de baljuw van Meteren die causa
officij eiser was, Gilles Velle de oude, Pieter Biesewal, Pieter
Boddaert, Gilles Velle de jonge, Guillaume Bubbe, Jan Walle
(leenmannen) en Jan Baert, Charles Van Costenoble, Robert
Corteel en Frans Y sebrandt.
De officier crimineel, Jan Noorman, maakte het verslag op.
Volgens de officier was Looten reeds door de mand gevallen.
Er was nu geen twijfel meer mogelijk: hij was een tovenaar.
De baljuw verloor geen tijd meer en wilde dat de beschuldigde
tot bekentenissen zou overgaan. Aangezien Looten zijn
onschuld had staande gehouden, besloot de baljuw dat hij
tijdens foltering wel tot bekentenissen zou overgaan. Daags
nadien, op 2 november, werden de 24 mannen van het leenhof
per lot aangeduid om per vier de marteling bij te wonen. Dat
waren : Veile de oude, Biezewal, Boddaert, Drinckam, Meester Jean Waele, heer Jacques van de Walle, baljuw van Meteren, J. de Mey, H. Ellieul, Velle de jonghe, de schout, Pieter
Inghelveert, Craye, M. Corbeel, M. Camerlynck, C. Costenobel, F. Isenbrandt, Jooris Isebrandt, Mahieu de Coussemaecker, Jan Baert, Charles Vitse, Antheunis Theeten, de amman,
M. Jan Cleenewerck en M. Guillaume Bubbe.
Het eerste verhoor zou twaalf uur duren, van 6 uur 's avonds
tot 6 uur 's morgens.

Thomas Looten werd op dat moment opnieuw ontkleed tot
op een hemd na en vastgebonden op een eikenhouten stoel en
met een ijzeren halsketting werd zijn nek vastgezet zodat hij
zijn hoofd niet meer kon bewegen. Armen en benen werden
gekneveld aan de stoel zodat de voetzolen naar voren kwamen. Deze voorbereidingen namen maar liefst anderhalf uur
in beslag zodat de eigenlijke foltering of tortuur maar om
7u30 begon. Jan Waele, schout, Charles Costenoble en Guillaume Bubbe, geassisteerd door Jacques van de Walle, baljuw
van Meteren, Henri en Jacques Ellieul waren aanwezig in die
eerste seance. Looten werd in deze houding voor een groot
haardvuur geplaatst. De hitte werd algauw onhoudbaar maar
Looten begaf niet en bleef dit zo volhouden tot 3 uur in de
morgen. Intussen wisselden de leenmannen ieder uur af Bij
de vijfde wisseling begon de verdachte te spreken. Hij bevestigde dat Robert Beecke in het cabaret van Jan Boone hem
publiekelijk had beschuldigd van tovenarij. Op de vraag aan
welk kind van Adam Wyckaert hij pruimen had gegeven antwoordde de beschuldigde dat hij er aan alle kinderen had
gegeven en dat hij later had vernomen dat één van hen ziek
geworden en overleden was. Hij had achteraf vernomen via
zijn schoonzoon Marc Heems dat men hem in die zaak
beschuldigde van tovenarij.
Als men hem vroeg waarom hij tegen die aanklacht geen
klacht had neergelegd, liet hij weten dat hij dat wel degelijk
gedaan had bij de baljuw en dat deze de opsluiting van Heems
had bevolen.
Aangezien deze verklaringen geen betekenis hadden, besloot
men de volgende dag de tortuur verder te zetten in aanwezigheid van twee paters kapucijnen.
Op 4 november ging de tweede seance van start doch deels
met andere getuigen. Op vraag van de baljuw bevestigde de
beul dat de beschuldigde fysiek sterk genoeg was om een
tweede foltering te ondergaan. De aanwezigheid van de paters
Capucijnen zorgde voor een enigszins andere aanpak. De
stoel werd gewijd, evenals het kleed dat Looten droeg en hijzelf werd helemaal met gewijd water ingewreven. Daarna
probeerden de paters nog via een duivelsuitdrijving Looten
te bevrijden van de satan. Dan kon de beul weer het heft in
handen nemen. Opvallend was de aanwezigheid van een doctor die moest beslissen wanneer er diende opgehouden te worden als de krachten van de beschuldigde al te veel te lijden
zouden hebben van de tortuur. Opnieuw werd Looten voor
het houtvuur gezet op de houten stoel die met gewijd water
besprenkeld was. Die tweede foltering was er te veel aan en de
beschuldigde ging over tot bekentenissen. Hij werd definitief
aangehouden en weer in zijn cel gestopt.
Toen men hem de volgende morgen tegen acht uur in zijn cel
ging opzoeken vonden ze het levenloze lichaam van Looten
op de grond. Hij had een gebroken nek. Allicht heeft hij de
uitzichtloosheid van zijn situatie ingezien en de eer aan zich-
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zelf willen houden door de hand aan zichzelf te slaan. Het
zou evenwel anders worden uitgelegd.
Toch zette men hiermee het proces niet stil. Er kwam een
uitspraak waarbij de bekentenissen van Looten op een rijtje
werden gezet. Hij bekende sinds acht jaar tovenaar te zijn en
dat zijn duivel Karlakyn heette, gekleed was in groene kledij,
kleine voetjes had en hij van hem dat teken had gekregen op
de rug. Bovendien was hij zeer emotioneel geweest bij de ontvangst van dat teken. Hij had van die duivel geld gekregen en
ze hadden een pact afgesloten dat getekend was met bloed uit
zijn rechter duim. Nadien in Hazebroek had hij twee potten
bier gedronken en in Merris had hij om elf uur 's avonds bij
de Linde waar Adrien de Groote woont een sabbat gehouden
met drie of vier vrouwen die dansten op de muziek van een
jonge fluitist. Met het mooiste meisje had hij geslapen in het
gras én er bovendien betrekking mee gehad. Van daar was hij
getrokken naar Langhewaert waar er veertien vrouwen, vier
mannen en veertien duivels waren. Ze aten er vlees dat leek
op kalfsvlees en dronken er wijn en bier dat leek op rode cider.
Er stond geen zout op tafel.
Tijdens verschillende St.-Jans- en Paasnachten hield hij sabbat in Hondegem, Sint-Marie-Kapelle, Steenvoorde, Blaringem en dat steevast op straat waar hij met steeds weer een
andere vrouw betrekking had. Tijdens deze bijeenkomsten
vereerde men een demoon die er uitzag als een knappe jonge
man. Ieder gaf hem als offerande een patard onder zijn
hoed.
Van zijn duivel had hij in Hazebroek 8 patards in Zeelandse
schellingen gekregen. Met dat geld en het geld dat hij zelf
bezat, kocht hij twee varkens. Andere keren kreeg hij eveneens
geld en met ten minste 18 pond grooten kocht hij in Kassel
en Hazebroek vier koeien die hij nadien - in Belle en bij hem
thuis - verkocht. Hij had van de duivel zalf gekregen waarmee
hij zijn liesstreek, de armen, handen en andere plaatsen
inwreef zodat hij door de lucht kon vliegen waarheen hij maar
wilde. Hij had er zoveel dat hij er twee of drie reizen in de
lucht mee maakte, o.a. naar het huis van Adrien De Groote
en de laatste keer naar Hondegem twee maanden geleden.
Hij gaf toe dat zijn duivel hem had bijgestaan in zijn tortuur
maar hem verlaten had rond 9 uur 's morgens. Het pact dat
hij met de duivel had getekend was in handen gebleven van
die duivel maar hij had hem wel tien à twaalf keer bezocht in
de gevangenis, waar hij voor hem het lijden van de tortuur
had gedragen.
De duivel had hem ook een groen poeder gegeven om er tovenaarsstreken mee uit te halen. In Hondegem had hij er een
rode koe met witte rug mee betoverd, een paard van Guillaume Herman in Meteren, twee koeien van Claude Pouvillon, drie koeien van Maerten Kesteloot, de koe van de vrouw
van Mathieu Wyts, een vaars van Jacques Durant, en dat
steeds tegen betaling van de duivel. Hij bekende zelfs de exact

betaalde bedragen per dier aan hem betaald door de duivel.
Tijdens de 20 uur tortuur bekende hij nog vele andere daden
waarna de duivel hem de nek brak en wurgde .... Zo getuigde
het hof.
Op 6 november veroordeelde men het kadaver om te worden
opgehangen aan een galg die werd opgetrokken op de markt
om nadien gebracht te worden naar Schavenberghe [Ravelsberg?], het galgenveld, om er op een rad geradbraakt en tentoongesteld te worden. Radbraking was zowat de wreedste
straf die werd uitgevoerd en resulteerde in een onmenselijk
lang lijden van de veroordeelde. Gelukkig voor Looten was
hij reeds overleden. Tenslotte werden al zijn goederen geconfisqueerd.
Het proces heeft alle ingrediënten in zich om een 17<le -eeuwse
Harry Potter te kunnen zijn. Toch was het voor Lootens tijdgenoten bittere ernst. Diegenen die eens beschuldigd waren
konden hun dagen tellen, maar ook de rechters stonden voor
een zware taak. Het gegeven was maatschappelijk zo ingeburgerd dat het voor hen een soort vanjob-protection was om tot
veroordeling over te gaan. Anders zouden zij hun rol niet naar
behoren hebben vervuld. Bepaalde procedurefeiten kunnen
wij op vandaag moeilijk vatten. Hoe komt het b.v. dat de
beschuldigde op een bepaald ogenblik zegt dat hij klacht
indiende tegen zijn schoonzoon en dat daar niet verder op
ingegaan werd? Is deze hele zaak niet terug te brengen tot een
uit de hand gelopen familieruzie tussen Loo ten en zijn schoonzoon? De kinderen van Looten werden alleszins buiten schot
gelaten en over de rest van de familie vernemen we verder
niets. Vonden zijn tijdgenoten dat hij wat al te libertijns leefde?
Als beestenkoopman was hij allicht niet onbemiddeld en geld
steekt soms de ogen uit. De beul van Duinkerke is daar alleszins niet zomaar toevallig langsgekomen, maar is duidelijk
gevraagd geweest. Hij heeft vier volle dagen werk gehad met
Looten. Zelfs na zijn vroegtijdig overlijden in de gevangenis
werd het proces verder gezet en de straf post mortem voltrokken. Het eindverslag is dus de versie zoals de rechters die
graag op papier wilden hebben om zich voor het nageslacht
te verantwoorden.
De rurale maatschappij had een probleem met alles wat ze
niet kon verklaren. Sterfte van dieren was een financiële ramp
voor diegenen die het overkwam. En daar dienden, naar
goede christelijke traditie, schuldigen voor gezocht te worden.
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De bewoning rondom het bos van
Houthulst door de boskanters
anno 1752

MATTIAS PATTYN
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I Een goed overzicht
over de geschiedenis
en het bronnenmateriaal van het bos van
Houthulst vindt men
in B. AUGUSTYN.
Vorsterij, intendantschap en maîtrise van
het bos van Houthulst
( 1096-1610, 16101693, 1693-1795), in
W PREVENIER en
B.AUGUSTYN
(red.), De gewestelijke
en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel,
1997, 564-575.
2 Brussel, Algemeen
Rijksarchief. Raad van
Financiën, 1769.
3 Pierre Maurisse of
Petrus Morijsse ( 16991768) was onrechtstreeks de man die
onze interesse voor het
bronnenmateriaal
m.b.t. het bos van
Houthulst opwekte.
Hij is één van de voorouders uit de 9de generatie van de steller van
deze bijdrage. Het
terugvinden van zijn
beroep in het bevolkingsoverzicht van
Klerken anno 1748,
waar hij als bosbewaarder van het bos
van Houthulst vermeld werd, vergrootte
onze belangstelling
naar het terugvinden
van nog meer gegevens
over deze persoon.

Tijdens opzoekingen op het Algemeen Rijksarchief naar
bronnenmateriaal over het bos van Houthulst stootte ik op
een lijst die door de 4 boswachters van dit bos werd samengesteld in 1752 1• Het archiefstuk geeft een overzicht van de
bewoning rondom het Houthulstse bos.
Het document kan in twee stukken ingedeeld worden 2 . Het
eerste stuk werd door Pierre Jacques Verschaeve samengesteld. Hij was boswachter van het bos van Houthulst in Staden, Westrozebeke en Langemark. Hij was dus bevoegd voor
het deel van het bos dat onder de kasselrij Ieper ressorteerde.
Het tweede deel geeft de bewoning rond het bos in het Brugse
Vrije weer. Hiervoor waren de overige drie boswachters
bevoegd. Jacques Delheije in het Zarrense bosgedeelte. Pierre
Maurisse was in Klerken bevoegd 3, terwijl Pierre Nauwijnck
in het Merkemse deel van het bos van Houthulst actief was.
Voor het landsbestuur was de bewoning door de boskanters
een doorn in het oog, o.m. omdat uit het nawoord blijkt dat
wel driekwart van de huizen met gestolen hout werd vervaardigd. De boskanters sprokkelden in het bos veel hout, dat ze
gebruikten om bezems te vervaardigen in hun thuisnijverheid.
In de 1gcte eeuw was het rendement van het bos van Houthulst
flink teruggelopen zodat hun illegale activiteiten niet langer
geduld konden worden. Het onderzoek, dat door de boswachters werd gevoerd, is op verschillende manieren interessant.
In een eerste kolom vindt men de naam van het gezinshoofd
terug. Het aantal kinderen ten laste wordt eveneens vermeld.
Men noteerde ook het beroep van het gezinshoofd in kwestie.
Vaak worden in de eerste kolom ook enkele inlichtingen over
de morele status van het gezinshoofd opgeschreven. Vervolgens vermeldde men het aantal dieren dat het gezinshoofd
bezat. In de derde kolom staat de oppervlakte van het land
vermeld dat door het gezinshoofd gebruikt werd. De voorlaatste kolom vermeldt de afstand tussen de woning van de
betrokkene en het bos, en in de laatste staat de naam van de
eigenaar van de woning.

Wanneer men het onderzoek numeriek gaat analyseren, dan
stelt men vast dat de enquête 647 personen vermeldt.
!Gemeente

1

Gezinshoofd Echtgenote

1

1
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Kinderen
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34
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3
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12
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1

1

1
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1
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94
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1

'
1

1
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1

1

Liste des maisons et habitations faits, tant au bord et rives de
la forest de sa Majesté nommé Houthulst au Quartier d'Ipres,
que des bois et terres réunies par la France l'an 1683. Tous
seituées dans la distance prohibée par les ordonnances faits
pour la conservations des forêts et aux par Leurs Altesses
Roiales les archiducx Albert et Isabelle de glorieuse mémoire
de l'an 1609 que par celles de l'an 1669 par la France.
Sous la chatelenie d'lpres
Canton de Pierre Jacques Verschaeve
Staeden
Leurs
hestlaux

Noms des hahitans,

teurs fiami1les et

l

qualitées
Constantin
Hartescheene femme et
3 enfans faiseur des
balets 4

i
1

j

1

I

Cornil Gouwij femme et
un enfant, sa maison
bati en 1736

1

1

4

Gille Verhaege
mandiant 6 sa maison
bati en 1733

Terres par eux
occupees

Distance de la
orest

\fi

1

1 ligne de terre
1

1

\ 1 verge 5

Sa proprieté

Sur arrentement ' 20 verges
d'un ligne

A la veuve de Joos
Godin

30 verges

A Pierre Verhaege

1

Sur arrentement
d'environ 2
mesures

1

1

Faiseur de balais : bezemmaker
Een roede: 0, 00147456 ha (Brugse Vrije) en 0,0014699556 ha (Kasselrij
Ieper). Zie J. Mertens en P. Vandewalle, Metrologisch vademecum voor
Vlaanderen, Brugge, 2003, p. 71.
6 Van het Fr. werkwoord mendier: bedelen - bedelaar dus
5

' Noms des
proprietaires

1

Boudewijn

1 vache

Hartescheene Ie jeun
femme et 5 enfans

Sur arrentement 40 verges
d'environ 2
mesures

A Albert
Vandendriessche a

Zarne

faiseur des balets a
pots 7 Sa maison bati en
1736
Baptiste Hartescheene
femme et 4 enfans
faisseur des balets a
pots Sa maison bati en
1751

Environ 1
mesure

100 verges

Sa proprieté
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La veuve Pieter Reure
femme et 4 enfans Sa
maison fait en 1737 ne
frequente pas Ie bois

1 vache

Sur arrentement
d'environ 2
lignes de terre

100 verges

Pierre Verlie

Pieter Verlie fits de
Joseph femme en un
enfant faiseur des
balets a pots Sa maison
fait en 1748

1 vache

Environ d'un
mes ure

150 verges

Sa proprieté

Joseph Verlie faisseur
des balets a pots

2 vaches

4 mesures ou
env1ron

150 verges

Sa proprieté

Sur arrentement
de 2 lignes

150 verges

Pieter Van Vossem

150 verges

A monsieur Pattyn
d'Ipres

Joseph Bracx femme et
7 enfans chasseur Sa
maison bati en 1748
Marin Godijn femme et
4 enfans Sa maison bati
en 1748 ouvrier au bois

2 vaches

Sur arrentement
de 3 mesures

Pierre Verslyppe faiseur
des balots a pots

2 vaches

4 mesures ou
environ

Michel Crabbe femme
et 3 enfans ouvrier au
bois Sa maison bati en
1733

2 vaches

3 mesures ou
env!fon

40 verges

Anselme Maes
greffier de Staeden

Pierre SteveJynck
femme et deux enfans
ouvrier au bois Sa
maison fait en 1750

1 vache

Sur arrentement
de 4 mesures ou
env1ron

15 verges

Monsieur Bonaert

4 lignes ou
environ

40 verges

Roosebeke
Jean De Meijer officier
et tisserant femme et un
enfant

7

Vervaardiger van pottebezems : kleinere borstels

Sa proprieté

Langemarcq
Sur arrentement
d'une ligne de

La veuve de Michel De '
· Bleu 7 enfans entretenu 1
de Ia table de pauvre 8 I
Sa maison fait en 1738
La veuve de Pieter
Verhaege 3 enfans Sa
maison fait en 1736
elle est entretenu de Ia
table des pauvres

1

1
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Pierre Fellije femme et
6 enfans faiseur des
ramons a pots et
mandiant

1

1

i

' Guillawne Van Acker
femme et 5 enfans
ouvrier au bois et
faiseur des balets dit
vodde 9

1

1

1

1

A la paroisse de
Langemarcq

1

1

1

1

1

1

12 verges

terre

I

A Pierre Fessije

Sur arrentement 20 verges
d'environ 1
, Iigne de terre

1

1

I
1

1

Sa proprieté

4 mesures ou

!

1

environ en bois
1

4 vaches

l
1

A la paroisse de 1

12 mesures 8
Iignes

Langemarcq Ie

, 12 mesures Ie
I reste sa proprieté

1

1

1

1

Jean Goudeseune
femme et 6 enfans
ouvrier au bois et
faisseur des ballet dit
vodde

1

1

1

La veuve de Jacques
Smagge 2 enfans
faiseuse des balets dit
vodde et entretenu de
Ia table des pauvres

1

1

Pieter Van Acker
femme et un enfant
ouvrier au bois et
faiseur des balets dit
, voddes

1 vache

2 'h mesures

1

1

1

1

1

Sur 2 Iignes de
terre

Sa proprieté

Environ 3
mesures

Sa proprieté

i

1

[ i vache

1

1

1

Jean Van Acker femme
et six enfans ouvrier au
bois et faiseur des
·
1balets dit vodde Sa
maison bati en 1739
1

Sans terres

40 verges

1

1

1

1

Sur environ 4

Guillaume Mercij
1femme et 3 enfans
ouvrier au bois et
faisseur des balets dit
i voddes
1

1

1

Iignes

1

1

De armentafel of armendis stond in voor de ondersteuning van de
armen in de parochie. Hij was dus de voorloper van het huidige OCMW.
9 Waarschijnlijk een minderwaardige soort van borstels
8

. '
' sa propnete

1

1

1

1

Alexandre De Schepper
femme et 3 enfans
faiseur des balets dit
vodde

Sur arrentement
d'un ligne de
terre

Winocq Pannecoucke
femme et 3 enfans
ouvrier au bois

2 vaches

Sur 10 mesures

Francois Van Staen
femme et 6 enfans
ouvrier au bois et
faisseur des balets dit
vodde

1 vache

4 mesures

1

25 verges

Sa proprieté

AmadameVan
Wel

97
1 ligne ou
env1ron

La veuve de Jacques
Hessel femme et 4
enfans faiseur des
balets dit vodde
Polder De Wilde
femme et 5 enfans
ouvrier au bois et
faiseur des balets dit
vodde

2 vaches

8 lignes

A Cossemaes

Emanuel De Cocq
ouvrier au bois ey
faiseur des balets dit
vodde

1 vache

4 Iignes

Sa proprieté

Pieter De Man femme
et 4 enfans ouvrier au
bois

2 vaches

3 mesures

A I'eglise de
Langemarcq

3 mesures 2
lignes

Sa proprieté 2
Iignes et Ie reste
a ...

Pieter De Smijter
femme et 4 enfans
ouvrier au bois et
vodde beesemaecker

Ambroise Gesquiere
femme et 6 enfans
ouvrier au bois et
faiseur des balets dit
vodde Sa maison bati
en 1736

1 vache

Sur 3 mesures 2
Iignes

Joannes Matton
femme et 4 enfans
tisserant

2 vaches

Sur arrentement 50 verges
de 4 lignes et
encore 3
mesures

La veuve de Pieter
Smagge femme et un

50 verges

Sa proprieté ...
Iignes et Ie reste
a ...

A la table des
pauvres et
I'eglise de
Langemarcq
A Jacques De

2 Iignes

Ruijttere

enfant faiseur des
balets dit voddes
Pieter Becard femme et
6 enfans faiseur des

balets dit voddes

1 vache

2 mesures

Sa proprieté
1

Jan De Sodt femme et
4 enfans ouvrier au
bois Sa maison fait en

1

25 verges

4 mesures 4

10 verges

1

A mademoiselle
Bossemare

1

1748
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4 lignes

Jean Sockeele femme
et trois enfans ourvier
au bois et sa maison
fait en 1738

2 vaches

La veuve de Jean
Beckaert 3 enfans Sa
maison fait en 1737

1 vache

Sa proprieté en
partie et Ie rest a

lignes

...
1

20 verges

3 mesures ou

env1ron

' A Pieter Samijn
fi/s de Jean

1

Sa proprieté
pour la moitié et
l'autre moitié a
...

50 verges

4 mesures

1 vache

La veuve de Pieter
Beckaert 3 enfans sa
maison fait en 1737

1

1
1

i

i

4 lignes

Finalement André
Oorelbeke femme et 3
enfans ouvrier au bois
et faiseur des balets a
pots

1

1

1

1

1

1

1

Au francq de Bruges
Canton de Jacques Delheije sergeant garde de laditte forest
sur la paroisse de Zarne 10
Maisons fait avant l'an 1740 sur laditte paroisse de Zarne
francq de Bruges jusqu'au premier de 7bre 1752.
Terres par eux
occupées

Distance de la
forest

Nomsdes
proprietaires

La veuve de Jean De
Man avec 3 enfans,
faiseuse des balets a
pots

Une mesure ou
environ

A 150 verges

Sa proprieté

1 cheva/ 3
Joseph Le Brabant
femme et 8 enfans tres vaches
grand delinquant 11
l'an 1748 a fait une
grange du bois de Ia
forret

5 mesures ou

Leurs
bestiaux

Noms des habitans, de
leurs families et
qualitées

1

1

100 verges

1

Sa proprieté

environ

1

Francois Verslijpe
femme et un enfant,
tres grand delinquant

10

150 verges

100 verges ou
environ
1

Zarren
Volgens de boswachter Jacques Delheye was Zarren bezaaid met "heel
grote wetsovertreders" en dieven
11

Sa proprieté

Pierre Verslijpe femme
et 4 enfans tres grand
delinquant

1 mesures ou
env1ron

160 verges

Sa proprieté

Henrij De Grave
femme et 3 enfans

1 cheva/ et
2 vaches

400 verges

100 verges

Sa proprieté

Pierre De Grave
femme et 6 enfans,
delinquant

1 cheva/ et
2 vaches

5 a 6 mesures
compris des
terres reunis

10 verges

Sa proprieté

Jean Carnier fils de
Segers femme et un
enfant, grand
delinquant

Sans terre

150 verges

Leur maison

Pierre Carnier dit Jean Un cheval
Segers fils de Jean
femme et deux enfans
grand delinquant

Sans terre

150 verges

Sa maison

Jean Carnier fils de
Guido femme et un
enfant grand
delinquant

Sans terre

80 verges

Sa maison

lgnaes Soenen femme
et 3 enfans locataire
de la maison fait avec
Ie bois de la forest par
Simon Verslijpe fils de
Francois, grand
delinquant

Sans terres

200 verges

A monsieur de
Mario
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Francois Verslijpe Ie
jeune grand
delinquant

4 vaches

400 verges de
terres reunies

40 verges

A Sa Majesté

Bresil Breemeersch fils
de Rogé femme et 4
enfans grand
delinquant

1 vache

400 verges en
arrentement

150 verges

A Martin Belver

Rogé Breemeersch
avec femme, voleur

1 vache

400 verges

200 verges

Sa proprieté

Pierre Staelen, femme
et 9 enfans grand
delinquant

1 vache

400 verges

100 verges

Sa proprieté

Jean Arlein femme et
trois enfans

1 cheval et
2 vaches

10 mesures

100 verges

Adrien De Wulf
femme et 9 enfans
grand delinquant

1cheva/1
vache

200 verges

80 verges

Sa proprieté

Jean Duister femme et
trois enfans coupant
du bois

2 vaches

8 mesures

25 verges

A Pierre Seijs

1

Laurent Beauprez fils l 2 vaches
de Mailliart ouvrier,
femme et deux enfans

8 mesures

120 verges

Pierre Bauwen femme
et 4 enfans grand
delinquant

500 verges

l 20 verges

Charles Segers femme
et 6 enfans grand
delinquant

100

Jean Mahieu femme et
2 enfans delinquant
Jean Baptiste De
Schildere femme et
deux enfans
Pierre Comijn a fait sa
maison en 1751
ouvrier
Louis Tempere femme
et 3 enfans grand
delinquant

Une vache

1

1

200 verges

l t verge

!

1

i

1

1200 verges

1

A Julien Pisson

400 verges

150 verges

j

Sa proprieté

400 verges

] 30 verges

1
1

1 mesure sur

1

A la table des
, pauvres d'Eesen
1

arrrentement

l 1 vache
1

1

Sa proprieté

1

1

1 cheva/ et
2 vaches

3 mesures

A la table des
pauvres de Zarne

126 verges

1

'

Aucune terre que 100 verges ou
ou est sa maison env1ron

Sa proprieté

1

1

Jacques Martelet
femme et 3 enfans
grand delinquant

2 vaches

10 mesures

150 verges

André Plets fits de
Gerard femme et 9
enfans grand
delinquant la esté
enprisonné a fait une
nouvelle grange en
1749 du bois de Sa
Majesté

2 chevaux
et 4 vaches

14 mesures

30 verges

Pierre Hontsbrouck
fits de Jacque femme
et 3 enfans grand
delinquant

Un cheva/ 2 12 a 14 mesures
vaches

Sa proprieté

Sa proprieté

20 verges

1

Audit francq de Bruges, canton de Pierre Maurice sergant
garde de laditte forest sur la paroisse de Clercquen 12
Maisons faits depuis l'an 1728 jusqu'au premier de 7bre 1752
sur laditte paroisse de Clercquen francq de Bruges

Klerken

A Jean Van
lwaede

i

Livin Bruijne fils de
Jean femme et 8
enfans grand
delinquant

12

1Sa proprieté

i

Pierre Tant
ouvrier femme et
deux enfans

Une vache

Sur arrentement
de 200 verges

6 verges

A la veuve de
Jean Iwaede

Jacque De Wyse
femme et 5
enfans ouvrier et
faiseur des balets
dit voddes

Une vache

200 verges

12 verges

Sa proprieté

200 verges

8 verges

Sa proprieté

La veuve de
Joseph Brackx
deux enfans
faiseuse des
balets
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Joseph De
Bruijne femme et
4 enfans, grand
delinquant 13 , ij
trouvé du bois
pair faire 100
douzaines de
ramont ou
environ

Une vache

2 mesures

100 verges

Sa proprieté

Jean De Bruijne
femmeet 6
enfans grand
delinquant

Un cheva/ 1
vache

2 mesures

100 verges

Sa proprieté

Jacques Carnier
femme et deux
enfans, grand
delinquant chez
qui on a trouvé
du bois pour
faire 50
douzaines de
ramons ou
environ

1 cheva/ et 1
vache

2 mesures

100 verges

Sa proprieté

Lievins Pieters
2 vaches
femme et neuf
enfans faiseur des
balets chez qui
on a trouvé du
bois pour faire
500 douzaines de
ballets

400 verges

12 verges

Sa proprieté

Pierre Verbeke y
aiant trouvé du
bois pour faire
100 douzaines de
ram ons

Sur arrentement

60 verges

A l'eglise
d'Eesen

Un cheval et une
vache

13

Ook in Klerken leefden blijkbaar veel delinquenten

Pierre Jean

200 verges

U ne vache

Sa proprieté

100 verges

Pisson femme et

102

1

4 enfans , grand
delinquant ij
aiant trouvé du
bois bien pour
faire 500
douzaines de
ballets, mal acusé
pour cette article
et doit etre a la
charge de la
personne suivant,
ouvrier au bois et
faiseur de ramons

I Nicolas
Vermeersch
femme et4
enfans grand
delinquant ij
aiant trouvé du
bois bien pour
500 douzaines
des ballets

1

1

1

Nicolas Verslype
femme et 5
enfans
delinquant, chez
qui on a trouvé
du bois, bien
pour 50
douzaines des
balets

i
1

1

1

i

1
1

j

2 vaches

13 m_esures ou
env1ron

Sa proprieté

100 verges

1

1

1

1

Sur arrentement
de 400 verges
pou environ

Une vache

1

Proprieté de
l'eglise de
Clercquen

150 verges

1

1

1

1
1

1

Jacques Verslype
femme et deux
enfans faisseur
des balets

Une vache

Sur arrentement
400 verges ou
env1ron

30 verges

Proprieté de son
pere

Joseph Clauw
femme et4
enfans grand
delinquant et ij
trouvé deux
ballivaux 14 et
deux perches 15 ,
presentement
occupé a faire
une nouvelle
maison du bois
de la forest

Une vache

Sur arrentement
de 2 mesures

50 verges

A l'eglise de
Clercquen

1

1

1

14 Baliveau : boom die bij het wegkappen van het onderhout wordt
gespaard om tot een volwassen boom uit te groeien
15 Lange staken of stokken, ook bonestaken

i

Une mesure ou
environ

3 verges

Sa proprieté

Jacques Verbeke
femme et4
enfans ij trouvé
deux perches et a
batti sa maison
en 1750, il
demeure pres het
verlooren goet
velt, grand bois
reunies de 50
mesures, tenant a
la forest qui se
trouve presque
entierement
degradez et
ruin es

Une vache

Jacques Clauw
femme et 3
enfans
delinquant, ij
trouvé du bois
pour faire
environ de 1500
douzaines de
ballets

2 vaches

Sur arrentement
d'environ 6
mesures

50 a 60 verges

Le sieur Van Wel
d'Ipre

Jacques Du
Moulin femme et
un enfant,
balloteur 16 , sa
maison fait en
1751

1 cheva/ et 2
vaches

9 mesures ou
environ

250 verges

A monsieur
Thibault d'lpres

Joseph Bogaert
femme et deux
enfans

1 cheva/ et 4
vaches

25 mesures

10 verges

Sa proprieté

Joseph De
Duijvre femme et
deux enfans et ij
trouvé du bois
pour faire
environ de 200
douzaines de
ballets

1 cheva/ 3 vaches Sur 11 mesures
ou environ

9 verges

Sa proprieté

60 verges

A la table des
pauvres de
Clercquen

103

1 cheva/ et un
Jean Beauprez
femme et trois
vache
enfans et ij trouvé
pareille quantité
du bois

16

Sur arrentement
de 400 verges

Balloteur: maker van 'ballots', pakken.

1

1

1

j

104

La veuve de Jean
Vandevelde
faiseuse des
ballets a pots, un
enfant

Sur arrentement
d'une mesure

: A l'eglise de
Clercquen
1

1

1
1
1

: Pierre Beauprez, ' U ne vache
femme et 3
enfans et ij trouvé
du bois pour 200
douzaines des
ballets

1

300 verges

Joseph Verslijpe
femmeet 5
enfans entretenu
de la table des
pauvres, faiseur
des balets

Une vache

George Verbeke
femmeet un
enfant, ij trouvé
du bois pur faire
aux environs de
60 douzaines de
balets

Une vache

Sur 2 mesures

50 verges

Sur arrentement
de 100 verges ou
env1ron

150 verges

A Francois De
Bruijne

1

Al l'eglise de
Clercquen

1

A Nicolas
Heinderijck de
Clercquen

3 mesures ou
environ

150 verges

1 mesure ou
environ

150 verges

] Sa proprieté

Adrien De Smedt
femmeet un
'
enfant faiseur des
ballets a batti sa
maison en 1749

Sur arrentement
d'une mesure

60 verges

1

Pierre Vereenooge
femme et un
'
enfant faisseur
' des balets a pots

Sur arrentement
1 Y2 mesure ou
environ

20 verges

La veuve de Jean
Couvreur faiseuse
des ballets a pots
a bati sa maison
1enl746

Sur 100 verges

40 verges

Emanuel
Une vache
Heindrijck
femme et 5
: enfans et ij trouvé
du bois pour 3 a
400 douzaines de
, balets
1

1

'l

1

1

1

1

1

j

1

1

1

Donas De Man
femme et deux
enfans grand
delinquant

j A Constantin
'Verbeke
1

1

1

Proprietaire
Bresil Couvreur

1

1

1
1

Proprieté a la
table de
Clercquen

Une vache

Sur 400 verges

A Cornil
Jonckheere

20 verges

1

1

!

i

Maisons baties avant l'an 1728 sur laditte paroisse de Clercquen
Pierre Verslype
femme et 3
enfans y trouvé
du bois a faire 50
douzaines des
balets

3 vaches

8 mesures

80 verges

Sa proprieté en
partie et l'autre à
Pieter Secq a
Clercquen

Philippe
Reijbrouck
femme et un
enfant faiseur des
ballets y trouvé
du bois pour
faire 100
douzaines des
ballets
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3 vaches
Jacques De
Bruijne femme et
4 enfans cy
<levant a fait 3000
douzaines des
balets par an et
presentement y
trouvé du bois
pour Ie moins en
faire 100
douzaines

Sur arrentement
de 12 mesures

4 a 5 verges

Pierre Du Moulin
femme et 5
enfans y trouvé
du bois pour
faire 50
douzaines des
ballets et plus

8 mesures ou
environ

40 verges

Un cheva/ et 2
vaches

A monsieus Ie
comte de Mauw

'

WinocqDe
Bruijne femme et
5 enfans faiseur
des balets

Sur 1 mesure ou
environ

150 verges

A la veuve et les
enfans de
Francois Du
Meez

Chretien
Deux vaches
Vermeersch
femme et un
enfan y trouvé du
bois pour 250
douzaines des
ballets

Environ 12
mesures

100 verges

Sa proprieté

Pierre Du Moulin
ft1s de Pierre
femme et un
enfans faiseur de
ramons dit vodde

30 verges ou
environ

60 verges

Sa proprieté

1

1
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Jacques Brabant
mariez avec la
veuve d'lgnace
De Bruijne4
enfans ij trouvé
du bois a faire
1000 douzaines
des ballets

3 vaches

Pierre De Wijse
femme et deux
enfans faissait
des ballets a pots
etcetera

Une vache

Antoine Verslijpe
femme et trois
enfans ij trouvé
du bois pour
faire 60
douzaines des
balets

Une vache

Jean Carnier
femme et4
enfans faisseur
des ballets dit
voddes et des
ballets a pots

1 cheva/ et 1
vache

Sur 10 mesures
ou environ

1

1

, Joseph Van Staen
femmeet 5
enfans ouvrier et
faisseur des
ballets dits
voddes et des
ballets a pots
Jean De Cocq
femme et deux
enfans, grand
delinquant,

Sa proprieté

40 verges

Sur une mesure

1

1

A felix Ramaut

60 verges

Sur 6 mesures

1

1
1

i

Sur 8 mesures ou 60verges
environ

1

Un cheval

Sa proprieté la
Sa Majesté

20 verges

1
1

Sans terres

10 verges

Sur environ 50
verges

100 verges

1

Sa proprieté

Sa proprieté
1

1

Sa proprieté

60 verges

Sur environ 50
verges

1 fai~m

tl<> b•let'
de toute especes ,
voleur

A Pierre Ghijsel

1

1 cheva/ 3 vaches Sur 8 mesures et
Charles Beaprez
un partie des
femme et six
terres reunies
enfans grand
delinquant et a
eté tenu en prison

Pierre Beauprez
fils de Charle
grand delinquant

A la veuve de
Van Iwaede

100 verges

l

1

1

Sur environ 2
mesures

6 verges

A Pierre Ghijsel

Chretien Brabant 2 chevaux 3
vaches
femmeet un
enfant, forsant
les barrieres et
rebellant contre
les gardes

Sur 20 mesures
ou environ

10 verges

Sa proprieté
pour Ia plus
grande partie et
Ie reste a Ia veuve
de Francois Du
Mez

Jean Baptiste Du
Moulin femme et
4 enfans grand
delinquant

Sans terres

40 verges

Dominicq
Une vache
Verbeke femme et
un enfant, et ij
trouvé du bois
pour faire 50
douzaines des
ballets

4 mesures

40 verges

A I'eglise de
Clercquen et 1
mesure a lgnaes
De Bruijne

Jean De Bruijne
2 vaches
femme et un
enfant et ij trouvé
du bois pour
faire pour Ie
moins 600
douzaines des
balets

Sur 5 mesures

40 verges

A la veuve de
Jean Francois
DuMez

Pierre De Bruijne
fils de Jean et ij
trouvé du bois
pour faire au
moins 30
douzaines des
balets

Sans terres

160 verges

Sur JO mesures

160 verges

Monsieur
Duchatel

400 verges

20 verges

Sa proprieté

Jean Arlain
femme et un
enfant, ancien
delinquant

La veuvede
Pierre Norreel
avec un enfant

Une vache

Une vache

3 vaches

Jean Brabant fits Un cheval
de Chretien
femme et 3
enfans et ij trouvé
du bois pour
faire au moins
500 douzaines
des ballets
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1
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150 verges

2 vaches 1 cheva/ 10 mesures

Pierre Brabant
fi/s de Chretien
'femmeet un
enfant,
frequentant Ie
bois

, Le sieur Potter
\de Bruges

1

1

Une vache

Simon Verslijpe
fils de Francois
femme et4
enfans, grand
voleur de toute
espece du bois

500 verges

i 200 verges

1

Sa proprieté

Audit francq de Bruges canton de Pierre Nauwijnck sergant
de la forest sur la paroisse de Merckem
Dominicq
Soetaert femme
I
et un enfant
faiseur des balets
La veuve de
Joseph
Couckuijt 4
enfans faiseuse
des balets et
ramons a pots
1

j

2 vaches

20 verges

1

Sa proprieté

1

1

1

2 vaches

Une vache

Jean Lava

et faiseur de
ramons a pots

bedelares

4 mesures

Sa proprieté

1

Gille Carpentier Une vache
femme et un
enfant, ouvrier
au bois et faiseur
des ramons a
: pots

17

8 verges

1

La veuve de
Piere Toussaint
avec 5 enfans,
mandiance 17 et
faiseuse des
ram ons

Jean Rentier
'femme et un
enfant ouvrier au
bois, et faiseur
des ramons a
pots

Environ 1
mes ure

2 mesures ou
environ

l 10 verges

100 verges

2 mesures ou
envlfon

25 verges
Sur arrentent
d'une mesure
bati sa maison en
1748
Sa maison bati a
1744 sur
arrentement de
200 verges

1
I

1

1

1

1

Sa proprieté

A Jacque Lava

\Audit Lava

Jacque Paelynck, 2 vaches
femme et sept
enfans,
mandiant 18 et
faiseur des balets
a pots
La veuve de
Franco is
Carpentier avec
5 enfans,
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faiseuse des
balets

Une vache

La veuve de
Henrij De
Bruijne faiseuse
des balets

Une vache

Sa maison bati
en 1747 sur 2
mesures

3 mesures

1

A 150 verges

Audit Lava

20 verges

Sa proprieté
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200 verges

150 verges

Letout etant conforme aux etats produit par lesdits sergants Maurice Delheije et
Nauwijnck a messieurs les conseillers Maitre particulier et autres officiers des eaux
et forest de la maitrise d'Ipres, lesquelles gardes ont declaré ques lesdits personnes
frequenten presque journalierement laditte forest et bois reunis, laplus grande partie
coupant du bois de toute especes, pour vendre et vivre avec leurs femmes et enfans
et de plus comme dit est cij <levant au marge, declarant de plus que les trois quarts
desdittes maisons et habitations ont eté fait avec Ie bois de Sa Majesté Ie tout fait et
arretté pardevant les officiers susdits Ie 10e 7bre 1752 temoin comme greffier Carton
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Alain Lottin, La révolte des Gueux en Flandre, Artois et
Hainaut: politique, religion et société au XVI siècle. Lillers: Les Échos du Pas-de-Calais, 2007. - 196 p.: ill. ISBN 978-2-916853-01-7
Onze geschiedenisboeken hebben het graag over de Tachtigjarige Oorlog, de strijd die de Noordelijke Nederlanden naar
hun souvereniteit leidde, los van de Spaanse bevoogding. Het
begin van deze oorlog wordt dan in 1568 geplaatst en hij liep
af in 1648, met de Vrede van Westfalen. Deze visie is bij uitstek een Noord-Nederlands standpunt. Moderne en vooral
buitenlandse historici spreken veel liever over de Opstand, de
Opstand van de Nederlanden tegen Spanje. The Dutch Revolt
is overigens de titel die Geoffrey Parker aan zijn boek meegaf,
nog steeds de meest lezenwaardige monografie over dit onderwerp. In deze benadering begint de Opstand vroeger, in de
vroege jaren zestig van de 16cte eeuw, én in de Zuidelijke
Nederlanden. Het was precies in de Zuidelijke Nederlanden
dat de oppositie tegen de religieuze politiek van de vorst het
felst weerklonk en dat de reformatie hoe langer hoe meer
mensen beroerde en stoutmoediger werd. In 1566 liep dit uit
op de beeldenstorm, werden geuzenmilities op de been
gebracht en gingen steden als Valenciennes en Doornik over
in protestantse handen. Eerst landvoogdes Margaratha van
Parma, vervolgens de hertog van Alva maakten op een drastische manier komaf met deze 'eerste opstand' en een grondige repressie trok zich op gang.
Deze eerste opstand voltrok zich vooral in de Zuidelijke
Nederlanden, het scherpst in de 'zuidelijkste Nederlanden'.
In dit nieuwe boek beschrijft Alain Lottin deze gebeurtenissen voor deze zuidelijkste gebieden van de toenmalige Nederlanden. Als de auteur het hier heeft - zoals aangegeven in de
titel van het boek - over Flandre, Artois et Hainaut, dan
bedoelt hij eigenlijk de delen van deze gewesten die vandaag
Frans grondgebied zijn, zeg maar de huidgige departementen
Nord en Pas-de-Calais. Voor Vlaanderen betekent dit in concreet Frans-Vlaanderen.
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De bijzonder boeiende gebeurtenissen tussen 1565 en 1569
worden in een chronologisch kader verhaald. Waar hij kan
laat de auteur vooral de bronnen spreken, objectieve bronnen
maar ook kronieken en brieven. Deze toegankelijk stijl en het
weglaten van voetnoten geven aan dat het boek mikt op een
heel breed lezerspubliek. Dat is bijzonder lovenswaardig,
maar is niet zonder gevaar. Een voorbeeld. Op de blz. 34-35
spreekt Lottin over Hondschote dat reeds in de jaren 1561-2
de uitvalsbasis vormt van de nieuwgezinden in de brede regio,
en citeert dan: " ... fugitifs et bannis sont fourrés dans cette
ville de 18 000 à 20 000 têtes". Het gaat om een citaat, maar
er wordt niet gezegd wie hij hier aan het woord laat. Evenmin
komt Lottin zelf tussen om aan te geven dat deze cijfers overtrokken zijn: Emile Coornaert spreekt van 15.000 inwoners
en Paul Vandewalle kwam via demografisch onderzoek uit op
8.361in1557 en 11.604 in 1570. 1 Het kritische oordeel van de
historicus over wat bronnen meedelen mocht iets nadrukkelijker aanwezig zijn in dit boek.
Lottin is bijzonder goed vertrouwd met de kerk- en religieuze
geschiedenis van het Franse Noorden. Maar het is bekend dat
zijn belangstelling hierbij overwegend uitgaat naar de katholiek hervorming van de late l 6de en vooral de l 7de eeuw, de
contrareformatie. Zijn dissertatie over Rijsel uit 1984 ( Lille,
citadelle de la contre-réforme?) geldt vandaag nog steeds als
een voorbeeld voor onze kennis over de manier waarop de
contrareformatie stedelijke samenlevingen beroerde. Uiteraard liet ook de voorgeschiedenis Lottin niet los. Hij begeleidde thesisstudenten die de troebelen van de 16de eeuw
bestudeerden voor welbepaalde territoria in de Noord-Franse
ruimte en sommige bevindingen weet hij in dit boek te valoriseren. Zo onderzocht Colette Plouvier in 1978 de kasselrij
Belle en maakte hierbij maximaal gebruik van de (in het Frans
opgestelde) confiscatieregisters die zich bevinden in Rijsel
(Archives départementales, 7049-7051 ( 1566-1573) ). De statistische verwerking van de confiscatiegegevens van 383 veroordeelden uit deze kasselrij worden nu door Lottin in zijn
verhaal ingepast (blz. 149-151). Deze en andere verhandelingen zijn overigens consulteerbaar in de Biblitohèque Georges
Lefebvre ( httv: //irhis. recherche. univ-lille3. (r/ Bib!iotheque.
html) van de Rijselse universiteit (Université Charles-deGaulle - Lille 3).
Bovendien is is Lottin met dit boek niet aan zijn proefstuk
toe. Eerder, in 1981, publiceerde hij met zijn Rijselse collega
Solange Deyon oer hetzelfde thema Les caseurs de l'été:
!'iconoclasme dans Ie Nord de la France. Dit boek heeft een
iets wetenschappelijker karakter. Zo is het chronologische
verhaal meer compact en is er ruimte vrijgemaakt om enkele
thematische vragen over deze periode uit te diepen. Dit boek
was een bijzonder groot succes en ondanks een tweede editie

1 P. VANDEWALLE,
'Enkele gegevens
betreffende de bevolking van Hondschoote
( 2de helft l 6de - pte
helft 17de eeuw), in :
Handelingen van het
Genootchap voor
Geschiedenis. 134
(1997), 90-101, 97.

uit 1986 sinds lang niet meer te verkrijgen. Het nieuwe boek
komt nu in de plaats maar vervangt Les casseurs de l'été niet.
Daarvoor is het te veel gericht op een algemeen publiek.
Tot slot. Dit boek is rijk geïllustreerd, zelfs met een beperkte
kleurenkatern, maar geslaagd kan je de iconografie niet noemen. Daarvoor wordt te veel aangeleund bij het klassieke
repertorium en vooral bij de Albums de Croji. Achterin staat
een interessante bibliografie, ook met verwijzing naar onuitgegeven bronnen en niet gepubliceerde dissertaties. Deze laatste kunnen worden geconsulteerd in Nederlandstalige
publicaties komen slechts sporadisch in de bibliografische lijst
voor.

Paul Janssens (onder redactie van), België in de z7de eeuw:
de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik. [Brussel] : Dexia Bank; [Gent] : Uitgeverij Snoeck, 2006. 2 vol. (295, 445 p.) : ill. - ISBN90-5066-217-X en 90-5349585-1
Lange tijd ging van de geschiedenis van onze gewesten in de
l 7de eeuw weinig aantrekkingskracht uit. De Luikse hoogleraar Godefroid Kurth zat daar veel voor tussen. In 1904 hing
hij een apocalyptisch beeld op van de Zuidelijke Nederlanden.
Militaire campagnes overspoelden stad en platteland, bij bosjes stierven mensen de hongerdood, en moeders aten radeloos
hun eigen kinderen op. Het begrip 'ongelukseeuw' was geboren, en historici trokken hun neus op.
Natuurlijk is de historische werkelijkheid veel genuanceerder
maar de schade, eens aangebracht door een negatieve pers, is
onherstelbaar. Dat ervaarde de Leuvense hoogleraar Jan Van
Houtte in 1953. In zijn belangrijk artikel 'Del 7de eeuw, ongelukseeuw?' wees hij op de groei van handel en nijverheid maar
dit was onvoldoende voor eerherstel. Zoals Frankrijk zijn
waanzinnige 14de eeuw had (Barbara Tuchmann), zo hadden
onze gewesten hun ongelukseeuw.
Dit nieuwe boek over de l 7de_eeuwse Zuidelijke Nederlanden
onder de leiding van de Brusselse historicus en hoogleraar
Paul Janssens gaat de confrontatie met deze beeldvorming
niet uit de weg. Dit gebeurt weinig expliciet, wel door een zeer
brede en gevarieerde benadering van deze tijd. De lezer wordt
uitgenodigd op het topoverleg tussen de grote Europese
mogendheden maar schuift evenzeer aan tafel bij de geruïneerde kleine boer op het Vlaamse platteland.
Een bijzonder ambitieuze onderneming dus, en dat zorgt voor
een boek uit twee kloeke volumes, drie delen, alles samen
bijna 750 pagina's beeld en tekst. In het eerste deel is de 'politiek' aan de orde, de grote staatskunde, maar ook het beleid
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ter plaatse en de militaire operaties. De Vrede van Westfalen
(1648) bracht vrede en bekrachtigde de scheiding tussen de
Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Intussen zag
Lodewijk XIV bijzonder scherp dat het strategisch overwicht
in Europa in de Zuidelijke Nederlanden zou worden beslecht
en stemde daar zijn oorlogsmachine op af. Reeds in 1659, met
de Vrede van de Pyreneeën, diende Spanje het hoofd te buigen. Onvoorspelbare dynastieke en strategische kronkels
loodsten de Zuidelijke Nederlanden in 1715 uiteindelijk in het
Oostenrijkse kamp. Grote happen aan de zuidgrens (onder
ander Artesië en een deel van Vlaanderen) waren intussen
definitief verloren.
Het artistieke en intellectuele leven, het onderwijs en de Kerk
komen aan bod in het tweede deel. Het perspectief van het
derde deel, de leefwereld, is bijzonder breed. Stedelijke netwerken, sociale geledingen, tijdsbeleving, sociabiliteit, gender,
socio-culturele modegeschiedenis en veel onderzoeksthema's
van Robert Muchembled worden hier binnengeloodst.
De volgorde van de delen is niet toevallig. Paul Janssens heeft
oog voor nieuw paradigma's en onderzoeksthema's maar
vindt ze niet genoeg zwaar wegen om ze dit boek te laten
dragen. Hij kiest voor een weinig verrassende, traditionele
behandeling. Het politieke en militaire zetten royaal de toon,
de economische geschiedenis zit met weinig pagina's wat weggedrumd, en de nieuwste onderzoekthema's worden veilig in
het afsluitende deel geparkeerd. Een kleine tien jaar geleden
durfde Walter Prevenier het wel aan om vanuit gedurfde
hypothesen de samenleving van Borugondische Nederlanden
te beschrijven en dit leverde een schitterend boek op (Prinsen
en poorters).
De titel blijft ongelukkig. Waarom 'België in de l 7de eeuw'?
Omdat "de wortels van het huidige België" in deze eeuw te
vinden zijn, zoals Stefaan Decraene in zijn woord vooraf aangeeft? Het valt overigens op dat alle auteurs het hebben over
de Zuidelijke Nederlanden, of gewoon de Spaanse Nederlanden, ook al valt het prinsbisdom Luik daar stricto senso niet
onder. Hoe Spaans onze gewesten in deze tijd dan wel waren,
is overigens een interessante vraagstelling die te weinig wordt
uitgediept. "België in de 17cte eeuw" is misschien een ongelukkige titel, het is in elk geval een typisch "Belgisch" boek
geworden. Gefinancierd door Dexia Bank, werd er veel zorg
besteed om historici uit beide landsgedeelten en van verschillende ideologische strekkingen het woord te geven.
Paul Janssens verzamelde meer dan 30 auteurs rond zich en
als statement wordt een auteursprosopografie vooraan in het
boek ingelast, een indrukwekkende lijst. Buitenlandse historici als Myron Gutmann, Jonathan Israël, Robert Muchembled en Geoffrey Parker kregen ruime hoofdstukken. Bijna

per definitie plaatsen ze het gebeuren in de 17cte -eeuwse Zuidelijke Nederlanden in een brede internationale context.
Vele auteurs zorgen voor evenvele benaderingen, een ongelijke diepgang, overlappingen: de problemen zijn voldoende
bekend. Het is waar de Nieuwe Algemene Geschiedenis der
Nederlanden zwaar op afgerekend werd. Wat hier vooral
opvalt is de verscheidenheid aan taalregisters en discours.
Herman Van der Wee brengt in het inleidend hoofstuk een
magistrale synthese. Er zijn meer 'verhalende' hoofdstukken,
over de pastoor en zijn meestal volgzame parochianen of over
de kapitein die soldaten voor zijn compagnie recruteert.
Andere onderdelen zijn dan weer encyclopedisch, essayistisch
of opsommend. In het stuk van Karel Degryse moet de lezer
zich zelfs een pagina economische formules voor lief nemen
om te besluiten dat 'we de l 7cte eeuw niet als een 'ongelukseeuw' [mogen] bestempelen'.
Dit boek van Paul Janssens zal decennialang met recht het
aangezicht van onze l 7cte eeuw bepalen. Het is traditioneel
van opvatting, wat onevenwichtig van opbouw, maar alle puzzelstukjes hebben hun plaats gekregen. In dit soort boeken is
het namenregister geen overbodige luxe. En de beredeneerde
bibliografieën - enkele hoofdstukken moeten het zonder stellen - laten opnieuw zien dat het vele recente onderzoek in dit
boek zijn plaats heeft gekregen. De voortreffelijke beeldredactie maakt "België in de l 7cte eeuw" daarenboven tot een
iconografisch repertorium.
En wat met de "ongelukseeuw"? De bijzonder boeiende
hoofdstukken over het religieuze, intellectuele en artistieke
leven promoten met succes de 'andere' Zuidelijke Nederlanden. Maar we kunnen er niet om heen, in de 17cte eeuw waren
onzer gewesten het slagveld van Europa. In 1639 lagen in 208
plaatsen soldaten gelegerd, van 33.000 in Duinkerke tot 10
eenzame soldaten in een schans, in de buurt van Gent. En het
ging van kwaad naar erger. Oorlog, militaire financiering,
strategie en operaties, de soldaat en zijn familie, en de geruïneerde gewone man en vrouw: het loopt als een rode draad
door dit boek. Ook wie het boek niet leest of na lectuur weglegt, wordt erop geattendeerd. Plunderende soldaten, een
schilderij van Sebastiaan Vrancx uit ca. 1629, bevolken de
stofwikkel en kijken je brutaal aan. Zij zijn beeldbepalend
voor deze eeuw, en ze weten het.
Ludo Vandamme
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Philippe de Commynes, een historiograaf van bij ons met
internationale allure: een nieuwe teksteditie en biografie

Deze indrukwekkende biografie en de heruitgave van zijn
Mémoires zijn om twee redenen interessant voor eenieder die
zich in de geschiedenis van de Westhoek interesseert. Zo is er
de herkomst van Philippe de Commynes, wiens roots gedeeltelijk in het Ieperse liggen. Zijn familie was niemand minder
dan het adellijke geslacht de La Clyte dat zich wist op te werken in de ambtenarij ten dienste van de Bourgondische hertogen. Zijn vader Colard slaagde er zelfs in om
souverein-baljuw van Vlaanderen te worden. In 1453 leidde
enig geknoei tot zijn ontslag. Zijn oom Jan behoorde tot een
van de eerste ridders van de Orde van het Gulden Vlies, een
genootschap waartoe alleen de meest vooraanstaanden van
het land maar tevens meest getrouwen van de hertog behoorden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Philippe, die
handig gebruik kon maken van dit netwerk, al op jonge leeftijd in hertogelijke dienst ging. Maar de liefde tussen beiden
zou niet lang duren. Onverwachts vluchtte de topdiplomaat
in augustus 1472 weg uit het kamp van zijn broodheer, hertog
Karel de Stoute (+ 1477), om even later in dienst te treden van
diens voornaamste rivaal, de Franse koning Lodewijk XI
(+ 1483). De Franse koningen getrouw bleef hij er werken tot
hij stierf in 1511.
Gelukkig voor ons historici heeft Philippe veel van wat hij zag
en hoorde te boek gesteld. Maar liefst acht boeken schreef hij
over de periode 1464 tot 1498. Aangezien hij tot de vertrouwelingen van respectievelijk de hertog en nadien de Franse
koningen behoorde, wist de Commynes als geen ander wat er
zich in dit deel van Europa afspeelde op politiek en militair
vlak. Al vormde Ieper en de Westhoek al lang niet meer het
centrum van de politieke macht, toch blijft de Commynes ook
voor heel wat gebeurtenissen uit deze regio een eersterangsbron. In tegenstelling tot wat vroeger vaak gedacht werd, is
de Commynes, ook al spreekt hij de taal van zijn broodheer,
vrij objectief en zeker goed geïnformeerd. De nieuwe kritische
tekstuitgave, met uitgebreide index, van de hand van de de

Commyneskenner bij uitstek, Joël Blanchard, die ook al voordien de Commynes' briefwisseling uitgaf, is dan ook welgekomen. Zijn kennis die hij met beide uitgaven betreffende de
Commynes heeft opgedaan, liet hem toe een uitstekende
nieuwe biografie over deze 'hofhistoriograaf' te schrijven.
(met dank aan Ludo Vandamme voor de informatie)

118

PHILIPPE DE CoMMYNES, Mémoires. Edition critique par
JOËL BLANCHARD. - Genève: Librairie Droz, 2007. - 2 vol.
(1754 p.): ill. -(Textes littérairesfrançais, 585). - ISBN
978-2-600-01080-1; Joël BLANCHARD, Philippe de Commynes. - Parijs : Fayard, 2006. - 584 p. : ill. - ISBN 2-21362853-X
Diksmuidse oorkonden in een nieuw kleedje

Dat Diksmuide in de middeleeuwen een niet onbelangrijk
stedelijk centrum was, zal niemand ontkennen. Het stedelijk
archief dat hierdoor gegenereerd werd, en lange tijd goed
bewaard bleef, kreeg als zovele archieven van steden en
gemeenten gelegen in de frontlinie het heel zwaar te verduren.
Toch ging het archief, dat uit het weinige wat we weten - er
was immers geen inventaris gepubliceerd- betrekkelijk rijk
was, niet helemaal in de vlammenzee ten onder. Het verhaal
bestaat dat men alles of een deel ervan onder as had bedolven
in de hoop om het na de, naar men dacht tijdelijke, beschietingen opnieuw letterlijk van onder het stof te halen. De wending van de oorlog maakte echter dat de stad met de grond
werd gelijkgemaakt. Toen de Duitsers echter voordien de stad
binnentrokken en het archief, of tenminste een deel ervan,
ontdekten, hebben ze een aantal stukken meegenomen. Achteraf zijn die in verschillende omstandigheden weer opgedoken. De kans is trouwens niet denkbeeldig dat net zoals dat
ook het geval is voor het abdijarchief van Mesen nog af en
toe een of ander document afkomstig van het Diksmuidse
stadsarchief tevoorschijn komt. Na de Eerste wereldoorlog
wist het nieuw uitgebouwde stedelijke museum diverse archiefstukken, waaronder vooral perkamenten oorkonden en
andere losse akten, te recupereren. Deze werden recentelijk,
na de installatie van een nieuw stadsarchief, aan deze laatste
instelling overgedragen. Het zijn deze archivalia, 113 stuks in
totaal, die dank zij een ruime financiële injectie van de stad
een grondige restauratiebeurt kregen. Vele van deze archiefstukken hadden de voorgaande eeuw door de tragische
gebeurtenissen, niet altijd de beste bewaartoestanden gekend,
waardoor hun normale aftakeling door de tand des tijd nog
versneld werd. Om deze degeneratie een halt toe te roepen
werden al deze akten op een deskundige manier onder handen
genomen door het bekende restauratie-atelier Helmond uit
Nederland. Na de grondige restauratie zullen de documenten

voortaan in daartoe bestemde opberghoezen geplaatst worden. Voor de weinig nog resterende zegels was deze reddingsactie meer dan welkom. Het oudste stuk dateert van 1115.
Aangezien het voormalige stadsarchief van Diksmuide met
uitzondering van enkele publicaties o.a. van de laatste archivaris Ernest Hosten, in 1914 nog maar nauwelijks was geëxploreerd, is het bijzonder belangrijk dat het weinige wat nog
resteert goed wordt bewaard en bestudeerd. De inspanningen
van de stad Diksmuide en haar archivaris Chris Vandewalle
verdienen dan ook alle lof Wij houden hem dan ook aan zijn
belofte om deze archiefstukken via een deskundige inventarisatie en eventuele digitale verwerking te ontsluiten. Op 31
mei 2007 werd de voltooiing van dit project via een plechtigheid aan het grote publiek kenbaar gemaakt.
(met dank aan Chris Vandewalle voor enige informatie)
François Böhm, Iepers schilder-tekenaar en oudheidkundig
verzamelaar geïnventariseerd
In haar plan om de collectie van de Ieperse Stedelijke musea
te openbaren, kwam thans het schilder- en tekenwerk van
François Böhm aan de beurt. Van deze Ieperling wist de stad,
na de vernietiging van haar vroegere verzameling (o.a. in het
Stedelijk Museum en Archief) gedurende de Eerste Wereldoorlog, toch opnieuw 66 stukken via aankoop of schenking
te bemachtigen, een niet onbelangrijk aandeel zelfs vrij recent.
De verzameling is onder te verdelen in 1 stuk academische
studie; genretaferelen (nrs. 2-23); grafiek (nrs. 24-29); numismatiek (nrs. 30-33); portretten (nrs. 34-41) en stadsgezichten
(nrs. 42-68). Sommige van deze zaken, waaronder de tekening
van het diploma van het Ieperse Historische Genootschap uit
1860, de voorstelling van de Tuindagprocessie uit 1854, een
schilderij van Alphonse Vandenpeereboom in zijn tenue van
brandweercommandant en een gekleurde lithografie van de
middeleeuwse muurschilderingen die in 1842 in de schepenzaal werden ontdekt, waren al eerder via reproducties in
publicaties bekend. Verrassend voor ons waren o.m. het
gezicht op het zuidportaal van de Ieperse Sint-Maartenskerk
uit 1842 en enkele potloodtekeningen van parochiekerken uit
de Ieperse omgeving, nl. Geluwe, Hollebeke, Houthem, Passendale en Westouter. De beschrijving van alle stukken is
summier maar correct. Alle objecten zijn op een onnavolgbare
manier via kleurdruk in beeld gebracht. Daarvoor werden
kosten noch moeite gespaard. De inleiding op Böhm bevat
alleen, zoals dat ook bij voorgaande catalogi het geval was,
waaronder te signaleren valt die uit 2002 over zijn zoon
Auguste, een chronologische opsomming met ellenlange citaten van de voornaamste gebeurtenissen uit diens rijk gevuld
leven, meestal op basis van de berichtgeving teruggevonden
in de plaatselijke Ieperse kranten. Graag hadden we hier een
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wat meer thematische behandeling gezien met telkens verwijzing naar de bronnen of studies waar de gegevens vandaan
komen. Al blijft uiteraard het hier verzamelde feitenmateriaal
boeiend en kan het aanleiding geven tot verdere studie. Uiteindelijk blijven we wat op onze honger zitten voor wat betreft
het (nationale en regionale) belang van Böhm als kunstenaar,
restaurateur, decorateur en verzamelaar binnen de kunststromingen en maatschappelijke evoluties van die tijd, zijn inbedding in het Ieperse maatschappelijk weefsel met zijn netwerken
en de invloeden die hij onderging en die van hem uitgingen.
120 Of het ook nodig was de catalogus van de veiling van zijn
inboedel uit 1873 integraal in facsimile weer te geven, laten
we hier in het midden. De korte inleidende beschouwing probeert een eerste vluchtige analyse te maken van de inhoud van
de door Böhm levenslang verzamelde objecten. In elk geval
blijkt hoezeer Böhm gepassioneerd was door 'oudheidkundige' voorwerpen, gaande van schilderijen van bekende meesters tot tabakspotten. Een coherente en goed doordachte
verzameling was het wellicht niet. In sommig opzicht had ze
meer iets weg van een rariteitenkabinet. Een meer diepgaand
onderzoek naar de precieze betekenis en rol van Böhm binnen
de toen florerende romantische en neogotische beweging (zie
bv. de inrichting van zijn woning in de Rijselsestraat of zijn
contact met Victor Hugo) is zeker de moeite waard. In alle
opzichten was hij een voorloper van Arthur Merghelynck
(+ 1908), die weliswaar meer historisch-genealogisch dan
kunsthistorisch geïnteresseerd was. Opnieuw rijst de vraag of
over elk Ieperse kunstenaar uit de vooroorlogse periode een
dergelijke mooie catalogus moet uitgegeven worden. Als niet
kunstkenner kan ik moeilijk de betekenis en het belang van
Böhm op dat vlak inschatten. Maar het feit dat hij buiten het
Ieperse nauwelijks betekenis heeft gehad -sprekend is dat in
andere musea slechts twee stukken van Böhm bewaard worden 1- zegt veel over de beperkte uitstraling die hij zowel in zijn
eigen tijd alsook daarna genoot. Een bibliografie en handige
index sluiten het geheel af.
Jan DEWILDE, François Böhm, 1801-1873. -Ieper: 2006.
- 260 p. - ISBN 9076991103

r In de inleiding op
p. 9 staat expliciet dat
geen andere musea
tegenwoordig van deze
Böhm iets in hun bezit
hebben, terwijl op
p. 19 twee schilderijen
worden aangehaald
die respectievelijk deel
uit maken van de
museale collecties van
Metz en Douai.

Kopij
De redactie ziet uit naar bijdragen die binnen een ruime context verband houden met de
geschiedenis en de familiekunde van de Westhoek. Onder de Westhoek wordt verstaan
het oude Westkwartier, met name de regio gevormd door de voormalige kasselrijen/
ambachten Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen, Belle, Ieper, Veurne en Waasten,
samen met het aangrenzende Leiegebied.
Deze bijdragen kunnen de vorm aannemen van artikels, bronnenuitgaven, reportages en
interviews, archiefsignalementen, nieuws uit de wereld van archieven en verenigingen,
boekbesprekingen, vragen en antwoorden, agenda. De redactie stelt de toezending van
teksten (bij voorkeur in Word) per E-mail op prijs. De publicaties van lange artikels kan,
in overleg met de auteur, over opeenvolgende nummers worden gespreid. Westhoek
publiceert in de taal van de auteur, aan niet-Nederlandstalige artikels wordt zonodig een
samenvatting in het Nederlands toegevoegd.
De auteurs en niet de uitgever, zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage en illustraties.
Abonnementen

Abonnementen op Westhoek lopen over een jaargang van vier nummers, samen ca. 200
pagina's. Bij nieuwe abonnementen in de loop van het werkjaar worden de vorige nummers
van dat werkjaar nagestuurd. Nieuwe leden kunnen de laatste twee jaargangen bekomen
aan de vigerende abonnementsprijs. De inhoudsopgave van de voorbije jaargangen vindt
u op: http://users.skynet.be/mattias. pattyn/wh/
De abonnementsprijs is een minimumbijdrage.
De abonnementsvoorwaarden zijn:
België:
15,00 EURO
Nederland:
17,50 EURO
France:
17,50 EURO
Andere landen: 20,00 EURO
Voor België door overschrijving op rekening 464-8289111-29
Voor alle andere landen:

IBAN: BE 26 4648 2891 1129
BIC: KREDBEBB

Steeds ten name van

Westhoek vzw
Oude Veurnestraat 37,
B-8900 Ieper

Westhoek.leden die reeds hun bijdrage voor 2007 hebben overgemaakt, vinden op de
adresstrook de indicatie ./ / lidnummer I 2007.
Mogen we, in functie van een vlotte administratie, de leden vragen hun e-mailadres te
bezorgen aan de redactie (jef.pollee@telenet.be). Bij voorbaat dank.

Druk en opmaak: Drukkerij De Windroos nv, Beernem
Vormgeving omslag: Diederik Vandenbilcke, Ieper
ISSN 0773-5766
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge.

VERZEKERINGSMAKELAAR voor
ondernemingen, zelfstandigen en particulieren

KRISTOF PAPIN - 0473/81 20 77

westvlees
CONFIDENCE IS GOOD 1 SAFETY IS BETTER

Verantirnordelijk uitgner
Ludo Vandamme, Doorn/na 28, 8310 Brugge.

WESTHOEK

Tijdschrift uoor
geschieden is & familiekunde
in de Vlaamse & Franse Westhoek

Drie111aa11delijks 1ijdschrif1. Jaargang 23. 2007. 111: 3 - 4

WESTHOEK
Tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek.

Westhoek is de voortzetting van: Westhoek-Info: mededelingen van Westhoek,
kring voor geschied- en familiekundig onderzoek in de Westhoek.
Westhoek is een publicatie van: Westhoek, kring voor geschiedenis en
familiekunde, v.z. w.
Westhoek werd in 1983 opgericht door wijlen Jaak Decaestecker,
ere-hoofdredacteur.
Raad van bestuur

Wilfried Beele (ere-voorzitter), Noë! Boussemaere, Stefaan Lazoore (secretarispenningmeester), Kristof Papin, Mattias Pattyn, Arnold Preneel (voorzitter),
Germain Schoonaert, Ludo Vandamme.
Redactie

Wilfried Beele, Noë! Boussemaere, Pieter Donche, Stefaan Lazoore, Kristof Papin,
Mattias Pattyn, Germain Schoonaert, Paul Trio, Ludo Vandamme (voorzitter).
Website

http://users.skynet.be/mattias. pattyn/wh/

Adressen:

Ludo Vandamme, Doornhut 28, B-8310 Brugge
Tel: 050 37 03 86
1udo. vandamme@pandora.be
Administratie: Stefaan Lazoore, Oude Veurnestraat 37, B-8900 leper
Tel: 057 21 87 79
stefaan.lazoore@skynet.be
Arnold Preneel, Termereboslaan 16, B-3020 Herent
Bestuur:
Tel: 016 48 08 53
Redactie:

Op de omslag:
Boven: Zegel in rood was met wapen van Jan de Meyere. baljuw van Isabelle de Noyelles, vrouwe van Poelkapelle
1550 (leper, Stadsarchief).
Midden, Figuratieve kaart (Sebastien de Beaulieu) van Ieper en omgeving ten tijde van het beleg van 1648
(leper. Stadsarchief).
Onder: De schenking van een kapel aan de Vlaamse vluchtelingen in Colchester. anoniem schilderij (Colchester.
Raadkamer van het Stadhuis

Inhoud

Germain Schoonaert

Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16cte eeuw
Deel I: Evolutie van de onderwijsvoorzieningen
De proosdijschool
De hooghere scoole
De cleene scoolen
Intellectueel netwerk in Poperinge
Poperingenaars aan de Leuvense universiteit
Zangonderricht voor koorknapen
en andere muzische expressies
De Graeuwe Susteren alleenelyck dochterkens leerende
De aerme schole (1542)
De ambachtelijke opleiding
De Wildeman, een dubieus geschenk ( 1561-62)
De ghemeene schole vander stede (1568)
De moedertaal in het onderwijs van de 16cte eeuw
Kristof Papin

121
121
125
133
136
139
142
151
158
161
165
170
175
185

Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief (2)
Jozef Cailliau

191

De inwoners van Hondschote in het eerste kwart van de
17cte eeuw
Ludo Vandamme

223

Boek besprekingen
Paul Trio

Kroniek

227

Ondewijsstructuren te Poperinge
in de 16de eeuw
1: Evolutie van de onderwijsvoorzieningen 1

GERMAIN SCHOONAERT t
121

De proosdijschool
In die steden van dire mogendhede
Mak scoolen, ende doe leeren mede
Die kinder van dinen lande.
J. van Maerlant 2

1 Het tweede deel van
deze uitgebreide studie
wordt gepubliceerd in
Westhoek 24 (2008)
1-2. Dit tweede deel
heeft als ondertitel
Catechisatie, reformatorische invloeden en
zondagsscholen in de
J6de eeuw.
2 Uit Heimelichede der
heimelicheit van Jacob
van Maerlant (13<
eeuw), een handleiding
in de kunst van het
regeren, wellicht
bestemd voor de jonge
vorst Floris V, graaf
van Holland.
3 H. De Laplane, Les
abbés de Saint-Bertin,
T. 1, Sint-Omaars,
1854, p. 274. Het charter werd vermoedelijk
ten onrechte toegeschreven aan paus
Alexander III, die zijn
pontificaat uitoefende
van 1159 tot ll81.
4 A.-J. Denuncq,
Mémoires historiques
de Poperinghe, manuscript 1837, f" 113.

Wanneer men het onderwijs in Poperinge organiseerde, blijft
een open vraag. We weten alleen dat abt Simon II van de
benedictijnenabdij in Sint-Omaars (45e abt: 1176-1186), via
een charter van 11 augustus 1186 vanwege paus Urbanus III
(1185-1187), het recht ontving om scholen op te richten in alle
parochies die afhankelijk waren van de abdij. Hij mocht zelf
de clerici aanduiden die het onderricht verzorgden. Door
ziekte overmand zag hij zich verplicht kort daarop ontslag te
nemen. Zijn opvolger Jan III, afkomstig van Ieper (46e abt:
1186-1230), liet vermoedelijk niet na het privilege in zijn heerlijkheid in toepassing te brengen. 3
Met stellige zekerheid kunnen we in Poperinge reeds een vorm
van onderwijs situeren in de 14e eeuw. De school was verbonden aan de proosdij van de Sint-Bertijnsabdij. Volgens de
priester-historicus Albert-Joseph Denuncq waren er in de
proosdij verschillende monniken gevestigd tot het begin van de
16e eeuw4. De proosdijschool stond onder het beheer van een
scholaster. Op onderwijsvlak was hij een belangrijk persoon.
Hij bezat immers het onderwijsrecht en hield toezicht op alle
onderwijsvormen in de stad. De scholastiek die er werd onderwezen, was een combinatie van theologie en filosofie, die in de
14e en 15e eeuw een zeer grote opgang kende. Het doel was
vooral toekomstige clerici in de letteren te onderrichten.
We stellen ons uiteraard de vraag wie dit onderwijs verzorgde.
Op het eerste zicht zijn we geneigd de leraars te zoeken in de
rangen van de monniken van Sint-Bertijns in Sint-Omaars of
van de proosdij in onze stad. Deze stelling is echter volledig
te verwerpen.
Op 11 november 1343 was het ambt van scholaster in Poperinge vacant. Johannes Vituli, clericus van het bisdom Mori-

nië, met Terwaan als bisschopszetel, diende een verzoekschrift
in bij paus Clemens VI, die in Avignon zetelde (1342-1352).
Vituli vroeg de bemiddeling van de paus om voor onbepaalde
tijd of zolang hij leefde de functie van scholaster te verkrijgen,
alsook de rechten en de voordelen die hieraan verbonden
waren. Volgens hem was het de gewoonte dat de abt van SintBertijns zijn toestemming verleende. 5
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Op 13 december 1344 was het ambt van scholaster nog steeds
vacant. Johannes Vituli dacht dat hierin nog steeds diende
voorzien te worden. Als postulant was hij bereid aan zijn
vraag te verzaken. Hij werd immers intussen een ambt beloofd
in het bisdom Kamerijk (Cambrai) aan de parochie 0.-L.-V.
de Fontanis Goberti, gelegen in het gebied dat door de oorlog
was verwoest. Deze functie had hij echter nog niet gekregen.
Hij was bereid ook daaraan te verzaken als hij de bediening
kreeg van de parochiekerk van Wulveringem in Vlaanderen,
in opvolging van Jacobus Cauwe. 6
Volgens een derde smeekschrift van 13 mei 1350 had Johannes
Vituli inderdaad de bediening gekregen in het bisdom Kamerijk en was hij vermoedelijk nooit scholaster geweest in Poperinge. 7 We kunnen uit de supplieken afleiden dat de postulant
een clericus was van het bisdom Terwaan en geen monnik van
de Sint-Bertijnsabdij.
We kunnen ons uiteraard ook de vraag stellen waarom de
clericus Johannes Vituli zijn verzoekschrift tot paus Clemens
VI richtte. Hij wist nochtans dat de abt van Sint-Bertijns
bevoegd was om een scholaster te benoemen. Het abbatiaat
werd in 1343 uitgeoefend door Aleaume Boistel (57e abt:
1334-1365). Allicht was de abt moeilijk te bereiken. Het waren
vermoedelijk de oorlogsomstandigheden die hem verplichtten
zich tot de paus in Avignon te wenden. De stad Sint-Omaars
werd trouwens aangevallen door de Engelsen en de bisschopsstad Terwaan werd geplunderd en in de as gelegd. 8 Dat het
ambt van scholaster in 1343-1344 vacant bleef, was mogelijk
te wijten aan de sociale strijd tussen Ieper en Poperinge, waarbij Poperinge in 1341 door brand werd verwoest en de weefgetouwen vemield. 9
De functie van scholaster was geen functie voor het leven. De
abt van Sint-Bertijns kon hem benoemen, maar ook ontslaan.
Weinig leraars voleindigden hun loopbaan in dezelfde school.
Vaak trokken ze van stad tot stad om hun diensten aan te
bieden. De trektocht zat hen in het bloed. Dergelijke leermeesters die het land doorliepen noemde men wel eens vaganten of varende luyden die na hun theologische studies niet
onmiddellijk een betrekking vonden in de bestaande kerkelijke hiërarchie en dan maar poogden aan de kost te komen
in het onderwijs. Meestal slaagden ze hierin, omdat er een

s U. Berlière, Suppliques de Clement VI
( 1342-1352): textes et
analyses, Brugge,
1906, nr. 776. p. 189.
(Met dank aan Kristof Papin voor de
verwijzing.)
6 U. Berlière, o.c.,
nr. 822. p. 203.
7
U. Berlière, o.c"
nr. 1961, p. 510.
s H. De Laplane, o.c.,
323.
N. De Pauw, Ypre
jeghen Poperinghe.
angaende den verbonden. Gedingstukken der
X!Ve eeuw nopens het
laken. Gent, 1899, p.
101. Scheidsvonnis
van de drie steden
Gent, Brugge en Ieper
tegen Poperinge op 23
april 1343. waarbij
Poperinge een weefverbod werd opgelegd.
Volgende clerici werden in 1344 vernoemd:
heer Wilhelmus de
Waas, deken van de
christenheid; magister
Elyas, pastoor van
Sint-Jan, en de kapelanen, heer Johannes de
Lopere, Johannes Ie
Clerc, Jacobus Boeye,
Johannes de Scrickere.

f·

10

U. Berlière, o.c.,
nr. 1961, p. 510.
11
U. Berlière, o.c.,
nr. 2376-2377, p. 616.
12
U. Berlière, o.c.,
nr. 2387, p. 618.
13
G. Schoonaert,
Meester Jacob de Pape
(Poperinge c. 1480Ieper c. 1555), priester,
schoolrector, dichter,
auteur van historische
evocaties en pleitbezorger van het Iepers
armenreglement, in:
Westhoek. Tijdschrift
voor geschiedenis en
familiekunde in de
Vlaamse en Franse
Westhoek, jg. 16
(2001), p. 130-171.
14
G. Schoonaert,
Meester Paschase de
Zouter, monitor te
Gent ( 1518), schoolrector te Ieper ( 1522)
en pastoor aan de
Sint-Jansparochie te
Poperinge (1527), in:
Westhoek,jg. 14
(1998), p. 67-70.
15
F. Vanrobays, Aernoud Porreye, de schoolmeestere, 1496-1561,
in: Gidsenkroniek
Westland, 25e jg. nr. 1,
januari 1986. E. Vandenbussche, Histoire de
Vlamertinghe en Flandre, anciennement une
des Huit Paroisses du
Veurnambacht, Brugge,
1879, p. 96. Comme il
était d'une intelligence
rare, il fitt recueilli en
1507 par les religieux
de St.-Bertin de Poperinghe, qui lui firent
donner une instruction
solide et lui croyant des
dispositions sérieuses, Ie
destinérent à la prêtise.
16
E. Feys en A. Nelis,
Les cartulaires de la
prévöté de SaintMartin à Ypres, précédés d'une esquisse
historique sur la prévöté, 1, Brugge,
1880-1884, p. 226.
17
F. Van Den Berghe,
Geschiedenis van de
Latijnsche Schoole en
van het Bisschoppelijk
college te Veurne,
Veurne, 1952, p. 16.

groot tekort was aan filologen en grammatici. Het onderwijs
in de middeleeuwen had dan ook een groot gebrek aan continuïteit. Vaak dienden de kapittels te wachten tot ze een
goede leermeester vonden.
De reeds vernoemde clericus Johannes Vituli slaagde erin her
en der beneficies binnen te rijven. Op 27 mei 1351 vinden we
hem in een pauselijke suppliek vernoemd in verband met een
bediening aan de Sint-Michielskerk in Gent. 10 Op 2 mei 1352
ontving hij het beneficie van kapelaan aan de 0.-L.-Vrouwekerk in Antwerpen 11 en op 10 mei 1352 aasde hij nog op de
inkomsten van een kapelanie in Diksmuide. 12
De enige tot op heden gekende scholaster was meester Jacob de
Pape van Poperinge. Ook hij leidde een zwervend bestaan. In
1502 was hij hoogst waarschijnlijk leraar aan de proosdijschool
in Poperinge onder het gezag van proost Jan Duval. Omstreeks
1505 fungeerde hij in Ieper als leraar aan het Sint-Maartenskapittel en ca. 1508 aan de Latijnse school van het Sint-Pieterskapittel in Rijsel. Hij was vermoedelijk leermeester in Kemmel
omstreeks 1514 en tenslotte in 1522 in Waasten. 13
Vaak was de aanstelling tot pastoor de bekroning van een
leraarsambt. Dit was allicht het geval met mr. Jacob de Pape
die in 1530 pastoor werd benoemd in Waasten. Ook mr.
Paschase de Zouter ontving in 1528 het pastoraat van SintJan in Poperinge, door bemiddeling van zijn beschermheer
magister Joannes Bavaeus, prelaat aan de Sint-Maartensabdij
in Ieper, als dank voor zijn toewijding als moderator aan de
Latijnse school. 14 Mr. Jacob de Pape en mr. Paschase de Zouter waren leraars die een groot aanzien en een wijd verspreide
populariteit opbouwden en in staat waren veel leerlingen aan
te trekken in het Westkwartier.
De biografen van Aernoud Porreye (1496-1561) van Vlamertinge schreven, dat hij op elfjarige leeftijd studeerde aan de
kloosterschool van Sint-Bertinus in Poperinge. Als intelligente knaap werd hij gerangschikt tussen de leerlingen van de
quotidiana, een afdeling voor de novicenopleiding. Hij liep er
school tot zijn achttiende. Porreye oefende later in Vlamertinge het ambt uit van schoolmeester en baljuw. 15 Rekening
houdend met zijn leeftijd, zou hij dus aan de proosdijschool
gestudeerd hebben tussen 1507 en 1514.
We weten niet met historische zekerheid waar de proosdijschool lag. In Ieper bevond de Latijnse school zich in 1407
dicht bij de grote poort van het Sint-Maartenskloosters op de
Leet. Dit zou zo blijven tot 1536. Het lokaal was eigendom
van de Sint-Maartensabdij. 16 In Veurne bezat het kapittel van
de Walburgakerk een gebouw, palend aan de kerk. In dit
lokaal verstrekte men reeds onderwijs in 1222. 17
Naar analogie met Ieper en Veurne kunnen we allicht stellen,
dat de proosdij school in Poperinge eveneens in de onmiddel-
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lijke omgeving van de proosdij en van de Sint-Bertinuskerk
was gelegen. In het Kerkstraatje (nu Donkergat) bevond zich
het kapittelzaaltje van de proosdij het Vroonhof, rechtover de
kapel van de H. Sacramentsgilde (nu oude sacristie). Dit
steegje naast het toenmalige kerkhof was min of meer een
verlenging van de huidige Kerkstraat. Indien de proosdijschool hier gevestigd was, dan konden de studenten naar de
Sint-Bertinuskerk via de zijingang voor het opluisteren van
de officies en het zangonderricht. In de l 9e eeuw was de herinnering aan het kapittelzaaltje nog levendig, want er stond op
deze plaats een herberg met als uithangbord het Kapitteltje.
De scholaster was niet alleen bevoegd voor de proosdij school,
maar hij oefende ook het licentierecht en het toezicht uit op
de kleine scholen van de stad. De meesters en meesteressen
van deze kleine scholen waren hem het licentiegeld verschuldigd. Moeilijkheden tussen de scholaster en de meesters van
de kleine scholen waren echt niet uitzonderlijk.
In Sint-Omaars spande de scholaster omstreeks 1466 een proces aan tegen Laurent de Wilde, die kleine school hield zonder
vergunning.
Het licentiegeld bedroeg in 1450 in Douai vier schellingen per
leerling en per jaar. Vijf meesters en meesteressen weigerden
dit bedrag te betalen, met de bedenking dat veel leerlingen
behoeftig waren en dat ze gratis onderricht genoten.
We kunnen stellen dat er in de middeleeuwen twee instanties
bevoegd waren voor onderwijsaangelegenheden: de abt van
Sint-Bertijns en het kapittel van de proosdij als inrichtende
macht enerzijds en de burgerlijke overheid die ook af en toe
even om het hoekje kwam kijken, om haar rechten te doen
gelden. Dit mondde soms uit in langdurige conflicten.
In 1368 werden de stadsschepenen van Sint-Omaars in het
gelijk gesteld tegen het kapittel, dat voor de Latijnse school
een Italiaan aanwierf die niet eens de cursus van de artes had
doorlopen en bovendien de omgangstaal van de bevolking
(toen nog Vlaams) niet kende.
In 1423 legde het kapittel van Sint-Omaars klacht neer tegen
een predikheer die een grammatica-school opende zonder de
licentia docendi van de scholaster te hebben verkregen. 18
Elke gestudeerde clericus of seculiere priester was een potentiële leraar. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ze soms
poogden een privé-schooltje op te richten. In Ieper richtte de
priester Paschase Seguin een Latijnse school op in de SintPietersparochie zonder toelating van de proost Clement Beudin. Het kapittel spande een proces aan bij de officiaal van
het bisdom Terwaan. Op 22 maart 1502 diende de priester de
deur van zijn school te sluiten. 19
Op 24 maart 1526 was er nog een proces hangend voor de
officiaal van Kamerijk, tussen de priester Lancelot Ie Blanc

18 A. Derville. L'
alphabétisation du
peuple à la fin du
Moyen Age. in: Revue
du Nord, T. LXVI
(1984). p. 761-775.
19 E. Feys en A. Nelis,
o.c., 1, p. 191, 274.

en de deken van het kapittel van de collegiale Sint-Pieterskerk
in Rijsel. Op grond van pauselijke brieven werd aan priester
Lancelot Ie Blanc verbod opgelegd nog langer de Latijnse taal
te verstrekken. 20
Of dergelijke conflictsituaties ook in Poperinge plaatsvonden,
weten we niet, maar het is zeker niet uitgesloten dat er zich
eveneens moeilijkheden voordeden tussen het kapittel, de
scholaster, het stadsbestuur en de meesters of meesteressen
van de kleine scholen onderling.
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20 J. Buntinx, Inventaris van het archief van
de Raad van Vlaanderen, Deel V, Brussel,
1970, nr. 23. 713.
21 R. Linskens, Wat 'n
leven' 3, Opvoeding en
onderwijs, ::.iekten en
geneeskunde in de
Middeleeul\'en, Antwerpen, 1977, p. 29.
22 H. De Laplane, o.c.,
T. II, p. 89-102. Le 2
juin 1532, Engelbert
d'Espagne,fit son
entrée solenelle à Poperinghe en qualité de
Seignew:
23
N. Huyghebaert,
Monasticon Beige, T.
III, Prévöté de SaintBertin à Poperinghe,
Luik, 1960, p. 171.
24 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573.
f" 16r0 en v0 , 17 r 0 •
(Zie bijlage 3)
25 A. Dewitte, Jacob
de Meyere, historiograaf met een vertaling
van de boeken IX en X
van ::.ijn Flandricarum
Rerum Libri X uit
1531, in: Handelingen
van het Genootschap
voor Geschiedenis,
134 (1997), p. 129.

Afbeelding uit Rodericus Zamorensis, Spiegel des menschlichen
Lebens, Augsburg, G. Zainer, 1475.]

De hooghere scoole (1538)
Jonghe kinder van sulcker stede
dat si geerne ter scoolen gaen,
dat vint men se/den, sonder waen. 21

Onder het bestuur van Dom Engelbert d'Espagne, abt in SintOmaars22 en het proosdijschap van Dom Guilllaume Spolart23, werd op 21 december 1538 een stedelijke ordonnantie
uitgevaardigd, die ons het bestaan bevestigt van een aantal
cleene scholen en één hooghere school in Poperinge. 24
Volgens het getuigenis van de historicus Jacob de Meyere van
Belle, in zijn Flandricarum Rerum Libri uit 1531, kende het
onderwijsaanbod in het Westkwartier een enorme ontplooiing. Door geheel Vlaanderen loopt een zo grote ijver voor de
Bonae Litterae, zo grote liefde tot de studie, dat men geen dorp
of gehucht meer vindt of het bezit een leraar van uitzonderlijk
formaat. 25

De Groote of Hooghere school was een onderwijsinstelling die
uit de proosdijschool was gegroeid. Analoog met de evolutie
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in andere steden ontstonden dergelijke scholen door het feit
dat de burgerlijke overheid meer zeggingskracht eiste in het
beleid van de Latijnse Scholen. Reeds in de middeleeuwen
rezen er vaak conflicten tussen de kapittels, die zich op hun
eeuwenoud monopolie beriepen en de stadsmagistraat, die
zijn invloed liet gelden in onderwijsaangelegenheden en
benoemingen. De stad Poperinge verwierf vermoedelijk nog
voor 1528 gedeeltelijk het schoolrecht. Voortaan behoorden
de leraars niet meer tot de geestelijke stand. Meester Pieter
Meganck is tot op heden de oudst gekende burgerlijke leerkracht. De bevoegdheden in verband met benoemingen van
schoolmeesters werden nu tussen de abt en de magistraat
gedeeld.
In Sint-Winoksbergen betaalde de stad tot in 1555 nog een
bedrag van 36 pond parisis aan Loys de Gheux, erfvachtigh
scholaster omdat het stadsbestuur vrij mocht disponeren van
eenen schoolmeester, zulc als themlieden ghoeddunct metter
baten, proffyten ende emolementen daertoe dienende. 26
Een stedelijke ordonnantie van 21 december 1538 27 leert ons
dat de scholaster of meester van de grote school28 les gaf aan
cneclzten ouder dan elf jaar. Hij was verantwoordelijk voor
orde en tucht onder de jeugd. In de hooghere school onderwees hij de Latijnse taal. De grammatica die men bestudeerde,
noemde men Den Donaet naar Donatus Aelius, een Latijns
taalkundige uit Rome (4e eeuw), die een ars grammatica
schreef, die men wel duizend jaar lang als de beste en meest
volledige Latijnse spraakkunst beschouwde.
Nu was het zo, dat men elke Latijnse spraakkunst een Donatus noemde. Als handleiding zullen de leraars wel de werken
van eigentijdse auteurs en streekgenoten gebruikt hebben. Jan
de Spauter, Vlaams humanist en achtereenvolgens docent in
Leuven, rector aan de Latijnse school in Sint-Winoksbergen
in 1509 en in 1514 in Komen, publiceerde eveneens een
Latijnse grammatica, die vooral in de Nederlanden een grote
bekendheid verwierf.
Meester Paschase de Zouter, leraar aan de Latijnse school in
Ieper en later pastoor aan de Sint-Janskerk, schreef ook een
grammatica, eenvoudiger van opzet en meer aangepast aan
het bevattingsvermogen van de leerlingen. Ook Pieter
Meganck, de eminente schoolrector, die omstreeks 1529 in
Poperinge verbleef, schreef in 1548 volgens de nieuwste pedagogische inzichten een zeer gewaardeerde Latijnse grammatica en een syntaxis in verzen en tabellen. 29
De priester-historicus Jacob de Meyere vertelde in zijn kroniek, dat er in 1531 veel belangstelling bestond voor de
Griekse en Latijnse letteren en culturen. Er werd vaak een
grote financiële inspanning geleverd vanwege de ouders, maar
niet alle studenten hielden de inspanning vol, omdat de studie
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niet resulteerde in een passende beloning!30 Wie zich voorbereidde op de handel of het bedrijfsleven, had inderdaad geen
Latijn of Grieks nodig om succesvol door het leven te gaan.

Jacob de Meyere kwam ook tot de bevinding dat sommigen
(handelaars?) de eigen Vlaamse moedertaal wilden verlaten
om over te gaan tot het Frans, gezien de nabijheid van de grens
en de grote commerciële relaties met Frankrijk. Als voorbeeld
verwees hij naar de befaamde stad Sint-Omaars, die oorspronkelijk Vlaamssprekend was, daarna tweetalig en nu
(1531) zowat geheel Franstalig werd. Op die manier schuift het
Frans van dag tot dag op, en wordt het Germaans met kracht
naar de Rijn terug gedreven, was zijn visie op de toekomst.
Het liep allemaal niet zo'n vaart. Het Vlaams bleef in de l 6e
eeuw in Sint-Winoksbergen hoofdzakelijk de administratieve
en onderwijstaal naast het Latijn. In Veurne was de onderwijstaal aan de Hogere School in 1533 Latijn en Vlaams. In
Duinkerke onderwees men in 1560 naast het Latijn en het
Frans ook nog steeds de Nederlandse taal. De Franstalige
abten van Sint-Omaars respecteerden de eigenheid van de
Poperingse bevolking, want zij benoemden in de l 6e eeuw
steeds een Vlaams sprekende proost voor het beheer van de
heerlijkheid. Ook in de hogere school bleef de eigen streektaal
naast het Latijn primeren. De invloed van de kleine burgerij
en van de rederijkerskamers was toen nog medebepalend voor
het behoud van de eigen streektaal.
De meester aan de hooghere school oefende toezicht uit op de
cleene of Vlaemsche scholen van de stad. Hij was de centrale
figuur waarop heel het onderwijs berustte. Tweemaal per jaar:
te Midwintere (21 december) en op Sint-Jansdaghe des Somers
(24 juni), dienden de meesters en meesteressen van de kleine
scholen hem een naamlijst van hun ingeschreven scholieren
voor te leggen. Per inschrijving betaalden ze hem vier schellingen licentiegeld. De meesters en meesteressen konden er
niet van worden ontslagen van dit bedrag te betalen, ook niet
onder voorwendsel dat ze de kinderen onderwijs verstrekten
omme godswille of zonder loon.
In de kleine scholen was het verboden de Latijnse taal aan te
leren aan de hand van den Donaet, noch van ander scrivers die
boven den Donaet gaen. Jongens die de leeftijd van elf jaar
bereikten, mochten in de kleine scholen niet meer aanvaard
worden, tenzij ze nog niet konden schrijven. De meesters en
meesteressen van de kleine scholen, die zich aan deze onderrichtingen niet hielden, mochten voortaan geen school meer
houden.

30

A. Dewitte, art.cit.,
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Met het uitvaardigen van deze ordonnantie wilde de magistraat ongetwijfeld een einde stellen aan een aantal moeilijkheden die tussen de grote school en sommige kleine scholen
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rezen. De meesters van de kleine scholen dienden de rechten
van de rector scholaris te erkennen, want de hogere school was
een geprivilegieerd instituut.
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Nu was het best mogelijk dat bepaalde particuliere scholen
oudere leerlingen aantrokken. 31 Sommige meesters van kleine
scholen droegen allicht ook de titel van magister artium en in
hun streven naar onafbankelijkheid kunnen ze gepoogd hebben hun school tot een hoger niveau op te tillen. Misschien
werd er de Latijnse taal aangeleerd of werd er een onderwijs
verstrekt dat meer op de handel was afgestemd, zodat men
deze kleine scholen als concurrenten ervoer. Het is ook niet
uitgesloten dat de meesters of meesteressen bij de jaarlijkse
betaling van de licentiegelden in gebreke bleven, zodat de
geprivilegieerde hogere school geen voldoende financiële armslag kreeg en aldus in haar bestaan werd bedreigd of toch
minstens in haar opgang werd afgeremd.
Niet alleen ten tijde van de proosdijscholen doken er geschillen op in verband met de licentiegelden. Ook de scholasters
van de geprivilegieerde stadsscholen of Hogere scholen voelden zich genoodzaakt hun rechten te verdedigen. Ter illustratie vermelden we dat er van 28 augustus tot 21 november 1545
een proces werd gevoerd voor het Geestelijk Hof in Ieper in
verband met de klacht van meester Lieven Boone, schoolmeester in Sint-Winoksbergen, tegen de priester Maillaert
Maerten, die ook onderwijs verstrekte. Deze had nagelaten
het licentiegeld van 5 pattars per jaar en per leerling te betalen
aan de titularis van de stadsschool. Uiteindelijk stelde het
gerecht meester Maillaert Maerten in het ongelijk en zag hij
zich verplicht het verschuldigde bedrag te betalen aan meester
Lieven Boone. 32
De beperkende maatregelen en de goede afspraken in de
Poperingse ordonnantie vervat, regelden de wederzijdse rechten en plichten tussen de kleine en de grote school. Verder
bleef het onderwijs tot 1550 volledig vrij, want elke persoon
die zich bekwaam achtte om onderwijs te verstrekken, mocht
cleene scoole houden. Het basisonderricht liet men volledig
aan het privaat initiatief over.
Dergelijke ordonnanties of akkoorden zagen omstreeks deze
tijd eveneens het daglicht in andere steden. In Veurne kwam
reeds in 1533 een onderwijsakkoord tot stand tussen de
kanunniken van St.-Walburga en de burgemeesters en schepenen van de stad. 33 In 1535 werd ook in Ieper een akkoord
gesloten tussen Jan Bave, prelaat van het kapittel van St.Maarten, en de magistraat. 34 De ordonnantie van 1538, in
Poperinge uitgevaardigd, vertoont enige gelijkenis met die
van Ieper en Veurne. Er zijn veel punten van overeenkomst.
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De meesters en meesteressen van de kleine scholen in Veurne
betaalden 12 schellingen parisis per scholier aan de meester
van de grote school, uit recognoissance en in het teken van zyn
privilegie. In Poperinge bedroeg deze bijdrage twee keer vier
schellingen.
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Over de retributie die de scholieren van de grote school betaalden, wordt in de ordonnantie van Poperinge niet gerept. Vermoedelijk omdat er zich op dit vlak geen moeilijkheden
voordeden. In Veurne betaalde een scholier die Latijn leerde
36 schellingen. Wie enkel Vlaemsch leerde, betaalde 24 schellingen parisis. 35 In Ieper bedroeg de retributie 40 schellingen
voor de studie van het Latijn. In Poperinge zullen de leergelden van de grote school eveneens wat lager hebben gelegen.
Kinderen van niet gegoede ouders liet men zonder betaling
tot de grote school toe. Hieruit mogen we echter niet besluiten
dat de hooghere scoole in Poperinge minder faam genoot dan
deze van andere steden.
Samenvattend kunnen we stellen dat het loon van de schoolmeester aan de Hogere school uit drie delen bestond. Vooreerst waren er de licentiegelden die de meesters en de
meesteressen van de kleine scholen hem verschuldigd waren.
Vervolgens incasseerde hij de retributie van zijn eigen leerlingen voor het onderwijsaanbod dat ze genoten. Tenslotte ontving hij van de stad jaarlijks een vast salaris, dat in de l 6e
eeuw werd opgetrokken van tweeënzeventig pond parisis in
1544 tot tweehonderd pond parisis in 1577. Verder genoot hij
meestal nog interessante gratificaties, zoals vrijstelling van
betaling van accijnzen op bier en wijn voor hem en zijn huisgenoten, een vergoeding voor huishuur of gratis woonst in
het schoolhuis, een nieuwjaarstoelage, een nieuwe grijze wollen mantel of vrijstelling van het logeren van vreemde troepen.
Aanvankelijk hield men de Hooghere schoole nog in het lokaal
van de vroegere proosdijschool. Was het kapittelzaaltje te eng
voor het groeiende aantal leerlingen? Op 19 februari 1545
(n.s.) kocht het stadsbestuur de woning van de drapenier Willem Verbeke. 36 De schepenen en keurheren deinsden er niet
voor terug een zware financiële uitgave te voorzien. De woning
kochten ze aan voor een totaal bedrag van honderddertig
ponden groten. Omdat een vierde van het huis gebruikt werd
door andere personen, werd de koopsom evenredig verdeeld.
Deze school stond in de Vlamingstraat. Ze was centraal gelevermoedelijk de
woning van Willem
Verbeke, d'oude,
raadslid in 1541.
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129

gen en op een steenworp van de Sint-Bertinuskerk. Meester
Christiaen Poppe was allicht de eerste leraar die er op 23
oktober 1545 zijn intrek nam. 37 Hij was schoolmeester geweest
in Duinkerke.
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Een oud schoolreglement, opgesteld in Zoutleeuw in 1557,
geeft ons heel wat informatie over de tijdsgeest en het schoolgebeuren in de l 6e eeuw. 38 Het reglement werd uitgevaardigd
omdat dejonckheyt soo ongebonden bedorven, ongeregelt ende
verwildert was. De eeuwige klaagzang over de uitspattingen
van de jeugd! Een dergelijk schoolreglement, hoofdzakelijk
bestemd voor oudere leerlingen, was allicht ook van toepassing in andere steden.
We stellen vast dat de jeugd aan een strenge leerplicht onderworpen was. De schoolkinderen zullen soo swinters als somers
moeten ter schole comen (art. 1). Voor elke afwezigheid op
school diende het kind of iemand anders om permissie te versoecken. Zelfs als de ouders de absentie ordonneerden, kon
het kind gekastijd worden. Alleen de schoolmeester kon toelating verlenen voor afwezigheid.( art. 22).
De klas begon te acht uur precies en duurde tot elf uur. 's
Middags startte men opnieuw te één uur. De school eindigde
te vier uur of iets later, volgens de beschikking van de schoolmeester (art. 1). De leerlingen bekwamen vrijaf op dinsdagen donderdagmiddag (art 5). Er was ook extraordinair vrijaf
voorzien: van Vetten Donderdag tot Asdag; van Palmzondag
tot na Pasen en met Pinksteren (art. 11).
Veel aandacht besteedde men aan de studiegeest. Na zonsondergang mocht niemand meer op straat lopen of spelen. 's
Zomers was dit verbod geldig vanaf acht uur. De kinderen
dienden zich binnen de huiskring te bevinden (art. 16). De
leerlingen waren verplicht op school en op straat Latijn te
spreken tegen mekaar. De kennisoverdracht gebeurde hoofdzakelijk in het Latijn.
De aangestelde censor had toezicht over het gedrag van de
leerlingen. Wie geen Latijn sprak, werd door de zedenmeester
bedacht met een signum (art. 21). Elke vrijdag dienden de
leerlingen te componeren voor die plaetse. Dit betekende dat
zij een vergelijkende proef dienden te ondergaan. De uitslag
maakte men op zaterdag bekend. Bij de evaluatie mocht geen
onderscheid gemaakt worden tussen arm of rijk (art. 7). Elke
zaterdag voorzag men tijd om al de lessen van de week te
repeteren (art. 8). De catechisatie was een belangrijke doelstelling van het onderricht.
Het gedrag van de leerlingen hield men nauwlettend in het
oog. Tijdens de dagelijkse misviering was het verboden te
clappen, stooten ofte spelen (art. 4). Het was streng verboden
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te spelen in de kerk of op het kerkhof. Stenen werpen was uit
den boze. Andere verbodsbepalingen waren: vogelnesten
roven, stenen afbreken van de kerk, het stadhuis of burgerwoningen (art. 14). Wie ydelyck of uit pure gewoonte de naam
van God of de heilige Moeder noemde, werd gecasteyd. Vloecken, sweeren ende dierghelycke woorden spreken, op school of
op straat, was eveneens strafbaar (art. 18).
De kinderen mochten niet zwemmen in de beken. Het was
niet toegelaten om er zijn voeten te wassen. Vissen metfusieken en luidruchtige spelen, zoals schieten met cannonnekens
en pistolen of poeder hanteren, werd niet toegelaten.
Tijdens de stadsfeesten was het voor de kinderen streng verboden de gilde-camers te betreden of op de vensterbanken
plaats te nemen. Het jonckmansfeeste was verboden voor
schoolgangers, om de menighvuldighe abusen te beletten waarover de geestelijke en wereldlijke overheid klachten uitte
(art. 17).
Het schoolreglement maakte de ouders attent op hun plichten.
Ze mochten zich niet bemoeien als de schoolmeester hun kinderen casteyde. Ze werden erop gewezen dat ze hun kinderen
geen gelijk mochten geven. Verder was het verboden de schoolmeester te affronteren nogte injurieren. Indien dit wel gebeurde
dan kreeg de schoolmeester de toelating om het onwilligh kint
te moghenjaeghen uyt de schole. Bij dergelijke strafbare feiten
mocht er geen onderscheid gemaakt worden tussen kinderen
van de magistraat of kinderen van de gewone burger, opdat
andere kinderen daaraan exempel zouden nemen of ongeinfecteert zouden blijven. Het stadsbestuur beloofde de schoolmeester te verdedigen, costeloos ende schadeloos te ontlasten
tegenover ouders die eventueel voor het gerecht als eisende
partij optraden (art. 24). De kinderen dienden de schoolmeester te respecteren en te gehoorzamen. Dit gold eveneens tegenover geestelijke en wereldlijke overheden (art. 23).
In Zoutleeuw dienden de leerlingen slechts één schelling
schoolgeld per maand te betalen. Wie niet studeerde, betaalde
een blamuser. De behoeftigen konden om godtswille (gratis)
studeren. Naast deze bijdragen genoot de schoolmeester vrijstelling van huishuur, stadslasten en accijnzen. Daarenboven
ontving hij een basiswedde van tachtig gulden (art. 25).
In de kleine scholen leerde men Vlaams lezen, schrijven en
eventueel rekenen volgens de individuele methode. Wie de
leeftijd van elf jaar had bereikt, kon de overstap wagen naar
de hooghere scoole. Lezen, schrijven en rekenen werden er
verfijnd. Verder sneed men de studie van de Latijnse grammatica aan.
Om een idee te geven van de verschillende studieniveau's van
het voortgezet onderwijs raadpleegden we het getuigenis van
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Georgius Cassander, die in 1541 de eerste hoogleraar was aan
de pas opgerichte illustere school in Brugge. In zijn inaugurele
rede, die later in druk verscheen, gaf hij volgende toelichting:
De artes liberales of de groep van de zeven vrije kunsten werd
ingedeeld in een trivium en een quadrivium. Het trivium onderwees men aan de Latijnse scholen. Dit niveau diende als voorbereiding op de quadrivium aan de universiteit.
Volgens Cassander was de studie van de grammatica een eerste stap. Dit niveau was vooral geschikt voor de jeugd vanaf
de leeftijd van elf jaar. Hier leerde men vooral de grammaticale regels aan. Bijvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde, liet men over aan de appreciatie van de scholaster.
Het tweede studieniveau wijdde men aan de dialectica (logica
en redeneerkunst) en de retorica (stijlleer). Deze studie, waar
men het oordeelsvermogen ontwikkelde, was vooral bestemd
voor de rijpere jeugd, de adolescenten tot aan de leeftijd van
veertien of vijftien jaar. De leraar las en besprak teksten van
voortreffelijke auteurs uit de oudheid. 39
Zodra de leerlingen klaargestoomd waren, konden ze zich
inschrijven aan de basisfaculteit of het quadrivium van de universiteit voor het behalen van het diploma van magister
artium. Hier leerden ze de vier hoogste van de zeven vrije
kunsten aan: geometrie, aritmetica, astronomie en muziek.
Laatstgenoemde vakken waren een voorbereiding op toen
bestaande hogere faculteiten aan de universiteit: burgerlijk en
kerkelijk recht, theologie of medicijnen.
In zijn referaat hekelde Cassander de schoolmeesters die de
jeugd door dreigementen een afkeer inboezemden voor de
schone letteren, of die zich verzetten tegen een humanistische
hervorming van het onderwijs.
Niet alle leerlingen van de lokale Hoghere School gingen
vanaf de leeftijd van veertien jaar naar de universiteit. Sommigen genoten onderwijs aan de Grote School tot ze achttien
jaar werden. Dit was onder meer het geval met Aernoud Porreye van Vlamertinge die tussen 1507 en 1514 aan de proosdijschool in Poperinge studeerde. Ook meester Pieter Meganck
telde in Zillebeke in 1544 leerlingen die de leeftijd van zeventien of achttien jaar hadden bereikt. De Hoghere school of
Grote School verleende aan velen finaliteitsonderwijs.
Of we dit studieniveau dienen gelijk te stellen met het quadrivium aan de universiteit, waar men de titel van magister artium
kon behalen, blijft een open vraag. Als we deze vraag affirmatief moeten beantwoorden, dan was het allicht ook nog
mogelijk na het volgen van de Hoghere School door te stoten
naar een hogere faculteit aan de universiteit voor de studie
van theologie, medicijnen of burgerlijk en kerkelijk recht.

R. van de Schoor.
Cassanders lofzang op
Brugge als voorspel van
zijn irenisme, in: Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis, 135
(1998), p. 55-83.
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De cleene scoolen
lek lappe, ick leure, ick naeye menighen naet,
Maer wat ick wercke, ick blyfve al in eenen staet.
Den cost is my immers wel suer om winnen,
Want dees kinderen breecke my doodt en doen my quaet garen
spinnen.
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Poperinge, Stadsarchief, 331/12, Register
van ordonnantiën ende
sententiën, beghinnende 18 september
1562, ( 1562-1570). f" 6

v0 • 15 mei 1564.;
Jacob Denys en Jan
Christiaen fs. Karel,
voogden van de kinderen van Jan Tant fs.
Clays, krijgen de
machtiging om te
besteden de twee kynderen vanden zelven
Tant met de prochiepape van On:::e
Vrauwen ten besten
coope dat doenelick is,
emmers niet te excederen de somme van 8
pond groten, bedraghende voor elck kynd
4 pond groten.
41

A.-C. De Schrevel,

Rythovius (Martin),

in: Biographie Nationale, 20 (1868), kol.
734.
42
H. Colpaert, o.c.
p. 12. 6 november 125,
art. 3: Zij (de meesters) zullen aan de
leerlingen niets mogen
rekenen, noch van stro,
noch van biezen. N.B:

voor langere diensten
op zondagen, hoogdagen of ter gelegenheid
van begrafenissen
werd de kerkvloer, of
althans een deel ervan
met stro belegd, om de
voeten van de kerkgangers warm te houden. Dit gebruik vond
nog plaats tot in de
18de eeuw.

De zogenaamde cleyne scholen waren onderwijsinrichtingen
die verbonden waren aan een parochie. Via een stedelijke
ordonnantie weten we dat de pastoor van de Onze-Vrouwekerk, een kostschool hield in 1564. De pastoor streek bij
inschrijving vier pond groten op voor een interne leerling. Op
15 mei werden de twee minderjarige kinderen van Jan Tant
uitbesteed bij pastoor meester Pieter de Buckere. 40 De parochiescholen waren allicht de best georganiseerde van de kleine
scholen. Meester Pieter de Buckere had trouwens een universitaire opleiding genoten. Het is best mogelijk dat het onderwijs toevertrouwd werd aan andere clerici, de koster, de
klokluider of een klerk.
Dat sommige pastoors op zoek waren naar een bijverdienste,
was zeker niet uitzonderlijk in de l 6e eeuw. De financiële toestand van de priesters was ronduit schrijnend. Bisschop Martin Rythovius was op de hoogte van de penibele toestand
waarin zijn priesters zich bevonden. Hij hekelde die toestand
en wilde daar verandering in brengen. In een schrijven van 16
juli 1564 aan de landvoogdes Margareta van Parma, liet hij
weten dat meerdere pastoors in het diocees Ieper geen vast
inkomen genoten. Zij waren afhankelijk van de vrijwillige
giften van de parochianen. De bisschop vond die toestand
schandalig! De oplossing was volgens hem te zoeken in de
aanbevelingen die in de laatste zitting van het concilie van
Trente werden uitgewerkt in verband met pastoorsbenoemingen en de catechisatie. 41
Naast de parochiescholen waren er ook een aantal private
scholen. De meesters en meesteressen van deze kleine scholen
oefenden vaak nog een nevenberoep uit om hun inkomsten te
verhogen. Sommigen werkten als schoenlapper, spinster of
wever.
Het schoolhouden voltrok zich in de woonkamer of in het
atelier van de meester of meesteres. Vermits er meestal geen
schoolmeubilair beschikbaar was, zaten de kinderen op de
aarden vloer die met strooisel of droge biezen was bedekt. 42
In het beste geval zaten de scholieren op lage bankjes te lezen
in een Cruysje-boeck of ABC-boekje of een Gheestelicken
ABC, ofwel schreven ze met de ganzeveder op een blad papier.
Spellen, lezen en de gebeden opdreunen, waren de hoofdactiviteiten van de dag. Wie het lezen onder de knie kreeg, kon
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leren schrijven. Het rekenen of leggen van penningen was
belangrijk voor wie zich later op de koophandel wilde toeleggen. Eén na één kwamen de leerlingen bij de meester of meesteres om de les op te zeggen of om hun schrijfwerk te tonen. 43
Het bijbrengen van goede manieren werd als een belangrijke
doelstelling nagestreefd. 44 De schaarse handboekjes die men
in de kleine scholen gebruikte, waren sterk godsdienstig geïnspireerd. Ze bevatten de gebeden, bijbelverhalen en moraliserende teksten. Het eigenlijk godsdienstonderricht werd in de
tweede helft van de l 6e eeuw hoofdzakelijk in de zondagsscholen verstrekt.
De ouders, die hun kinderen aan een kleine school toevertrouwden, betaalden één of twee penningen per dag. Het
schoollopen was echter zeer onregelmatig en atbankelijk van
het seizoen, de werkzaamheden of de gezinstoestand. 45 In die
omstandigheden was het voor de meester of meesteres niet
gemakkelijk om het jeugdige volkje in goede banen te leiden.
De leermeesters bezaten geen enkele pedagogische opleiding
en hun aandacht behoorden ze te verdelen tussen het ambacht
en het school houden, zonder er veel rijker van te worden.

M. A. Nauwelaerts,
Ondern·ijs en opvoeding, in: Algemene
Geschiedenis der
Nederlanden, VIL
Bussum, 1980, p. 271.
44 Erasmus schreef
een manierenboekje
voor kinderen: De
civilitate morum puerillium (1530). Volgens
Erasmus moest opvoeding leiden tot
§!!dragsvorming.
0
I.L.A. Diegerick,
o.c., T. III, doe. XVI,
p. 255. Tanneken
Barbier van Ieper
seght voort dat .:y ter
scholen gaet te meester
Bynkens, ". betaelende
Il d. par. van elcke
reyse. Gaet altemets
naer noene, altemets s
avonds by der kerse,
naer dat sy moete [vrije
tijd] heeft ....
43

Ets van B. de Mom per, naar Pieter van der Borcht ( 1559)
Koninklijke Bibliotheek, Brussel

Niettegenstaande de vernieuwde opvoedingsidealen en de
invloed van de grote humanistische pedagogen, die de lichamelijke kastijding verafschuwden, bleef het gebruik van de
plak en de roede geoorloofd. Wie de roede spaart, haat zijn
kind, bleef een vastgeroeste pedagogische stelregel. De roede
en de plak bleven bijgevolg de attributen van meesters en
meesteressen. De kastijding mocht evenwel enkel worden toegepast uyt liefde, sonder vreetheyt ende gramschap. Om ern-

stige gevolgen te vermijden, werd geadviseerd nooit met de
handen, de roede of de plak tegen het hoofd of op de rug te
slaan. 46
Vaak stelde men leerlingen-toezichters aan die de klasgenoten
op weg naar huis dienden gade te slaan. Op hun beurt werden
de opzichters door de meesters of meesteressen op onvoorziene tijdstippen geschaduwd.
Het schoolleven telde ook enkele lichtpunten:op dinsdag- en
donderdagmiddag kregen de leerlingen vrijaf, nadat de ze hun
schriften hadden voorgelegd.
Naast de vreugde van deze gewone speeldagen vierde men met
veel luister het feest van de patroon of patrones.
46

Ad. Duclos, Een
oud schoolreglement:
'Ordonancien op de
cleinscholen, ... der
stadt Mechelen, 6
september 1568', in:
Rond den Heerd, 16<
j~. (1881), p. 59.
4 E. Brouette, Pontificats d' Innocent VIJJ et
d' Alexandre VJ,
1484-1503, in: Analecta Vaticano-Belgica,
Vol. XXIV, T. IV,
Brussel, 1963, nr. 114.
Johannes de Valle (Jan
vande Walle) was
kapelaan van het
St.-Niklaasaltaar in de
Sint-Bertinuskerk, 10
mei 1487.
48 C. Tihon, Lettres de
Grégoire XI
( 1371-1378) in: Analecta Vaticano-Belgica,
Vol. XI, T. I, Brussel,
1958, nr. 470. Baudouin de Nieppe was
in het bezit van een
prebende van het
St.-Katharina-altaar
in de Sint-Bertinuskerk te Poperinge op
29 januari 13 71.
49
Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekening.
1624-1625, f" 36 r 0 • An
meester Antheunis
Reys deser stede, voor
tverthoonen vanden
patroon ende patronesse ::ynder schoole, te
weten St. Nico/ais ende
St. Catherine met
diversche maegdekens
tot decoratie vande
processie ter ommeganghe laetsleden, 34
p.p.

Gravure van Hieronymus Cockx, naar Pieter Brueghel (1557)
Koninklijke Bibliotheek, Brussel
Allegorie op het onderwijs
Al reyst den esele ter scholen om leeren,
ist eenen esele hy sa! gheen peert 1rederkeeren.

Op het feest van St.-Nicolays riep de rector scholaris de scholieren van de hogere school, alsook de meesters en de knechtkens van de kleine scholen op naar de Sint-Bertinuskerk. Aan
het altaar van St.-Nicolays 47 werd een gezongen mis opgedragen en 's middags kregen de leerlingen vrijaf. De meisjes en
de meesteressen vierden op hun beurt het feest van St. Catherine aan het gilde-altaar, 48 dat zich eveneens in de voorkercke
van St.-Bertinus bevond. 49
In Sint-Winoksbergen vierde men Kinderdaeghe. Een leerling
werd uitgekozen om de schoolmeester te vervangen. Men
noemde hem den schoolmeester vanden almanack. Bij deze
gelegenheid zong het gezelschap een lied voor het stadhuis,
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een liedeken van huughenoisen. Het stadsbestuur bood hem
zes cannen wyn aan. Ook de echte schoolmeester en zijn kinderen ontvingen een traktaat bij dit studentikoos gebeuren. 50
In Ieper vierde men eveneens kinderdag aan de hooghe scole.
Bij deze gelegenheid kozen de leerlingen een bisschop. 51
De meesters en meesteressen van de kleine scholen in onze
stad zullen naamloos de geschiedenis ingaan. In de stadsrekenigen van 1759 lazen we immers over een registre van de
Latynsche ende Vlaemsche scholen, welck sedert jaeren niet
gevonden en wordt. 52 Ook na de grote stadsbrand van 1563
zijn er dus belangrijke archiefstukken verdwenen.
Intellectueel netwerk in Poperinge

Met historische zekerheid konden we aan de hand van een
pauselijk document aantonen dat er in Poperinge een proosdij school bestond in de 14e eeuw. Deze school werd geleid
door een scholaster. Hij behoorde tot de geestelijke stand.
Verder beschikken we over een stedelijke resolutie van 1538
die ons het bestaan van een hoogere schole laat kennen. In
deze school werd er eveneens Latijn onderwezen door bekende
of minder bekende lekenleraars: Pieter Meganck ( 1529) 53 ,
Christiaan de Roo (1541) 54 , Christiaen Lauwers (1541-1545),
Christiaan Poppe (1545-1551 ) 55 , Boudewijn Woeste land
(1551-1559) 56 , Nicolas Bazelius (1559-1560) 57 , Jan Mazeman
(1561-1566) 58 , Pieter de Vriese (1569-1576) 59 , Maillaerd Triboul (Tribaldius) (1576), Jan Sluyzeman (1585-1587) 60 , Willem de Haene (1588), Jacques van Renynghe (1608), Pieter
van Renynghe (1615-1619) en Antheunis Reys (1620-1642).
Deze was de laatste leek die in Poperinge Latijns onderricht
verstrekte.
In 1642 verleende de stad een jaarwedde aan twee kapelanen
voor het doceren van Latijnsche Schoole. Op 27 oktober 1657

F.H. D'Hoop, Recueil
des Charles du prieuré
de Saint-Bertin à
Poperinghe et ses
dépendances, Brugge
1852, nr. 168, p.
235-239. In 1458 bestond er reeds een
broederschap van St.
Niklaas, alsook een
gilde van St. Katharina. Dat dit twee
onderwijsgezelschappen waren, is niet
uitgesloten.
50 Sint-Winoksbergen, Archives Communales C 164,

Stadsrekening 1560,
f" 26. Kynderdaeghe
XVcLX ghepresenteert
den tietelaers van de
school ::ynghende een
liedeken voor t stedehuus, VI cannen irvns.
Item den schoolm~es
ter ende ::vn kinderen
gepresenÛert drie
cannen wvns.'
Sint-Wii{oksbergen,
Archives Communales, Stadsrekening
1562, f" 27 v 0 • Op
kinderdagh 62 by den
schoolmr. vanden
almananack met ::yn

ghe::elscepe ::ynghende
een liedeken van lwughenoisen. twee cannen
wyns. By bil/et ghetekent als vooren. Penninckbroot, 32 s.
51 E. Vanden Bussche,
Histoire de la commune de RousbruggeHaringe, Brugge,
1867, p. 156. Verwijzing naar Ieper, rekening van de kastelnij,
dec. 1514: Up kinderdaghe XLc X/11, so
ims gheschonken ter
feeste van den ::one van
Joos Lansaem, ballieu

van der ::ale. als biscop
van den hoghe scole,
vier cannen wvns van
lil lb. par.
·
52 Poperinge, Stadsarchief 18/114, Stadsrekening 1759.
53
G. Schoonaert.
Pieter Meganck,
schoolrector te Ninove
(ca. 1510), p. 87-98.
54 Meester Christiaen
de Roo werd in 1541
uit zijn ambt ontzet.
55 Meester Christiaen
Poppe was reeds eerder schoolmeester in
Duinkerke.
56
Meester Boudewijn
Woestelandt vinden
we als kostschoolhouder in Diksmuide.
57
G. Schoonaert,
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Westkwartie1; in: Westhoek, jg. 12 (1996),
p. 43- 97.
58 G. Schoonaert, Het
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Masemans in de 16de
eeuH; in: Westhoek,
jg. 21 (2005), p. 4 7- 77:
Jan Maseman, schoolmeester in Diksmuide
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Poperinge
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fungeerde hij in Poperinge als griffier, advocaat -stads pensionaris
en koninklijk notaris.
Uitg. Westhoek.
59 G. Schoonaert,
Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576).
drukker, boekhandelaar en boekbinder in
leper (1576-1582), in:
Westhoek, jg. 18
(2002), p. 45-50.
60 G. Schoonaert, Van
reformatie tot contrareformatie. Meester
Jan Sluy::eman te leper
( 1579-1584), te Poperinge ( 1585-1590) en
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richtten de paters recolletten een college, gevestigd in de Gasthuisstraat (nu Hopmuseum).
Het optreden van bloeiende schuttersgilden en de vijf camers
van rethorique getuigen ongetwijfeld van een culturele ontplooiing , die gestoeld was op degelijk onderwijs, kennis en
wetenschap. In l S07 brachten de Cruusbroers zegepalmen mee
uit Wervik. In l S16 behaalden de Langhoirs Victorinen de
eerste prijs met de Bekeerden Sondaer, in een letterkundige
prijskamp, uitgeschreven door de vereniging Aerm in de
Buerse uit Veurne. Vervolgens wonnen ze nog diversche upperpryzen in andre steiden.
Zonder het verstrekte onderwijs in Poperinge te willen idealiseren, kunnen we toch enkele eminente figuren vernoemen,
die vermoedelijk in hun geboortestad een degelijke basisvorming genoten en die in staats-, kerk-, onderwijs- of kunstmilieus een voorname faam verwierven.
- Hugues, priester van Poperinge, nam in de abdij van SintOmaars het kloosterkleed aan onder abt Gilles d'Oignies (sse
abt, 1297-1311). 61
- Roger Roet en Pierre Inghelvert stapte als monnik in de
Sint-Bertijnsabdij in Sint-Omaars onder het abbatiaat van
Henri de Coudescure (S6e abt, 1311-1334). 62
- Jan Almaris van Poperinge promoveerde in 140S in Parijs
tot meester in theologie. Vermits de promotie diende gepaard
te gaan met een feest in de universiteitsstad, ontving hij van
het stadsbestuur in Brugge een aelmoesene te hulpen zine
feeste. 63

61

H. De Laplane, o.c.,

T. 1, p. 311.

- Ghislain Lodyc vinden we vermeld als magister artium en
baccalaureus in de theologie aan de Leuvense universiteit in
14S6. In 1497 liet hij zich verkiezen tot rector aan deze universiteit. 64

62

H. De Laplane, o.c.,
T. 1., p. 318. 319.
P. Vandermeersch,
Brugse studenten aan
de universiteit. Studiekosten en studiefinanciering in de tweede
helft van de zestiende
eeuw, in: Handelingen
van het Genootschap
voor Geschiedenis,
122 (1985), p. 36.
64 J. Wils, Matricule
de l'université de Louvain. T II,
(1453-1485), Brussel,
63

1946-1954, p. 163,

noot 24.

- Vermelden we ook de door ons zeer betwiste Johannes Tinctoris of Jan de Vaerwere. In 147S was hij hoofdkapelmeester
aan het hof van Ferdinand van Aragon, koning van Napels.
De vermaarde componist overleed in l S11. Verwantschap met
de omstreeks 144S in Poperinge geboren Jacobus Tinctoris
die in 147S in Leuven studeerde, is niet uitgesloten.
- Na enige jaren als klerk gefungeerd te hebben bij de Raad
van Vlaanderen, slaagde Guilbert de Ruple van Poperinge
erin in 1461 ontvanger van de exploten te worden in dezelfde
Raad. In 1464 werd hij raadsheer van de hertog van Bourgondië met de functie van algemeen ontvanger van financies. In
1468 voerde hij de titel van argentier, belast met de betaling
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van de uitgaven. Tenslotte bracht hij het tot tresorier van oorloghe. Hij stierf in 1474.65
- Amand Oudegherst, lid van een oud Poperings geslacht,
nam in 1543 het kloosterkleed aan onder abt Jean de Griboval
(62e abt, 1425-1447) in Sint-Omaars. Hij werd er benoemd tot
kamerheer van abt Guillaume Fillastre (64e abt, 1450-1473).
In 1473 werd hij gekozen tot 30e abt van Auchy-les-Moines
(Hesdin). Hij stierf in 1502.66
138

- Meester Jacob de Pape, omstreeks 1480 in Poperinge geboren, behoorde tot de priesterstand en werd vermaard als
humanist, dichter en leraar in Poperinge, Ieper, Rijsel, Kemmel en Waasten. 67
- François Oudegherst, die we vermoedelijk ook in Poperinge
mogen situeren, ontving in 1490 het benedictijnerhabijt in
Sint-Omaars onder abt Jean de Lannoy (65e abt 1473-1492).
Hij oefende er de functie uit van provisor. In 1523 werd hij
proost in Poperinge en in 1527 liet hij zich verkiezen tot 4ge
abt van de abdij in Sint-Winoksbergen. Hij stierf in 1535. 68
- Johan Hazebaert fungeerde in 1512 als leraar theologie aan
de universiteit in Leuven. 69
- Lanceloot Blondeel, vermoedelijk omstreeks 1495 in Poperinge geboren, was een veelzijdig kunstenaar. Vanaf 1520 was
hij vooral in Brugge werkzaam. Men schreef over hem: Il ne
devait certes pas être un maçon ordinaire, un ouvrier obscur,
nous en trouvons la preuve dans la degré dinstruction qu'il possédait. De werken van de kunstschilder en ontwerper Blondeel
getuigen in elk geval van een ruime ontwikkeling. 70
- De Poperingenaar Michiel Scherrier verwierf op 14 augustus 1534 het poorterschap van Brugge. Op het vlak van sculptuur werd hij een van de beste Vlaamse renaissancekunstenaars,
die vaak werkte naar ontwerpen van Lanceloot Blondeel.7 1
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- Jan Oudegherste, zoon van Bauduin, geboren in Poperinge,
studeerde rechten aan de universiteit in Leuven in 1528. Hij
fungeerde in 1550 als luitenant van de baljuw in Doornik. In
1551 volgde zijn benoeming tot pensionaris van het Brugse
Vrije en in 1558 promoveerde hij tot Raadsheer en procureurgeneraal in de Grote Raad van Mechelen. Hij was de auteur
van Les Chroniques et Anna/es de Flandre. 72
- André Eloy de Backer (Bacherius), geboren in Poperinge
omstreeks 1520, studeerde aan de beroemde universiteit in
Bourges. Hij promoveerde er tot doctor in de beide rechten.
Hij verhuisde naar Brugge en bracht het tot advokaat aan de
Provinciale Raad in Gent. Voor 1560 ontving hij een leerstoel
aan de universiteit in Bourges. Hij schreef aldaar enkele traktaten over rechtskunde, maar overleed reeds in een paar jaar
later. 73
- Henri de Scotter van Poperinge nam het kloosterkleed aan
in 1534 en werd in 1538 vereerd met het ambt van kapelaan
en kamerheer van Abt Engelbert d'Espagne (68e abt,
1531-1540), in de abdij van Sint-Omaars. Hij overleed in
1558. 74

72 H. Vander Linden,
Jan d' Oudegherste, in:
Biographie Nationale,
T. XVI (1901), kol.
385-386.
73
A. Vander Meersch,
André-Eloi de
Backer( Bacherius), in:
Biographie Nationale,
T. IV (1873), kol.
736-737.
74 H. De Laplane, o.c.,
T. Il, p. 100.
75 J.H. Bekouw, o.c.,
dl.VIII, p. 86. Zie ook
inschrijvingslijst van
studenten in Leuven.
76
Poperinge, Stadsarchief, Map belangrijke
personen, Geschreven
getuigenis van de
schepenen Ghelein de
Coninck en Willem
van Beveren. Zij hadden mr. Ghelein de
Vroede goed gekend
en bevestigden dat hij
geboortig was van
Poperinge.
77 L. Loosen, Lodewijk Makeblyde
(1565-1630), Hymnen
en Gezangen, Zwolle,
1964.

- Jacob May (Jacobus Majus) studeerde in 1544 in Leuven.
Na het volgen van de artes liet hij zich vermoedelijk opnieuw
inschrijven, want we treffen opnieuw een magister Jacob de
Mayo aan die in 1559 in Leuven studeerde. Hij behaalde er
de titel van doctor in de godgeleerdheid. In 1562 werd hij
benoemd tot pastoor aan de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide.
Jacob May staat bekend als een belangrijk dichter. Twee brieven, waarvan één in sofische verzen, gesigneerd in Diksmuide
op 12 juli 1563, werden door Jacob Sluper (Sluperius), pastoor van Herzele, opgenomen in een dichtbundel. We vinden
de priester-dichter opnieuw vernoemd in 1567 als pastoor aan
de Walburgakerk in Veurne. 75
- Meester Ghelein de Vroede vinden we in 157 5 vernoemd als
titelvoerend bisschop van Calabrië in Italië en suffragaan van
de aartsbisschop van Mechelen. Hij fungeerde ook als pastor
aan de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Brussel. 76
- Tenslotte vernoemen we nog Lodewijk Makeblyde, geboren
in Poperinge in 1564. Hij sloot zich aan bij de jezuïeten. In
1607 belastte het provinciaal concilie van Mechelen hem met
het opstellen van een catechismus. 77

Poperingenaars aan de Leuvense universiteit (15e en 16e eeuw)
De universiteiten oefenden reeds vanaf de 15e eeuw een aantrekkingskracht uit op onze studenten. Het Sint-Pieterskapit-
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tel van Leuven ontving op 9 december 1425 de stichtingsbul
van een studium generale. Vóór 1456 kunnen we de studenten
of scholares niet identificeren, vermits men de woonplaats niet
vermeldde bij inschrijving. Men verwees enkel naar het bisdom als oriëntatiepunt.
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Wie het trivium aan de lokale hooghere scoole had gevolgd,
kon eventueel naar de universiteit, waar men de vakken van
het quadrivium doceerde. De vier niet-literaire vakken van
deze basisfaculteit waren: aritmetica (wiskunde), geometrie
(meetkunde), astronomie (sterrenkunde) en muziek in verband met de liturgie. Wie aldus de artes liberales voltooide,
kon zich de titel van meester toeëigenen.
Na de basisfaculteit konden de scholares een hoger diploma
verwerven aan een van de drie faculteiten, burgerlijk recht,
geneeskunde of theologie. 78

R. Boudens, Studeren in de middeleeuwen, in: Kerk en Leven
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nr. 25, 21juni1990.

Als we de matrikels van de Leuvense universiteit napluizen,
dan merken we dat er bij de overgang van de 1se naar de 16e
eeuw een zekere doorstroming valt waar te nemen. Van 1456
tot 1500 telde Poperinge 26 ingeschreven studenten in Leuven. Van 1500 tot 1535, over eenzelfde periode gespreid, studeerden er juist geteld evenveel stadsgenoten aan de Leuvense
universiteit
Voor het aantal inschrijvingen van stadsgenoten valt er dus
geen stijging, maar ook geen terugval te bespeuren. Twintig
universiteitsstudenten in Leuven, in een periode van twintig
jaar ( 1508-1528), was zeker een fraai resultaat, rekening houdend met de tijdsomstandigheden, de afstand, de verkeersmoeilijkheden, de financiële consequenties voor de ouders en
het elitair onderwijs. Er zullen er ongetwijfeld meer geweest
zijn, omdat ook andere universiteitssteden aantrekkingspolen
waren.
Bij inschrijvingen gebeurden er talrijke fouten. De vermoedelijk juiste schrijfwijze plaatsten we dan ook tussen haakjes.
Jos. Wils, Matricule de I'université de Louvain, T.II (1453-1485)
Voornaam en familienaam.
nr.
Jaartal pagina
Alexander Adriani
146
154
1465
Ghelynus Lodyc
163
24
1465
Wilhelmus Mersman
163
25
1465
Godofridus Maes
1467
187
89
Galenus Boene (= Boone?)
214
19
1469
Dominus Petrus Wandonzae
224
18
1469
Adam Beaugrand
257
226
1471
Michaël de Poperinghe, pauper (stadsgenoot?)
262
128
1472
Johannes Ghys
263
158
1472
Christianus de Coertte, fs. Joannis (=de Corte)
270
115
1472
Franciscus Vincencii
270
140
1472
Stephanus Mathei
271
141
1472

1473
1473
1474
1475
1479
1479
1480
1480
1481
1485

281
293
302
319
389
389
413
419
443
504

185
230
12
209
141
144
192
135
268
187

David de Gribbeval (=de Griboval)
Gelenus de Mol
Egidius Jannet, pauper
Jacobus Tinctoris (=de Vaerwere?)
Petrus Makeblide (=Makeblyde)
Nicholaus Jacobi Ade
Christianus Re gis (= de Coninck?)
Johannes Spordunch
Johannes de Ruple
Gheleynus Stasii (= Staesen?)

A. Schillings, M atricule de l'université de Lou va in, T. JIJ ( 1486-152 7)

1486
1488
1488
1493
1504
1504
1504
1505
1506
1510
1510
1511
1512
1512
1512
1513
1514
1516
1518
1519
1522
1523
1523
1525
1527

23
43
54
93
285
285
285
291
311
387
391
405
447
448
448
458
496
535
595
611
671
695
695
645
783

88
147
187
119
98
99
100
267
278

162
41
155
294
327

328
248
318
207
428
216
266
361
382
288
269

Wilhelmus May
Dominus Christianus Lodyck, fs. Lambert
Robertus de Poperinghis (stadsgenoot?)
Egidius Reyngout (= Reingoot?)
Michaël Vaillant
Johannes Simpol (=van Simpol)
Johannes Stalle(= Stalin?)
Theodoricus Moonaert (= Moenaert)
Adrianus Mahebliec (= Makeblyde)
Franciscus Mersman
Petrus Huberti (= Roberti ?)
Wilhelmus Mair (= May ?)
Johannes Hanx (= Hancx)
Paschasius Reghis (=de Coninck?)
Jacobus de Monte (=de Berch of Dumont ?)
Adrianus Maei (= May ?)
Ghyslenus Boone
Andreas Buen
Johannes Beengrondt (=de Beaugrant ?)
Lambertus van Beveren, fs. Johannes
Bartholomeus de Popringis (stadsgenoot?)
Franciscus Sneper (=de Sneppere)
Jacobus Adam, fs. Christiani
Johannes de Popringis (stadsgenoot?)
Franciscus van Vernupol (=van Simpol?)

Schillings, Matricule de l'université de Louvain, T. IV ( 1528-1569)
1528
10
265
Johannes Oudegherst (= d'Oudegherst)
1531
60
229
Mattheas Sonternis (= Souternis= De Zouter?)
1533
82
56
Godofridus Bambeeck, fs. Jacob(= van Bambecke)
1538
180
269
Bartholomeus Caversen, fs. Theodorici(Gaverson?)
1539
195
188
Philippus Gheest
1544
280
69
Petrus Buckere (=de Bucker)
345
Jacobus Mey (= May?)
1544
287
1544
295
40
Ludovicus Guilhelmi
1546
326
205
Johannes Zanneken, fs. Christiani (notaris St. Win.)
1549
392
243
Frater Adrianus Hix, fs. Johannes(= Hancx)
1550
412
172
Henricus Dideman (= Diedeman)
1557
558
74
Jacobus Christianus (= Christiaens?)
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1558
1558
1559
1561
1564

561
570
579
620
678

152
129
64
145
199

Judocus de Wronde, fs. Jacobs(= de Vroede)
Johannes Baccherius (=de Backer)
Magister Jacobus de Mayo(= May)
Andreas Baccherius, fs. Joannis (=de Backer)
Matheus Pours (=de Pours)

De inschrijvingslijsten van 1569 tot 1619 te Leuven bleven niet bewaard. Vermoedelijk waren er in deze periode veel studenten die naar Douai trokken.
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Vermoedelijke afbeelding van Johannes Tinctoris,
in een Napolitaans manuscript.
Universiteitsbibliotheek, Valencia

Zangonderricht voor koorknapen
en andere muzische expressies.
Laat u1r hellemende akkoorden
klinkend stijgen naar omhoog.
K. de Gheldere

Zang- en muziekonderricht kenden in de l 5e en l 6e eeuw in
de Zuidelijke Nederlanden een brede uitstraling en ontwikkeling. Ervaren didactici en scheppende kunstenaars van de
katholieke kerkmuziek waren o.m. Johannes Tinctoris in de
15e eeuw en vervolgens de Vlaamse componisten Orlandus
Lassus (Bergen 1532-München 1594) en Filips de Monte
(Mechelen 1521-Praag 1603). Omwille van hun degelijke vakkennis werden ze in het buitenland met veel eerbetoon ontvangen en aan het werk gesteld.
Over de bakermat van Johannes Tinctoris (Jan de Vaerwere)
bestaat nog steeds geen eensgezindheid onder de biografen.
Hij werd omstreeks 1435 of 1436 geboren in Braine l'Alleud
bij Nijvel of in Poperinge. Dat het zou gaan om de Johannes

Tinctoris uit het Bisdom Kamerijk (Cambrai), die in 1446
ingeschreven stond aan de universiteit te Leuven, wordt meer
en meer in twijfel getrokken.

In Poperinge noteerden we als naamgenoten of verwanten:
Jacobus Tinctoris, die in 1475 in Leuven studeerde. Vervolgens vinden we nog een Jan de Vaerwere vernoemd, die in
1538 lid was van de rederijkerskamer De Cruusbroers, alsook
een Steven de Vaerwere die in 1542 in het Streekstraatje
woonde.
Johannes Tinctoris was van 1474 tot 1476 verbonden aan de
Sint-Lambertuskathedraal in Luik. Daarna werd hij aangeworven als kapelmeester aan het hof van koning Ferdinand
in Napels. Hij stond er zo hoog in aanzien dat hij mocht fungeren als leermeester van de koningsdochter Beatrice.
Zijn verblijf in Italië heeft ongetwijfeld een stempel gedrukt
op zijn oeuvre. Hij verwierf een ruime bekendheid, vooral
omwille van zijn theoretische traktaten, o.m. over de kunst
van het contrapunt, waarbij men meerstemmige zang op harmonische wijze op Gregoriaanse melodieën toepaste. Zijn
muziekwoordenboek was wellicht het eerste lexicon van
muziektermen. Als componist van missen, motetten en chansons bewees hij zijn competentie.
In opdracht van Ferdinand van Aragon reisde Tinctoris naar
Bourgondië en naar het hof in Parijs, op zoek naar sopranen
en engelenstemmetjes voor zijn beroemd koor. De strenge
aanwervingsvoorwaarden, de opleiding zo ver van huis en de
onzekere loopbaan waren weinig aanlokkelijk. Allicht kende
de rekrutering dan ook weinig succes. In 1487 keerde Tinctoris voor goed naar zijn geboorteland terug en vestigde hij zich
als kanunnik in Nijvel, waar hij in 1511 overleed.
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B. Creus, Enkele
instellingen van de
abdijstad Poperinge
( Xlle-X!Ve eeuw),
onuitgegeven proefschrift, Leuven, 1963,
met verwijzing naar
C.J. De Witte, Grand
Cartulaire de l'abbaye
de St. Bertin SintOmer, deel VIII,
nr. 67, p. 109.

Zonder ons in eindeloze disputen te storten nopens de al of
niet Poperingse origine van het geslacht Tinctoris, kunnen we
toch vaststellen dat er vanaf 1478 in de Sint-Bertinuskerk een
intense vocale bedrijvigheid heerste. Dit was vooral te danken
aan Guilbert de Ruple, gewezen financiemeester van hertog
Karel de Stoute, die voor zijn dood een rente van 25 pond
groten voorbehield, wat aanleiding gaf tot de stichting van de
Broederschap van het H. Sacrament in de Sint-Bertinuskerk.
Zeven bezoldigde clerici ( mercenarii sacerdotes) en de koster
dienden volgens de statuten van de fundatie, goedgekeurd
door abt Jehan de Lannoy, elke dag op de zeven vastgestelde
canonieke uren aanwezig te zijn om de officies met zang en
muziek op te luisteren. 79
Het aantal clerici dat zich uitsluitend aan de activiteiten van
deze broederschap en aan het koorgebed wijdde, was groot.
Het aantal klooster- en priesterroepingen was in de l 5e eeuw
vrij indrukwekkend. Naar het getuigenis van de baljuw Jehan
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Colins waren er in 1469 twintig priesters aan de drie parochies
verbonden. We kunnen dus stellen dat er naast de zeven kapelaans van de Broederschap nog dertien priesters fungeerden
voor de gewone officies en het parochiaal werk. 80
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Uit een stedelijke ordonnantie van 6 september 1541 weten
we dat een zangmeester onderricht verstrekte in de Sint-Bertinuskerk. De schoolmeester van de hooghere schoole diende
op gestelde uren zijn leerlingen naar de kerk te begeleiden
voor de zangles, die binnen het hoogkoor rond het hoofdaltaar plaatsvond.
Allicht bestond de slechte gewoonte dat jonge scholieren van
de cleine schooien in het hoogkoor kwamen om samen met de
koralen van de hooghere schoole de zang te beluisteren. Voortaan werden de kinderen door het uitvaardigen van de ordonnantie van de koordiensten en zangstonden uitgesloten.
Misschien hadden ze al te vaak de zangrepetities van de koorknapen of de officies van de kapelaans van de H. Sacramentsgilde gestoord. Enkel de koralen van de grote school mochten
de voorplecht van deze sacrale ruimte betreden. Aan de overtreders zou men voortaan scherpe sancties opleggen. Franchoys Christiaen, cnape van de Sacramentsgilde, alsook de
meester van de hogere school kregen de opdracht om orde,
de rust en de ingetogen stemming tijdens de zangles te handhaven. Samen dienden ze toezicht te houden en de overtreders
aan de baljuw Adriaen Makeblyde te signaleren. Als beëdigde
personen werd enkel hun getuigenis aanvaard in geval van
betwisting voor de vierschaar. Weerspannige elementen leidde
men naar de gevangenis om op water en brood gesteld te
worden. Proost Alard Rommez (Rommelius) (1541-1550),
geprezen als l' exemple de toutes les vertus, hechtte veel belang
aan het goede verloop van de zangopleiding, want de strenge
resolutie werd nogmaals op 18 december 1547 aan de bevolking kenbaar gemaakt. 81
We kunnen bijgevolg stellen, dat het zangonderricht een
belangrijke plaats innam in het schoolleven van de leerlingen
aan de proosdijschool en vervolgens aan de stedelijke hogere
school. De vraag stelt zich uiteraard wie dit zangonderricht
verzorgde. Ook hier zijn we op het eerste zicht geneigd de
zangleraars te zoeken in de rangen van de monniken van SintBertijns of van de proosdij. In de abdij van Sint-Omaars
oefende de cantor deze functie uit. Het zangonderricht was
in het kloosterleven zo belangrijk dat men van alle monniken
veronderstelde en eiste dat zij de officies konden meezingen.
De gewezen boekhandelaar André Boscaert van Sint-Omaars,
die zich tot het cenobietenleven geroepen voelde, werd trouwens teruggefloten omdat hij een baard in de keel had.

Rijsel, Archives
Départementales du
Nord, Serie B, 195,
nr. 39.
81 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
80

Het zal wel zo zijn dat men de polyfonie of meerstemmige zang
en muziek reeds in de l 5e eeuw uit de abdij van Sint-Omaars
naar onze gewesten importeerde. Meer en meer komen we echter tot de vaststelling dat onze proosten in de l 6e eeuw flinke
beheerders waren over de heerlijkheid Poperinge en hun uitgestrekte domeinen, dat ze veel aandacht koesterden voor het
opstrijken van de tienden, maar dat ze voor onderwijstoestanden in Poperinge weinig belangstelling betoonden. Proost
Alard Rommez was hier wellicht geen uitzondering op de regel.
Zijn strenge ordonnantie, die hij in 1541 en in 1547 uitvaardigde, was ingegeven door zijn liturgische bezorgdheid. Hij was
de onverbiddelijke vertegenwoordiger van recht en orde. Zijn
functie was van controlerende aard.
De zangmeesters waren in Poperinge geen monniken, maar
seculiere priesters. Omstreeks 1555 werd de functie van
sanghmeester waargenomen door meester Thoussain Femery,
lid van de rederijkerskamer De Cruusbroers. In de ledenlijst
vinden we hem trouwens vernoemd als zancmeester ende presbyter. 82
Nadat men plots een plaats van kapelaan aan de H. Sacramentsgilde vacant verklaarde, werd deze prebende door de
deken en de gouverneurs van de Broederschap, met toestemming van de proost aan zangmeester Thoussain Femery toegewezen. Schepenen, keurheren en raadsleden verklaarden
zich op 17 juli 1555 akkoord met het feit dat hij naast zijn
gewoon salaris als cantor, nog een bijkomende vergoeding van
de Broederschap mocht opstrijken. Als voorwaarde stelde
men dat hij de officies van de H. Sacramentsgilde van het
begin tot het einde behoorde bij te wonen. 83
Resoluties, 1536-1573,
f" 21 v0 • (Zie bijlage 4)
82 D. Van De Casteele,
Notes Historiques sur
l'ancienne chambre de
rhétorique, dite 'Cruusbroers' à Poperinghe,
in : Annales de la ville
d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre,
T. V (1872), p. 63.
83 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573,
f" 77. (Zie bijlage 8)
84 Ieper, Stadsarchief,
Stadsrekening 1 april
1551-31maart1552
n.s, f" 34. La musique
au Pays-Bas avant Ie
X!Xe siècle, in Annales de la Société
d'Emulation, 3e serie,
T.VII, Bruges 1872.

We kunnen dus stellen dat er tussen de Broederschap van het
H. Sacrament, de koorzanggroep, de hogere school en het
rederijkersmilieu veel affiniteiten bestonden. De zangleraar
was echter niet ondergeschikt aan de meester van de hogere
school. Hij nam een zelfstandige positie in.
Zangscholen voor de opleiding van koorzangers waren er ook
in Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Menen. In Ieper werd
het zang- en muziekonderricht omstreeks 1555 verzorgd door
meester Gillis Bracket, een tijdgenoot van Thoussain Femery.
Van 1551tot1555 ontving Bracket een jaarlijkse stadstoelage
van twaalf pond parisis, voor de neersticheyt ende diligence by
hem ghedaen in t exerceren vande musyke, zo in t leeren ende
instruweren vande kinderen. Omdat hij ook missen en motetten componeerde, werd hem in 1552 een drievoudige vergoeding toegekend. 84
In Veurne was het zangonderricht blijkbaar facultatief en
betaalden de ouders in 1533 aan de zangmeester een jaarlijkse
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Fragment van de Matigheid, Pieter Brueghel de Oude, 1560.
Pentekening, Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen

retributie van twaalf schellingen parisis. Het zal wel zo zijn
dat men in alle zangkoren de fijnste kinderstemmen selecteerde.. 85
Pieter Brueghel de Oude liet ons in 1560 een eigentijdse voorstelling van een koorzanggroep na. Op de bijgevoegde illustratie zien we de koorzangers in volle actie onder het
decoratief baldakijn. De jonge koristen zingen de partituur
die op de koorlezenaar opgesteld staat. De cantor of zangmeester leidt de zang. Enkele oudere personen, voorzangers,

ment tusschen die van
Ste. Wouburghen ende
de l\'et, raeckende de
stedeschool ende salaris van den schoolmeester, (11-12 maart
1533): Voort ::.oo 11·ie
zyn kynderen wil zanck
ofte musiecke doen
leeren, die 11·ert hier
boven ghehouden den
::.anckmeestere jaerlyckx te gheven XII
schellen par is is, 1rel
verstaende dat ::.oo wie
::.yn kyndt te ::.anghe
niet zenden wil, die en
wert den ::.anckmeester
niet schuldigh, niet
jeghenstaende eenighe
privilegien, costume
ofte sententien ter
contrarie.

musici of instrumentalisten begeleiden de zang. Van links
naar rechts herkennen we de klassieke instrumenten van die
tijd: de fluit, de kornet, de hobo, de doedelzak, de klaroen en
het orgel, dat door een grote blaasbalg wordt aangedreven.
Om het verband tussen de koorzangers en het rederijkersmilieu te illustreren, tekende Brueghel hierbij aansluitend een
podium met eenvoudige toneelwanden, acteurs en toeschouwers.
W. Van Neylen en
A. Van den Dries,
Beknopte Geschiedenis
der Nederlandsche
Letterkunde, Lier,
1928, p. 48-49.
87 Jacobus Clemens
non Papa werd zo
genoemd om hem te
onderscheiden van de
priester-dichter Jacob
de Pape van Poperinge. Hij was als
zanger en zangmeester
werkzaam te leper, te
Brugge en te 's-Hertogenbosch. (ca.
1510-Diksmuide, ca.
1556).
88 P. De Baets,
Opgang en verval van
een Spaanse koopliedenfamilie in Vlaanderen: de Matanca
( J6e-18e eeuw), in:
Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis, 138
(2001), p. 243.
89 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1531-1573,
f" 122 v0 • Gheraemd
ende gheresolveert by
den heere, wetten ende
raden, dat men Baudewyn Yzard verclaeren
zal dat men hem ontseght zyn pensioen van
JIJ ponden grooten
siaers, hem te wederroupe gheconsenteerd,
ende dat zelve te
employeren inden pensioene van meester
Niclays Bazelis, ...
Actum den VIII in
april LXV voor paesschen (n.s. 1566).
90
Plechtige herdenking van belangrijk
Iepers componist Jacobus de Kerle. (leper
153112-Praag 1591),
in: Het Wekelijks
Nieuws, 20.09.1991.
86

Hoe de koorzanglessen verliepen en welke liederen men aanleerde en zong, kunnen we slechts vermoeden. De Nederlandse dichter Willem van Zuylen van Nyevelt liet in 1540 een
zangbundel verschijnen met een berijmde vertaling van de
psalmen van David. Deze eerste uitgave verscheen bij de drukker Simon Cock in Antwerpen. Het is een feit dat deze Souterliedekens of psalmliederen zeer in trek waren. 86
Later zorgde de Zuidnederlandse componist Jacobus Clemens
non Papa voor een driestemmige toonzetting van de Souterliedekens. 87 Dergelijke zangbundels werden allicht in de koorzanglessen gehanteerd.
Poperinge beschikte in de eerste helft van de l 6e eeuw ongetwijfeld over muzikaal talent. In 1543 werden enkele menestrelen uit leper en Poperinge in Brugge uitgenodigd om te
musiceren op een huwelijksbanket ten huize van Juan de
Mantanca, wolhandelaar, koopman van laken en consul van
de Spaanse handelsnatie. 88
De godsdiensttwisten betekenden een remmende factor voor
de beoefening van de kerkzang. Enkele honderden geraakten
in de ban van de nieuwe religie. Als gevolg van de religieuze
spanningen besloot het Poperings stadsbestuur in de raadszitting van 8 april 1566 tot de afschaffing van de koorzanglessen
in de Sint-Bertinuskerk. De weddetoelage van de priesterzangmeester of cantor Baulduyn Y saerdt werd geschrapt en
het voorziene budget van drie pond groten wilde men besteden als jaarwedde voor de stadsdokter Nicolas Bazelis. 89
Ook in Ieper beëindigde de zangmeester Jacob de Kerle zijn
activiteiten. Deze bekende componist was pas in 1565 in functie getreden. Na zijn ontslag vertrok hij naar Augsburg en
andere belangrijke centra om tenslotte aan het koninklijk hof
in Praag te belanden. 90
De traditie van de religieuze zang zat bij de bevolking zo diep
ingeworteld, dat de calvinistische hervormer Pieter Dathen
het noodzakelijk achtte hierin te voorzien. Zijn Psalmen
Davids ende andere lofsanghen, een slaafse vertaling van het
Franse psalter, zag het daglicht in 1566 en hij droeg het op
aan alle Vlaamse Gemeenten onder het Kruis. De psalmen, die
zijn volgelingen op gekende volksmelodieën zongen, kenden
een enorm succes.
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Het enthousiasme van de beweging was zo groot, dat een
groep van ongeveer honderdvijftig adepten op zondag 4
augustus 1566 in de vroege morgen psalmzingend uit Poperinge naar Ieper optrok. Een schare gelijkgezinden blies verzameling op de weide De Clarenbilck om er een preek te
beluisteren en om psalmen te zingen. 91
Ook de volgende dagen hield men in Poperinge calvinistische
processies. Christiaen Liebaert, die pas burgerlijk recht gestudeerd had, was promotor van de samenzang. Niettegenstaande hij reeds beëdigd was en het ambt van procureur
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ambieerde, begeleidde hij de predikanten door de straten van
de stad. Met een Diets Psalmboek in de hand dirigeerde hij
de samenzang in de processie. 92
Terwijl de reformisten nog op zoek waren naar een eigen profiel, gooiden radicale elementen alle oude kerkstructuren
overhoop. Op 14 augustus 1566 hadden ze het niet alleen
gemunt op beelden, sacramentshuisjes en doopvonten, maar
ook de accommodatie, het instrumentarium en de attributen
van de kerk- en koorzang dienden het te ontgelden.
Op 13 april 1567 werd paal en perk gesteld aan de verkoop
van verderfelijke boeken en onbehoorlijke liederen. Door een
stedelijke ordonnantie mochten de boekhandelaars enkel nog
boeken en liederen verkopen die de goedkeuring wegdroegen
van de centrale overheid. 93
In de drie Poperingse kerken liet men in november 1569 het
beschadigde koorgestoelte en de zitbanken ( siegen en lyzen)
herstellen. De kerkmeesters van de Onze-Vrouwekerk kochten een positief orgel met een beperkt aantal registers voor
een bedrag van 122 ponden, tien schellingen parisis. Een
orgelbouwer uit Ieper vernieuwde het orgelwerk van de SintBertinuskerk. Voor de restauratie en het decoratief buffet
telden de kerkmeesters 408 pond en twee schellingen parisis
neer. 94 Het praalgraf met marmeren lig beeld van Guilbert de
Ruple en zijn vrouw Anna Smemers in de linkerbeuk, dat
herinnerde aan de stichter van de H. Sacramentsgilde en symbool stond voor de dagelijks gezongen officies, bleef onherstelbaar verwoest. 95
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In 1568 kon men in de Sint-Bertinuskerk terug aanknopen
met de aloude traditie van de koorzang. In een stedelijke
ordonnantie eiste men, dat de kinderen van de stadsschool
naar de kerk kwamen met een oversloof of tabbaard, zoals
dit volgens aloude tijden vereist was.
Het dragen van een bovenkleed was trouwens een middel om
uniformiteit na te streven en het religieus cachet van de koorzang te benadrukken. In een stedelijke ordonnantie van 11
juli 1568 stelde de burgerlijke overheid, dat ze reeds herhaaldelijk gewaarschuwd had tegen de ongestichtigheid ende quade
manieren van jonge kinderen tijdens de kerkelijke diensten.
Enkel knapen van de Ghemeene Stedeschole (nieuwe benaming voor de vroegere hooghere scoole), vergezeld van de
schoolmeester, mochten het hoofdkoor in de Sint-Bertinuskerk betreden tijdens de preek, de hoogmis of de andere officies. Voortaan stelde de overheid de ouders en voogden van
kleine kinderen persoonlijk verantwoordelijk. Bij elke overtreding legde men een boete van vijf schellingen parisis op.
Het toezicht vertrouwde de stad toe aan de stadsschoolmeester, de kerkbaljuw en de gerechtsdienaars. 96
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Niettegenstaande deze liturgische bezorgdheid waren de misstanden blijkbaar moeilijk uit te roeien, vermits de proost en
de stadsmagistraat het nodig achtten op 13 juni 1574 dezelfde
onderrichtingen opnieuw aan de orde te stellen. 97
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In de oudst bewaarde stadsrekeningen van 1577 vinden we
meester Boulduyn Ysaerdt vernoemd als zangmeester en de
stuwende kracht van de koorzang en het vocaal onderricht.
Hij ontving een vergoeding van 36 pond parisis.
De muzikale interesse van het stadsbestuur was toen vrij
groot, want de koster Olivier Becque ontving eveneens een
officiële weddetoelage van 36 pond als organist. De musicus
Franchois Straceele, kreeg ook een financieel ruggesteuntje
van zes pond parisis voor zijn werk als componist of als solist
tijdens solemnele diensten. Tenslotte betaalde de stadstresorier achttien pond aan vier scha/meiers voor hun instrumentaal optreden op de toren van de Sint-Bertinuskerk tijdens de
drie dagen van de Vrije Jaarmarkt. Driemaal per dag bestegen
de stadspijpers de wenteltrap van de toren om de bevolking
en de vreemde kooplui te verlustigen.
Door de bezetting van de calvinisten in 1579 en de daaropvolgende invasies en plunderingen door vreemde troepen, was
Poperinge bijna totaal geruïneerd. Het verenigingsleven en de
religieuze activiteiten werden voor de tweede keer in de kiem
gesmoord.
Het is pas vanaf 1585 dat de katholieke restauratie op gang
werd gebracht. Terwijl de traditionele rederijkerskamers zich
nog niet volledig hersteld hadden, startte de Gilde van St.
Cecilia. De vereniging, die zangers en muzikanten groepeerde,
was blijkbaar een verlengstuk van de vroegere koorzang. De
musici beperkten zich tot het opluisteren van burgerlijke
plechtigheden en religieuze diensten.
Op 23 november 1585 vierden ze voor het eerst het feest van
hun patrones. Vanaf 1591 gaven ze kleur en klank aan de
jaarlijkse ommegang en aan de sacramentsprocessie. Aanvankelijk waren de instrumentalisten niet zo talrijk, vermits men
ook op de scha/meiers van Belle een beroep deed.
Tijdens de ommegangfeesten van 1611 voerde men het toneelstuk De historie van Sinte Cecilia op. De grootste verdienste
ging naar de tekstschrijver, componist en regisseur Pieter
Ellieul, die met dit treurspel en spektakelstuk een glansrijke
prestatie neerzette.
De jaarlijkse vernieuwing en de beëdiging van het stadsbestuur
ging steeds gepaard met een solemnele mis, die de Cecilianen
opluisterden. Dergelijke optredens verhoogden de reputatie
van het gezelschap. Heer Frans Senechal, pastoor aan de OnzeVrouwekerk, nodigde in 1612 de musiciens van de Sint-Berti-
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nuskerk uit om het kerkwijdingsfeest met zang en muziek te
omlijsten. De stadsrekeningen vermelden de namen van volgende musici: Anthoine Cappelle, Franchois Willems en Philips
vande Leene die een Duytsche cornette bespeelden. Ook Jan
Couvreur, koster van Sint-Bertinus, was lid van de gilde met
een instrument musicale. Vooral met de optredens tijdens de
Vrije Jaarmarkt oogstten de muzikanten veel succes.
De functie van zangmeester aan de Sint-Bertinuskerk bleef
heel het Ancien Regime behouden en de stad verleende elk
jaar een vergoeding voor het ambt. Volgende zangmeesters
vonden we in de stadsrekeningen vernoemd:
1555
1577
1607
1609
1611
1612
1663
1698
1709
1723
1747
1758
1795

mr. Thoussain Femery
mr. Bouldijn Y saerdt
hr. Anthoine De Hamel
hr. Rombout Dierick
hr. Nicolas Leschopier
hr. Hubertus de la Fontaine
mr. Anthoine Bouchier
mr. Robert Roberti
mr. Raphaël Inghel
hr. Franciscus Xaverius vanden Ameele
hr. Jan Baptist Huyghe
hr. Jean Baptiste Rammu (Rammini)
hr. Jan Baptist Lemoine.

De Graeuwe Susteren alleenelyck dochterkens /eerende
In een cleyn conventken van letter nonnen
Daer saten de susterkens by tvier en sponnen.

Anna Byns98
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Enkele grauwe zusters van het Sint-Catherinaklooster in SintOmaars vestigden zich vanaf 1413 in Poperinge. De baljuw
Jehan Collin rapporteerde op 7 november 1469 dat Poperinge
één klooster van grauwe zusters telde, bewoond door eenentwintig kloosterlingen. 99 Hierbij maakte hij geen onderscheid
tussen grauwe zusters van het Gasthuis en de grauwe zusters
penitenten van Sint-Jans. Hieruit kunnen we afleiden dat er in
1469 nog geen splitsing was en dat de zusters nog tot één
kloostergemeenschap behoorden.
Negen jaar later was de splitsing een feit, vermits er in de
stichtingsakte van de zeven getijden van de H. Sacramentsgilde in de Sint-Bertinuskerk op 5 augustus 1478, twee prebenden voorzien werden voor de zusters van St.-Jan en twee
voor de hospitaalzusters. 100
Beide kloostergemeenschappen handelden autonoom, vermits er in 1483 in Wisebecque een algemeen kapittel werd
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gehouden voor de grauwe zusters van het hospitaal, waarop
de gasthuismoeder Maria Dors van Poperinge aanwezig was.
Daar werden nieuwe statuten opgelegd en richtlijnen verschaft voor de ziekenzorg buitenshuis. 101
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In tegenstelling tot de gasthuiszusters zullen de zusters-penitenten van Sint-Jan zich na de splitsing aan andere taken
toegewijd hebben. De historicus E.H. J. Opdedrinck, in zijn
beschrijving van het klooster van de zusters-penitenten, vermeldde dat ze zich toewijdden aan het verplegen van krankzinnige dochters en vrouwen van hogere stand en het onderwijs
aan de jeugd. 102 Om zijn bewering te staven verwees de auteur
naar een document uit de 1se eeuw met volgende inhoud:
nadat de kloosterzusters door de commissarissen van de
Franse Republiek aan de deur werden gezet, richtten ze in
1797 een verzoekschrift tot de administrateur van het Département de la Lys om tot hun klooster te mogen terugkeren.
Bij dit schrijven was een verklaring gevoegd, getekend door
talrijke burgers van de stad, die bevestigden dat de zusters
sedert onheuglijke tijden een kostschool hielden binnen de
kloostermuren, en dat zij ook buiten het klooster onderwijs
aan burgermeisjes verstrekten. 103 Dit document, dat in het
kloosterarchief berust, is uiteraard nog geen bewijs dat zij
reeds in de 16e eeuw school hielden.
We zochten enkele analoge gevallen op, waaruit blijkt dat
andere kloostergemeenschappen van dezelfde orde wel degelijk onderricht verstrekten.
Op 12 oktober 1477 richtte Louis X, koning van Frankrijk,
een verzoekschrift tot het stadsbestuur van Doornik om de
zusters penitenten terug te integreren nadat de procureur des
konings van deze stad een verbanning uitsprak tegen deze
kloostergemeenschap. Uit de oorkonde blijkt dat deze zusters oorspronkelijk uit het moederklooster van Sint-Omaars
afgevaardigd werden pour instruire, apprendre et conduire104.

De kloosters van de grauwe zusters kenden voor de 16e eeuw
een ruime verspreiding in ons land, waar onderwijs werd verstrekt.
In Oudenaarde werd een Janneken Crupenninck bij de grauwzusters opgevoed. Een Calleken van Huddegem ging in 1511
eveneens bij de zusters in de leer. Zij beschikte over een gebeden boek waarin het confiteor en de ::even psalmen afgedrukt
stonden. Tussen 1546 en 1549 woonde Janneken Skants uit
Kruishoutem eveneens bij de zusters in. Zij leerde le::en in den
bouck en lymvaet naeyen.
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Via een onderwijsakkoord te Veurne in 1533, weten we met
zekerheid dat er aldaar onderwijs werd verstrekt door de
graeuire susters, alleenelyck dochterkens leerende. 106 We mogen
allicht aannemen dat dit eveneens het geval zal geweest zijn
in Poperinge.
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Ook de grauwsusteren in Wervik zouden reeds in de 15e eeuw
aan gegoede burgermeisjes onderwijs hebben verstrekt. 107
Andere bronnen vermelden eveneens dag- en kostscholen bij
de grauwe zusters in Izegem en in Komen, respectievelijk
vanaf 1425 en 1455. ios
Tenslotte vermelden we de grauwzusters van Sint-Michiels in
Gent, die in de l 6e eeuw eveneens school hielden voor meisjes.
Vermoedelijk waren deze zusters eveneens overgekomen uit
het Sint-Catharinaklooster in Saint-Omaars. Ook de zusters
van Poperinge waren in de 14e eeuw uitgestuurd door dit moederklooster.109
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Het tot op heden oudst gekende gegeven dat de grauwe zusters in Poperinge de opleiding van jonge meisjes verzorgden,
dateert van 27 oktober 1507. Na het overlijden van de vader
werd Adrianeken, het minderjarig dochtertje van Marie Van
der Beke, weduwe van Jacques Busscop, opgenomen in de
kloostergemeenschap van de Grauwen Zusterhuuse van Sent
Jans te Poperinghe. Adrianeken ontving onmiddellijk het
kloosterkleed. Op 16 juni 1507 werd voor de opleiding bij de
monialen 24 pond parisis betaald uit de nalatenschap van de
vader. 110
We stellen vast dat de opleiding van weeskinderen omstreeks
deze tijd ook plaatsvond bij de broeders franciscanen in Ieper.
Henri Van Den Berghe, het minderjarig zoontje van Chretien
werd opgenomen bij de Grauwe Broeders. In een akte van 18
juni 1507 werd een bedrag voorzien, bestemd als schoolgeld.111
Het is bijgevolg duidelijk dat we de schoolmatressen niet alleen
moeten zoeken onder de vrouwen van klerken, ambachtslui
of vrome begijnen, maar eveneens in de rangen van de zogenaamde tertiarissen van de franciscanerorde. 112
In de reeds geciteerde stedelijke ordonnantie van 1538 in
Poperinge, liet men het onderwijs van de grauwe zusters buiten beschouwing, Ze werden niet uitdrukkelijk vernoemd. In
het onderwijsakkoord van Veurne werden de zusters wel vermeld. Aan de meester van de hogere school betaalde de communauteit een jaarlijkse symbolische bijdrage van slechts
twaalf schellingen parisis. Deze uitzonderingsmaatregel werd
toegepast, vermits de zusters enkel onderwijs aan meisjes verstrekten. Op deze wijze moedigde men het niet-gemengd
onderwijs aan, . .. omme dieswille dat het betaemelyck es, dat
de knechtkens ende dochterkens verscheeden ter schoole gaen.
Na de gewone basisopleiding in de huiskring of in de cleyne
scholen genoten sommige meisjes naar gelang van de sociale
status, een opleiding bij rijke burgers of in een kloosterschool.
Enkel de gegoede burgerij en de adel konden een beroep doen
op een huisleraar om hun dochters een hogere vorming te
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Titelpagina van het geschrift over de vorming van de christelijke vrouw
De institutione feminae christianae, Antwerpen 1524.
geschreven door Juan Luis Vives ( 1592-1540).

verstrekken. Het was vooral dank zij de Spaans-Nederlandse
humanist, Juan Luis Vivès, pedagoog en gewaardeerd sociaal
hervormer, dat de opvoeding en de vorming van jonge meisjes
centraal werden gesteld. In 1524 verscheen zijn De institutione
feminae christianae, een standaardwerk gewijd aan de opvoeding van de christelijke vrouw. Met dit traktaat was Vivès de
eerste die dit onderwerp volledig behandelde. 113
Toen Filips II in 1549 als kroonprins een staatsiebezoek aan
onze streek bracht, maakte het contact met het Nederlandse
volk een diepe indruk op hem. Vincent Alvarez, die tot zijn
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gevolg behoorde, noteerde in zijn dagboek dat vrijwel iedereen, zelfs vrouwen, kon lezen en schrijven. 114 Ook onze Poperingse dochters zullen hierop geen uitzondering gemaakt
hebben en opleidingskansen hebben genoten.
De culturele opgang werd voor het eerst afgeremd door de
godsdienstberoerten. Het convent van Ste Franchois ordene
ontsnapte evenmin aan de beeldenstorm. Op 14 augustus 1566
richtten de calvinisten in de kloosterkapel heel wat schade aan.
De inventaris van de vernielingen vermeldt o.a. een beeld van
Ste Catheryne. 115 Deze heilige genoot vooral in onderwijsrnid<lens een intense verering. Zij vertegenwoordigt niet alleen het
contemplatieve leven, maar men vereerde haar ook als patrones
van leermeesteressen en meisjes-scholieren. Meestal stond ze
op schilderijen staande afgebeeld, als een lerares, met een boek
in de hand, symbool van haar kennis. 116 De verering van St.
Catherine, alsook de symboliek en de iconografie van dergelijk
beeld, kunnen bijgevolg eveneens een aanwijzing zijn dat de
grauwe zusters onderwijs aan meisjes verstrekten. 117
Gevolg gevend aan de richtlijnen van de provinciale synode
van Mechelen richtten de clerus en het stadsbestuur in 1570
in Poperinge zondagsscholen in voor kinderen die de dagschool niet konden volgen. In verband met de opvoeding van
meisjes verstrekte de synode van Mechelen volgende onderrichtingen: als de omstandigheden het toelieten, dienden jongens en meisjes afzonderlijk onderwezen te worden. De
meisjes behoorde men te stellen onder het toezicht van eerbare vrouwen. Zij waren trouwens meer geschikt om hen een
behoorlijk onderwijs te verstrekken. 118 Coëducatie was dus
uit den boze. In 1573 en het jaar daarop ontvingen de grauwe
zusters in Ieper een vergoeding van vierentwintig pond parisis
omdat ze gedurende heel het jaar zondagsschool hielden. 119
We kunnen allicht aannemen dat de grauwe zusters van St.Jans zich eveneens hebben toegewijd aan de catechisatie, het
leren lezen en schrijven in de pas opgerichte zondagsschool.
Door de nieuwe godsdienstonlusten en de politieke wisselvalligheden kende de kloostergemeenschap van 1577 tot 1584 op
religieus vlak een periode van diep verval. Zuster Cathelyne
Pycavet moeder vande grauwe zusters binnen der stede van
Poperinghe by St.-Jans verkocht op 7 oktober 1577 met assistentie van Pieter Christiaen twee ghemeten ende drye vierden,
alsook 20 roeden zayland in twee sticken ligghende in den Edewaerthoek aan Clays Merlevede voor de som van 12 pond
groten. 120 Allicht wilde zij een deel van de kloosterbezittingen
te gelde maken, vooraleer deze door de calvinisten werden
geconfisqueerd.
Tijdens de vestiging van de calvinistische republiek van 1579
tot 1582 in onze stad, werd het klooster vermoedelijk niet
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opgeheven. In de confiscatielijsten van de calvinisten werd het
klooster trouwens niet onder sekwester geplaatst. De calvinisten maakten alleen aanspraak op de cijns die het klooster
aan de proosdij diende te betalen, nl. van 108 roeden land,
waarvoor de stadsschepen Willem de Rycke eenenveertig
schellingen en tien penningen parisis neertelde. 121
Zuster Cathelyne Picavet was van gegoede familie. Haar moeder, weduwe van Jan Picacet hield een leen van de proosdij.
Dit leen was gelegen in de Mesenstraat met een boomgaard
van vier gemeten. Dit leen werd door de calvinisten geconfisqueerd in 1579.
Vermits men de catechisatie verbood, zullen de zusters zich
niet meer gewijd hebben aan het katholiek onderricht of het
onderwijs in de zondagsschool, maar kunnen ze andere taken
aanvaard hebben. In Ieper bleven de grauwe zusters tijdens
het calvinistisch bewind in 1580-1581 werkzaam. Zij onderschreven een conventie met het stadsbestuur betreffende het
onderhoud en de zorg over krankzinnige meisjes, waarvoor
ze dan ook bezoldigd werden. 122 Het is niet uitgesloten dat de
grauwe zusters in Poperinge ook dergelijke opdrachten aanvaardden. In de l 8e en l 9e eeuw wijdden ze zich ook toe aan
de verpleging van krankzinnige dochters en vrouwen.
In 1583 werden de kloostergebouwen en de inboedel in de
Bruggestraat door het Iepers calvinistisch garnizoen zwaar
beschadigd. 123 Intussen zullen de zusters zoals veel andere
burgers hun toevlucht genomen hebben tot veiliger oorden.
Na de bevrijding van de stad door de legers van Alexander
Farnese kwamen de zusters zich opnieuw nabij de Sint-Janskerk vestigen en wisten zij zich weerom dienstbaar te stellen
aan de Poperingse bevolking. Op 28 januari 1585 werd bijvoorbeeld aan Zuster Kathelyne Pycquavet, moeder vander
Susterhuuse een bedrag van 27 ponden parisis overhandigd
voor levensonderhoud, verzorging en opvoeding van de minderjarige dochter van de overleden weduwnaar Pieter
Metsu. 124 Weeskinderen werden in de l 6e eeuw aan particu121 Brugge. Stadsarchief. Oud archief,
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liere personen toevertrouwd. Sommige weesmeisjes vonden
allicht in deze beroerde tijden een veilige haven bij de zusters.
De kloosterlingen zullen niet alleen gezorgd hebben voor de
materiële behoeften van deze weeskinderen, maar ze zullen
eveneens ingestaan hebben voor de godsdienstige vorming,
voor opvoeding en onderwijs. Naast het elementaire schoolonderwijs zullen de meisjes ook vrouwelijke handwerken hebben aangeleerd, zoals naaien, borduren, wassen, spinnen en
later ook kantklossen.
Het kloosterleven ging voortaan zijn gewone gang. Naar oude
gewoonte namen de zusters vanaf 1586 weerom deel aan de
processies van sacramentsdag en de ommegang. Het stadsbestuur betaalde hen een presentiegeld. 125
Zuster Kathelyne Pycquavet stierf vermoedelijk omstreeks
1590, want de zusters vroegen aan de kloostergemeenschap
in Wervik of zij een zuster beschikbaar had om overste te
worden. Jeanne Taccoen, overste in Wervik (1590-1610),
stuurde zuster Barbe, die vermoedelijk de functie van overste
bekleedde.
125

Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekening
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J. Opdedrinck, o.c.,
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Blijkbaar was er toch een en ander verkeerd gelopen in het
klooster in verband met orde en tucht. Mede door het contrareformatorisch optreden van de geestelijke overheid, voerde
men in de kloosters ook hervormingen door. Noë! Lefebvre,
overste in Wervik (1610-1612), stuurde zuster Marie Ségon,
samen met twee andere zusters naar Poperinge om er de
kloostergemeenschap te leiden en om er de orde te handhaven_ 126

Het klooster van de grauwe zusters nam vanaf 1610 een hernieuwde start. Vooral meisjes uit de burgerij en uit het adellijk
milieu vertrouwde men toe aan de kloosterschool. Het recruteringsveld strekte zich uit tot Armentiers, Rijsel, St.-Omaars
en Duinkerke. Ze kwamen om zich te oefenen in de Franse
taal en andere verfijnde omgangsvormen, in afwachting dat
de ouders een geschikte huwelijkspartner vonden. Sommige
meisjes voelden zich geroepen tot het kloosterleven en na het
noviciaat werden ze vaak op zeer jeugdige leeftijd tot de professie toegelaten. Aan het klooster verpandden ze hun hart
en hun bruidsschat en legden ze de drie kloostergeloften af.
Zuster Marie Ségon, overste van 1611tot1629, leidde aldus
haar communauteit tot een verheven geestelijke en materiële
bloei. 127
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De aerme schole (1542)
Hij leent den heere,
die den armen bermhertigheid doet

en Hy :al hem syn 1reldaed vergelden.
Kan. F. Proventier 12 8
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Ieper was een van de eerste steden in Vlaanderen, waar men
de armenzorg officieel reglementeerde. Op 3 december 1525
publiceerde de Ieperse magistraat een ordonnantie, waarbij
alle hulpverlening door de Ghemeene Beurse diende te geschieden. Voortaan verbood men de bedelarij. Men richtte arbeidsplaatsen op voor de behoeftige lui. Een school voor arme
kinderen kwam tot stand. 129 De schoolmeester van de armenschool in Ieper was in 1528 meester Adriaen Claus. 130 Voor
Poperinge zijn geen namen bekend.
Omstreeks 1516 nam de stad Brugge de zorg op zich over de
Bogardenschool, een school met internaat en externe behoeftige jongens. 131 Dergelijke initiatieven kregen de aandacht van
de grote humanistische pedagoog Juan Luis Vivès, die in
opdracht van de stad Brugge, op 17 maart 1526 zijn De subventione Pauperum of Hulpverlening aan de armen, liet verschijnen. Vivès kreeg aldus niet alleen een groot aanzien op
gebied van onderwijs en didactiek, 132 maar ook om zijn ideeën
in verband met sociale hervormingen.
De ideeën van Vivès en de ordonnantie van Ieper kenden in
het humanistisch milieu heel wat aanhangers. De priesterdichter Jacob de Pape van Poperinge, 133 alsook Christian Cellarius, dichter en schoolrector in Sint-Winoksbergen, 134 waren
er fervente aanhangers van. De bedelorden, die het als een
aanslag op hun prerogatieven ervoeren, en niet konden dulden
dat het beleid van de armenzorg in handen van de wereldlijke
autoriteiten terecht kwam, verzetten zich hardnekkig. 135
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Geïnspireerd door het traktaat van Vivès, verkondigde keizer
Karel V op 7 oktober 1531 een edict, waarbij de gemeenten
de armenzorg dienden te centraliseren. Aan alle steden en
dorpen beval hij de liefdadige fundaties in één gemeenschappelijke beurs te verenigen onder het toezicht van de magistraat. Bovendien werd de verplichting opgelegd de kinderen
van de aermen, die eertijds van de bedelarij leefden, ter schole
te stellen, ofte tot een ambacht. 136
Deze hernieuwde armenzorg kwam eveneens in Poperinge tot
uiting, onder meer door het oprichten van een aerme schole.
Wanneer men deze school heeft opgericht, is ons niet bekend.
Een stedelijke ordonnantie van 11 december 1542 leert ons,
dat deze school door de hulpkas van de dismeesters werd
onderhouden. 137 In deze geprivilegieerde school verstrekte
men een algemene basisvorming. De school was een caritatieve onderneming.
De ouders die steun behoefden van de disch konden er hun
kinderen sturen en dienden geen schoolgeld te betalen. Dit was
ook het geval in Veurne, waar de dismeesters van St.-Walburga
zorgden voor de schoolbehoeften van de schamel kynders. 138
Voor de behoeftige kinderen werden in Poperinge eveneens
maaltijden bereid. De dismeesters bevonden zich blijkbaar dikwijls in financiële moeilijkheden, vermits de stad telkens het
deficit ten laste nam. 139 De stad wierf vier mannen aan om de
voedselbedeling te verzorgen, zoals de dismeesters reeds eerder
deden. Om de stads bijdrage te beperken, legde de stad volgende
onderrichtingen als experiment op: Alle vrydaeghe ende zaterdaeghe achternoene, zal men doen ommegaen twee aerme kinderen uytter schole met een overs/op an, rondomme de stede, omme
d aelmoesen vande goede lieden, met een ghesloten busse. De
opbrengst van de geldinzameling diende telkens in de handen
van de dismeesters afgegeven te worden.

De kinderen droegen dus bij deze gelegenheid een overs/op als
uniform. Dit kledingstuk was vermoedelijk een keerle, tabbaard of lang bovenkleed. Volgens een ordonnantie van de
keizer behoorden bedelaars goed herkenbaar te zijn. Aermen
levende up aelmoessen moeten draghen een maerck ofte lyckteecken op haere tabbaerden.. 140
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Ook in Brugge werd een beroep gedaan op het privé initiatief
en zaten de scholieren van de Bogardenschool sondaghs ende
des heylighen daeghs met de bussen uut voor de kercke. De
praktische beoefening van de armoede werd blijkbaar als
opvoedend beschouwd.
Na het experiment in Poperinge, dienden de dismeesters verslag
uit te brengen bij de magistraat. Dan zou men zien of men de
armenschool ook zonder stadsfinancies in stand kon houden.
Zeger van Male, gouverneur van de Bogardenschool in
Brugge, vermeldde in zijn dagboek in 1550 welke spijzen men
aan de arme kinderen voorschotelde: hutsepot van iroortelen
ende rapen in houten platteelkens, harweten ende platte boonen
omme pottaigie te makene en driemaal per week ossen-ofte
coyenvleesch in hutsepot gecapt, maar ookfruyt, fyghen, rosynen, eyeren, melck ende kernemelk.
In Poperinge plaatsten de dismeesters allicht ook dergelijke
gerechten op de spijskaart van de armenschool. Dat dit de
klassieke samenstelling was van het voedselpakket blijkt uit
volgend studentenlied van die tijd:
Uit een beschrijving van de Bogardenschool kennen we eveneens het leerpakket van dergelijke armenscholen. De kinderen
leerden er de Pater Noster, Ave Maria, Credo in Deum ende
Spiritum, ende voort dat warachtich kersten gheloofve, naer d'
institutie van ons Moeder der Heilighe Kercke. Verder leerden
de kinderen ook lesen en scryven vande Vlaemsche taele.
De behoeftige kinderen, die voorheen leefden op rabauirerie
(bedelarij) en zich vaak als ledighghangers door het leven
sleepten, werden door het keizerlijk edict van 7 oktober 1531
met een bijzondere zorg omringd. Om de jongens in de beste
omstandigheden te laten studeren, trof men nog andere materiële voorzieningen. De dismeesters dienden de behoeftige
kinderen te voorzien van de nodige kledij, voor zover de caritatieve bijdragen van de bevolking voor dergelijke uitgaven
volstonden. Ook aan de hygiëne behoorden de verantwoordelijken de nodige aandacht te besteden. De arme kinderen
diende men te doen reynighen ende cuusschen vander vulicheyt,
om de invasie van epidemieën te verhinderen.
Kinderen met een bijzondere intellectuele aanleg, die in onze
stad de armenschool beëindigden, werden tot de grote school
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toegelaten, zonder het gewoon schoolgeld te moeten betalen.
De gemeenschap droeg solidair bij tot de kosten. 141 Zeer
begaafde scholieren konden met behulp van een studiebeurs
hun studies aan de universiteit voltooien. In de 1se eeuw studeerden twee stadsgenoten, Michaël de Poperinghes en Egidius Jannet aan de Leuvense universiteit, waar ze als pauper
stonden ingeschreven. 142
Andries de Buckere, voogd van Mahieuken, het kind van Jan
de Pours, kreeg op 8 augustus 1564 de toestemming van het
stadsbestuur om zijn beschermeling in Leuven in te schrijven
aan de faculteit van de rechten of voor een andere studierichting. Vermits de knaap op kosten van de gemeenschap studeerde, diende de voogd elk jaar verslag uit te brengen in de
schepenkamer over de gemaakte onkosten en de vordering in
de studies. 143
Vanaf 1570 werd er een nieuwe vorm van onderwijs voor kinderen van behoeftige ouders in het leven geroepen. Gevolg
gevend aan de instructies van het provinciaal concilie van
Mechelen werden op elke parochie zondagsscholen ingericht.
Kinderen die tijdens de week tewerkgesteld werden, konden
er de catechismus aanleren. Lezen en schrijven behoorden
ook tot de activiteiten. Deze onderwijsvorm wordt in een
afzonderlijke studie belicht onder de titel Catechisatie en wndagsscholen in de l 6e eeuw.
De ambachtelijke opleiding

141 Poperinge, Stadsarchief 467, Register
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Als hy nu daer is ghecomen,
en voor leerkindt aenghenomen ,
Hanske ::iet het noch niet al,
Wat aen hem ghebueren ::.al.

Naast de reeds geciteerde vormen van onderwijs, bestond er
ook een buitenschoolse ambachtelijke opleiding, die niet
onder de bevoegdheid van de schoolrector van de Hoghere
schoole viel. Ze stond onder het toezicht van de dekens en de
gouverneurs van de ambachtsgilden.
Wie een ambacht wilde leren, kon zich als leerling aanbieden
bij een meester in het vak. Er werd een leercontract in tweevoud opgesteld, waarbij de meester zich verbond de knepen
van het vak bij te brengen gedurende een overeengekomen
termijn en tegen een vooraf betaald bedrag.
Kende de leerling zijn vak, dan kon hij na het afleggen van
een proef zich als gezel of cnape engageren. De gezel die na
verloop van tijd zijn vakbekwaamheid bewees kon zich als
meester vestigen, als hij hiertoe financieel bij machte was.
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Ter illustratie schrijven we in bijlage een leercontract over,
gesloten tussen de meester-wever Jacob Borry en vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de dis en het gasthuis, in
1554. Jacob Borry aanvaardde de opleiding te verzorgen van
Casin de Bert, zoontje van Christiaen. Rekening houdend met
de jeugdige leeftijd van het knaapje stelde men de duur van
de opleiding tot wever en scheerder op zes jaar. Gezien de
financiële tussenkomst van de stad, de dis en het gasthuis,
handelt dit contract over de opleiding van een behoeftige
knaap of een weesjongen. 144
162

Op 15 juli 1564 ontfermde de overheid zich over de zeven
kinderen van Karel Meerschaert. Het stadsbestuur, de dis en
de gasthuismeesters namen elk een kind ten laste voor onderhoud. De vier oudste kinderen werden door de dismeesters
bij ambachtslieden uitbesteed om er een beroep aan te
leren. 145
Reeds op 7 oktober 1531 beval Keizer Karel V dat de kinderen van de armen zullen ter scholen ghestelt worden om een
ambacht oft ander negociatie te leeren. 146 De uitbesteding van
een leerjongen regelde men steeds contractueel. De patroon
verbond zich het kind gedurende de gehele tijd in zijn huis op
te nemen en als zijn eigen kind volledig te onderhouden. De
gewone voorwaarden van een leercontract lagen vastgelegd
in de keure van elk ambacht. Het contract stelde men steeds
in tweevoud op. 147 De duur van de gewone opleiding was
afhankelijk van het gekozen beroep. In 1565 voorzag men
voor het weefambacht twee jaar opleiding. 148 De opleiding
tot voller duurde in 1542 een jaer lanc 149 en in 1553, in volle
crisistijd, kon een versnelde opleiding van drie maand volstaan.150
De meester die een leerjongen aanvaardde, diende dit vooraf
te melden aan de gouverneurs van het ambacht. 151 Ook het
inschrijvingsgeld dat de ouders aan het ambacht betaalden,
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stond in de keure vermeld. Voor het aanleren van het vollersambacht betaalden de ouders in 1553 bij inschrijving twaalf
schellingen parisis en nogmaals hetzelfde bedrag bij het voleindigen van de opleiding. 152 In 1593 waren de entree- en uitgangsgelden reeds verdubbeld. 153 Bij het weversambacht
betaalde de leermeester-wever de som van tien schellingen
parisis. De ouders of voogden telden daarbij nog twintig
schellingen neer. 154
Tijdens de scholing deed de leerling weinig theoretische kennis op. Een ambacht leerde men al kijken en nadoen. Beroepsfierheid, geduld en werkzaamheid leidden tot succes. Alle dage
een draadje gesponnen, is alle jare een hemde gewonnen, werd
als levenswijsheid op de kinderen ingeënt.
De leerling was verplicht de voorgeschreven leertijd te respecteren.155 In tijden van laagconjunctuur kon hij evenwel de
overeenkomst beëindigen mits een opzeg van drie maand en
het betalen van het leergeld. 156
Trapweefstoel, afgebeeld in het Iepers Keurboek (14e eeuw),
waarbij drie bewerkingen werden voorgesteld. De vrouw beoefende het scheren van de ketting. De meester hanteerde het
schietspoel. Hij werd bijgestaan door de gezel. De leerjongen
wond het garen op een klos met de spoelmolen.
De gouverneurs van het ambacht hielden nauwlettend de
gedragingen van de leerlingen in het oog. De leerlingen die
laeckenen ende bayen ter halle brachten, ondergingen een
strenge afstraffing als ze de regels van de welvoeglijkheid overtraden. Lopen, roepen of vechten in de lakenhalle was ten
strengste verboden. 157 Op weg naar de lakenhalle, dwars door
de kerk lopen met een lading laeckenen, om aldus een grotere
omweg rond het kerkhof te vermijden, werd niet geduld. 158
Wie de officieren of de gouverneurs van het ambacht beledigde, kreeg een boete. 159 Het naakt rondlopen in de werkdat een leerlinck in
tyden van noode, mach
bevrydt ::yn by gratie
binnen drl'e maenden,
behoude,;s nochtans
het recht te betaelen.
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plaatsen van de vollers was een slechte gewoonte en zeker niet
bevorderlijk voor de goede zeden. De vollers dienden voortaan hun ambacht uit te voeren in behoorlijke kledij, met een
schortecleet of toch minstens met een behoirlick schamelcleet
aan. 160 . Knaapwevers die op zoek waren naar werk, mochten
op de clapbancken geen plaats nemen, maar behoorden op de
markt te staan of rond te wandelen tot een werkgever hen
aanwierf 161
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De leerjongens en de gezellen werden door een reeks arbeidsvoorwaarden beschermd. De drapeniers dienden hun getouwen aan de straatkant op te stellen, om een vlugge controle
van de arbeidsomstandigheden mogelijk te maken. 162 Nachtwerk of weven met kaarslicht was verboden. 163 Tijdens de
vorstperiode was elke weefactiviteit verboden. 164 Op zon- en
feestdagen legde men eveneens het werk neer. 165
Welk waren de toekomstperspectieven van de leerlingen die
het weversambacht leerden? De draperieproductie kende in
Poperinge een gestage neergang. In 1517 waren er nog bijna
400 getouwen in werking, 166 maar in 1554 was het aantal
weeftoestellen gedaald tot veertig of vijftig. 167
Een groot aantal lakenhandelaars, scheerders, wevers, vollers
en andere dagloners verlieten de stad, op zoek naar werk. 168
Vooral Nieuwkerke, Belle en Hondschote waren aantrekkingspolen. Als gevolg van de economische crisis werden onze
meest ervaren arbeidskrachten afgeroomd.
Voor leerlingen en gezellen werd het steeds moeilijker om het
meesterschap te verwerven. Veelal bleven ze in dienst van een
gevestigd meester. Wie het dan toch tot meester-wever bracht,
kon zich zelden tot zelfstandig producent optillen, vermits de
kandidaat onvoldoende kapitaalkrachtig was om zijn eigen
weefgetouw te kopen, om grondstoffen aan te schaffen 169 of
160
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om loonarbeiders in dienst te nemen. Mits een degelijke borg
leende de stad enkele getouwen uit, 170 maar veel arbeidsgezellen en leerlingen bleven voorbestemd om heel hun leven loonarbeider te blijven. Hun sociale positie was weinig
benijdenswaardig, vermits men het loon van de wever zo laag
mogelijk hield om aan de concurrentie te weerstaan. 171
Van 1580 tot 1590 was de economie totaal ontredderd. In
1593 was de situatie al dermate verbeterd dat er reeds 94 weeftoestellen in gebruik waren. 172 Het fijne laken werd echter niet
meer ghedrapiert. Onze wevers produceerden nog enkel bayen,
een goedkoop en grof weefsel dat voor het vervaardigen van
onderklederen was bestemd. In 1603, in het zicht van een
nieuwe dageraad, stond de magistraat nog steeds aan de
klaagmuur, omdat men nu ter tyt zeer luttel cnaepen vynt die
t ambacht van de weverie doende zyn. 173
Ook de gevestigde meester-wevers in een klein bedrijf, kregen
het steeds moeilijker om zichzelf te bedruipen, vermits zij op
hun beurt in de wurggreep van kapitaalkrachtige kooplui of
drapeniers zaten gekneld. Dit was o.a. ook het geval in 1552
met de wever Jan de Labeau die van de magistraat de toelating
verkreeg om zijn onroerend goed in pand te geven, naar aanleiding van een contract voor wollevering dat hij met Francisco
de la Pena, handelaar van de Spaanse natie in Brugge, had
gesloten. 174 Zijn hunker naar sociale hervormingen dreef hem
in de armen van de calvinisten. Omwille van zijn godsdienstige
en politieke overtuiging werd hij in 1567 samen met zijn echtgenote door de beroerteraad van Alva uit stad en land verbannen.175 De meubels van Jan de Labeau werden verkocht. Zijn
woning in de Peperstraat, die met een hypotheek was belast,
alsook zijn huisjes in de Meesenstraete en aan de Cruuswech
van de O.L. Vrouwekerk prijkten op de confiscatielijst. 176 Als
een totaal berooid man ontvluchtte hij de stad. Meer dan honderd medeburgers deelden zijn tragisch lot.
Als voorbeeld behandelden we de opleiding tot voller en
wever. Uiteraard waren er nog andere aanverwante ambachten, zoals cammers, scheerders en verwers. Onze stad telde
eveneens bekwame temmerlieden, metsers, deckers, smeden,
huidevetters, schoenmackers, hackers en parmentiers. 177

De Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562)

Op 6 november 1561 kwam de abdijraad in kapittel bijeen in
Sint-Omaars. Abt Gerard d'Haméricourt (1544-1577) en de
religieuzen beslisten, aan de stad Poperinge een ruime woning
te schenken, die op de Oude Markt gelegen was. Deze woning,
die steeds als herberg gefunctioneerd had, droeg als naambord: De Wildeman. Ze was een van de belangrijkste trefpunten van handelsreizigers en kooplui in onze stad.
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De akte van overdracht werd op 30 november 1561 verleden.
Hierin werd de schenking gesitueerd aan de oostzijde van de
Oude Markt, tussen de woning en de bakkerij van de stadsschepen Danneel Canin (Canen) en de banken van de vismarkt. Het drank- en spijshuis was gelegen aan de oever van
de Schipvaert of de gekanaliseerde Vleterbeek. De schriftelijke volmacht om te handelen in naam van de abt en de kloosterlingen werd gegeven aan proost Lambrecht Davre
(1561-1562), die op 19 januari 1562 de eigendomstitel aan de
stadstresorier Pieter de Brievere overhandigde.
166

In de akte van overdracht werd gespecificeerd dat het stadsbestuur het huis De Wildeman diende in te richten als scha/asterie of schoollokaal, ter vervoerderynghe vande nerstighe
instructie ende ondenvysinghe hier naemaels by hare scoolmeester te doene dejonghe kinderen derselver stede. Daarnaast werd
gesteld dat de schoolmeester er mocht logeren, mits de jaarlijkse cijns of grondlasten aan de heer te betalen, zoals dit
sinds onheuglijke tijden gebruikelijk was. Tenslotte behoorde
de stadsmagistraat deze gift in herinnering te brengen bij elke
blijde intrede van een nieuwe abt in zijn heerlijkheid. Bij deze
uitzonderlijke gelegenheid diende de stad hem de waarde van
een paer capoenen of gemeste kippen in specie aan te bieden.
De schoolmeester diende als dankbare herinnering een Latijns
distichon of lofdicht te presenteren, waarin allusie gemaakt
werd op de lieberalyteyt vande ghifte. 178
Kort nadien vroeg het stadsbestuur de toelating om het huis
te verkopen. De stad had trouwens reeds op 16juni 1561 een
andere woning aangeschaft, die beter geschikt was als schoollokaal. De abt en de religieuzen verleenden onmiddellijk hun
toestemming tot de transactie. 179
In opdracht van het stadsbestuur verkocht de stadstresorier
Pieter de Brievere op 30 maart 1562 (n.s.) het huis dat de abt
als geschenk gegeven had. De woning werd aangekocht door
Jan van Loo, die er intussen zijn intrek nam, voor de som van
honderd pond groten. De helft van het bedrag betaalde hij
contant. Verder diende de koper jaarlijks een som van tien
pond groten neer te tellen tot volle betaling. Naast de gespreide
betaling bleef nog de gebruikelijke cijns te vereffenen: vijf
schellingen parisis per jaar voor de dis van de Sint-Bertinuskerk en tien denieren parisis aan de abt. Bij de verkoop viel
zes pond parisis als godspennynck of handgeld voor de pandverkoper of roeper ten laste van de bewoner. Bovendien
diende de kastelein ten eeuwighen daghe bij elke intrede van
een nieuwe abt een traktatie aan te bieden ter waarde van een
paar gemeste kippen. 180
Het stadsbestuur was blijkbaar van mening dat de herberg De
Wildeman niet geschikt was om als schoollokaal te dienen.
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Gezien het druk verkeer, de handelsactiviteiten en de ligging
van het nabijgelegen vismarktje, was de afwijzing gegrond.
Bovendien had de stad reeds op 16 juni 1561 een woning aangekocht die gunstiger gelegen was om als schoolhuis te dienen. De stadstresorier Jan Goduut had met autorisatie van
de burgemeesters en schepenen de transactie verricht. Het
betrof een ruime woning op de Nieuwe Markt (nu: Burgemeester Bertenplein), eigendom van Paschiene, de weduwe
van Jacob vande Goesteene. François Rondeel handelde als
voogd van de minderjarige kinderen van Jacob vande Goesteene.
De woning werd op de akte gesitueerd tussen de huizen van
Jan Hazebaert en Jacob Lodyck. Het erf strekte zich uit tot
aan de Singhele van de vaart. Deze eigendom moeten we bijgevolg situeren op de plaats van het huidig collegedomein. De
stad werd eigenaar van deze woning met een bod van 165
pond groten. Vijftig pond groten betaalden ze contant en de
rest met gespreide betaling van twee pond groten per jaar,
intresten inbegrepen. l81
Deze aankoopakte vermeldde geen bestemming. Het is echter
duidelijk dat deze woning voortaan als schoollokaal werd
gebruikt, want op 23 juni besliste het stadsbestuur, dat meester Jan Mazeman zal ghebruycken t gheheele huys daer hy nu
woond als gecocht tot een scholastrye. Hieruit kunnen we afleiden dat aan Mazeman de toelating werd verleend om het huis
verder te blijven bewonen en dat de stad de woning aankocht
om te functioneren als scholastrije. 182 De woning in de Vlamingstraat, die de stad in 1554 aankocht aan Jacob Beke,
voldeed blijkbaar niet meer als schoollokaal.

181
Poperinge, Stadsarchief 364, Register
van Halmen,
1556-1569, f" 196 v 0 •
(Zie bijlage 16)
182
Poperinge, Stadsarchief, 46, Register
van Resoluties,
1536-1573, f" 97.
183
H. De Laplane,
Les abbées de St. Bertin, T.11, p. 126.

De transactie tussen de abt van Sint-Bertijns en het stadsbestuur doet toch enkele vragen oproepen en verdient enige
toelichting. Sommige historici, o.m. de verdienstelijke H. De
Laplane, waren van mening dat de abt op 6 november 1561
een huis kocht en de woning daarna als geschenk aan de stad
overmaakte. 183 Het register van de Halmen met de registratie
van verkopingen maakt echter geen melding van een dergelijke aankoop door de abt en in het Groot Cartularium van
Sint-Bertijns werd hierover ook niet gerept. De datum van 6
november 1561 slaat terug op de bijeenkomst van het kapittel
in de abdij, waar beslist werd tot de schenking.
Gezien de schenking aan de stad plaatsvond na de razzia op
de kerkgemeenschap van de anabaptisten in januari en oktober 1561, moeten we de feiten situeren in het kader van de
interventies die door inquisiteur Pieter Titelmans en zijn
medewerkers van de Raad van Vlaanderen voerden. In het
register van Halmen stellen we vast dat enkele woningen en
landerijen verkocht werden als gevolg van een condamnatie
en dat sommige eigenaars zich gheabsenteert hadden buuten
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de stede en de heerlickhede van Poperinghe. We merken ook
dat enkele herbergen, trefpunten van de reformatoren, openbaar verkocht werden. We kunnen stellen dat de abt van SintBertijns de herberg De Wildeman niet aankocht, maar dat de
eigendom zomaar in zijn schoot viel, nadat de eigenaar door
de geloofsonderzoekers op de vlucht werd gedreven.
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De abt was trouwens gelijktijdig in het bezit gekomen van een
tweede drank- en spijshuis, nl. Sint-Joris, gelegen aan de
Steenbrugghe over de vaart en de Jperdam Coutere (nu stadhuis). Op 30 november 1561 verleende abt Gerard d'Haméricourt de toelating aan de proost Lambrecht Davre tot de
verkoop. Op 19 januari 1562 verkocht de proost de herberg
Sint-Joris aan Philips Biliau voor het bedrag van achtienhonderd Philipsgulden, onmiddellijk te vereffenen. 184
Ook een hoofstedeke, erfve ende catheilen op de Coutere aan
het Bordeelstraatje, viel onder de hamer. De abt gaf opdracht
aan zijn baljuw Nicolas van Langhemeersch om dit erf te
verkopen tot profijt van de abdij. Veel gegadigden waren er
op de openbare verkoopdag niet aanwezig, vermits Anthonis
vande Voorde op 1 juli 1562 het hoogste bod deed met slechts
vier ponden en tien schellingen groten. 185
We kunnen ook even peilen naar de intenties van vader abt,
toen hij de herberg De Wildeman aan de stad schonk om als
schoollokaal ingericht te worden. We mogen aannemen dat
deze eerbiedwaardige prelaat zeer verveeld zat met de geconfisqueerde bezittingen. Als wereldlijk heer over de stad en de
heerlijkheid Poperinge werd hij automatisch eigenaar van
verlaten eigendommen. De buit van de confiscaties van
gevluchte anabaptisten werd dan maar verdeeld tussen de
proosdij, de abt en de stad.
Naast zijn grote zorg voor het behoud van zijn heerlijke rechten ging zijn aandacht naar de grote beleidsopties van het
concilie van Trente, waarvan hij een drietal sessies had bijgewoond. Het concilie wilde vooral de misbruiken in de kerk en
de onorthodoxe opvattingen uitroeien. Met de schenking aan
de stad wilde de abt verhinderen , dat De Wildeman opnieuw
een trefpunt van hervormingsgezinden werd. Graag had hij
dan ook aan de woning een andere bestemming gegeven. Een
centrum tot algemeen nut kon allicht nog de openbare opinie
bevredigen. Bedenken we dat het gebeuren zich afspeelde in
een zeer woelige periode, een tijd waarbij de woede, de emoties en de innerlijke onrust van een verdrukt en getergd volk
losbarstten.
Dat Dom Gerard d'Haméricourt enkel aan onderwijshervorming dacht toen hij De Wildeman aan de stad schonk, is zeer
twijfelachtig, vermits de abten en proosten, zeker vanaf de
l 6e eeuw voor het onderwijs in Poperinge weinig interesse aan
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de dag legden. De historicus J. Opdedrinck had dit trouwens
reeds opgemerkt, vermits hij schreef: Het mag als wonderlijk
voorkomen, dat de oversten van de Sint-Bertijnsabdij niet meer
pogingen aan de dag legden om het onderwijs van de kinderen
hunner leenmannen te bevorderen. Vermits de abt de herberg
De Wildeman als schoollokaal wilde inrichten, bracht J.
Opdedrinck toch een lofbetuiging tot abt Gerard d'Haméricourt, die als de eenigste voorkwam die zich eenigerwijze het
onderwijs der Poperingse jeugd aantrok. 186 '
Gevolg gevend aan de decreten van het concilie van Trente,
heeft de abt inderdaad initiatieven genomen ter bevordering
van het onderwijs, maar zijn werkterrein lag in Sint-Omaars!
Op 1 mei 1561 stichtte hij als abt en bisschop verschillende
beurzen voor arme studenten van zijn diocees. Le collège des
pauvres boursiers de St. Bertin werd echter gespijsd met de
inkomsten van goederen en renten uit Poperinge en andere
lokaliteiten. Later contracteerde hij de jezuïeten, die vanaf 9
april 1567 het hoger onderwijs verzorgden in het instituut, dat
men Le collège Wallon noemde en waar vooral een bevoorrechte Franstalige jeugd onderwijs genoot. Laten we niet
blind zijn voor het feit dat abt Gérard d'Haméricourt afkomstig was uit een nobele familie in het Luikse en dat het beleid
van de abdij vooral georiënteerd was op de Franse cultuur,
niettegenstaande de bevolking van Sint-Omaars nog overwegend Vlaamstalig was. Tenslotte kocht de abt op 19 september
1573 het ruime huis De Oude Valk in de Halstraete in Leuven
om te fungeren als studentenverblijf voor de jonge religieuzen
en de beursstudenten die theologie en filosofie studeerden aan
de universiteit. 187
De visie dat de abt voor onderwijszaken in Poperinge weinig
steun verleende en dat hij in 1561 vooral de broeinesten van de
reformatie wilde uitschakelen, ligt dichter bij de waarheid.

186
J. Opdedrinck,
Poperinghe en omstreken, p. 178.
187
H. De Laplane,
o.c., II, p. 127-139.

Om te besluiten willen we nog even onze bevindingen en analyses op een rijtje plaatsen:
De abt Gerard d'Haméricourt heeft de herberg De Wildeman
niet gekocht. Hij kwam automatisch in het bezit van de woning
na verbeurdverklaring, vermits de eigenaar vermoedelijk de
stad ontvluchtte na de razzia van de geloofsonderzoeker Pieter Titelmans.
De abt zat blijkbaar verveeld met de eigendom en wilde ze
aan de stad schenken. Omdat herbergen broeinesten waren
van de reformatie wilde hij er een andere bestemming aan
geven. Hij stelde als voorwaarde dat De Wildeman omgevormd werd tot een schoollokaal. De stad had echter een
andere woning , die veel gunstiger gelegen was, op het oog en
vroeg de toestemming om De Wildeman te mogen verkopen.
De nieuwe eigenaar werd de kastelein Jan van Loo.
De stad kocht een ruime woning op de Nieuwe Marct, (nu
Burg. Bertenplein, op het huidig collegeterrein) die vanaf juni
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1561 als stadsschool werd gebruikt. Dit bleef zo tot de stad
in 1574 nogmaals een andere woning aankocht op de hoek
van de Elsenbrighestraat (nu Deken de Bolaan) en de Overdam (nu Boeschepestraat, Middenstandshuis).
De ghemeene schoole vander stede (1568)
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Daer moet Hanske leeren lesen,
Schryven om eens ll'J'S te iresen.
Daer ghebruyct men de plamet,
En de roede op het :::et.
Uit: Leven der Studenten

Als gevolg van de zware repressie na de beeldenstorm van
augustus 1566 kon de katholieke godsdienst zich opnieuw
handhaven. Op 13 april 1567 (n.s.) besliste het stadsbestuur
dat niemand school mocht houden om kinderen of volwassen
personen te onderrichten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de lokale overheid. 188
Op 6 juli 1568 gaf de magistraat nogmaals verbod school te
houden zonder de toelating van de Proost en de Wet. De overheid verplichtte de ouders hun kinderen te zenden ter ghemeene stedeschoole opdat zij vooruitgang zouden boeken in
leering, goede manieren en vrees des Heren. 189

In de ordonnantie van 1567 betrof het de kleine scholen, waar
men enkel een basisopleiding verzorgde van lezen en schrijven. Wie een particuliere school wilde in stand houden of
oprichten diende hiervoor de toelating verkrijgen van de overheid.
De ordonnantie van 1568 had betrekking op de geprivilegieerde stadsschool, waar men een vorm van voortgezet onderwijs verstrekte. We stellen vast dat men de Grote school of
Hogere school voortaan ghemeene stedeschool noemde.
Ook in andere steden kwam deze vernieuwde onderwijsvorm
voor het eerst aan bod. In Veurne vatte de magistraat ook
reeds in 1567 het plan op tot het opstellen van een ghemeene
schoole, :::o wel up den rycken, als den aermen. Het ontwerp
werd er evenwel pas enkele jaren later uitgevoerd. 190
Ons stadsbestuur trof niet alleen heel wat maatregelen om de
handel en de eigen producten te beschermen, maar ook op
onderwijsgebied voerde men een streng protectionisme
gevoerd. Na het volgen van de private kleine school waren de
keurbroeders verplicht hun kinderen aan de Ghemeene schoole
toe te vertrouwen, tenzij er een ambacht werd aangeleerd.
Voortaan werd geen concurrentie meer geduld van particuliere scholen in stad of van scholen die buiten de jurisdictie
van Poperinge gelegen waren. Met deze maatregel wilde het
stadsbestuur zijn greep op het onderwijs sterk verstevigen.

188 Poperinge, Stadsarchief. 467, Register
van Resoluties.
1536-1573. f" 136
(tekst verdwenen).
(Zie bijlage 19 b)
189 J. Opdedrinck, o.c"
p. 128. Met verwijzing
naar Poperinge, Stadsarchief, 467, Regis1er
van Resolulies,
1536-1573. (Tekst
verdwenen).
190 F. De Potter. o. c"
II., p. 140.
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Ook in andere steden werd de controle verscherpt. Enkele
gevallen zijn exemplarisch voor de tijdsgeest en het strak
beleid.
In Ieper werd in januari 1567 een Tanneken Barbier fa. Pieter
door de schepenen ondervraagd. Zij was zeventien jaar oud
en verklaarde dat ze school liep bij meester Bynkens. Vermoedelijk was deze schoolmeester in overtreding, want hij gaf niet
alleen les aan kinderen die kruiskens leerden (spellend lezen),
maar er werd ook vastgesteld dat hij naast Tanneken ook
grote knechten begeleidde. 191
Op 6 maart 1573 kreeg mr. Joos van Hooghenhuus van
Rozendaal (dép. Nord, bij Duinkerke) 192 de toelating van het
stadsbestuur om zich in Ieper te vestigen en een particuliere
school te houden. De overheid legde hem enkele beperkingen
op om de geprivilegieerde stadsschool niet te beconcurreren.
Hij mocht zijn kinderen slechts leren lezen en schrijven, en
geen brieven laten opstellen. Verder kende men de toelating
enkel ten voorlopige titel toe. Hij diende zich uiteraard ook
te voegen naar de plakkaten en de ordonnantiën up t faict
vande schoolmeesters. Daarbij behoorde hij een schriftelijk
certificaat te verkrijgen van bisschop Rythovius en andere
vereiste getuigschriften voor te leggen. 193
In Veurne genoot de Ghemeene schoole ook een voorkeursbehandeling en werd het onderwijsrecht van de stad beschermd.
In 1577 veroordeelde het gerecht een genaamde Cornelis
Oudermarck tot een zware boete om ~yn kint ghezonden t
hebben ter schole, in een ander dan in de schole by der weth
gheordonneert, contrarie de cueren ... '194
191

I.L.A. Diegerick,
o.c" T. III, p. 255-256,
document XVI.
192
'Ro::endale': vermoedelijk ter identificeren als Rozendaal of
Rozendaël, voormalige gemeente in
Frans-Vlaanderen
(dep. Nord), in 1972
bij Duinkerke
gevoegd. Mogelijk
Rozendaal, gemeente
in de prov. Gelderland, ten N.O. van
Arnhem.
193
K. Papin en
A. Preneel, Ne peius
adveniat: sociale politiek en bevolkingsmigratie in de stad leper
( 1571-1575), in: Westhoek, 15 (1999), p. 45,
nr. 174.
194
F. De Potter, o.c.,
p. 141.

Was het schoolhuis op de Nieuwe Markt, dat sinds 1561 in
gebruik was, onvoldoende ruim om alle kinderen op te vangen
of had het schoolgebouw ook geleden tijdens de wanordelijkheden van de godsdiensttwisten en de beeldenstorm? In elke
geval kocht de stadsontvanger Michiel Longuespee op 15
november 1574 in opdracht van het stadsbestuur voor een
bedrag van driehonderd pond groten, een eigendom van het
echtpaar Jacob Loodyck en Christine Staessens om er de
scholaesterye onder te brengen. De woning met het erf was
gelegen aan de Overdam (Boeschepestraat) en toegankelijk
via de Elsenbrigghestraat (Deken De Bolaan).
Naast de koopprijs bleef er een jaarlijkse grondrente ( Ooverdamsche schuit) van 20 schellingen en 5 denieren aan de
proost te betalen. Op Bamis (1 oktober: vervaldag van de
pachten), dienden eveneens 32 s. parisis grondrenten of cijns
gestort te worden aan de gouverneurs van de Sint-Jansgilde
in de Sint-Janskerk. De stad nam ook de gerechtskosten van
het proces Jacob Loodyck contra de erfgenamen van de familie Willem Scroolinck voor haar rekening. Deze som vonden
we echter niet vermeld.
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De tresorier Michiel Longhespee betaalde ook zeven schellingen als godspennynck of handgeld voor de pandverkoper
of de roeper die bij de publieke verkoping optrad, alsmede de
lyfcoop of het gelag dat aan de herbergwaard toekwam om
het glas te heffen op de koop. Tenslotte was er honderd ponden parisis ten laste van den blievere of degene die het blijversrecht bezat. 195
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In de stadsrekeningen van 1577 werd nog steeds melding
gemaakt van een achterstallige schuld en renten voor een
bedrag van 4200 pond parisis. 196
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De stad had dus een volksschool in het leven geroepen die de
elitaire Hoghere school diende te vervangen en waar men alle
kinderen van de keurbroeders, zonder onderscheid van stand
toeliet. Meester Pieter de Vriese was de eerste leerkracht die
omstreeks 1574 zijn intrede deed in de pas aangekochte
woning in de Elsenbrugghestraat. 197 Hij verliet Poperinge in
1576 en werd aldaar opgevolgd door meester Maillard Triboul (Tribaldius).
195 Poperinge, Stadsarchief, 365, Register
van Halmen,
(1573-1589), f" 60 VO.
(Zie bijlage 27)
196 Poperinge, Stadsarchief 1, Stadsrekeningen 1577.
F 0 61 v 0 Item es schuldich Jacob Loodyck de
somme van 4200 pond
parisis, wesende de
pennynghen van coop
van huuse, erfve ende

cathey/en op den Overdam, daer de ghemeene
schoole vander stede
onderhouden es. De
voors. pennynghen
verwassende de pennynck zesthiene. Dus
hier voor ghelycke,
memorie.
16 v 0 Item den ontfanghere int hof/ over
een erfvelicke grondrente op thuus ende
erfve vande schoole op

den Overdam, XX s. V
d. ob., metsghaders 1 s.
II// d. van een bandwerck. (?) Ghevallen
te bamesse LXXVII
tsiaers, XXI s. X d.
(Dit was de jaarlijkse
erfelijke grondrente of
Overdamsche schuit,
uitbetaald aan de
proost van Sint-Bertijns in het Vroonhof.
16 v0 Item de beleeders
vande ghi/de van St.

Jans over een erfvelicke
rente ligghende op d
erfve vande voors.
schoole. Ghevallen te
bamesse LXXVII,
XXX/Is.
197 A. Diegerick, Essai
de bibliographie
Yproise: étude sur les
imprimeurs brugeois,
Ieper, 1873-1881,
p. 44, i.v.m. Pierre de
Vriese, drukker en
boekhandelaar van
1576 tot 1582, In de
Pellicaen in de
Zuidstraete (nu Rijselstraat) te Ieper.

De benaming ghemeene schoole betekende zoveel als schola
publica, wat vooral duidde op het openbaar karakter van het
instituut. 198 We konden evenwel geen enkele ordonnantie aantreffen, waarbij de centrale regering het inrichten van een
dergelijke volksschool had aanbevolen of verplicht gesteld.
Het is duidelijk dat de stad met deze aankoop een belangrijke
financiële inspanning leverde en dat de magistraat het democratiseringsproces, dat men in onderwijsmiddens propageerde,
wenste te stimuleren. De benamingen aerme schoole en hooghere schoole vonden we voortaan niet meer vernoemd. 199 Er
vond dus een herstructurering van het onderwijs plaats. Vermoedelijk lagen meerdere redenen aan de basis van deze
structuurwijziging.

198
M.A. Nauwelaerts,
Latijnse school en
onderH"ijs te 's Hertogenbosch tot 1629,
Tilburg, 1974.
199
Uitgaven voor een
arme school vinden we
in de oudst gekende
disrekeningen van
St.-Bertinus te Poperinge (1589) niet vermeld. We treffen er
enkel een rubriek aan
over de uitbesteding
van arme kinderen en
wezen: Uytghaeven
ende betaelinghen
vande houdenisse van
schaemel kynderen.
Poperinge, Stadsarchief, 492.
200
Poperinge, Stadsarchief, 467, Register
van Resoluties,
1536-1573), f" 32 v 0 •
(Zie bijlage 5)
201
J.H. Bekouw, art.
cit., VIII, p. 126. In
1568 waren sommige
arme lui volledig aan
de bedelarij en aan de
liefdadigheid van de
bevolking overgeleverd: Guillaume Neufville, estant chargé de
plusieurs enfans vivant
des aulmones des
bonnes gens ... Rijsel,

Reeds in 1542 zocht de stad naar bijkomende geldmiddelen
om de armenschool te onderhouden. 200 Om de hulpverlening
te bekostigen dienden de dismeesters meer en meer beroep te
doen op de liefdadigheid van de bevolking en vanaf het midden van de l 6e eeuw kampte de Ghemeene Beurse meer dan
ooit met een gebrek aan financiële middelen. 201 In 15 56 zag
de centrale regering zich verplicht het bedelverbod voor heel
Vlaanderen opnieuw in te trekken. De armen die niet of
onvoldoende werden gesteund, kregen de toelating om in de
eigen woonplaats te bedelen, mits zich vooraf in de armenregisters te laten inschrijven. 202
De vernieuwde armenzorg bleef een bron van moeilijkheden
tussen Kerk en Staat. De opkomst van het calvinisme bij het
begin van de regering van Filips II verschafte aan de tegenstanders van de burgerlijke armenzorg nieuwe argumenten in
de strijd en sommige bedelmonniken veroordeelden de openbare onderstand als een ketterse praktijk. Met het concilie
wilde het episcopaat zijn eigen normen opdringen en wenste
het eveneens toezicht op de disrekeningen. 203
De godsdiensttroebelen van 1566 waren rampzalig voor de
burgerlijke caritatieve organisatie. De armenschool was meteen ten dode opgeschreven. 204 Door het inrichten van een
ghemeene school, waar men ook aan behoeftigen toegang verleende, was een aerme school overbodig geworden.
Archives départementales du Nord, B 7027.
202
J. Decavele, De
dageraad van de reformatie in Vlaanderen,
1520-1565, Brussel
1975, 1, p. 136.
203
B. Vandenbussche,
De armen:::org, in: M.
Cloet, mmv B. Janssens de Bisthoven en
R. Boudens, Het bisdom Brugge

(1559-1984): bisschoppen, priesters, gelovigen, Brugge, 1984, p.
153-162.
204
Dank zij talrijke
fundaties en giften
werden er in de 1r
een l 8e eeuw opnieuw
arme scholen opgericht. Zo werd in 1654
een huys metter e1fve
daer medegaende,
staende en gelegen

lancxt de Ooverdamstraete ( Boeschepestraat) door de heer
Jacques Scherele ende
svnne huvsvrau\\'e
éatharine van Peereboome, br testament
gegeven tot /onderen
eener schaemele
schoole van mannelycke jonckheyt binnen
deser stede. Poperinge,
Archief OCMW.
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We vermeldden reeds dat de Ghemeene school ontstond door
een fusie tussen de aerme schoole en de hooghere schoole. De
nieuwe school was een volksschool, waar aan arme en rijke
kinderen voortgezet onderwijs werd verstrekt. Dergelijke rationalisatie was zinvol vermits het leerlingenaantal wegens de
economische crisis en vooral na de godsdiensttroebelen en de
emigratie sterk was gedaald. Of deze fusie een pedagogische
aanwinst was, valt echter sterk te betwijfelen. De samenstelling van de klas was zeer heterogeen. Kinderen van alle leeftijden, beginnelingen en gevorderden, zaten in hetzelfde lokaal
en ontvingen individueel onderricht.
Volgens vooraanstaande getuigenissen roemde men in 1567
nog steeds het grote aantal intellectuelen in onze gewesten,
maar ook het feit dat iedereen, ook op het platteland, kon
lezen en schrijven, werd fel geprezen. 205 In de eerste helft van
de 16e eeuw had de Westhoek praktisch geen scholingsprobleem of analfabetisme gekend. Vanaf 1574 diende de Poperingse magistraat wegens het grote schoolverzuim vaak tussen
te komen bij de ouders met morele druk of financiële
dwang.
De financiële inspanningen die de magistraat zich getroostte
om het onderwijs na de beeldenstorm te reorganiseren en een
ghemeene schoole op te richten, konden niet lang naar hun
waarde worden getoetst. In 1578 kwam Poperinge tijdelijk
onder het gezag van de Calvinisten. Vanaf 1580 was de stad
in de diepste ellende gedompeld. Ze werd overvallen, gebrandschat, geplunderd en de bevolking emigreerde massaal.
Toen het leger van Alexander Farnese in april 1584 de calvinistische stad Ieper heroverde, kon Poperinge opnieuw herleven. Het onderwijs dat totaal in verval was, werd terug
opgestart en georganiseerd.
De stadsschool op de hoek van de Overdam en de Elsenbrigghestraat bevond zich in een lamentabele en bouwvallige
toestand. De kerkmeesters van Sint-Jans stelden dan maar
een woning in de Sint-Janskruisstraat, ten zuiden van het
kerkhof ter beschikking van het stadsbestuur om er de school
te installeren. Meester Jan Sluyzeman, die tijdens het calvinistisch bewind te Ieper fungeerde als leraar aan de Latijnse
hervormde school, werd gerekruteerd om de stadsschool
nieuw leven in te blazen. 206

205

V. B. Voss, Onder11·ijs en opvoeding:
inleiding. in: Algemene

Geschiedenis der
Nederlanden. Bussum,
1980. VII, p. 257.
Getuigenis van de
Florentijn Ludovico
Guicciardini. die een
aantal jaren in Antwerpen woonde en de
Nederlanden bereisde,
in zijn Descrittione di
tutte la Flandre. Hierin
gaf hij blijk van een
grote opmerkingsgave.
vooral wat betreft
economisch en cultureel leven.
206 G. Schoonaert.
Van reformatie tot
contrareformatie.
Meester Jan Slui·:::eman te !epe1;
·
( 1579-1584).

B·7211-243.

Geoffrey Parker,
Van beeldenstorm tot
bestand. Bussum,
1978. p. 12. De auteur
vermeldt dat Poperinge zeven scholen
telde. Hij gaf echter
geen vermelding van
bronnen voor deze
bewering.
_0

Onder humanistische stuwkracht had de stad in het begin van
de eeuw een enorme culturele ontplooiing gekend. Tot in het
midden van de 16e eeuw was het onderwijsnet van private en
gesubsidieerde stadsscholen flink uitgebouwd. 207

208

J. Rombouts.
Simon Stevin: Taalstrijd-Taalzuivering,
(Verhandeling van de
katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding, jg. XXXII, nr. 2).
Brussel, 1933. Geleerden gaven vertalingen
uit van hun werken:
Rembert Dodoens
bewerkte zijn Cryudeboeck (1563) en de
rechtsgeleerde Joost de
Damhoudere schreef
in 1572 een vertaling
van zijn Praxis rerum
civilium:. R.A. Blondeau, Het Nederlands
in de 1retenschap en het
onderll'ijs, in: De IJzerbode, 28 ( 1998).
209 C. Buylaert en P.
Decuyper, De geschiedenis van het middelbaar onder\\'ijs,
1532-1837, en van het
Sint-Aloysiuscollege in
A1enen, l\1enen, 1982.
Van heer Jan Gheesdale, benoemd op 31
oktober 1568, werd
geschreven dat hij
onderwees tant Ie
Latin comme Ie
Flameng. We kunnen
aannemen dat dit ook
het geval zal geweest
zijn in Poperinge.
210 l\1. Sabbe, La
Typographie Anversoise au XV/e siècle,
in: Histoire du livre et
de l'imprimerie en
Belgique des origines à
nos jours, 111, Brussel,
1924-1925, p. 41.
211 E. Claes, FransVlaamse lexicografen,
in: De Franse Nederlanden, Jaarboek
1981, p. 93. Hij behandelde achttien thema's:
lichaamsdelen, kleren,
voedsel en drank,
huisraad, het huis,
beroepen en ambachten, werktuigen,
bloed- en aanverwantschap, dieren, planten,
metalen, elementen, de
tijd, goddelijke en
kerkelijke zaken, boeken, munten en
gewichten, ziekten,
getallen.

De moedertaal in het onderwijs van de 16de eeuw
Onder de stuwkracht van de hervormingsbeweging braken
veel geleerden met de traditie dat alle wetenschap in het Latijn
diende verkondigd te worden. Men kwam tot de overtuiging
dat de wetenschappelijke kennis tot alle bevolkingslagen kon
doorstromen als men ze maar in de volkstaal aanbracht. 208
Ondanks de inspanningen van de humanisten ten voordele
van het Latijn eisten de gegoede kooplui voor hun kinderen
een opleiding die meer op de handel was afgestemd. De kennis van een eenvoudige boekhouding, het lezen en schrijven
van brieven in een moderne levende volkstaal, Vlaams en
Frans, verwierven prioriteit. Aan de kinderen die tot de universiteit wensten door te stoten, werd er in de Ghemeene
school nog steeds Latijn onderwezen, maar het accent van het
onderricht lag voortaan op het gebruik van de eigen volkstaal. In Menen onderwees men zowel Latijn als Vlaams. We
mogen aannemen dat het leerplan in Poperinge min of meer
gelijklopend was met de stadsschool in Menen. 209
Reeds in de eerste helft van de l 6e eeuw troffen we didactische
handleidingen in de eigen taal aan. Het betrof leerboekjes en
woordenboeken met een thematische indeling van de woordenschat, vervolgens woordenboeken met een alfabetische
indeling, boeken met spellingsregels en voorschriften.
In 1530 verscheen in Antwerpen bij W Vosterman een zonderling klein boekje van Murmellius: Pappa puerorum, waarin
terzelfder tijd een Latijns-Nederlandse vocabulaire, een leere
der manyeren te leeven (beleefdheidsdialogen) en een reeks
spreekwoorden. Dan was er in 1540 ook de Vocabulare van
de Antwerpse schoolmeester Niclais De Berlaimont met zijn
Vlaams-Franse dialogen, die men later veelvuldig imiteerde
en aanvulde. 210
Dat men de studie van de moedertaal stelselmatig aanvatte,
blijkt uit het feit dat meester Petrus Curius (Pieter vanden
Hove), schoolrector in Sint-Winoksbergen, reeds in 1535 een
schoolwoordenboek samenstelde volgens een zakelijke thematische indeling van woorden in het Latijn, het Grieks en
het Vlaams. De humanist Curius nam niet eens een Franse
woordenschat in zijn woordenboek op, waaruit blijkt dat hij
naast het gebruik van de antieke talen ook meer en meer
belang hechtte aan de kennis van de Vlaamse taal. De uitgave
van het woordenboek kende verschillende herdrukken tot
1550, zodat we kunnen stellen dat men het naslagwerk veelvuldig gebruikte. 211
Naast het gebruik van het woordenboek, werd nu ook aandacht besteed aan de orthografie van de Vlaamse taal. In 1550
liet de Gentse schoolmeester, drukker en uitgever Joos Lam-
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brecht zijn Nederlandse/ze Spellijnghe verschijnen. 212 Op de
titelpagina plaatste hij voor het eerst Nederlandsch als aanduiding voor een overkoepelende taal. Hij wilde vooral eenheid brengen in de bestaande wirwar van spellingen. Hiermee
was hij zeer progressief en zijn tijd ver vooruit, want pas in
de tweede helft van de l 6e eeuw konden de eerste versies van
een algemene taal, met een welomschreven grammatica en een
uniforme spelling ingang vinden. Zijn aandacht voor de spelling van het Nederlands is tekenend voor de humanistische
zorg voor de taal. In 1546 was hij ook de auteur van een alfabetisch Nederlands-Frans woordenboek, met als titel: Naembouck van allen natuerlicken ende ongheschuumde Vlaemsche
woorden, ghestelt in ordene a b c. 213 Om religieuze redenen
week hij in 1553 uit naar Wezel in Duitsland.
De taalpurist Jan van Mussem, kapelaan en schoolmeester
aan de Latijnse school in Wormhout, had op zijn beurt veel
aandacht voor een suyvere vlaemsche sprake bij het spreken
en schrijven van de volkstaal. In 1553 schreef hij zijn stijlleer
Rhetorica, dye edele const van welsegghene. In dit werk verving
hij bastaardwoorden door goede Vlaemsche equivalenten en
verwierp aldus het onverantwoord gebruik van vreemde
woorden in de eigen taai. 214
In 1572 rolde een schoolboekje van de pers bij de Ieperse
drukker Anthonis van Volden. Het bevatte enkel Vlaamse en
Franstalige dialogen over dagelijkse onderwerpen, gevolgd
door Latijnse instructies. Het werd samengesteld door de
Antwerpse schoolmeester Noë! van Berlaymont. De oorspronkelijke uitgaven, te Antwerpen gedrukt, bevatten slechts
Franse en Latijnse dialogen. 215 De Vlaamse dialogen kwamen
er ongetwijfeld door druk van de rederijkerskamers die in
onze gewesten zeer actief waren.
Op de synode van Ieper die op 24 mei 1577 plaatsvond, werd
een lijst samengesteld van schoolboeken die in de kleine scholen van het bisdom Ieper mochten gebruikt worden. Naast de
vele catechetische handboekjes en leesboekjes met een opvoedende strekking, treffen we volgende didactische uitgaven
aan: Het abc boecxken, Den spieghel der Jonckheydt, De welvoeghinghe oft beleeftheydt in de ghemeynen handel onder de
menschen en Ghemeyne sendt brieven. 216
Tegen het einde van de 16e eeuw verschenen er ook handboeken met een grammaticale benadering van de Vlaamse taal.
De tot op heden oudst gekende Nederlandse grammatica is
toe te schrijven aan de Antwerpse koopman Johan Radermacher (Johannes Rotarius). Het gevonden handschrift dateert
van 1568, maar de auteur publiceerde het nooit. We kunnen
bijgevolg stellen dat het ook nooit enige aandacht kreeg. Specifiek voor de spelling was de schrijfwijze van de tweeklanken
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H. Soly en J. Vandewiele, Carolus:
Keizer Karel V,
1500-1558, (tentoonsgtellingscatalogus ),
Gent, 1999, p. 180-181
(nr. 25): Nederlandse/ie
Spellijnghe uutghesteld
by vraghe ende and11·oorde duer Joos Lambrecht. Lettersteker,
tot ondenrys der Jonghers voor haer eerste
beghin. Gheprent te
Ghend in tiaar MDL
(exemplaar: Gent.
U nivesiteitsbibliotheek. G. 196). Joos
Lambrecht, Gents
drukker, graveur, taalkundige en rederijker.
Hij leidde een drukkerij te Gent
(1536-1553), (+Gent
1556). Andere publikaties: Spelen van
Sinne ( 1539), Cooplieden handbouccxken
( 1537)
213 R.A. Blondeau.
art.cit" p. 418.
214
Frans Claes, art.
cit" p. 103.
21s A. Diegerick, Essai
de bibliographie
Yproise, p. 204, nr. 24.
2 16 Bulletin du Comité
Flamand de France, T.
I (1857-1859), p.
69-70:goedgekeurde
schoolboeken.
(Zie bijlage 28)

ou en au die hij schreef als ouwen auw. 217 Voor andere grammaticale handboeken dienen we te wachten tot 1584. 218 Vermits de auteurs in de afgescheiden Noordelijke Provincies
verbleven, mogen we allicht aannemen dat het spraakkunstonderricht in onze contreien pas veel later aan bod kwam.

Bijlagen219
177
Bijlage 2

Edict van Keizer Karel V, in verband met de zorg voor de
behoeftige kinderen. Zij moeten de school bijwonen of een
ambacht aanleren (1531 ).
Tweeden druk vanden eersten bouck der ordonnantiën,
1500-1636, Gent, 1639, p. 760.
Brussel, VII octobre MCCCCCXXXI ( 1531)

Gazet van Antwerpen, 2 en 3 juni 1984,
Lange weg van een
vergeten grammatica.
Johannes Radermacher
schreef de oudste
Nederlandse spraakkunst. Johan Radermacher (Aken 1538Middelburg 1617).
218
Nederlandse
spraakkunst van
Dirck Volckertszoon
Coornhert, Nederlands humanist en
dichter, (Amsterdam
1522-Gouda 1590);
grammatica van Hendrik Laurenszoon
Spieghel, Nederlands
auteur, protestant
(Amsterdam 1549Alkmaar 1612).
219 Hier volgen enkel
de bijlagen die bij dit
eerste deel horen. De
bijlagen die bij het
tweede deel van dit
artikel horen, volgen
dan bij dit tweede luik.
Vandaar dat de nummering van de bijlagen
niet doorlopend is.
217

item, dat den kinderen van den aermen die welcke voor dese
politien ende ordonnantien ledighghangers waren, levende op
rabauwerie die eenighe zullen ter scholen ghestelt worden, ende
een ander om een ambacht aft ander negociatie te leeren, ofte
de goede lieden te dienen, ende deghenen die ambacht leeren
zullen, zullen op zondaghen ende heleghe daghen leeren haeren
Pater Noster, haer gheloove ende de gheboden vander heleghen
kercken, by den schoolmeestere die daertoe gheordonneert zal
worden, ende die welcke hemlieden des Sondaeghs leeden zal
ofte doen leeden tot der missen, te preken ende tot der vesperen.
Ende opdat de voorseyde kinderen meer bequaem ende gheneeght moghen zyn omme te dienen ende leeren, zullen die ghecommitteerde vander voorseyden charitate zorghe draghen
hemlieden te voorsiene van cleederen ende van des zy behouven
zullen, oock om den zelven te doen reyneghen ende cuusschen
vander vulicheyt, ende ghenesen van des ongasicheyt ende
schorftheyt die sy zouden moghen hebben, sa verde als die aelmoessen zullen moghen betrecken.
Ende zullen de voorschreven officieren, wethouders ende ghecommitteerde tot der voorschreven charitate doende de voorseyde aelmoessen, hemlieden voughen ende regulieren, soa sy in
haere consciente voor tbeste bevinden zullen te behooren.

Bijlage 3

De meesters en de meesteressen van de kleine scholen moeten
de privileges van de meester van de hogere school erkennen
(1538).

Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573,f" 16r0 env 0 , 17r0 •
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Den XXI in december 1538, so es gheordonneert by den heere
ende der ghemeender weth vande stede van Poperinghe :::ekere
poincten ende artikelen concernerende ende aengaende de
scole:
Elcke persoon ydoon [geschikt J ende soujfisant omme scoole
te houden, :::al moghen cleene scoole houden mits betaelende den
meestere vande groote scoole voor elcken scholiere JIJ! s. par.
Item es ooc te wetene dat niemant die cleene scoole houdene es
en :::al de kinderen niet moghen leeren eenigh lattin vanden
Donaet noch van andere scrivers die boven den Donaet gaet.
Item, de ghoone die cleene scoole houdende es en zal gheen knechten moghen leeren die oudt :::yn boven den el/even jaeren, ghereserveert die leeren sc1yven ende gheen andere :::aken en leeren de
welcke cnechten ooc betaelen ::.al tvoor;;:eyde recht van JIJ] s. pa1:,
ende indien dat :::y eenighe cnechten houden die boven Xljaer oudt
:::yn, voorseyde moeten dan vermanen den meester van hooghere
scoole ofte werden ghepriveert van scoole thoudene.
Item de ghoone die de cleene scoole houden werden ghehouden
te geven den voors. meestere vanden hooghere scoole by ghescrifte, by naeme ende toenaeme, de kinderen die ::.y hebben en
dit twee reysen sjaers, te ivetene: te midwintere ende St. jansdaghe des somers, up deprivatie als boven vande ghoone die
bevonden ll'aere de contre doende en in ghebreke waere.
Item, dat niemandt houdende cleene scoole en weret gheexcuseert te betaelene tvoorseyde recht onder tdexele dat sy leeren
:::onder (winst), omme godswille, nemaer deze kinderen die niet
ghestadigh :::ynde :::uilen moghen gaen ter groote scoole omme
te leeren omme godswille.

Bijlage 4

Kinderen die niet naar de Hogere school gaan mogen niet
deelnemen aan de zangstonden in het hoogkoor (1541).
Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 21 v0 •
Gheordonneert by den heere, wet ende raeden vander stede van
Poperinghe, dat van nu voortan gheen jonghe knechten noch
kinderen, die ter hoogher scole nyet en gaen, zullen moghen
commen, up sondaghen, mesdaghen of helichdaghen, noch
ander daghen, binnen der hoofmesse, vespere ofte als den scolmeestere met :::yn kinderen ter kercke compt binnen den hoofcoore van Sinte Bertenskercke, noch binnen de drie dueren van
deselve cooren up ghecorrigiert te syne by vanghenesse, te water
ende te broode, ter discretie vande wet. Hieraf zal last nemen
Franchois Christiaen, cnape vande sacramentsgilde binnen der
voorseyde kercke, metsgaeders den scolmeester.

Ende so wat knechten of kinderen, gheen ghezondert noch uutghenomen, zylieden bevinden t ::::elve commiterende, dan zullen
::::y den Bailliu deser stede overgheven omme t zelve te punieren
so het voorseyt es, ende zullen den voornaemden Christiaen ende
den scolmeestere ghelooft zyn up hemlieden eedt. Actum 6 sept.
1541.
Andenvarf ghepubliceert 18 december 1547.

Bijlage 5

Stedelijke ordonnantie in verband met het onderhoud en het
in stand houden van de arme school, 1542.
Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 32 v0 •
Gheordonneert by den Heere, de Weth ende Raeden, by maniere
van prouvfe dat men alsnoch onderhouden zal de arme schole
alzo men voortyds ghedaen heyft, behoudens dat men omme
t::.elve te onderhouden alle vrydaeghe en zaterdaeghe achternoene, zal doen ommegaen twee arme kinderen uyt ter schole
met een overs/op an, ronds omme de stede, omme daelmoesen
vande ghoede lieden, met een gheslooten busse, ende die bringhen in de handen van disschemeesters, mits daertoe stellende
vier mannen die van weeke te weeke ::.uilen distribueren de arme
kinders de cost, alzo de dischmeesters van te vooren ghedaen
hebben. Ende tzelve eenighen tyt gheprouft hebbende, zullen de
voorseyde dischmeesters danoff rappoort doen an den Heere
ende Weth hoe ::.y de ::.aken ghevonden hebben ende aft moghelick es by hemlieden dezelve schole tonderhouden ::::onder daertoe
eenighe hulpe te moeten hebben vande stede aft elders.
Poperinghe, actum 11.12.1542.

Bijlage 7

Leercontract, afgesloten tussen de meester-wever Jacob Borry
en vertegenwoordigers van de stad, dis en gasthuis ten voordele van Casin, het kind van Christiaen Bert. (27 februari
1553 n.s. 1554).
Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 73.
Jacob Barry helft anghenomen te houdene Casin, t kyndt van
Christian de Bert, den termyn van zes jaeren, doende t zelve
leeren ende onderwyzen ten ambachte van weven ende scheiren
ghelyc zyn eighen kyndt, ende dat voor de somme van 60 lb. par.
danof de stede t een derde, den disch t andere en t gasthuus t
derde derde betalen zal. Actum den XXVII in februari 1553
(n.s. 1554).
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Bijlage 8
Thoussain Femery, zangmeester en priester van de H. Sacramentsgilde (1555).

Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 77.
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Gheconsenteert by schepenen, cuerheers ende raeden, Thoussain
Femery, als sangmeester deser stede, dat hy boven :::yn ordinaire
gaige, die hy alsnu heffende es, ::.al ontvanghen de gaigen ofte
goedt van eene vacante plaetse van een priestere in heylich
Sacramentsghilde, naer de oude institutie van Guillebert de
Ruple, hem te distribueren t elcken reyse als hy vanden beginsele
totten eynde elcken vande ::even ghetyden hem vynden ::al.
Actum ut supra ( 17 in hoymaent 1555).

Bijlage 13

De abt van Sint-Omaars schonk de herberg De Wildeman
aan de stad om er de stadschool in te richten ( 19 januari
1562).
Poperinge, Stadsarchief, 364, Register van Halmen, 1556-1569,
f" 212 v0 •
Pieter de brievere als trysoerier der stede van poperinghe/ helft
in gheërft ten profyte vande voors. stede/ bij eenveerdighen
heere sier lamberecht daer es proost van de stede van poperynghe
als procureur/ ende daertoe gheauthoryseert bij de eenveerdighen vaedre in god, heer gheraert de hameykoert, abt ende pre/at
van metghaders de relygieusen, prioer ende convent vande
kercke ende abdye van st. bertins bynnen st. omaers/ blickende
bij heurlieden seghele in groene waesse daer uut hanghende in
date de laetsten dach van november XV LXI. / Een behuusde
hoofstede, ervjfe ende catheelen staende ter oude maert deser
stede/ daer jan van loo nu 11·oent/ metter westhende ter voorschreven oude maert/ toosthende in de becke/ de :::uud:::yde up
der vische maertl de nort:::yde an derusse van daenel caenyn/
ende dat in puere ende liberaele gifte byder voorn. heere abt,
relygieusen ende convent der vors. Stede ghedaen/ ter vervoerderynghe van de nerstighe instructie ende ondenvisinghe hier
naemaels bij hare scoolmesters te doene de jonghe kinderen derselve stede/ ende up dat sy den se/ven scoelmestre te bet moeghen loegiere metten laeste vanjaerlycx te betalynhg van d oude
gront renten daer uut van als oude tyden bygaende/ metgaeders
dat de voorn. van pope1Jinghe ghehouden werde t eeull'ichheyden
in bekentsaemheyde van de voors. ghyfte te presenterene elcke
reese dat den nieu1ren prelat syn eerste intrede doende es bynnen
deye voors. stede/ den ::elven nieuwen prelat een paer capoenen
in specie/ ende by den scolemester als dan we:::ende te doen pre-

senteren een disticon in latyne sprekende van der lieberalyteyt
van de voors. ghlfte.
Ghealmpt voors. over ervffe den XIX in january 1561 (n.s.
1562).

Bijlage 15

De stad verkocht De Wildeman aan Jan van Loo (30 maart
1562).
Poperinge, Stadsarchief, 364, Register van Halmen, 1556-1569,
f" 221 v 0 •
Jan van loo helft ghecocht/ jeghens pieter de brievere als tresorier vander stede van poperynghe/ daertoe gheautoryseert by
burghemeesters schepenen van den voorn. sleede/ Een behuusde
hoofsteede ervjfe ende catheelen/ moertelvast naeghelvast staende ter oude maert deser sleede/ daer de voorn. jan nu woentl
metter westhende ter voors. oude maert/ t oosthende in de becke/
de zuut zyde op de vische maertl de nort ::yde an d ervffe van
daenel caenen/ willent t voorn. liuus ende ervjjè ghegheven de
voorn. sleede by den eenverdeghen vaeder in goede pre/at en
gheraert de haemerycourt pre/at ende abt van st. -bertins binnen
st. -omaers/ tempoerel heere der voors. sleede.
Omme de somme van hondert ponden proote/ te betaelene L
ponden grooten gheret /en vorts X p. gr. siaers tooter vuile betalynghe/ ghelast t voors. huus ten eewigheden in een paer cappoenen te presentere in specye als den nieuwe pre/at syn eerste
intreye doen sa!/ ende te Vs. pa1: siaers den disch van st.-bertins/
en X din par. siaers den heerel mits VI p. par. te godspennynck
ten laeste van de blievere.
Ghealmpt t voors. over ervffe de laetsten dach van maerte
XVLX/ voor paeschent. ( n. s. 1562)

Bijlage 16

De stad kocht reeds op 16 juni 1561 een andere woning om
er de stadsschool in te richten.
Poperinge, Stadsarchief, 364, Register van Halmen, 1556-1569,
f" 196 V 0 •
Jan Goduut als tresorier vande stede van poperinghe ende daertoe gheauthoriseert by burghemeesters, schepen ende raden der
voorn. stede helft ghecocht jeghens Paschiene de weduwe van
Jacop vande Goesteene ende jeghens Fransoys Ronde! als vooght
vande kinderen van jacop voorns. metgaeders Jan Scerier, een
behuusde hoofstede ervffe ende catheelen, mortelvast, naeghelvast ende wertelvest groene ende drooghe, staende up de nieuwe
mart streckende metter nart ::.yde an dervffe van Jan Haezebaert, de :::uut:::yde an dervffe van Jacob Loodyck, oost hende
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inde singhelle twest hende up de nieuwe mart, gelast tvors. In
XII s. //II d. den heere ende VII s. par. de prochiepape van St.
Bertins, omme de somme van hondert LXV pond grooten te
betaelene vichtich ponden groten ghereet ende de reste te behouden in losrente de pennynck XVI die te moeghen lossen met een
ofte tll'ee ponden grooten siaers tsaemen mits dat de coopere
::.al ontfanghen alle de huere van de partien die verhuert staen
al::.o verde als die niet ghevallen en ::.yn.
Ghealmpt vorts over e1ffe den XVI wedemaent (juni) XVc
LXI.
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Bijlage 19

Op 13 april 1567 werd geordonneerd dat enkel boeken en
liederen die door de hogere overheid goedgekeurd werden,
verkocht mochten ll'orden.
Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 136.
a. Is insghelycks gheordonneert by den voornoemden heere, Wet-

ten ende Raden ende wel expresselyck verboden eenen yeghelycke
te vercopen ende in coope te presenteren eenighe boucken of liedekens, hoedanich die syn, dan die ghedruckt syn by privelegie
ende accoorde van Zyne Majesteyt of van Zyne edele voor::.aten,
up de peyne van straffelyck ghecorrigiert te ::.yne naer gheleghentheyde van ::.ake, ( 13 april 1567, naer Paeschen).
b. Is insghelycks gheordonneert by de voornoemde Heere, Wetten ende Raden ende wel expresselyck verboden dat nyemant,
wie hy sy, hem ingherere of vervoordere voortan schole te houden ende te leeren aldaer kinderen of groote personen, ::.onder
auctoriteyt ende expressen consente van den heere ende Wet up
de peyne van straffelyck ghecorrigiert te syne naer gheleghenteyde van ::.ake.

Bijlage 20

Enkel de kinderen van de 'ghemeene stedeschoole' mogen aanwezig zijn in het hoogkoor van de Sint-Bertinuskerk (11 juli
1568), (1574).
Poperinge, Stadsarchief, 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 150.
Aghtervolghende diverssche voorghaende verbooden ghedaen by
ordonnantie vanden heere, ll'etten ende meden deser stede, ::.o
verbiedende iterativelic van weghe den heere ende wet, ter consideratie vande onghestichtigheid ende quade manieren der
jongheren in de kerkelicke diensten, dat voortaen gheen vaederen, moederen, meesters, vrauwen, vooghden ende anderen
maght hebbende over de jonckheid, haere kinderen ofte jonghe-

ren, laeten commen in den hooghen choor van St. Bertens kercke
gheduerende de predicatie, hooghmisse ende andere diensten
vande kercke, dan alleen/ic de kinderen ende schoolmeester
vande ghemeene stedeschoole op de boete van vyff schellingen
parisis ende behoirlicke correctie ter discretie vande wet, te ghemetene zo dickmael hierjeghens by de jongheren ghedaen werf,
wanaff men de boete innen zal op vaedere, moedere, vooghden,
meester ofte vrauwe onder wiens subjecte de kinderen staen.
Ende zullen hieraf! toezigt hebben de meester vande voors. stedeschoole, den bailliu vande kercke ende de dienaeren vanden
heere, die op t beslagh ghelooft werden by huerl. eedst of serment, den 11 juli 1568.
Item gheordonneert ende ghepubliceert den 13 juni 1574.

Bijlage 27

De stad kocht in 1574 in de Overdam (nu Boeschepestraat)
en de Elsenbrigghestraete (nu Deken De Bolaan), een erf met
gebouwen als vestigingsplaats voor de Ghemeene schole.
Poperinge, Stadsarchief, 365, Register van Halmen, 1573-1589,
f' 60 v0 •
Michiel Longhespeyl als tresorier vande stede van Poperinghe
daertoe gheautoriseert by burghemeesters, schepenen ende Raeden vande voornoemde stede, ten profithe ende oorboore vande
scoollaestery (heeft gekocht) jeghens Jacob Loodyck ende
Christine zyn weiff, een behuusde hoofstede, ervfe ende cathelen, moortelvast, naeghelvast ende caevelvast, staende up den
Ooverdam, streckende oost ende west, met ten oosthende inde
groote beke, westhende up den Ooversam, de zuytzyde Gilles
van Simpol, de muer tusschen been (beide) halvf en halvf De
noortzyyde Michiel Haghebaert ende Elsenbrigghe straete.
Ghelast per XX s. V d. par. siaers den Heere, van Ooverdamsche
schuit ende XXXII s. par. siaers de ghi/de van St. Jans in St.
Janskercke. Omme de somme van drye hondert ponden grooten
ghereed ghelt ende voort de casten by Jacob Loodyck ghedoocht
ende scaede ende interest vande procheste (proces) jeghens de
aldynghen vande weduwe van Willem Scoolynck. Ten laste
vande stede, VII s. par. te godspennynck den lyfcoop. Hondert
ponden parisis ten laste vanden blievere.
Ghehalmd vorts over ervfe den 15 novembris 1574.

Bijlage 28

Lijst van de boeken die in de scholen van het bisdom Ieper
mogen gebruikt worden. Samengesteld op 24 mei 1577 na de
synode van Ieper.
Bulletin du Comité Flamand de France, T. 1, 1857-1859,
p. 69-70.
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1. Het abc boecxken. 2. De seven Psalmen. 3. Het beginsel der
wysheidt. 4. Maniere om de misse te dienen. 5. Den kleenen
katechismus. 6. Den raedt, sententien ende goede leeringhen der
seven wysen van Griecken. 7. Den sleutel van hemelryck. 8.
Christlyken waerseggher. 9. Den spieghel der Jonkheydt. 10.
Ghemeyne spreken aft vocabulair. 11. De ure vander doodt door
Jean Van Daele. 12. Den uytersten wille van Louis Porquin. 13.
Der vrouwen peerle. 14. De wel-voeghinghe aft beleeftheydt in
den ghemeynen handel onder de menschen. 15. Het leven van
onse Lieven-Vrouwe. 16. Het leven van onse Heren J-Christi.
17. Ghemeyne sendt brieven. 18. Spieghel der ghewillighe
armoede. 19. Lusthof der edeler vrouwen. 20. Spieghel der
standtvastigheyt ende suyverheit. 21. Het leven der heylighe
bisschoppen. 22. Den dolende ridder. 23. Kleen cabinet der
christelycke ll'ysheydt. 24. De schoone historie van den godvruchtighen jonghelingh Joseph. 25. Bloemhof der jonghe kinderen. 26. Dryvoudighen spieghel der menschen. 27. Het leven
van de H. Catharina van Senen. 28. De historie van den ouden
Tobias. 29. Gheestelyke diamanten voor de kleene kinderen.

Efemeriden uit het Ieperse
kasselrijarchief (2)

KRISTOF PAPIN
185
Bij de eerste triage van het Ieperse kasselrijarchief in het
Rijksarchief Brugge tijdens de 19cte eeuw - we kunnen
bezwaarlijk van een inventarisering spreken - werden de stukken nog op basis van hun uiterlijke kenmerken geklasseerd en
samengevoegd. Zo ontstonden er onder meer reeksen charters
of oorkonden, rekeningen, registers, en losse stukken. Deze
manier van werken gaat terug op de wijze waarop de archieven van de kerkelijke instellingen werden 'geklasseerd' in de
Franse Tijd, onmiddellijk na hun opheffing. Men hoopte hiermee de zoekers te helpen.
Het tegendeel is evenwel waar gebleken. Veel stukken werden
uit hun originele context gehaald en het reconstrueren van de
oorspronkelijke dossiers is vandaag bijna een onmogelijke
opdracht. Het opnieuw samenbrengen van wat ooit heeft
samengehoord kan eigenlijk pas gebeuren van zodra er een
gedetailleerde beschrijving van alle stukken voorhanden is.
Deze efemeriden komen daaraan tegemoet.
Hieronder volgen de beschrijvingen van de stukken uit de
Bruine pakken 7574, een reeks charters die zonder enig onderling verband samen in één bundel zijn beland. Ook hier is er
weer archief van het Brugse Vrije in terechtgekomen. De
inhoud zal zowel de genealoog als de historicus kunnen plezieren want er zijn weer tal van onverwachte vondsten. 1
1. Guillaume DE CHERF, stedehouder van de voogd van
Ieper en meester Gheraert SRUTIER en heer Charles DE
VROEDE, schepenen van de stad, Ieper oorkonden dat meester Gheraert VANDEN DRIESSCHE op zijn eed heeft verklaard dat Michiel DYNGHELSCHE als borg over Jan DE
POVERE hem schuldig is 30 p.p. van zekeren dienste anden
zelven Povere ghedaen. Joris VAN SOUCKE had procuratie
voor meester Gheraert VANDEN DRIESSCHE. Ieper, 21
augustus 1534.
1

Deze stukken zijn
volgens de hier opgegeven nummering
raadpleegbaar in het
Stadsarchief Ieper.

2. De schepenen van Woutere VANDER GRACHT, heer van
Zonnebeke, Crommenelst etc. en van de daartoe horende vierscharen gelegen in Vlamertinge, Voormezele en Dikkebus,
oorkonden dat ze de costumen van de zaal en kasselrij van
Ieper zullen volgen, niettegenstaande hun leen gehouden is

van het Hof van Dampierre buiten de Ieperse kasselrij. Ze
erkennen ten hoofde te gaan bij de Ieperse kasselerijschepenbank. 31maart1557 (n.s.), met fragmenten van zegels.
3. Brugge
4. Brugge
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5. Oorkonde uitgaand van Filips II waarin Louis WILLAERT
erkent al zijn goederen te willen afstaan aan zijn schuldeiserscrediteurs. 26 februari 1653.
6. De Brugse schepenen oorkonden dat Joris Lievin HUUGHE
een eeuwige en ervelijke cijns van 8 sch. parisis jaarlijks koopt
aan Maerc DE WITTE, priester, Cornelis WATERE en Wouter
MEYGHEER als prochiepapen van St.-Baefs. Brugge, 16 maart
1456 (n.s.).
Er is een retroacte aan gebonden waarin de Brugse schepenen
verklaren dat de genoemde geestelijken het recht hebben de
ervelijke rente te verkopen. 15 maart 1456 (n.s.), met fragmenten van zegels.
7. Oorkonde uitgaande van Pieter CARRETTE, baljuw van
de heerlijkheid Hallebast, en van Ghilein DE VOS en Jooris
VAN KEMMELE, schepenen, waarbij ze op vraag van het
kasselrijbestuur van Ieper verklaren dat de heerlijkheid in de
kasselrij ligt, dat de wetten, keuren en costumen van de kasselrij er van toepassing zijn, en dat baljuw en schepenen hun
'wettelijk recoord' naar de kasselrijschepenbank overbrengen.
6 maart 1576 (n.s.).
8. Schrijven van Karel V, keizer van het Heilig Roomse Rijk,
aan de schepenen van de zaal en kasselrij Ieper, waarbij hij
ingaat in op het verzoekschrift van Caerle HUUSZUENE.
Huuszuene had gevraagd om nieuwefaiten aan te brengen in
een proces waarin hij als verweerder stond tegenover de baljuw van de kasselrij. Daartoe was de toestemming van de
vorst nodig. 2 november 1554, het zegels is verdwenen.
9. Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Vincent VANDEN DAELE, eiser, en de baljuw en schepenen van de zaal
en kasselrij Ieper. De eiser wordt veroordeeld tot de proceskosten van 182 p. 9 s. par. 31oktober1537.
Er zijn nog twee stukken aangehecht betreffende de onkosten
van Jan VAN LANGHEMEERSCH, baljuw van de zaal en
kasselrij. 22 november 1537. (zie nr. 12)
10. Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in een proces
tussen enerzijds de procureur-generaal van Vlaanderen, en
anderzijds Willem TOENIN, baljuw van de zaal en kasselrij
Ieper, Roegier VAN LICHTERVELDE, Andries Jan GILLIS,

Jan DE SMICHT, Gillis BOUDINS en Guyot WILLINS,
mannen van leene, samen met Lodewyc VAN LICHTERVELDE, schildknaap van de heer van Staden. Deze laatste
had hof gevraagd (proces in beroep) in de Zaal van Ieper voor
een zaak waarbij de baljuw van Oost-leperambacht Jan
OBRECHT een zekere Coppin DEN COC gevangen had
genomen in Staden wegens het niet betalen van een boete van
twee keer 3 ponden parisis. De veroordeling tot het betalen
van deze boete was opgelegd de schepenen van 't Zwynland
wegens het dragen van verboden wapens. Waren present: Joos
BRIDE, baljuw van Ieper, Jan BELLE, heer van Boezinge, en
andere mannen van de zaal. 12 december 1427.
11. Andries HERIE, raadsheer van de Spaanse koning, geeft
aan het Ieperse kasselrijbestuur de toestemming tot het heffen
van een pointinghe van 12.000 ponden van 20 gr. Vlaams. Met
dit bedrag hoopt het kasselrijbestuur het hoofd te kunne bieden aan de steeds stijgende kosten. Er werden bijkomende
besparingen voorgesteld in het bestuur. 27 maart 1591.
12. Proces voor de Raad van Vlaanderen over een procedurekwestie tussen Vincent VAN DEN DAELE, eiser, en Jan VAN
LANGHEMEERSCH, baljuw en Philips VAN GREBOVAL,
Rolland BOSSAERT, Cornelis VAN THOMME, Jan CANIN,
Alexandre SPRONCHOLF, Cornelis VAN EECKE en Jacop
VANDER VERSE, schepenen van de zaal en kasselrij Ieper. 8
juni 1537, het zegel is gebroken. (zie nr. 9)
13. Uitspraak door de Raad van Vlaanderen in een proces
tussen Andries VAN STEENVOORDE wonende in Nieuwkerke en Daniel BUETIN, gehuwd met de zus van de eerstgenoemde. Buetin had een stuk land van 12 gemeten in
Passendale gekocht voor 31 schilden. De som was nog niet
volledig betaald en de koop nog niet vastgelegd toen Daniel
BUETIN overleed. 27 oktober 1414, met zegels.
14. De schepenen en raad van de stad Ieper oorkonden dat
jonkheer Augustyn VAN DER GRACHT fs Woulter, presbiter en kanunnik van St.-Baafs in Gent en heer van Zonnebeke,
procuratie geeft aan Christiaen DE LANGHE, meester Francois CNOCKT en Caerle VAN HOUCKE om in zijn naam
op te treden bij de inerving van een leen aan zijn neef jonkheer Jan DE VOOGHT fs Pieter. 22 december 1565.
15. De voogd, schepenen en raad van de stad Waasten bevestigen dat jonkheer Francois MASSIET, heer van den Bussche
in Neerwaasten, voor hen heeft verklaard dat zijn heerlijkheid
in de kasselrij Ieper ligt, evenals de heerlijkheid vander Haghe
van jonkheer Charles DE LESPINNE en het leen Petit Pretz
van Jacques TEMMERMAN, gelegen in de parochie van Verlinghem. 31 december 1556.
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16. Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Clais KEYE,
procureur van Denys HAGHELINC als voogd van de kinderen vanjoncvrauwe Margriete DAVYTS fa Heindryc, en Clais
DE SMET, procureur voor de baljuw en schepenen van Ieper.
De rechtsmacht van Margriete DAVYTS op de heerlijkheid
Ghisene werd betwist. 21 februari 1430 (n.s.).
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17. Proces voor de Raad van Vlaanderen. De souvereinbaljuw
van Vlaanderen liet Jan VANDER MARLIERE gevangen
zetten wegens moord (op 13 oktober 1426), niettegenstaande
er voordien gecomposeerd was met de baljuw. De souvereinbaljuw wilde hem niet laten gaan. 21 december 1426.
Op verzoek van de procureur-generaal liet de baljuw van
Reningelst Willem LAMMOOT op 15 januari 1427 (n.s.) de
schepenen van de kasselrij Ieper en Waasten dagvaarden.
Reningelst, Wulveringem en Voormezeele zouden volgens dit
stuk afhangen van het leenhof van Waasten. De schepenen
van Ieper wilden daarom een kopie van deze lettren van commissien. 18 januari 1427 (n.s.), met fragmenten van zegels.
18. Proces voor de Raad van Vlaanderen. In februari 1429
(n.s.) werd Jooris LIPPIN gevangen genomen door de baljuw
van de heerlijkheid van de religieuzen van Corbie (in Langemark) genoemd ter Potterie. Na dreigementen van foltering
had hij gecomposeerd voor 6 f.gr. Zijn vrienden stelden een
proces in nog vooraleer hij werd vrijgelaten; hij zat 5 weken
gevangen op verdenking van diefstal. Lippin kreeg zijn lettren
van commissien die nodig waren om een zaak aanhangig te
maken bij de Raad van Vlaanderen. 11 maart 1430 (n.s.).
19. Inventaris van de wapens en harnassen toebehorende de
parochie en de St.-Jorisgilde van Boezinge. 4 februari 1567
(n.s.).
20. Proces voor de Raad van Vlaanderen. De schepenen van
de stad Deinze oorkonden in deze zaak tussen Jacques DU
PUICK, procureur van de baljuw en schepenen van de heerlijkheid Gisene (Langemark), en Jehan DOVERBEKE, procureur
van de baljuw en schepenen van de zaal en kasselrij Ieper, aangaande het ressort van de rechtspraak. 19 april 1447.
21. De schepenen van de stad Ieper geven een vidimus van
een oorkonde uitgaande van hertog Karel de Stoute, hertog
van Bourgondië, waarin Pieter BLADELIN, heer van Middelburg, ridder en kamerheer van de hertog, wegens de grote
oorlogslasten een rente op de stad Brugge laat verkopen voor
een kapitaal van 500 f gr. (de penning 20, terugkoop baar op
5 jaar). 4 mei 1471, met fragment van zegel.
22. Jan VANDEN HOUCKE, onderbaljuw van de heerlijkheid Komen, en de mannen van leene oorkonden op verzoek
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van de schepenen van de zaal en kasselrij Ieper dat Zandvoorde een leen is gehouden van het hof van Komen (dat op
zijn beurt wordt gehouden van het leenhof van Rijsel), en 65
gemeten land met 8 manschepen omvat2 • 30 juni 13 79.
23. De baljuw en schepenen van jonkheer Francois MASSIET, heer vanden Bussche (in Neerwaasten), bevestigen dat
deze heerlijkheid wordt gehouden van Oosthove in het
ambacht Belle, van het Hof van Dampierre en van Belle. Ze
gaan wettelijk ten hoofde bij schepenen van de kasselrij Ieper
en vallen onder de kasselrijcostumen. Ook in het betalen van
belastingen gaat deze heerlijkheid mee met de kasselrij.17
maart 1557, met zegels.
24. De schepenen van jonkheer Adriaen VAN STEELANT,
heer van Wambeke (in Wijtschate) bevestigen dat zij hun leen
houden van mevrouw VAN EGMONDT (van haar of van de
heerlijkheid van Saint Simon de Rasse in Rijsel), maar ten
hoofde gaan bij de schepenen van de kasselrij Ieper. 5 februari 1557 (u.s.).
25. De baljuw en schepenen van ridder Pieter VAN MORBEKE, heer van Hollebeke 3 , en van zijn heerlijkheid Boesbrigghe (in de parochie van Houtem) verklaren een achterleen
te zijn van het kasteel en hof van Komen (dat op zijn beurt
wordt gehouden van de zaal van Rijsel). Anders gaat deze
heerlijkheid mee met de kasselrij Ieper. 11 februari 1557
(u.s.).
26. Vidimus door Nicolas AUBIN, schildknaap, heer van
Riga/es en baljuw van de zaal en kasselrij van Ieper, van het
denombrement van de heerlijkheid Zonnebeke van Jan DE
VOOCHT fs Pieters. Deze heerlijkheid bestond uit 38 bunderen en 1 gemet ten noorden van het kerkhof in Zonnebeke.
De heer kon beschikken over een baljuw, een hof van mannen, een vierschaar met zeven schepenen en een amman. 25
december 1565.
~ L.-A. WARNKOENIG en A. GHELDOLF, Histoire de la
Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu'à /'année
1305, Brussel, 1864, V,
206-207.
Kristof Papin, Genealogie van Hollebeke,
[s.l., s.a.J.
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27. De schepenen van het Brugse Vrije doen uitspraak in
beroep in een proces tussen Jan DE KEMEL, en de schepenen
van Beselare. Eerstgenoemde was tot een pelgrimagie naar
St.-Jacobs in Galissien (Compostella) veroordeeld en ging ten
hoofde. 9 oktober 1434.
28. Oorkonde van hertog Filips van Bourgondië aangaande
de doorgaande waarheid (jranches vérités). Parijs, 1juni1404,
met fragment van het zegel.

189

De inwoners van Hondschote
in het eerste kwart van de 17de eeuw

JOZEF CAILLIAU
191
Inleiding

Om een inzicht te krijgen in de bevolkingsstructuur van
Hondschote in de gegeven periode hebben we twee specifieke
documenten geanalyseerd. Het eerste document is van 1620 1
en het tweede van 16242 .
In het eerste document van 1620 werden 437 gezinnen of
pseudo-gezinnen 3 vermeld. De kleine helft ervan, te weten
48, 7 %, waren keurbroeders of keurzusters. Het meest opvallende is dat 16, 7 % van de gezinshoofden geboren of woonachtig waren te Hondschote zonder er de poorterij van te
bezitten. 15,0 % van de gezinshoofden bezaten een poorterij
uit een van de zeven kasselrijen van de Westhoek. Slecht 4, 1
% ervan had een andere civiliteit. Tenslotte werd bij 15,5 %
van de gezinshoofden geen poorterij vermeld.
1
Hondschote
(Nord, F), Archives
communales, cote
CC32: Rolleken vande
cuer ende inwoonders
der stede ende heerlcikede van Hondschoote.
2 Hondschoote
(Nord, F), Archives
communales, cöte
CC32: Rolleken van de
vremdelynghen ende
alle cuerbroeders dezer
stede.
3 Onder pseudogezinnen verstaan we
het samenwonen van
twee of meer gebroeders en/of gezusters.
4 P. VANDEWALLE,
'Enkele gegevens
betreffende de bevolking van Hondschoote
(2de helft l 6de_ 1ste
helft l 7de eeuw', in :
Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis te
Brugge, 134 (1997),
90-101.

Het tweede document van 1624 vermeld slechts 294 gezinnen.
Vergeleken met de vorige telling is het aantal gezinnen er met
1/3 gedaald (om precies te zijn is de index 67, 1). Nu is 51,0 %
van de gezinshoofden keurbroeder of keurzsuter, zijnde een
lichte toename. Het aantal gezinshoofden die een poorterij
bezaten van één der zeven kasselrijen van de Westhoek was
geslonken tot nog amper 6, 1 %, maar bij 41,5 % van de gezinshoofden werd geen poorterij vermeld.
De context waarin deze tellingen werden uitgevoerd is niet
onmiddellijk duidelijk. Beide documenten dateren wel uit een
periode van demografische groei, en dit na de crisis van de
late l 6de eeuw. In de eerste helft van de l 7de eeuw zijn er overigens meerdere tellingen in Hondschote uitgevoerd. Zo analyseerde Paul Vandewalle in 1997 tellingen uit 1615 en 1619.4
Beide documenten werden opgemaakt in het kader van de
moulage. Vandewalle waagt zich ook aan de reconstructie van
het Hondschootse bevolkingscijfer in die jaren. Hij komt voor
1615 op 5.061 inwoners, voor 1629 op 6.027. Deze stijgende
lijn liep door tot ca. 1635 toen Hondschote wellicht meer dan
9.000 inwoners telde.

Het eerste document anno 1620
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(1) Maillaert DE VISCH, alhier gecommen van Hersel5,
houdtbreker
(2) Pieter VAN DE BRIELE, matsenaer, ghebooren van
Brugghe
(3) Jooris BAERT, schipper, ghebooren van Pollinckhove en
cuerbroeder alhier
(4) Jacob VAN DE WEGHE, schipper, cuerbroeder alhier
(5) Jan HUUSSOONE, pinder, oudt cuerbroeder alhier
(6) Elias GHEVAERT, houdt hem voor poorter van Loo 6
(7) Michiel VERBARNE, ghebooren van Waten 7 , verclaert
te wesen cuerbroeder alhier
(8) Jacques HOUCKE, van Yper
(9) Jan filius Ghys SCHUTTELARE, oudt cuerbroeder
alhier
( 10) Pieter VERBARNE, ghebooren van Waten, cuerbroeder
alhier
( 11) Abraham BUUS zal brynghen acte van renonciatie van de
proostie 8 omme te wesen cuerbroeder alhier
(12) relicta Chaerels DE KEST, oudt cuerzuster alhier
(13) Guilliames ZUCBRUCK verclaert te weezen vrylaet
(14) Bastiaen BOLLE, ghebooren van Waty9, zal brynghen
acte van renonsiatie en anvert cuerbroederschap alhier
(15) Jan ANNOTE, smit, oudt cuerbroeder alhier
( 16) Jan HACKE de jonghe, oudt cuerbroeder alhier
(17) Simon BITTEVINCK, ghebooren tot Berghen 10, es cuerbroeder alhier
(18) relicta Jan BRIX, cuerzuster van Veurnambacht
(19) Pieter filius Jan JANSSUENE, ghebooren en cuerbroeder alhier
(20) Pieter fz1ius Jan PLETS, ghebooren van Hondschoote
(21) Mailliaert VAN DE CLYSTHOOGHE verclaert tewesen
cuerbroeder alhier
(22) Gillis JOOS, poorter van Ieper
(23) Guilliaeme DE BRIE, poorter van Ieper
(24) meester Charel STAPPAERT verclaert wesende cuerbroeder alhier ende gheen ander vrydom thebben
(25) Antheunis BEYAERT, poorter van Brouckburch 11
(26) Jan fz1ius Philips BAERT verclaert wesende cuerbroeder
alhier en gheen ander vrydom thebben
(27) Joryne, relicta Mahieu FACOT verclaert wesende cuerzuster van Brouckburch
(28) relicta Lieven VAN TORRE, cuerzuster van Veurnambacht
(29) Care! filius Passchier VYAENE, oudt cuerbroeder
alhier
(30) Jacques BAKE, ten zelven huuse cuerbroeder van Vuernambacht
(31) Jan ffüus Jan COMPERE van Brugghe, maer cuerbroeder alhier

5
6

Herzeele (Nord, F).
Looberghe (Nord,
F) of Lo?
7
Watten (Nord, F).
8 De Proosdij van
Sint-Donaas in de kasselrij van SintWinoksbergen.
9 Watten?
10 Sint-Winoksbergen,
Bergues (Nord, F).
11 Broekburg, Bourbourg (Nord, F).

12 Hazebrouck
(Nord, F).
13 Bailleul (Nord, F).
14 Armentières
(Nord, F).
15 Koekelare.

(32) Jacob MERSEMAN, oudt cuerbroeder alhier
(33) Jacques filius Heindric OOSTEN, oudt cuerbroeder
alhier
(34) Jan filius Maillaert BERGHOF, oudt cuerbroeder
alhier
(35) relicta Jacques fz1ius Guilliaeme GHOOSEN
(36) Cornelius RUBBEN, cuerbroeder van Veurnambacht
(37) relicta Joos VERWOESTEN, oudt cuerzuster alhier
(38) Isack fz1ius Diric GHOVARE, cuerbroeder
(39) Andries STABBART, cuerbroeder van Brouckburch
(40) Pieter BONNOOT (?),poorter van Hasebrouck 12
(41) Gillis PIEREN, poorter tot Waten
(42) relicta Jan WINNANT, poorteresse van Berghe
(43) Jan BEIGUY, Artesien
(44) Care! filius Clais VAN WOUMEN, oudt cuerbroeder
alhier
(45) Michiel filius Gheraert VAN DE ROESTE, oudt cuerbroeder alhier
(46) Jooris filius Marcx BAERT
(47) Jan GREISPERT, poorter van Belle 13
(48) Wouter POVERSCHOOF, poorter van Ypre
(49) Pieter filius Guilliaeme DESMARETZ, oudt cuerbroeder alhier
(50) Karel filius Pieter STALEN, oudt cuerbroeder alhier
(51) Joos filius Joos VERROESTEN, oudt cuerbroeder
alhier
(52) Michiel RYCQUAERT, Artesien, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(53) Andries LECOMPTE, poorter van Armentiers 14
(54) Pieter VAN DE BOMGARDE verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(55) Antheunis RYCKELINCK, poorter van Brouckburch
(56) relicta Pieter PROVOST, cuerzuster alhier
(57) Antoons LAMMEN, ghebooren tot Brugghe
(58) Jaspar filius Fransais VERCNOCK, hier cuerbroeder
(59) relicta Dieric HOVARE, cuerzuster alhier
(60) Bastiaen DU TARRAS verclaert te wesen cuerbroeer
mitz er gheen ander vrydom heeft
(61) Michiel filius Jaspar DANGELE, oudt cuerbroeder
alhier
(62) relicta Mahieu HONDEMARCK, hier cuerzuster
(63) relicta Jacques BUUS, van Koockelaere 15
(64) relicta Jan DE PICK, van Hondschoote
(65) Jacques VERMESCH
(66) Jacques DELSALE, vut Arthois, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(67) Pourou BOUBERT, Arthesien, verclaert ut supra
(68) meester Jan PAESIOEN, vutlander, verclaert hier te
wesen cuerbroeder
(69) relicta Jacques MAES, cuuper, alhier cuerzuster
(70) Vincent VAN GHENACHTE van ...
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(71) Victor filius Guilliaeme LOUCHART, hier oudt cuerbroeder
(72) Jooris fz1ius Jooris COPPINS, oudt cuerbroeder
(73) Jan VERSCHELFSTRAETE, ghebooren van Rouselare,
cuerbroeder alhier
(74) relicta Jan COTTREEL, cuerzuster van proostie
(75) relicta Jan SCHIPMAN, cuerzuster alhier
(76) Pieter BREYNE, poorter van Ypre
(77) Hendric fz1ius Lauwers SCHIPMAN van Ghent, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
194 (78) Maures BOOT, matsenaer
(79) Renaut BOUBERT, vut Arthois, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(80) relicta Jacques MALLY, vut Casselambacht
(81) Pieter POTVLIET, cuerbroeder van Veurnambacht
(82) Jacques DE PEISTER, cuerbroeder alhier
(83) Maerten PERSYN, poorter van Brugghe
(84) relicta Cornelis BERTELOOT, cuerzuster alhier
(85) Joos LIEBAERT verclaert ghepande van domicile te hebben neamer cuerbroeder alhier
(86) relicta Pieter SCHIPMAN, cuerzuster van Veurnambacht
(87) Jan ffüus Jan PLOVITS
(88) meester Jan THIEULEYNE, doctere, <lach van delebeaen 16
(89) Jan STRABANT, cuerbroeder alhier
(90) Jacques BRUNEEL, cuerbroeder alhier
(91) Christiaen DE CNACQ, brauwer
(92) relicta Anthone VAN WATERLEET, cuerzuster alhier
(93) relicta Jacques DE FEBURE, cuerzuster alhier
(94) Jan OOSTEN, poorter van Yper
(95) Adriaen SCHOTTE, poorter van Yper
(96) relicta Fransois SCHIPMAN, cuerzuster alhier
(97) Pieter fz1ius Pieter SAGART, cuerbroeder alhier
(98) meester Pieter MEEZE, cuerbroeder alhier
(99) Hendric (?) fz1ius Jan OUTERS, cuerbroeder alhier
(100) Clais DE SCHOT, cuerbroeder alhier
(lOl)Gillis ROOSEBOOM, cuerbroeder alhier
(102) Michiel DE ZOOMER, cuerbroeder alhier
(103) Jan BIGOODE, pooretr van tAndwerpen 17
(104) Pieter f11ius Pieter RYCQUAERT
(105) Pieter VERHAGHE, cuerbroeder alhier
(106) Jan fz1ius Jan VAN DE BUSSCHE, oudt cuerbroeder
alhier
(107) Adriaen DE LANOY verclaert weesende cuerbroeder
alhier
(108) Jouchien DE HAMER, cuerbroeder alhier
(109) relicta Michiel COOPAL, cuerzuster alhier
(110) Jan POUPPART, van Aedt 18 in Heneghauwe, verclaert
te wesen cuerbroeder alhier

16 Vermoedelijk
afkomstig uit Le
Bearn?
17
Antwerpen.
18 Ath.

(111) relicta Jacques VAN DE BROUCKE, poorteresse van

Brugghe
(112) Cornelis DE PLACKER, cuerbroeder alhier
(113) Clais RYCKASEI verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(114) Victor DE ROO, cuerbroeder alhier
(115) Malliaert DE BESTE, cuerbroeder alhier
(116) relicta Pieter MOENECLAY, cuerzuster alhier
(117) Malliaert fz1ius Jan DE BESTE, van Eecke 19 , verclaert

alhier te wesen cuerbroeder
(118) relicta Jan GODTSCHALCQ, cuerzuster alhier
(119) Jaspar VAN DER VAELMUELEN, poorter van Dun-

19

Nord F
Dunkerque
(Nord, F).
2 1 Rexpoëde (Nord, F).
22 Sainte-Marie-Capf:el (Nord, F).
3 Arras (Pas-deCalais, F).
20

kercke 20
(120) Jacob VERCRUUCE doude
(121) relicta Laris MEEUWE, cuerzuster alhier
(122) Jacques TEETE, cuerbroeder alhier
(123) Jacques DE MOL, van Rexpoe 21 , cuerbroeder alhier
(124) Jacques fz1ius Antonis CORTYL, van Poperinghe, cuerbroeder alhier
(125) Andries DE GEYSE, poorter van Brugghe
(126) Simon SEUYN, vut Arthois, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(127) relicta Michiel BEKET doude, cuerzuster alhier
(128) Mahieu COLPIER, zyn ghedivorcerde huusvrauwe
Antonette, cuerzuster van Veurnambacht
(129) Franchois VERTAGANS, cuerbroeder alhier
( 130) Mahieu CAUREEL, van St Mariecappel 22 , habet 6 proles aen pre (?) Clays THIBAUT
(131) Jacques VERGHOOTE, van Oostvleter(en), cuerbroeder van Veurnambacht
(132) Jan filius Jacques VOLCKENAER, hier cuerbroeder
(133) Staes SAGO, zagher, vut Arthois
(134) Fransois VERGRACHT, poorter van Poperynghe
(135) Cornelis DE BRAUWER, van Killem
(136) relicta Guilliaeme REGHERE, cuerzuster alhier
(137) relicta Charel MORMENTYN, cuerzuster van Veurnambacht
(138) Dieric filius Simphoriaen BATTEN, hier cuerbroeder
(139) Galleyn filius Cornelis DE COT, hier oudt cuerbroeder
(140) Pieter BOURé, vut Atrecht 23 , verclaert hier te wesen
cuerbroeder
(141) relicta Jan VERMOOTE, cuerzuster alhier
(142) relicta Guilliaeme VERMUELEN, hier cuerzuster
(143) Jan CAUTREEL, van Brugghe, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(144) Jacques VERTYN, van Wervyck
(145) Louwis filius Pauwel SNAERBOUT, cuerbroeder
alhier
(146) Francois DE WAGHEMAKER, poorter van Belle,
muelenaer, houdt onbehoirlick vremt volck put van jug1en
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(147) Guilliames fzlius Pieter DE FEYER, hier oudt cuerbroeder
(148) Antonis DEBBOUT, poorter van Brugghe
(149) Jacques PELART
(150) Foriaen fzlius Jacob WAELS verclaert alhier te wesen
cuerbroeder
(151) Clays ARNOIS verclaert te wesen hier cuerbroeder
(152) Mahieu DELYT, poorter van Cassel
(153) Pieter VAN EEDE, van Yper, verclaert hier te wesen
cuerbroeder en gheen poorter
(154) Oudart MOOSE, vut Arthois, verclaert hier te wesen
cuerbroeder
(155) Louwys VAN DE KEUNEWALLE, van Brouckburch
( 156) Jooris HEIDE, poorter van Yper
(157) relicta Lauwers WILLECAY, cuerzuster van Veurnambacht
(158) Warry PITTEY, vut Arthois, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(159) Jan fzlius Jacob CARDOEN, cuerbroeder alhier
(160) Loys GALLEYN, poorter van Poperynghe
(161) Jooris MORMENTYN, van Alverghem 24 , cuerbroeder
alhier
(162) Jan fzlius Clays SNAREBOUT, hier cuerbroeder
(163) (2*)Maerten MORMENTYN, cuerbroeder alhier
(164) Pieter filius Clays DE KESGHIETER, hier cuerbroeder
( 165) relicta Jacques WILLART, cuerzuster alhier
(166) Jan DIERICXSUENE, cuerbroeder alhier
(167) Charels ZOETE, cuerbroeder alhier
(168) relicta Fransois ROTTIER, ut supra
(169) Passchier FERMOUT, cuerbroeder alhier
(170) Touchain LEDUCQ, poorter van Ryesel 25
(171) Louwys DUQUESNE, van Peene26
(172) Jan MARTEYN, vut Arthois, houdt hem voor cuerbroeder alhier
(173) Jacob WASELARE, oudt cuerbroeder alhier
(174) Paschier DE GRAVE, vut Vranckeric, verclaert te wesen
cuerbroeder alhier
( 175) Anthoins PUISON, cuerbroeder van Pro(o )stie
(176) relicta Jan LEVIERE, cuerzuster alhier
(177) (76*) Karel GHERAERT, poorter van Yper
(178) Jooris DE RAET, poorter van Yper
(179) Simphoriaen DE JONGHE, hier cuerbroeder
(180) relicta Floren ALLART, cuerzuster alhier
(181) relicta Jan VISAIGE, poorteresse van Belle
(182) (6*) Michiel fzlius Jacques CALF, oudt cuerbroeder
(183) Francois FENIET
(184) relicta Olivier DE BLOCQ, van Hondschoote
(185) Jan COURANT, van Hondschoote
(186) relicta Jan CAUWE, poorteresee van Atrecht

24

Alveringem.
Lille (Nord, F).
Noordpeene (Nord.
F) of Zuytpeene
(Nord, F).
25

26

27

Sint-Winoksbergen,
Bergues (Nord, F).

(187) Paschier POUCSENARE, poorter van Brugghe
(188) Fransois DAUWYN
(189) Jan filius Jan BAVELARE
(190) Fransois filius Fransois DE MUENINCK, van Hondschoote
(191) Charel filius Matheiu LOS IER, ut supra
(192) Jacques filius Cornelis VAN WOUMEN, ut supra
(193) Anthone LAMIERE doude, oudt cuerbroeder alhier
(194) Gillis VESTELANT doude, oudt cuerbroeder alhier
(195) Malliaert fz1ius Pieter GILLIS, cuerbroeder alhier
(196) relicta Jan DE BOLLOINGNE, cuerzuster alhier
( 197) Christiaen BOY, cuerbroeder alhier
(198) relicta Charel MENTROP, van Hondschoote
(199) Malliaert VERCRUUCE, cuerbroeder alhier
(200) Jan filius Jacob SCHIPMAN, van Hondschoote
(201) Jan filius Gaspar GHELLIAERT, oudt cuerbroeder
(202) Jan VAN DE VROELE
(203) Pieter filius Philips DE TELDER
(204) Lambrecht DE RAT, van Hondschoote
(205) Joos fz1ius Joos MAES, van Hondschoote
(206) Adriaen VAN MIDDELEN, cuerbroeder van Hondschoote
(207) Guilliaem DE WYNDT, ut supra
(208) Joos DURENDAL, ut supra
(209) relicta Louwies LABE, ut supra
(210) Barthelemueex ffüus Paschier VERMOUT, van Hondschoote
(211) Michiel filius Christiaen PYPE, van Hondschoote
(212) relicta Andries GILLIS, van Hondschoote
(213) Mathus filius Mathus LOSIER, ut supra
(214) relicta Winnoc RYCKEWART, ut supra
(215) relicta Fransois STAPPEN, ut supra
(216) meester Michiel CARPENTIER
(217) Louwys PETYT, van Steenvoorde, verclaert te wesen
cuerbroeder alhier
(218) relicta Christiaen BAERT, van Hondschoote
(219) Touchain VAN AKE
(220) Philips GHECKIERE, cuerbroeder alhier
(221) Noë! DUWé, vut Arthois, verclaert te wesen cuerbroeder
alhier
(222) Pauwels VAN DE ZANDE, oudt cuerbroeder alhier
(223) Anthonis DENYS, schrynewerker, poorter van Yper
(224) Jan filius Jan VERMOOTE, van Hondschoote
(225) Christiaen PYPE
(226) Bartholomeex DE BUICK, van Berge 27
(227) Jan filius Noë! DE VISCH, van Hondschoote
(228) Pieter WILS, van Hondschoote
(229) Fransois GILLIS doude, ut supra
(230) meester Vincent GLASESCHRYNE, poorter tot
Belle
(231) Michiel GODTSCHALCQ, van Hondschoote
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(232) meester Jan DE CROUGHER
(233) Jacques f11ius Jacob GILLIS, van Hondschoote
(234) Jacques BELLEMAKER verclaert wesende cuerbroeder alhier
(235) Sander DE GLOYER, poorter van Brugghe
(236) Pieter DE SCHOT, van Hondschoote
(237) Mahieu JOORIS, temmerman
(238) Philips TURLUT verclaert te wesen cuerbroeder
alhier
(239) Pieter filius Jan TURLUT, van St Omaers 28 , verclaert
te wesen cuerbroeder
(240) Jan f11ius Jan WILLART, van Hondschoote
(241) relicta Hubrecht COEDICK verclaert haer te wesen
cuerzuster alhier
(242) Louwys FACOT, van Millam, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(243) relicta Jacques ANGILLIS, cuerzuster van Nieuport 29
(244) relicta Abel DE CROOK, cuerzuster alhier
(245) Pieter DESMARETZ, van Hondschoote
(246) Gillis VENANT, van Hasebrouck, heeft hier ghewoont
30 jaeren
(247) de weduweDenys CLOET, cuerzuster alhier
(248) Jan DE HAECK, poorter van Poperynghe
(249) Jacquemincken ende Prinken filiae Fransois GODTSCALCQ, cuerzusters alhier
(250) relicta meester Guilliaeme VAN SIMPOL, cuerzuster
van Hondschoote
(251)joncheer Ferdinande DE WARIGNY
(252) Fransois f11ius Winnoc SCHIPMAN, hier aoudt cierbroeder
(253) Clement fz1ius Clement ZOETE, van Hondschoote
(254) Jan BLOMME, van Hondschoote
(255) Pieter MORé, van Masule 30 , verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(256) Jan DE MEYER verclaert hier te wesen cuerbroeder
van Bueschure 31
(257) Pieter VAN DE WALLE, van Steenvoorde, verclaert te
wezen cuerbroeder
(258) Adriaen COMPERE, eertyts poorter tot Brugghe, verclaert te wesen hier cuerbroeder
(259) Pieter LEGRAND, van ontrent Atrecht, hier ghewoont
thebben 20 jaeren, verclaert hier te wesen cuerbroeder
(260) Fransois fz1ius Jacob LONCKE verclaert te wezen cuerbroeder alhier
(261) Gillis BESTELANT de jonghe, hier cuerbroeder
(262) Antonis CARPENTIER, van Berquin 32 , hier ghewoont
28 jaeren, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(263) Thomae CAISSIER, Artesien
(264) Jan PATTOU, Artesien, verclaert hier te wesen cuerbroeder
(265) Bastiaen BUESAY, vut Arthois, verclaert als vooren

28 Saint-Omer (Pasde-Calais. F).
29 Nieuwpoort.
30 Waarschijnlijk
Moorsele of Moorslede.
31 Buysscheure
(Nord, F).
32 Noordberkin
(Vieux-Berq uin,
Nord, F) of Zuidberkin (Neuf-Berquin,
Nord, F).

33
Béthune (Pas-deCalais, F).
34
Killem (Nord, F).
35 Terdeghem
(Nord, F).
36 Cassel (Nord, F).
37
Houtem (Veurne).
38
Hooglede.
39
Esquelbecq
(Nord, F).

(266) Glaude BEHEERE, van by Bethune 33 , verclaert als
vooren
(267) Fransois HEYDINEU verclaert als vooren
(268) Jacques DELVILLE, van ontrent Bethune, verclaert als
vooren
(269) ... DE LEME, vut Arthois, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(270) Lauwers REG IN, vut Arthois, verclaert als vooren
(271) Jan MINET, parmentier, als vooren
(272) Philip TARFYN, verclaert als vooren
(273) Jan DE MOL, beenhauwer, cuerbroeder alhier
(274) Karel filius Karel INGHELRAVE, van Hondschoote
(275) Jan filius Jasper DAVID, backer, van Hondschoote
(276) Michiel fz1ius Adriaen VENANT, van Hondschoote
(277) Nicola(s) BEUAFORT kent alhier cuerbroeder
(278) Charels ffüus Anthone DE WALE, van Hondschoote
(279) Samuel filius Jan OUTERSUENE, van Hondschoote
(280) Jacques filius Adriaen COMPERE
(281) Vincent POPELIER, par acte van de renonchiatie vut
Veurnambacht kent jem cuerbroeder alhier
(282) Jacques filius Pieter DE MAUWE, van Killem 34 , hier
cuerbroeder
(283) Christiaen filius Clais DE VISCH, hier van Hondschoote
(284) Jaspar COPPEJAN doude, van Hondschoote
(285) Jacques fz1ius Jacques DE CONINCK, cuerbroeder van
Veurnambacht
(286) Jan filius Jan ZOUTTENAY, van Hondschoote
(287) relicta Pieter filius Gilles DE WALE, hier cuerzuster
(288) Pieter filius Charels JACQUEMYN, van Hondschoote
(289) relicta Anthone ROTTé, vut Arthois, hier cuerzuster
(290) Karel WAELS, muelnare, van Tereghem 35 , poorter van
Caesel3 6
(291) Maerten fz1ius Jan DE BUICK, van Hondschoote
(292) Jan filius Mahieu DE RAET, van Houthem 37 , houdt
hem voor cuerbroeder alhier
(293) Maryn VAN ROSEBEECKE, van Hoghelé 38 , kent hem
hier cuerbroeder
(294) Jan WELLEBOOT, muelnare, kent te wesen cuerbroeder alhier
(295) Jacques ...
(296) Abraham filius Staes ALLAERT, van Hondschoote
(297) Pieter filius Pieter DE WALE, van Hondschoote
(298) Michiel filius Pieter FOPPE, van Hondschoote
(299) Clays DE MAUWERE, van Killem, verclaert te wesen
cuerbroeder alhier
(300) relicta Malliaert AMELOOT, cuerzuster alhier
(301) Silvester HEYSECQ, temmerman, Aerthesien
(302) Balten COPPEN, cuerbroeder van Eeckelsbeecke39
(303) Relicta Pieter SENEMAN, cuerzuster alhier
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(304) Jacob VAN NIEUKERCKE, cuerbroeder alhier
(305) Jooris PRIEM
(306) Jacques fz1ius Jan DE LEENE, cuerbroeder alhier
(307) Cornelis filius Cornelis DE WALE, van Killem, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(308) Jan filius Aernouts DE MAN, eertyts cuerbroeder van
Veurnambacht modo alhier
(309) Jan HEDINEU, Aertesien, verclaert te wesen cuerbroeder alhier
(310) Guilliaeme VAN DEN BROUCKE, poorter van
Poperynghe
(311) Maerten BOY, oudt cuerbroeder alhier
(312) Pieter MARTEYN, Aertesien, kent hem cuerbroeder
alhier
(313) Anthone LELEU, vut Arthois, heeft hier ghewoont 3
maenden
(314) Jooris filius Hendric MENDAL, van Hondschoote
(315) Nicola(s) LEPORT, vut Caeselambacht, heeft hier ghewoont 6 maenden
(316) Jan filius Philip BILLAERT, hier van Hondschoote
(317) Jan VAN BATTEN, hier van Hondschoote
(318) Jan GARBE, van Arie40 , poorter aldaer
(319) Vincent BRACQUé, vut Arthois, kent hem cuerbroeder
alhier
(320) Anthones LESTOUFFé, kent hem cuerbroeder alhier
(321) Philip BAILLIART, ut supra
(322) Andries DE LAVAL, ut supra
(323) Jacques BELLENGI, ut supra
(324) relicta Pieter CAUCHER, ut supra
(325) Mahieu HANS
(326) Jacques COUBERT, van Waten
(327) Michiel PATTIN, van Wervycke, kent hem cuerbroeder
alhier
(328) Hubrecht DE GHUTERE, vut Vrye 41 , kent hem cuerbroeder alhier
(329) relicta Melchior VERHAEGHE, cuerzuster alhier
(330) Pieter fz1ius Karels BUDIER, van Hondschoote
(331) Jan PELEN, cuerbroeder alhier
(332) Anthonis GAUTRAM, cuerbroeder alhier
(333) Jan DE BINDER, poorter tot Belle
(334) Adriaen GERIOME (?),van St George 42 , verclaert te
wesen cuerbroeder alhier
(335) Marcx BOCQUET, spelman
(336) relicta Cornelis VAN DE WALLE, hier cuerzuster
(337) Glaude CORNUE
(338) Jan RAMAN, van Arie, kent hem cuerbroeder alhier
(339) Aernout DE ROOSTER, poorter van Brugghe
(340) Clays filius ... LOOTEN, van Hondschoote
(341) Michiel WOLDRYCKXEN, van Hondschoote
(342) Cornelis WASELARE, van Hondschoote
(343) Jan WITSUENE, van Hondschoote

40

Aire-sur-la-Lys
(Pas-de-Calais. F).
41 Afkomstig uit het
Brugse Vije. 42 Saint-Georges-surl'Aa (Nord, F) of
Saint-Georges (Pasde-Calais. F) ry

(344) Jan filius Jooris COPPEN, ut supra
(345) Jooris filius Jan DE WALE, ut supra
(346) Omaer LUUX, ut supra
(347) Janneken fz1ia Charel LOOTEN, ut supra
(348) Fransois BREUAERT, kent hem cuerbroeder alhier
(349) Jacques POTVLIET, cuerbroeder van Veurnambacht
(350) relicta Jooris BEELE, van Hondschoote
(351) Maerten GILLIS ende kinderen
(352) Gillis RYCKEWAERT, hier cuerbroeder
(353) Pieter CASTIERE, poorter van Dunckercke
(354) Elesabet filia Anthone SCHROY, cuerzuster van Pro(o)

43

Afkomstig uit
Bourgondië.
Leisele.
45
Renescure
(Nord, F).
44

stie
(355) meester Juliaen BROUCKART, vut Bou(r)gonien43
(356) Jan NONNART, van St Omaer, cuerbroeder alhier
(357) Pieter DE CASTEKER, poorter tot Loo
(358) Charel filius Omaer LUUX, van Hondschoote
(359) Pieter MERLEBECK, vrylaet
(360) Pryne PRIEM
(361) Charel DUQUESNE, kent hem cuerbroeder alhier
(362) Pieter ende David CHRISTIAEN, van Brugghe, poorters aldaer
(363) Fransois DE HURTER, van Hondschoote
(364) Pieter filius Jan DE VOS, van Hondschoote
(365) Cornelis filius Maerten LAMEN
(366) Pieter DE HOLLANDER, van Leysel 44 , maer vanjonx
hier ghewoont, kent hem hier cuerbroeder
(367) relicta Pieter POVERSCHOOF, van Hondschoote
(368) Lyoen GODTSCHALCK, van Hondschoote
(369) Jacques WICHELS kent hem alhier cuerbroeder
(370) relicta Jan SALLOT, cuerzuster alhier
(371) Maiken filia Jan VOLCKENARE, van Hondschoote
(372) Boudewyn REYNOUT
(373) Barthelemeeux DELBOO, eertyts poorter van Armentiers, kent hem hier cuerbroeder
(374) Jaeneken ende Maiken filii Lucas MEEZE
(375) Jan filius Martens GHEAERT, van Hondschoote
(376) Hendric filius Ryckewart OOSTEN, van Hondschoote
(377) Noë! filius Renout DE VISCH, van Hondschoote
(378) Charel DE BRUUNE
(379) Fransois filius ... DE KICK, van Hondschoote
(380) Marten TITELYN, poorter t'Yper
(381) meester Maerten PERCHY, poorter van Berghen
(382) Jooris filius Ryckewaert OOSTEN, van Hondschoote
(383) Gillis GALLANT, van Runeschure45
(384) Gillis filius Jacob SPYCKET, van Hondschoote
(385) Pieter DE FEYER doude, van Hondschoote
(386) Fransois fz1ius Jan DE TELDER, t'Hondschoote
(387) Jacques POLLYN, van Waten, kent hem cuerbroeder
alhier
(388) Danneel LADRESOU, poorter tot Brugghe
(389) Jacques MINET, van Pro(o)stie
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(390) Cornelis DE HONDT, matsenare, is vrylaet
(391) ( 11 *) Guillebert LEFEBURE
(392) (13*) Fransois filius Fransois VAN VUTLAETE, van
Hondschoote
(393) relicta Fransois VAN VUTLAETE, als cuerzuster
alhier
(394) Jan DELASALLE, poorter te Veurne
(395) Glaude VERVESTE, cuerbroeder van Veurnambacht
(396) Pieter DE POL
(397) Anthonis filius Jacques VAN DE BERGHE, cuerbroeder van Veurnambacht
(398) Pieter DELSOOTE gheseit GRAND PIERRE
(399) Jacques filius Mahieu PALMART, van Hondschoote
(400) Pieter GONTIER, muelenaer, kent hem cuerbroeder
alhier
(401) Relicta Michiel GONTIER, cuerzuster van Veurnambacht
(402) Francois BRAEM, muelnaer
(403) Cornelis filius Cornelis ANNOOT
(404) Matheus BOURAVE, poorter van Yper
(405) Anthonis PARTI, cuerbroeder alhier
(406) Jan STAES, cuerbroeder van Veurnambacht
(407) Guilliaeme LEPRESTRE, Artesien
(408) Gillis DE MATS, poorter t'Yper
(409) Jacques HYBON
(410) Gillis WECKSTEEN, van Ryssel, hier maer ghecommen
(411) Philips filius Mahieu GHERAERT, van Hondschoote
(412) Malliaert DE ZOUTTER, hier cuerbroeder
(413) relicta Jan VYFVE, hier cuerzuster
(414) (66*) Malliaert SERJANSSUENE, kent hem cuerbroeder alhier
(415) Christiaen DE CORTE, poorter t'Yper
(416) Jan VERSTRAETE, poorter tot Yper
(41 7) Jan DE BO U C, van Winnesele46 , kent hem cuerbroeder
alhier
(418) (71 *) Nicola(s) TROUART, vut Vrankeric, kent hem
hier cuerbroeder
(419) (72*) Maerten LECOINCLE
(420) (65*) Abraham NUX, Inghelsman
(421) Malliaert BEELE, van Killem, kent hem cuerbroeder
alhier
(422) (77*) Karel COMPEIN, hier cuerbroeder, es ozsier
(423) (104*) Cornelis VAN ZUL, van Sirickzee47 , kent hem
hier cuerbroeder
(424) Pieter DE JONGHE, poorter t'Yper
(425) Joos VERMERSCH, poorter t'Yper
(426) Vincent BOUCHé, hier ghewoont 20 jaeren, kent hem
cuerbroeder
(427) Karel FACKEUR, van Hasebrouck, cuerbroeder alhier
(428) Lieven VAN ROOSEBEECK, vrylaet

46

Winnezeele
(Nord, F).
47 Zierikzee (Zeeland, NL).

(429) Pieter COURTOIS, vut Arthois, es hier cuerbroeder
(430) Cornelis VAN PEENE, van Crom ... , poorter van
Yper
(431) (82*) Augustyn MARICHAL, poorter van St Omaer
(432) Niclays RUBBENS, van Beveren48 , cuerbroeder alhier
(433) Pieter VAES, poorter van Belle
(434) Pieter filius Clays VAN WOUMEN, van Hondschoote
(435) Karel VERCRUICE, vrylaet
(436) Pieter DANKET, poorter t'Yper
(437) Adriaen RAGHEBOOM, van Hondschoote
(438) Jacques WILLECAY, van Veurnambacht
Het tweede document anno 1624

48

Waarschijnlijk
Beveren-aan-de-IJzer.
49
Tourcoing
(Nord, F).
50
Zal overleggen of
hij het keurbroederschap aanvaard.

Paelincstraete
(1 *)Willem CLINCKEMAILLE, wedewaer met zeven kinders, drappier, geboren van Poperinghe, met alle zyne kynderen hier gecommen te Bamesse lastleden en is poorter
van Poperinghe
(2*) ( 163) Maerten MORMENTYN, geboren van Polinchove,
heeft hier gewoont 35 jaeren, houdt hem voor cuerbroeder
dezer stede
(3*) Joris DE CODTS, geboren van Killem
(4*) Michiel RICQUEWAERT, cuerbroeder
(5*) Pieter FRANCO, van Quadipre, gewoont alhier 10 jaeren, houdt hem voor cuerbroeder
(6*) ( 182) Michiel CALF, geboren van Hondschoote en cuerbroeder
(7*) Jaques MINET, geboren van Hondschoote en cuerbroeder
(8*) Melchior DE VOS, geboren van Borre, hier gewoont 13
jaeren, cuerbroeder van Hondschoote
(9*) Robert BELBAU, cammer, en BOYAVAL, hier gecommen over 3 jaeren sonder consent, hebbende 3 vremde
cammers, waelen, al ongehuwet
(10*) Franchois DECOURT, gecommen van Ghiverinchove
met vyf kynders naer consente van de wet te meye lastleden
(11 *) (391) Gillebert LEFEBURE, van Toirequoine 49 en hier
gewoont 18 jaeren, erfachtich van het huyseken en houdt
hem voor cuerbroeder
(12*) Phlip GUOESE, vut Houplines, hier gewoont 13 jaeren,
erfachtich van den huise en zal deliberren int cuerbroederschap50
( 13*) (392) Fransois VAN VUTLATE, cuerbroeder en gebooren van Hondschoote
(14*) Jaques POLLYN, geboren van Watou, houdt hem voor
cuerbroeder en erfachtich van zyn huyse
( 15*) Jan VERTERVE, geboren van Beveren, hier gewoont 6
jaeren, hebbende een kyndt
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(16*) Launes VAN SOCX, last gecommen van Leysel
(17*) Jaques MAROTE, van Cappellebrouc, hier gehuwet
over een maendt
(18*) Joris MEENDAEL, gebroen van Hondschoote en cuerbroeder
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Leyseldreve
(19*) Antheunis VAN DE BERGHE, geboren van Respoe,
hier gewoont 14 jaeren, verweest van zijn moeder zijnde
van Veurnambacht, hebbende 5 kynderen van Hondschoote en 2 van Houckercke
(20*) Michiel DE MEY, van lpere, hier gewoont 3 jaeren,
drapier, hebbende acht kynderen al van Iper, wesende
poorter van Iper
(21 *) Pieter DE RYCKE, geboren van Hondschoote, cuerbroeder, hebbende 3 kynders: 2 van Waeten en de een van
Hondschoote
(22*) Christoffel ROUSSEU, geboren van Dautreville, hebbende 3 kynders, hier gecommen over 3 jaeren sonder consent
(23*) Jaques PALMAERT, van Hondschoote, cuerbroeder
(24*) Paschier BAILLIEU, van by Atrecht, hier gewoont over
25 jaeren, hout van cuerbroeder
(25*) Fransois COINGIE, van St Janscappel, hier gewoont
22 jaer, cuerbroeder
(26*) Gillis PIQUER, van Hondschoote en cuerbroeder
(27*) Adriaen ROETS, geboren van Beselare, hier gecommen
van Beselare over anderhalf jaer, hebbende een kindt van
Hondschoote
(28*) Maximiliaen BONEL, van Berghen, 25 jaer hier
gewoont, hebbende 4 kynders van Hondschoote, heeft 2
vremde cammers met hem werckende
(29*) Jan LESIEU, van Surseinsere, hier gewoont 30 jaer,
cuerbroeder van Hondschoote, erfachtich van zyn huyse
(30*) Pieter DOORNAERT, van Hondschoote en cuerbroeder
Leyseldreveinne
(31 *)Jan PICCAUE, van Ferryn, hier gecommen over 4 jaeren van Killem, hebbende een kindt
(32*) Pieter DURO, geboren van Ryssel, hier gecommen van
Ryssel over 2 jaer, bennede 3 (kinderen) van Ryssel ende
een van Hondschoote, sonder consent
(33*) Gillis DURIEU, van Poperinghe, hier gehuwet over 15
jaer, cammer, hebbende 3 kynderen
(34*) Louys DUFRESNE, van Weisein, hier gehuwet over 3
jaeren, hebbende 2 kynders, cammer, houd hem voor cuerbroeder
(35*) Pieter WOSSELYN, van Arthois, hier gewoont over 36
jaeren, 4 kynders: 2 van Leysel en 2 van hier
(36*) Mailliaert BONNELE, van Veurne, hier gewoont van
joncsaf, gehuwet, alhier hebbende een kindt, keurbroeder

(37*) Adriaen WAGON, geboren van Wimille, hebben alhier
gehuwet geweest 4 jaeren sonder kinder
(38*) de weduwe Jan DELACROYS, hier gecommen van
Arthois over 20 jaer, hebbende 2 dochters van Hondschoote
(39*) Oustaes SAGO, van Bilquin, hebbende een sone van
Hondschoote geboren, hier ghewoont 18 jaeren
(40*) Antone WYBOURCK, van Frye, hier gewoont over 30
Jaeren
(41 *)de weduwe Jan BO NEE LE, hebbende een soontken van
13 jaeren, geboren van Hondschoote
(42*) Jan BLEERE, cammer, van St Mariecappel, hier gehuwet, over vyf jaer, hebbende een kindt van Hondschoote
(43*) Charel DEBA, van Ryssel, met vrauwe ende een kindt,
hier gewoont ende gehuwet over 3 jaeren
(44*) Anthone CODDEVILLE, van Fressyn, hier gewoont
20 jaer, hebbende 4 kynders: 2 van Hondschoote ende 2
van Parcke
(45*) Franchois CHAERLE, gecommen van Armentiers, hier
gehuwet over 14 jaer, hebbende 5 kynderen van Hondschoote
Paelynckstraete
(46*) Pieter GHELDOF, van Leisel, hier gewoont over acht
jaer, hebbende 2 kynderen van Hondschoote
(47*) Christiaen SCHONECLAY, hier gecommen van Loo
ende geboren van Houtem, gehuwet, zonder kynderen
Meulebylck
(48*) Pieter DE KEISGHIETERE, van Hondschoote, cuerbroeder
(49*) de weduwe Mahieu filius Michiels GONTHIER met
Jan, haeren soone, van Hondschoote geboren
(50*) vidua Cornelis KERFICSER, 4 kynderen van Hondschoote
(51 *) Nicolays VAN LEENE, van Hekelsbeke, hier gehuwet
over 9 jaeren, hebbende een kyndt, houckt hem voor keurbroeder
(52*) Antone PARTY, van Atrecht, hier gewoont 16 jaeren,
hebbende 3 kynderen van Hondschoote, drappier, houckt
hem voor keurbroeder
(53*) Jaques SOUYLLIAERT, geboren van Killem, hier
gecommen over 2 jaeren van Duncquercke, hebben 2 kynderen: een van Hondschoote en een van Leysel
(54*) Jan MEUWERYS, van Hondschoote, ghetrauwet, hebben een kyndt, keurbroeder
(55*) Guilliames DEPRESTERE, van Rymboria, hier
gewoont over 15 jaer ende hebben 3 kynderen, erfachtich
van zyn huyse, hout hem als keurbroeder
(56*) Cornelis GILLIS, van Leysel, hier gewoont 4 jaeren,
hebbende 3 kynderen van Leysel, erfachtich van zyn huyse,
keurbroeder van Veurnambacht
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(57*) Fransois föius Jan SOUYLLIAERT, van Hondschoote,
hebbende 2 kynderen van Hondschoote, keurbroeder
(58*) Care! FACQUEUR, wedeware, van Haesebrouck, hebbende een kyndt van Hondschoote
(59*) Cornelis BEKAERT, van Teringhes, hebbende hier
gewoont ... (sic) jaeren, hebst 4 kynderen van Hondschoote
(60*) Gillis filius Anthonis DE DECKER, van Hondschoote,
keurbroeder
(61 *) Carel PORRET, van Hondschoote ende keurbroeder
(62*) Cornelis HERPEYN, van Houckercke, hier gehuwet
over 2 jaeren, een kyndt
(63*) Mahieu VERCNOCKE, van Ipre, met wyf ende zeven
kynderen, al van Ipre, geresermut (?),hier gewoont 2 jaeren, drappier
(64*) Fransois MENTEEL, van Hondschoote ende keurbroeder
(65*) (420) Abraham NUCX, van Colsester, hier gewoont
over 23 jaer, 4 kynderen van Hondschoote, houckt hem
voor keurbroeder
(66*) (414) Mailliaert SHERJANSSEUNE, van Roesbrugghe,
hier gewoont 11 jaer
(67*) Jan WEMARE, van Wormhout, hier gehuwet over 4
jaer, hebbende ... (sic) kynderen van Hondschoote
(68*) Christiaen DE CORTE, van lpre
(69*) meester Victoor SYMMOENSOONE, van lpre, poorter van Ipre
(70*) Jan BOVE, van Winneseele, hier gewoont 21 jaeren,
hebbende 3 kynderen, keurbroeder
(71 *) (418) Nicolas TROUAR, de Granvillers, hebbende hier
gewoont 25 jaer ende heeft 4 kynderen van Hondschoote,
houckt hem voor keurbroeder
(72*) (419) Marten DE COINTRE, hier gewoont 40 jaeren
(73*) Pieter ROENS, van Steenbeke, hier gecommen te halfmarte vande Pro(o)stie, hebbende een kyndt, geboren op
de Pro( o )stie
(74*) Mailliaert BALEN (?), van Killem, hier gewoont 40
jaeren, houdt hem voor keurbroeder
(75*) Annaert DE BROL, van Respoede, 5 jaer hier gehuwet,
hebbende 2 kynderen, houct hem voor keurbroeder
(76*) (177) Care! GHERAERT, van Ipre, hier gewoont 12
jaeren, hebbende 4 kynderen van Hondschoote, poorter
van Ipre
(77*) (422) Care! COMPEYN, van Hondschoote, keurbroeder
(78*) vidua Joos DE ROY, van Hondschoote
(79*) Pieter DE JONGHE, te Steghers 51 , poorter van Ipre
(80*) Vincent BOURS, de Fruges, hier gewoont 40 jaeren,
jagher, houct hem voor keurbroeder
(81 *)Jan DE FOUTRIE, van Hondschoote en keurbroeder
(82*) (431) Augustin MARISAEL, van St Omaers, hier
gewoont 16 jaer, houct hem voorkeurbroeder
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Estaires (Nord, F).

(83*) Pieter LUCX, van Hondschoote, keurbroeder
(84*) Michiel VASSEUR, van Segerscappel, 3 kynderen, hier
gehuwet over 6 jaer, houdt hem voorkeurbroeder
(85*) Thomaes BOERAEVE, van Ipre, hier gewoont elf jaer,
poorter van Ipre
(86*) Guilliames BRAEM, van Hondschoote en ceurbroeder
(87*) Jaques DE CLERCQ, van Wessleter 52 , hier gehuwet
over 9 maend

52

West-Vleteren.
Waarschijnlijk
Moorsele.
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Haezestraete
(88*) Charel DELANOYERE, van Roeselare, hier gewoont
19 jaeren, hebbende 8 kynderen van Hondschoote vier en
4 tot Ryssel, keurbroeder van Roeselare
(89*) Christiaen STAES, van Poperinghe, poorter van Poperinghe, hier maer over een half jaer ghehuwet
(90*) Michiel LANTMETER, geboren van Hondschoote,
ceurbroeder van Veurne
(91 *)Outer DE VINCK, van Hondschoote, ceurbroeder
(92*) Joris PISSELE, van Hondschoote, ceurbroeder
(93*) Fransois GAMBELEYN, gecommen van Killem over
2 jaeren, hebbende 3 kynderen: 2 van Respoede ende 2 van
Killem
(94*) vidua Joris VERMESCH, met een kyndt, van Hondschoote
(95*) Pieter MOREY, van Mauseele 53 , hier gewoont 25 jaer,
hebbende 3 kynderen
(96*) Pieer DE GOY, van Placrabruan, hier getrauwet over 9
maenden ende maer commen woonen over ontrent twee
Jaeren
(97*) Cornelis BALCSYN, van Bambeke, hier gewoont 2jaeren, sonder kynderen
(98*) Jan filius Daneels BAELDE, van Hondschoote ende
keur broeder
(99*) Jan SOUYLLIAERT, van Killem, hier getrauwet over
6 maenden
(100*) Benoit BEAUKESIER, de Noyelle, hier gewoont 6
jaer, hebben een kindt
(101 *) Christiaen VAN DEN BERG HE, van Roesbrugghe,
hier gecommen te halfmarte
(102*) Jan filius Nicolas LECOINTE, cammer, van Hondschoote, hebbende een kyndt, keurbroeder
(103*) Jan fz1ius Jan DE RYM, van Hondschoote, ceurbroeder
(104*) (423) Cornelis VAN ZUL, geboren van Siryckse,
gewoont alhier 18 jaeren, hebbende 5 kynders van Hondschoote
(105*) Steven MUSSCHAERT, van Houthem, hier gewoont
15 jaeren, hebbende een kyndt
(106*) Jaques DE VISCH, van Ipre, alhier gehuwet over 6
jaeren, hebben een kyndt, houct hem voorkeurbroeder
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( 107*) Gregore PELTYE, geboren van Wylpary, hier gewoont
24 jaeren, hebbende 3 kynderen, hebbende met hem werckende als cammer Phleferleyn DE CORTE, gehuwet,
sonder kynderen
(108*) Pauwels DE CROOCK, geboren van Burgburch, hier
gewoont 24 jaeren ofte bet hebben ghetrauwet geweest 9
jaeren ende 1 kyndt
(109*) vidua Jan PEECKEUR, van Hondschoote ende alle
haer kynderen
( 110*) Jan DELBEKE, van Steghers, hier gewoont 60 jaeren
ende hout hem voor ceurbroeder
(111 *)Jan GEMELE, van Poperinghe, hier gewoont vyf jaeren, ceurbroeder van Veurne
Het Corte Causyken
(112*) Jan ffüus Carels BUDIER, ceurbroeder
(113*) Adriaen LOOTEN, van Hondschoote, verfver van
zynnen style, hebbende een kyndt, ceurbroeder
(114*) Robert VAN COIKERCKE, van Campen by St
Omaers, hier gewoont wel 40 jaeren, houct hem voor ceurbroeder
(115*) Samuel GASTIER, van Leysel, hebbende hier gewoont
van kintsbeen af, houden hem voor ceurbroeder
(116*) Jan OGIER, hebben 2 kynders, hier gewoont veele
Jaeren
(117*) Maerten fzlius Maerten DE MAN,, van Hondschoote
ende ceurbroeder
(118*) Jan fzlius Simphoriaens BATTIN, van Hondschoote
ende keurbroeder
( 119*) Jan filius Fransois BOLLAERT, van Hondschoote
ende ceurbroeder
(120*) Joos COUSSE, van Staevele, hier gewoont over 48jaeren, houct hem voor keurbroeder
(121 *)Nicolas DARTOYS, van Clemleu by Montreuil, hier
gewoont sevenjaeren, 3 kynderen van Hondschoote ende
3 van Nieupo( o )rt
(122*) Jaecques HARROP, van Hondschoote ende keurbroeder, 3 kynderen
(123*) Jan VAN DE VELDE, van Brugghe, hier gewoont 8
jaeren, sonder kynderen, poorter tot Brugghe
(124*) Adam HARROP, van Hondschoote ende keurbroeder
(125*) Anthonus VAN WATERLEET, van Poperinghe, hier
gewoont 14 jaeren, hebbende 3 kynderen, keurbroeder van
Hondschoote
(126*) Mailliaert filius Mailliaert AMELOOT, van Hondschoote ende keurbroeder
(127*) Phlips ADAM, van Avennes 54 , hier gewoont 12jaeren
(128*) Jan JANSSEUNE, van Johteyn, hier gewoont 46 jaeren ende keurbroeder
(129*) Bernaert VAN DEN BROUCKE, van Ceulen, hier
gewoont 46 jaeren, houct hem voor keurbroeder

54 Er zijn 3 dorpen
Avesnes in de Nord, F
en 3 in de Pas-deCalais, F.

( 130*) Anthonus ACLAERT, van 1pre, hier gewoont 8 jaeren
ende poorter van lpre, hebbende 4 kynderen: 2 van lpre
en 2 van Hondschoote
( 131 *) Romayn BASEYN, van Crepein 55 , 8 jaeren hier
gewoont, 2 kynders van Hondschoote
(132*) Nicolas CAMBEYN, dienaere van Westcappelle, 4
kynderen: 2 van Westcappelle ende 2 van Hondschoote

Crespin (Nord, F).
Méteren (Nord, F).
s7 Thérouanne (Pasde-Calais, F).
55
56

Nieuwe Calchye
(133*) Jaques HUGE, geboren van Brugghe, houckt hem
voor keurbroeder
(134*) Christiaen VAN WATERLEET, van Poperinghe, keurbroeder alhier
(135*) meester Joris INGELLAERT, van Hondschoote ende
keur broeder
(136*) Chaerel JORIS, van Waeten (?) en hier gewoont 36
jaeren, houckt hem voor keurbroeder
(137*) Cornelis DE VOS, van Wilder, 4 jaeren, hebbende vyf
kynderen ende getrauwet de weduwe van Joos BOUDAERT, de kynderen al van Hondschoote
(138*) Joos DE LANGHE, cherugien, van Metren 56
(139*) Antonis LECONTE, van Hondschoote ende keurbroeder
(140*) Lucas TIMMERMAN, van Berghen, hier gewoont
thien jaeren, sonder kynderen, houct hem voor ceurbroeder
(141 *) Adriaen VAN ROSEBEKE, van Alverghem, hier
gewoont seven jaeren, timmerman, hebbende een kyndt
(142*) vidua Jan HAEGEDOORNE, int selve huys
(143*) Hendric RICKEBUSCH, van Eecke, 4 kynderen, hier
gewoont 2 jaeren: 3 kynderen van Eecke en 1 van Hondschoote
(144*) Jan filius Pieter RICKEWAERT, van Hondschoote
ende keurbroeder
(145*) Pieter SPETEBROOT, van Eecke, 3 kynderen van
Eecke, hier gecommen halfma( e)rt
(146*) vidua Guilliames MARTEN, van Hondschoote, en
soon oudt 18 jaeren
(147*) Pieter BAELDE, van Loo, houct hem voor poorter
van Loo, wesende plaetse van zyn geboorte
(148*) Pieter ONEYW (?),van Armentiers, hier gewoont 25
jaer, houdt hem voor ceurbroeder
(149*) vidua Jan PLANSOEN, ten selven huyse van Anthonys, met 6 kynderen, waervan het joncste es thien jaer
(150*) Jan BEROUT, van Isenberghe, hier gewoont 13 jaeren,
hebben 3 kynderen van Hondschoote
( 151 *) Mahieu VERLEENE, van Warhem, ontrent 40 jaeren,
houct hem voor keurbroeder
(152*) Jan BEAURAYN, van Terwaene 57 , hier gewoont 12
jaeren, hebbende 3 kynderen, houdt hem voor keurbroeder

209

210

(153*) Jan PELAERT, van Hondschoote ende ceurbroeder
(154*) Anthonus PRIFSEEL, van Hondschoote ende ceurbroeder
(155*) Jan filius Anthenus DE WAELE, van Hondschoote
ende keurbroeder
(156*) Gillam ESTOFLE, de Sombreyn58 , 15 jaer hier gewoont
hebbende, 2 kynderen
(157*) Jan filius Rogiers BAEKELARE, van Hondschoote,
ceurbroeder
( 158*) Francois MANGY, de Medon, 35 jaer gewoont alhier,
houct hem voor ceurbroeder
(159*) Jan REQUIN, van Steghers, hier gewoont 20 jaeren,
hebben 5 kynderen van Hondschoote
(160*) Pieter BOY, van Hondschoote ende keurbroeder
(161 *)Joris VAN PEENE, van Ryssel, hebbende vrauwe ende
kynderen van Hondschoote, hier gewoont 9 jaeren
(162*) Jaques WINNEBROOT, van Dixmude, gewoont 3
jaer, hebben 1 kyndt
( 163*) Paschier SUREELE, van Ferseyn, schoemaeker,
gewoont 25 jaer, hebben een kyndt
Meuledreefve
(164*) Fransois BRAEM, van Watoe, hier gewoont 5 jaer,
hebbende 2 kynderen van Hondschoote
( 165*) Jan VERIEPE
(166*) de wedul\'e Franchois HOUMEENL (?),van Hesdin,
3 kynderen van Hondschoote
(167*) Phlips DE WAILLY, van Killem, hier opgevoed, houct
hem voor ceurbroeder
( 168*) Jaques WOESEN, van Laenele, hier gecommen tsydert
meye, hebbende 3 kynderen: een van Arien ende een van
Hondschoote !!
(169*) Adriaen MORMENTYN, van Avene Ie Comte 59 , hebbende 4 kynderen van Hondschoote, hier gewoont 13
Ja eren
(170*) vidua Aernout DE STOUTTE, cum puerys
(171 *) Jaques PEUTEVINCK, van Hondschoote, kynderen:
6 van hier, ceurbroeder
(172*) vidua Denys CARVULIER, van Hondschoote
( 173*) vidua Jan VAN BELLE, hebbende 20 kynderen van
Hondschoote !!
(174*) Jaques OGIER, inolipt man
(175*) Gillis DE KAESTEKER, van Steenwercke, hier
gewoont 51 jaeren, houct hem voor ceurbroeder
(176*) Jan COOCLE, van Mereghem, hier gewoont 13 jaeren,
hebbende 2 kynderen
(177*) vidua Chaerles VANDENBERGHE, van Staevele, 3
kynderen van Staevele, hier gewoont 9 jaeren
(178*) Rogier BAEKELAERE, van Wervycke, hier gewoont
30jaeren,ceurbroeder
(179*) Jan FOLY, d'Arras, hier gewoont 5 jaeren

58 Sombrin (Pas-deCalais, F).
59 Avesnes-le-Comte
(Pas-de-Calais, F).

(180*) Guilliames VAN DE BROUCKE, van Poperinghe,
hier gewoont over 20 jaeren, ceurbroeder tot Poperinghe
(181 *)Lauwers DE SCHODT, van Hondschoote, ceurbroeder
(182*) vidua Pieter LAU, van Oostcappele, hier gewoont 3
jaeren, 6 kynderen: van Hondschoote 2 ende van Cappele
4, meestal gehuwet
(183*) Clays filius Boudewyns DE KOESTER, van Hondschoote en keurbroeder
(184*) Christiaen SENAERT, van Vrye, hier gecommen in
meye van Leysel met 6 kynderen, dannof de 4 jonck zyn
ende het joncste van 3 jaer
(185*) Paschier BAILLAVOINE, van Estre Gauchie, 5 kynderen van Hondschoote, hier gewoont 34 jaeren, cammer
Nieuwe Calehiede
(186*) Lieven COPPEN, van Hondschoote, ceurbroeder
(187*) Vedast DE HONDT, van Hondschoote ende ceurbroeder
(188*) Maran LECOINTE, van Borre, 24 jaer hier gewoont
ofte bet
(189*) Jaques VAN STEENKISTE, van Berghen, hier
gewoont 17 jaer
(190*) Winnoc DE SLIPPER, van Hondschoote ende ceurbroeder
(191 *) Mahieu MELON, van Peene, hier gewoont 13 jaer, 4
kynderen van Hondschoote
(192*) Christiaen DE BACKER, van Proven
(193*) Joos DE SWIGHER, van Hondschoote ende keurbroeder
(194*) Nicolas DE LA TOUR, van Arie, hier gewoont over
30 jaeren
(195*) Jaques VERMESCH, van lpre, hier gewoont 15 jaeren, ceurbroeder alhier
(196*) Fransois JANSSEUNE, van Hondschoote, ceurbroeder
(197*) Fransois DE SAYER, van Armentiers, heeft hier
gewoont 20 jaer ofte bet
(198*) Glaude LOBE, de Richemon 60 , hier gewoont 20 jaer,
hebbende 5 kynderen van Hondschoote
( 199*) Pieter GOSIER, van Killem, hier gewoont over 50 jaeren, keurbroeder
(200*) Carel VAN DE NOOT, van Steenvo(o)rde, 6 kynderen
(201 *) Mailliaert BOY, van Hondschoote ende apparent keurbroeder
(202*) Robert VIGNON, de Baillieu, 5 kynderen: 3 van
Hondschoote ende 2 van Baillieu
(203*) Michiel PITTOOR, van Hondschoote ende ceurbroeder
60
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(204*) Pieter DENYS, van Poperinghe, hier gewoont 13 jaeren,

212

2 kynderen van Hondschoote ende houct hem voor ceurbroeder
(205*) Mailliaert HERWYN, van Berghen, hier gewoont 8 jaeren, hebbende 3 kynderen van Hondschoote ende keurbroeder van Hondschoote hem houdende
(206*) Jan ANNOOT, van Hondschoote ende ceurbroeder
(207*) Int selve huys: Jan KIEKEN, van Leyden, hier gewoont
16 jaer, hebbende 1 kindt van Hondschoote, houct hem
ceurbroeder alhier
(208*) Mailliaert DE MUYSTERE, van Godtsvelde 61 , getrauwet hebbende Janneken fz1ia Adriaen BOUD EN, houct hem
voor ceurbroeder alhier
(209*) Jan DE FRANCHE, van St Venant 62 , hier gewoont 5
jaer, getrauwet hebben de weduwe Pieter VOOL, houct hem
voor ceurbroeder
(210*) Chaerley DE WAELE, van Hondschoote ende keurbroeder
(211 *) Jaques COOLEN, idem
(212*) vidua Anthonus DE WAELE, idem
(213*) Pieter FLAMEZ, van Averdon 63 , houct hem voor keurbroeder
(214*) de wedull'e Mahieu BERTIER, idem
(215*) Tomas ROSEAU, van Ipre, heeft gecomrnen te halfmaerte, hebbende 2 kynderen van Ipere en het la(et)ste van
hier, poorter van Belle
(216*) vidua Clays THIBAUT
(217*) Jaspar DE CLERCQ, van Warhem, hier gewoont een
jaer, een kyndt van Warhem
(218*) Gillis ROMMELAERE, van Cassel, hier gewoont 24
jaeren, 3 kynderen van Hondschoote, ceurbroeder
(219*) Int selve huys: Jan BERGO, van Arthois, 3 kynderen
van Hondschoote
(220*) Jaques DELBEKE, van Hondschoote, ceurbroeder
(221 *) Phlips GORGE, de Saint Martenglyse, sonder kynderen
(222*) Joos RYSSEN, van Hondschoote, ceurbroeder
(223*) vidua Anthonus DE WAELE, van Hondschoote, idem
(224*) Glaude COPPENS, van Wormhout, houct hem voor
ceurbroeder
(225*) Jan KAILLIAU, van Belle, 10 jaer tHondschoote
gewoont, 5 kynderen: alhier 2 ende de reste van Belle, ende
te Belle poorter
(226*) Joos AELEMES, van Wulvergem, hier gewoont 13 jaeren, 2 kynderen van Hondschoote, houdt hem ceurbroeder
(227*) vidua Adam LOOTEN, cum duobis pueris van Hondschoote
(228*) Adriaen DE CONINCK, van Steenvo(o)rde gecommen, 3 kynders: 2 van Steenvo(o)rde ende 1 van Hondschoote

61 Godewaersvelde
(Nord, F).
62 Saint-Venant (Pasde-Calais, F).
63 In de Loir-et-Cher.
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Créquy (Pas-deCalais, F).
65 Nord, F.
66 Nord, F.
67
Onbekend.
68 Morbecque
(Nord, F).

(229*) Jan filius Adriaens PLAETEVOET, van Hondschoote
ende ceurbroeder
(230*) Jan D'OLIESLAEGHER, van Loo, keurbroeder van
hier
(231 *) Fransois HOUSSOYE, van Killem, 2jaeren op Hondschoote gewoont ende een kyndt
(232*) Adriaen DE LA MAIRE, van Be... , hier gewoont 50
jaer, houct voor ceurbroeder
(233*) Philips DE LOBé, de Crequy 64 , 20 jaer hier gewoont,
sonder kynderen
(234*) Daneel MARTEYN, van Hondschoote, ceurbroeder
(235*) Hendric WINNEBROODT, van Berghen, hier gewoont
3 jaer
(236*) Chaerles DE POL, van Berghen, 2 kynderen, houct
hem voor ceurbroeder
(237*) Jan MARLé, van Hondschoote ende ceurbroeder
(238*) Int selve huys: vidua Jan DE PLACKERE, van Warhem65
(239*) Jaques LOOTEN, van Hondschoote ende ceurbroeder
(240*) vidua Antheunis DE WERF, van Hondschoote, cum
puerys
(241 *) Diryck DE WAELE, van Hondschoote ende cuerbroeder
(242*) vidua Noë! HUTIER, cum filio, ceursuster
(243*) Clays DE BRE, van Harynghe, gewoont 30 jaer, houdt
voor ceurbroeder
(244*) Pieter PARISYS, van Eecke66 , gewoont 6 jaer ende heeft
3 kynderen van Hondschoote ende woondt met hen
(245*) de weduwe Mahieu VERHAEGHE met 2 kynderen
van Hondschoote, hier gewoont 13 jaer
(246*) Jaques DANES, van Cassel, 2 kynderen van Hondschoote, hier gewoont 13 jaer
(247*) Adriaen TYSON, van Baillyeu 67 , gewoont alhier 33
jaer, ceurbroeder van Hondschoote
(248*) Joos JOOS, van Eecke, over 14 jaer gewoont alhier, 3
kynderen van Hondschoote, idem aldaer
(249*) de huisvrauw Fransois VERBEKE, van Poperinghe,
met een kynd van Hondschoote
(250*) Anthonus DE RAED, van hier ende ceurbroeder
(251 *)Jan OUDORE, van Eecke, hier gewoont 16 jaer, hebbende 3 kynderen van alhier en hout hem voor ceurbroeder
(252*) Calleken vidua Jan RENTEN, ceursuster
(253*) Andries SENYN, ceurbroeder
(254*) Jaques LABITTE, van Brugghe, ceurbroeder alhier
(255*) Jan BLOUME, van Hondschoote, ceurbroeder
(256*) Guido WYCKE, van Leysel, houct hem voor ceurbroeder ende gewoont bet als 25 jaer
(257*) Jan DE VOGHELE, van Moerbeke 68 , hier gewoont 8
jaer, sonder kynderen

213

214

(258*) Care! LOG IER, van Hondschoote ende ceurbroeder
(259*) Pauwels BITENER, van Athaeche69, 3 jaer hier gewoont,
sonder kynderen, cammer
(260*) Jan DE KAESTEKER, van Hondschoote ende keurbroeder
(261 *) Jaques PARIESEN, van Steenbeke, hier gewoont 15
jaer, hebbende een kyndt
(262*) Christiaen DE KAESTEKER, van Hondschoote ende
keur broeder
(263*) vidua Chaerel ROBERT, sonder kinders
(264*) Hendric VAN NIEUKERCKE, van Hondschoote ende
keurbroeder
(265*) Guillaeme VERHAEGHE, van Ste Mariecappelle, hier
gewoont 3 jaer, hebben een groote dochter
(266*) Colaert DE MUSTERE, van Eecke, hier gewoont 13
jaer, hebbende 4 kynderen: 3 van Hondschoote ende 1 van
Eecke,ceurbroeder
(267*) Jan GOUWY FIBORE, van Witschaete, hier gewoont
40 jaeren, ceurbroeder
(268*) Goris HARINCK, van Hondschoote, keurbroeder
(269*) Marten ESQUINET, van hier ende ceurbroeder
(270*) vidua Francois DE TELDER, met haere moeder ende
broeders, van Poperinghe
(271 *)Lieven VAN ROSEBEKE, van Brugghe, hier gewoont
over 19 jaer, ceurbroeder
(272*) Jaques MENTEEL, van Hondschoote, keurbroeder
(273*) relicta Jaques DIEREN met al haer kynderen, al van
Hondschoote
(274*) Adriaen LETTOURGE, van Penyn70, hier gewoont 20
jaer, hebbende 4 kynderen van Hondschoote
(275*) Jan GAMBIE, van Ysy 71 , hier gewoont 10 jaer ende 3
kynderen van hier
(276*) Nicolas VAN NIEPE, geboren van Eecke, hier gewoont
10 jaeren, hebbende 4 kynderen van Hondschoote
(277*) Jacob CLAYS, van Norberquyn, hier gewoont 3 jaeren,
sonder kynderen ende erfachtich
(278*) Lanchel GALLEBAR, van Herlinghem72 , hier gewoont
14 jaer, 2 kynderen van Hondschoote, erfachtich
(279*) Simphoriaen fz1ius Simphoriaen BATTIN, cum sorore,
keurbroeder ende van hier
(280*) Phlips ACQUAERT
(281 *) Fransois VERGRACHT, van Poperinghe, hier getrauwet ende keurbroeder
(282*) Nicolas CROCQUISON, van Westcappel73 , hier gewoont
15 jaer, hebbende een kindt, houdt hem voor keurbroeder
(283*) Jan VERVYSCH, van Quaedipre 74 , 4 jaer hier gewoont,
hebbende 3 kynderen van Hondschoote
(284*) vidua Jan GOON
(285*) Care! HIELE, geboren van Brenaerde 75 , hier gewoont
18jaer, hebbende 3 kynders van Hondschoote, houdt hem
ceurbroeder

Waarschijnlijk Les
Attaques (Pas-deCalais, F).
70 Onbekend.
71 Onbekend.
72 Hermelinghen
(Pas-de-Calais. F).
73 West-Cappel
(Nord, F).
74
Quaëdypre
(Nord. F).
75 Waarschijnlijk
wordt hier bedoeld het
Land van Bredenaarde
(Pays de Brédenarde).
dit zijn de dorpen
Audruicq. Nortkerque, Polincove en
Zutkerque (alle in de
Pas-de-Calais, F).
69

(286*) Gheleyn HERIAT, van Ipre, ceurbroeder
(287*) Jaques VAN ARKE, van Hondschoote, ceurbroeder
(288*) Victoor DE SOBEL, sagher, ceurbroeder
(289*) Jan VERELST, van Berghen ceurbroeder
(290*) Adriaen VAN LOO, van Hondschoote, ceurbroeder
(291 *)Jan VAN DEN BERG HE, van Hondschoote, ceurbroeder
(292*) Mailliaert TIMMERMAN, van Leysel, ceurbroeder
(293*) Michiel VEREKE, van Nieukercke, hier gewoont 6
jaer, hebbende 2 kynderen van Hondschoote, poorter tot
Belle
(294*) Cornelis BODDAERT, van Ipre, hier gewoont 3 jaer,
poorter van 1pre
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ANNOOT 202. 212
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BAILLIART 200
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BAKE 192
BALCSYN 207
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BERTELOOT 194
BERTIER 212
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BONNELE 204
BONNOOT 193
BOOT 194
BOUBERT 193. 194
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CAUTREEL 195
CAUWE 196
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CLAYS 214
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COEDICK 198
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COLPIER 195
COMPEIN 202
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COMPEYN 206
COOCLE 210
COOLEN 212
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COPPEJAN 199
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COPPENS 212
COPPINS 194
CORNUE 200
CORTYL 195
COTTREEL 194
COUBERT 200
COURANT 196
COURTOIS 203
COUSSE 208
CROCQUISON 214
DANES 213
DANGELE 193
DANKET 203
DARTOYS 208
DAUWYN 197
DAVID 199
DEBA 205
DE BACKER 211
DEBBOUT 196
DE BESTE 195
DE BINDER 200
DE BLOCQ 196
DE BOLLOINGNE 197
DE BOUC 202
DE BRAUWER 195
DE BRE 213
DE BRIE 192
DE BROL 206
DE BRUUNE 201
DE BUICK 197, 199
DE CASTEKER 201
DE CLERCQ 207, 212
DECNACQ 194
DECODTS 203
DE COINTRE 206
DE CONINCK 199, 212

DE CORTE 202, 206, 208
DECOT 195
DECOURT 203
DE CROOCK 208
DECROOK 198
DE CROUGHER 198
DE DECKER 206
DE FEBURE 194
DE FEYER 196, 201
DE FOUTRIE 206
DE FRANCHE 212
DEGEYSE 195
DE GHUTERE 200
DE GLOYER 198
DE GOY 207
DE GRAVE 196
DE HAECK 198
DEHAMER 194
DE HOLLANDER 201
DE HONDT 202, 211
DE HURTER 201
DE JONGHE 196, 202, 206
DE KAESTEKER 210, 214
DE KEISGHIETERE 205
DE KESGHIETER 196
DE KEST 192
DE KICK 201
DE KOESTER 211
DELACROYS 205
DE LA MAIRE 213
DE LANGHE 209
DE LANOY 194
DELANOYERE 207
DELASALLE 202
DE LA TOUR 211
DE LAVAL 200
DELBEKE 208, 212
DELBOO 201
DE LEENE 200
DE LEME 199
DE LOBÉ 213
DELSALE 193
DELSOOTE gheseit GRAND
PIERRE 202
DELVILLE 199
DELYT 196
DE MAN 200, 208
DE MATS 202
DEMAUWE 199
DE MAUWERE 199
DE MEY 204
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DE MEYER 198
DE MOL 195, 199
DE MUENINCK 197
DE MUSTERE 214
DE MUYSTERE 212
DENYS 197, 212
DE PEISTER 194
DE PICK 193
DE PLACKER 195
DE PLACKERE 213
DE POL 202, 213
DEPRESTERE 205
DE RAED 213
DE RAET 196, 199
DE RAT 197
DE ROO 195
DE ROOSTER 200
DE ROY 206
DE RYCKE 204
DE RYM 207
DE SAYER 211
DESCHODT 211
DE SCHOT 194, 198
DE SLIPPER 211
DESMARETZ 193, 198
DE SOBEL 215
DE STOUTTE 210
DESWIGHER 211
DE TELDER 197, 201, 214
DE VINCK 207
DE VISCH 192, 197, 199, 201,
207
DE VOGHELE 213
DE VOS 201, 203, 209
DE WAELE 210, 212, 213
DE WAGHEMAKER 195
DE WAILLY 210
DE WALE 199, 200, 201
DE WARIGNY 198
DE WERF 213
DEWYNDT 197
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DE ZOUTTER 202
DIEREN 214
DIERICXSUENE 196
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DUFRESNE 204
DUQUESNE 196, 201
DURENDAL 197
DURIEU 204

DURO 204
DU TARRAS 193
DUWÉ 197
ESQUINET 214
ESTOFLE 210
FACKEUR 202
FACOT 192, 198
FACQUEUR 206
FENIET 196
FERMOUT 196
FLAMEZ 212
FOLY 210
FOPPE 199
FRANCO 203
GALLANT 201
GALLEBAR 214
GALLEYN 196
GAMBELEYN 207
GAMBIE 214
GARBE 200
GASTIER 208
GAUTRAM 200
GEMELE 208
GERIOME 200
GHEAERT 201
GHECKIERE 197
GHELDOF 205
GHELLIAERT 197
GHERAERT 196, 202, 206
GHEVAERT 192
GHOOSEN 193
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GILLIS 197, 198, 201, 205
GLASESCHRYNE 197
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GODTSCHALCK 201
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GOUWY FIBORE 214
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HACKE 192
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HANS 200
HARINCK 214
HARROP 208
HEDINEU 200
HEIDE 196
HENTEN 213
HERIAT 215
HERPEYN 206
HERWYN 212
HEYDINEU 199
HEYSECQ 199
HIELE 214
HONDEMARCK 193
HOUCKE 192
HOUMEENL 210
HOUSSOYE 213
HOVARE 193
HUGE 209
HUTIER 213
HUUSSOONE 192
HYBON 202
INGELLAERT 209
INGHELRAVE 199
JACQUEMYN 199
JANSSEUNE 208, 211
JANSSUENE 192
JOORIS 198
JOOS 192, 213
JORIS 209
KAILLIAU 212
KERFICSER 205
KIEKEN 212
LABE 197
LABITTE 213
LADRESOU 201
LAMEN 201
LAMIERE 197
LAMMEN 193
LANTMETER 207
LAU 211
LECOINCLE 202
LECOINTE 207, 211
LECOMPTE 193
LECONTE 209
LEDUCQ 196
LEFEBURE 202, 203
LEGRAND 198

LELEU 200
LEPORT 200
LEPRESTRE 202
LESIEU 204
LESTOUFFÉ 200
LETTOURGE 214
LEVIERE 196
LIEBAERT 194
LOBE 211
LOOIER 214
LONCKE 198
LOOTEN 200, 201, 208, 212,
213
LOSIER 197
LOUCHART 194
LUCX 207
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MAES 193, 197
MALLY 194
MANGY 210
MARICHAL 203
MARISAEL 206
MARLÉ 213
MAROTE 204
MARTEN 209
MARTEYN 196, 200, 213
MEENDAEL 204
MEEUWE 195
MEEZE 194, 201
MELON 211
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MENTEEL 206, 214
MENTROP 197
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MERSEMAN 193
MEUWERYS 205
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MOENECLAY 195
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MORÉ 198
MOREY 207
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NUCX 206
NUX 202
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ONEYW 209
OOSTEN 193, 194, 201
OUDORE 213
OUTERS 194
OUTERSUENE 199
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PAESIOEN 193
PALMAERT 204
PALMART 202
PARIESEN 214
PARISYS 213
PARTI 202
PARTY 205
PATTIN 200
PATTOU 198
PEECKEUR 208
PELAERT 210
PELART 196
PELEN 200
PELTYE 208
PERCHY 201
PERSYN 194
PETYT 197
PEUTEVINCK 210
PICCAUE 204
PIEREN 193
PIQUER 204
PISSELE 207
PITTEY 196
PITTOOR 211
PLAETEVOET 213
PLANSOEN 209
PLETS 192
PLOVITS 194
POLLYN 201, 203
POPELIER 199
PORRET 206
POTVLIET 194, 201
POUCSENARE 197
POUPPART 194
POVERSCHOOF 193, 201
PRIEM 200, 201
PRIFSEEL 210
PROVOST 193
PUISON 196
PYPE 197
RAGHEBOOM 203
RAMAN 200
REGHERE 195
REGIN 199

REQUIN 210
REYNOUT 201
RICKEBUSCH 209
RICKEWAERT 209
RICQUEWAERT 203
ROBERT 214
ROENS 206
ROETS 204
ROMMELAERE 212
ROOSEBOOM 194
ROSEAU 212
ROTTÉ 199
ROTTIER 196
ROUSSEU 204
RUBBEN 193
RUBBENS 203
RYCKASEI 195
RYCKELINCK 193
RYCKEWAERT 201
RYCKEWART 197
RYCQUAERT 193, 194
RYSSEN 212
SAGART 194
SAGO 195, 205
SALLOT 201
SCHIPMAN 194, 197, 198
SCHONECLAY 205
SCHOTTE 194
SCHROY 201
SCHUTTELARE 192
SENAERT 211
SENEMAN 199
SENYN 213
SERJANSSUENE 202
SEUYN 195
SHERJANSSEUNE 206
SNAERBOUT 195
SNAREBOUT 196
SOUYLLIAERT 205, 206, 207
SPETEBROOT 209
SPYCKET 201
STABBART 193
STAES 202, 207
STALEN 193
STAPPAERT 192
STAPPEN 197
STRABANT 194
SUREELE 210
SYMMOENSOONE 206

TARFYN 199
TEETE 195
THIBAUT 195, 212
THIEULEYNE 194
TIMMERMAN 209, 215
TITELYN 201
TROUAR 206
TROUART 202
TURLUT 198
TYSON 213
VAES 203
VAN AKE 197
VAN ARKE 215
VAN BATTEN 200
VAN BELLE 210
VAN COIKERCKE 208
VAN DE BERGHE 202, 204
VAN DE BOMGARDE 193
VAN DE BRIELE 192
VAN DE BROUCKE 195, 211
VAN DE BUSSCHE 194
VAN DE CLYSTHOOGHE 192
VAN DE KEUNEWALLE 196
VANDENBERGHE 207, 210,
215
VAN DEN BROUCKE 200,
208
VAN DE NOOT 211
VAN DE ROESTE 193
VAN DER VAELMUELEN
195
VAN DE VELDE 208
VAN DE VROELE 197
VAN DE WALLE 198, 200
VAN DE WEGHE 192
VAN DE ZANDE 197
VAN EEDE 196
VAN GHENACHTE 193
VAN LEENE 205
VAN LOO 215
VAN MIDDELEN 197
VAN NIEPE 214
VAN NIEUKERCKE 200, 214
VAN PEENE 203, 210
VAN ROOSEBEECK 202
VAN ROSEBEECKE 199
VAN ROSEBEKE 209, 214
VAN SIMPOL 198
VAN SOCX 204
VAN STEENKISTE 211

VAN TORRE 192
VAN VUTLAETE 202
VAN VUTLATE 203
VAN WATERLEET 194, 208,
209
VAN WOUMEN 193, 197, 203
VAN ZUL 202, 207
VASSEUR 207
VENANT 198, 199
VERBARNE 192
VERBEKE 213
VERCNOCK 193
VERCNOCKE 206
VERCRUICE 203
VERCRUUCE 195, 197
VEREKE 215
VERELST 215
VERGHOOTE 195
VERGRACHT 195, 214
VERHAEGHE 200, 213, 214
VERHAGHE 194
VERIEPE 210
VERLEENE 209
VERMERSCH 202
VERMESCH 193, 207, 211
VERMOOTE 195, 197
VERMOUT 197
VERMUELEN 195
VERROESTEN 193
VERSCHELFSTRAETE 194
VERSTRAETE 202
VERTAGANS 195
VERTERVE 203
VERTYN 195
VERVESTE 202
VERVYSCH 214
VERWOESTEN 193
VESTELANT 197
VIGNON 211
VISAIGE 196
VOLCKENAER 195
VOLCKENARE 201
VOOL 212
VYAENE 192
VYFVE 202
WAELS 196, 199
WAGON 205
WASELARE 196, 200
WECKSTEEN 202
WELLEBOOT 199
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WEMARE 206
WICHELS 201
WILLART 196, 198
WILLECAY 196, 203
WILS 197
WINNANT 193
WINNEBROODT 213
WINNEBROOT 210
WITSUENE 200
WOESEN 210
WOLDRYCKXEN 200
WOSSELYN 204
WYBOURCK 205
WYCKE 213
ZOETE 196, 198
ZOUTTENAY 199
ZUCBRUCK 192
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Bruno Bouckaert (sous la direction de), Florence Albaret,
Véronique Denolf, e.a., Mémoires du chant: Ie livre de
musique d'Isidore d Séville à Edmond de Coussemaker. Neerpelt: Alamire; Rijsel: Ad fugam, 2007. - 240 p.: ill. ISBN 90 6853165 4
Onder de noemer Cantus 21 stond einde 2005, begin 2006 de
oude muziek in Noord-Frankrijk in de belangstelling. Wat
viel er al niet te beleven: een prestigieuze tentoonstelling die
op verschillende locaties (Douai, Belle, Kamerijk) muziekhandschriften en oude drukken toonde, een internationaal
colloquium, een muzikale creatie vertrekkend van onvoltooid
werk van Josquin Desprez, en een reeks concerten waarbij
werd geput uit het muzikaal erfgoed dat in Noord-Franse
bibliotheken ligt besloten. Dat Noord-Frankrijk over een uitzonderlijk rijke en oude schat aan muzikaal erfgoed beschikt
was bekend. Het is niet duidelijk waarom het zolang heeft
geduurd vooraleer dit aan een groot en internationaal publiek
kon worden getoond.
De man die al heel vroeg de muzikale schatten van het Franse
Noorden onder de aandacht bracht was Edmond de Coussemaker (Belle 1805-Rijsel 1876). Het is geen toeval dat dit
grote muziekproject werd georganiseerd naar aanleiding van
zijn tweehonderdste verjaardag ( 1805-2005). Zowel in het colloquium als in de tentoonstelling werd hem alle eer betoond.
Daarvan is gedeeltelijk een neerslag te vinden in het boek dat
we hier bespreken. Het is de tentoonstellingscatalogus die
evenwel door omstandigheden pas in 2007 uitkwam. Een van
de vier luiken van de expositie - het onderdeel dat plaats vond
in het museum Benoît De Puydt - was integraal aan De Coussemaker gewijd. Westhoek-lezers kennen Edmond de Coussemaker vooral als de uitgever van een bronnenpublicatie over
de godsdiensttroebelen in Frans-Vlaanderen, Troubles religieux du XV/e siècle dans la Flandre maritime 1560-1570
(Brugge, 1876, 4 vol.). In deze catalogus worden een interessante selectie documenten besproken die leven, werk en uiteraard de muzikale interesse van De Coussemaker toelichten
(p. 187-221).
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Het algemeen biografisch gedeelte opent met het weinig
bekende geschilderd portret van Edmond de Coussemaker
dat zich bevindt in het Koninklijk Conservatorium in Brussel.
Dit anoniem schilderij kwam er in 1935 terecht via schenking
door Jeanne de Richouffz, comtesse d' Hespel. Haar moeder,
Lilia Marie, was de oudste dochter van Edmond de Coussemaker. Andere portretschilderijen zijn niet bekend. Meer verspreid en bijgevolg beter bekend is de litho van de hand van
J. Desjardin uit Rijsel, die onder meer werd gereproduceerd
in De Coussemakers Troubles religieux. Verder waren onder
meer de volgende stukken te zien: de geboorte- (Belle, 19 april
1805) en de overlijdensakte (Rijsel, 11 januari 1876), een
exemplaar van de anoniem gepubliceerde maar onmiskenbaar
door Edmond samengestelde Généalogie de la familie de Coussemaker et de ses alliances (Rijsel, 1858), de eerste statuten
van het door hem en vijf vrienden opgerichte Comitéflamand
de France ( 1853) en een lijkrede. Uit de notities leren we dat
Edmond zich tijdens zijn leven hard heeft ingezet om de
schrijfwijze van zijn naam als de Coussemaker te laten wettigen (twee woorden, kleine 'd'). In deze actie vond hij steun
bij de historicus Ignace de Coussemaker (1842-1890), de zoon
van Justin Alexandre, neef van Edmond.
Uiteraard gaat de meeste aandacht naar zijn musicologische
studies, met bekende zaken (de Chants populaires des Flamands de France (1855-56), met een bijzonder fraai exemplaar
uit de Leuvense privé-verzameling van Gilbert Huybens) en
verrassend materiaal zoals De Coussemakers afschrift van
delen uit het l 6de- eeuwse liedboek van de Brugse koopman
Zeger van Male. De vier volumes van het originele manuscript
van dit liedboek (Kamerijk, Médiathèque municipale, mss.
125-128) waren overigens ook op deze tentoonstelling te zien
en worden in de catalogus voorbeeldig beschreven. Dit liedboek maakt momenteel het voorwerp uit van een onderzoeksproject door Nele Gabriëls (KU Leuven).
In deze catalogus staat Bruno Bouckaert uitvoerig stil bij de
privé-bibliotheek van Edmond de Coussemaker. Archiefonderzoek leverde hier nieuwe inzichten op. De boekenverzameling werd in april 1877 door de Brusselse boekhandelaar Fr.-J.
Olivier onder de hamer gebracht. Het betrof 1618 items, overwegend Bibliothèque musicale (1075 stukken) en Histoire (344
stukken). In de tentoonstelling werd een bijzonder geannoteerd exemplaar van de veilingscatalogus getoond (Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, III 64.036 A) en dit in de plaats van
het bekende, eveneens geannoteerde exemplaar dat reeds in
1977 het voorwerp uitmaakte van een facsimilé-editie (ed. A.
Hyatt King). De inspanningen die de toenmalige bibliothecarissen van de Koninklijke Bibliotheek en van de Bibliotheek
van het Koninklijk Conservatorium te elfder ure ondernamen
om grote delen van deze collecties voor de Belgische staat te

kunnen aankopen leverde resultaat op. Dat houdt in dat grote
delen van De Coussemakers boeken- en handschriftenverzameling (niet zijn privé-archief) vandaag in beide instellingen
in Brussel kunnen worden geraadpleegd. Bruno Bouckaert
bracht samen met Johan Eeckeloo het volledige verhaal van
de lotgevallen van De Coussemakers bibliotheek in een referaat tijdens het colloquium.
Ludo Vandamme
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In memoriam Germain Schoonaert

Op 6 maart 2008 overleed thuis, in 'zijn' Poperinge, Germain
Schoonaert. Sinds lange jaren vond Germain met zijn uitstekende historische studies over het onderwijs in de l 6de-eeuwse
Westhoek zijn weg naar ons tijdschrift. Westhoek vond het
bovendien een hele eer dat Germain zich bereid toonde om
tot het bestuur en de redactie toe te treden. Toen hij ziek werd
bleef hij moedig doorwerken aan zijn geliefde historische
onderwerpen. Zo bracht hij veel van zijn kennis, inzichten en
bronnen samen in een grote, omvattende studie, Onderwijsstructuren te Poperinge in de J6de eeuw, zijn historisch testament. Het eerste deel van deze studie is in dit nummer
gepubliceerd.
Dankbaar om wat Germain Schoonaert onze vereniging en
tijdschrift heeft bijgebracht brengt Kristof Papin in het volgende nummer een omstandig in memoriam.
[L.V]
Ieper en omstreken in de ban van Vauban

Naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van
Vauban, in 2007 juist 300 jaar geleden, werden in Frankrijk
diverse grote manifestaties op touw gezet. Ook de stad Ieper,
die mede door de plannen van Vauban vorm kreeg, heeft deze
gelegenheid te baat genomen om een kleine maar aantrekkelijke tentoonstelling in te richten. Deze liep van eind november 2007 tot eind januari 2008 in de inkomhal van het
Stadsarchief. Naar aanleiding hiervan bracht datzelfde Stadsarchief met medewerking van de deskundige terzake, Jules
Allemon, een mooi ogende catalogus uit onder de titel Vauban
en de Ieperse vestingen, Ieper, 2007, 58 p. De context voor de
activiteiten van Vauban te Ieper moet gezocht worden in het
feit dat Ieper met de inname in 1678 voor lange tijd (tot aan
de Vrede van Utrecht in 1713) onder Frans bewind kwam te
staan en deel uitmaakte van de buitenste verdedigingslijn
waarin ook Sint-Winoksbergen, Veurne en het verder uitgebouwde Fort Knocke pasten. Dit fort nabij Lo, waar de Ieper-
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lee in de IJzer uitmondt, was al begonnen door de
Spanjaarden in 1662. Vooral tussen 1692-9 kreeg Knocke zijn
grootste uitbouw, toen de capaciteit ervan opgedreven werd
tot een garnizoensverblijf voor maar liefst achthonderd man.
Hopelijk mag de geschiedenis van dit verdedigingsbolwerk,
die hier in deze catalogus terecht even aan bod komt, snel het
onderwerp vormen van een omvattende studie. De geschiedenis van de 17cte en 18de eeuw blijft voor deze gewesten nog
altijd een vrij onontgonnen terrein. Aangezien de tentoonstelling en de gelijknamige catalogus voor een groot publiek
bedoeld zijn, werd ook een inspanning gedaan om de verdedigingstechnieken van die tijd en van Vauban in het bijzonder
op bevattelijke wijze uit de doeken te doen. Achteraan werd
er trouwens een glossarium van de technische termen betreffende vestingbouw opgenomen. Er is verder een bibliografie
met recent verschenen studies over Vauban en zijn werk, terwijl een referentielijst van al het getoonde en afgebeelde illustratiemateriaal het geheel afsluit. Eén opmerking misschien:
was het niet mogelijk om wat meer buiten leper bewaard
documentatiemateriaal erbij te betrekken? Nogal wat van de
- meestal ook te klein afgebeelde - panoramische gezichten,
kaarten en plannen zijn immers nog maar kortelings verschenen in Ieper à la Carte of in de heruitgave van Vereecke, Histoire militaire, al blijven kaarten bij een dergelijke presentatie
een heel aantrekkelijke en noodzakelijke bron. Het verdwijnen van het voormalige stadsarchief heeft uiteraard de makers
van deze tentoonstelling en brochure parten gespeeld.
Huldenummer Luc Devliegher
Met haar tweede nummer van jaargang 144 (2007) bracht
het 'Genootschap voor geschiedenis te Brugge' via bijdragen
van de bestuursleden hulde aan haar onlangs 80 jaar geworden voorzitter, de kunsthistoricus Dr. Luc Devliegher. Door
zijn talloze boeken en artikels, waaronder heel wat inventarisatiewerk in opdracht van de Provincie, kan het werk van deze
man een mijlpaal worden genoemd voor het beheer van het
West-Vlaamse historische erfgoed. Ook voor de Westhoek en
zijn door de 1ste Wereldoorlog sterk gedecimeerde cultuurpatrimonium heeft Luc Devliegher met zijn vele studies de lijnen
voor ons huidige erfgoed beleid uitgetekend.
Hier beperken wij ons tot het aanstippen van de bijdragen die
de Westhoek aanbelangen. In Het algemeen profiel van de
Brugse bisschoppen voor 1800 (233-246) passeert slechts één
bisschop de revue die - mits enige overdrijving - uit ons studiegebied afkomstig was, namelijk Remi Drieux uit Merkegem (in de buurt van Broekburg). Aangezien bisschoppen in
het postreformatorische tijdvak een zeer grote invloed uitoefenden op de bevolking, en dit niet enkel op religieus vlak, is
het bijzonder nuttig het profiel van deze prelaten beter te leren

kennen. De kerkhistoricus Michiel Cloet is daarvoor de
geknipte gids, gezien het vele studiewerk van en onder hem
over het kerkelijke en religieuze leven in het bisdom Brugge.
Binnen dat kerkelijke district, dat in 1559 werd vastgelegd
toen in de Nederlanden de nieuwe bisdommen werden opgericht, vielen ook enkele dorpen van de Westhoek, ten noordoosten van de IJzer. Octaaf Mus gaat in zijn bijdrage De
stichting van de Sint-Jacobskerk en -parochie in de J Jde eeuw.
Bijdrage tot de vroegste stadsgeschiedenis van leper (319-323),
onder meer in op de keuze van het patrocinium en het parochiale ressort tegen de achtergrond van de ontluikende stad
en de pelgrimage naar Sint-Jacob van Compostela. De kloosters en abdijen die de Westhoek rijk was, krijgen nagenoeg
allen een vermelding in het overzichtsartikel Bloei en verval
van de kloosters in West- Vlaanderen gedurende de middeleeuwen. Een synthese (325-336) van de hand van Michiel Nuyttens. Hiervoor kon de auteur een beroep doen op de vele
recente studies - waarvan ook verschillende van zijn hand of
onder zijn redactie tot stand gekomen - die de afgelopen twee
decennia door het Algemeen Rijksarchief werden gepubliceerd. De hier vermelde stichtingsdata voor de kloosters van
bedelorden en hun tweede en derde orden wijken wel enigszins af van deze die destijds door Walter Simons aan een
kritisch onderzoek werden onderworpen. De opgegeven stichtingsdata lopen soms zeer uiteen. Zo geeft Nuyttens voor het
franciscanenklooster te Ieper de stichtingsdatum 1262, terwijl
men bij Simons al 'voor 1249' leest. Uit dit overzicht blijkt
hoe rijk ook de Westhoek is geweest aan stichtingen van
diverse ordes. Over het belang van lokaal abdijarchief en de
meerwaarde die daaraan gegeven wordt door een elektronische ontsluiting op het internet handelt Paul Trio in De Digitale Ontsluiting van het Zonnebeekse Abdijarchief ( Doza).
Een primeur in Vlaanderen en een aanzet tot verder historisch
onderzoek (371-391 ). Vanwege de diverse eigendommen, rechten en inkomsten van het reguliere kapittel van Zonnebeke,
dat in 1072 werd gesticht en naderhand onder de leiding van
een abt stond, reikt het belang van het relatief goed bewaarde
archief op het Grootseminarie te Brugge uiteraard veel verder
dan enkel de gemeente/parochie Zonnebeke. Duizenden
plaats- en persoonsnamen uit de regio die zich uitstrekt van
de kustvlakte tot Linsele (Lincelles) in de buurt van Rijsel
werden al in deze databank opgenomen, om nog maar te zwijgen van de vele overige brongegevens betreffende de meest
uiteenlopende facetten van deze locaties tijdens het Ancien
Régime. Het project is thans voor twee derden (ca. 1700 van
de ongeveer 2000 nummers) voltooid, zodat de finish stilaan
in zicht komt. Tenslotte verwijzen wij nog naar de bijdrage
van Johan Vannieuwenhuyse, De Provinciale Archiefdienst
West-Vlaanderen op kruissnelheid. Een stand van zaken
(463-480). Eenieder die onderzoek verricht naar de geschiedenis van de Westhoek vanaf de Hollandse Periode kan niet om
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dit goed georganiseerde en voortreffelijk behuisde Provinciale
archief heen, dat naderhand aan belang won aangezien veel
gemeentearchief tijdens de 1ste Wereldoorlog teloorging.
2000 jaar De Westhoek
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Onder deze titel verschijnt een overzicht van de geschiedenis
van de Westhoek in maar liefst 18 afleveringen. Het betreft
het klassiek beproefde concept van Waar is de Tijd van de
Uitgeverij Waanders uit Zwolle die op die manier al heel wat
steden en regio's in Vlaanderen van een nieuwe overzichtsgeschiedenis heeft voorzien. Vooraleer in een volgende Kroniek
op de afzonderlijke, telkens door een thema afgebakende,
nummers in te gaan, willen wij nu al even het geheel bekijken.
Met deze reeks, die trouwens ook bij de gewone dagbladhandelaar te verkrijgen is, mikken de uitgever en de door haar
onder de arm genomen redactie niet in de eerste plaats op een
gespecialiseerd publiek, maar veeleer op een vrij ruime groep
van geïnteresseerden in de geschiedenis van de eigen streek.
Verwacht hier dus geen typisch vakjargon, moeilijk verteerbare zinnen of een uitgebreid voetnotenapparaat en beredeneerde bibliografische wegwijzer. Bovendien wordt de indruk
gewekt dat het beeld primeert op de tekst. Elk nummer dat
ongeveer 20 blz. telt - met uitzondering van het eerste dat er
30 omvat - bestaat voor meer dan de helft uit illustraties,
zowel in zwart-wit als in kleur. De kwaliteit van de afbeeldingen is voortreffelijk te noemen en alleen daarvoor al is deze
collectie Waar is de Tijd een plaats in de boekenkast waard.
Toch enkele bedenkingen hierbij. Van niet al het illustratiemateriaal werd de plaats van herkomst of de bewaarplaats
aangegeven. Bij wijze van voorbeeld verwijzen wij naar de
tekening uit 1915 van de kerk van Mesen, door niemand minder dan Adolf Hitler zelf geschetst (in nummer 8, p. 195). Een
overduidelijke meerderheid van de afbeeldingen heeft betrekking op zaken uit de meer recente periode, met name vanaf
ca. 1850 (begin fotografie) tot dejaren '60 van de vorige eeuw,
en ook de tekst concentreert zich op een eerder recent verleden.In een aantal nummers is dat van het goede teveel, omdat
op die manier gebeurtenissen, feiten en voorwerpen uit het
Ancien Régime nogal onderbelicht blijven, al zijn er nummers
die wat evenwichtiger zijn uitgebouwd. Wellicht kon men,
zonder veel auteursrechten te betalen, vrijblijvend putten uit
enkele regionale (bv. Westhoek verbeeldt) en stedelijke verzamelingen, waaronder die van de archieven en musea van Ieper,
Veurne en Diksmuide. Er is dan ook een overwicht van materiaal uit deze collecties en bijgevolg gaat te veel aandacht naar
de onderwerpen waarop deze afbeeldingen betrekking heffen,
terwijl de situatie van pakweg Poperinge of Lo veel minder
in de kijker komt te staan. Mijn inziens is er iets te weinig
moeite gedaan om het al elders recentelijk afgebeelde beeld-

materiaal te vermijden. Te gemakkelijk vinden wij ook het
opnemen van afbeeldingen uit schoolboeken en wandplaten
afkomstig uit het Ieperse Onderwijsmuseum om bepaalde
algemene historische gebeurtenissen (bv. inval Noormannen)
voor te stellen. Zo had men hier een foto of plan van de ring
in de stadskern van Veurne kunnen tonen, die mogelijk verwijst naar een vluchtburcht uit die periode. De teksten zijn
zeer vlot en keurig geschreven en lezen dan ook bijzonder
gemakkelijk. Vanwege de reeds aangehaalde doelstellingen
die deze en andere gelijksoortige uitgaven van Waanders kenmerken, zou het ongepast zijn hier aan haarklieverij te doen.
Veel plaats voor nuances hadden de auteurs niet wanneer zij
in het hun toegewezen nummer telkens met zevenmijlslaarzen
door de geschiedenis van twintig eeuwen Westhoek moesten
wandelen. Zowel voor de redactie als voor de diverse aangezochte auteurs, die bovendien niet steeds historisch gevormd
werden, was het ongetwijfeld geen sinecure om aan alle verwachtingen van de lezers tegemoet te komen. Aangezien wij
zelf ooit auteur waren voor een nummertje in de reeks over
Gent, beseffen wij maar al te goed dat men af en toe als redacteur of auteur in gewetensproblemen kan komen, wanneer de
strenge normen van de historische kritiek als enige leidraad
worden aanhouden. Het is dan ook niet gerechtvaardigd kritiek te geven op het hier regelmatig toegepaste procedé om
anekdotisch aandoende kaderteksten in te lassen. Voor de
vele lezers die niet geoefend zijn in het lezen van historische
teksten en die men in de eerste plaats op het oog heeft, vormen deze bijwijlen sneue verhalen een aangename verpozing
tussen de meer serieuze feiten en gebeurtenissen uit een ver
en nabij verleden.
Ieperse Van Eyck nu in Brugge?

In een vorige Kroniek wezen wij al op de recente studies die
de Engelse, en ondertussen naar de Verenigde Staten uitgeweken, kunsthistorica Susan Jones wijdde aan de Van MaelbekeTriptiek. Los van de vele interessante en vernieuwende
gegevens die ze aanbrengt, blijft Jones de sinds enige decennia
algemeen aanvaarde stelling handhaven dat dit schilderij een
kopie is uit het begin van de 17cte eeuw. Hier wensen wij nu
even op terug te komen omdat dit schilderij tijdens de afgelopen zomermaanden verworven werd door de Stad Brugge.
Men hoopt er de triptiek vanaf april 2008 permanent in het
Groeningemuseum te kunnen tentoonstellen. De artistieke
leiding van de musea motiveert haar aankoop van dit grote
drieledige schilderij, dat te Brugge eerder de Wyts-Triptiek
genoemd werd, door te wijzen op de directe toegang die het
schilderij biedt tot Van Eycks laatste, en ondertussen verdwenen, schilderij, om welke reden het na zijn opstelling in het
Groeningemuseum niet zal misstaan tussen de diverse oor-
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spronkelijke werken van Vlaamse Primitieven die het museum
wereldvermaard maakten. Wij geven hier even ter verduidelijking het officiële persbericht weer: Het betreft een geschilderde kopie naar Jan van Eyck, die echter tot middenjaren '80
in de kunsthistorische literatuur als hét origineel beschouwd en
pas in 1985 (lees 1975) als een 17de-eeuwse kopie werd geïdentificeerd. De kopie werd destijds in opdracht van de Ieperse kannunik Pieter Wyts geschilderd. Het origineel van Van Eyck
stond bekend als de :::ogenaamde "Maelbeke-Madonna" maar
is verloren gegaan tijdens de Franse Revolutie. Van Eyck 's
Maelbeke-Madonna had een bijna legendarische reputatie. Het
paneel werd in opdracht van Niko/as van Maelbeke, provoost
van Sint Maartenskerk te Ieper gemaakt. De kunstenaar overleed echter tijdens de uitvoering van de opdracht. Zijn mede1verkers hebben het vermoedelijk onder leiding van Jan 's broer,
Lambert van Eyck afgell'erkt. De triptiek werd nadien in de
kooromgang van de Ieperse kerk geïnstalleerd. Het kunstwerk
1\'as :::eer verwant met van Eycks "van der Paele-Madonna" dat
al deel uitmaakt van het Groeningemuseum. De kopie die voor
het laatst in 1906 openbaar tentoongesteld werd, is van groot
kunsthistorisch belang en kadert perfect in de sleutelcollectie
van het Brugse Groeningemuseum (http://www.stadsomroep.
com/Detail.asp?NUM =22048).
Geïnteresseerd als wij zijn in de Ieperse oorsprongsgeschiedenis
van dit schilderij, hebben wij ons de afgelopen maanden grondig verdiept in dit dossier, waarbij wij, na een grondig afwegen
van de historische teksten die ons over het schilderij berichten,
tot de conclusie zijn gekomen dat Brugge geen kopie, maar een
echte Van Eyck kocht, zij het een sterk gemuteerd schilderij
door de vele beschadigingen en restauraties. Onlangs hebben
wij onze bevindingen hierover voorgesteld op de algemene jaarvergadering van het 'Genootschap voor Geschiedenis te
Brugge'. Uiteindelijk blijft het wachten op de aangekondigde
technische onderzoeken (o.a. dendrochronologie) om te zien
of onze hypothese overeind blijft. De Brugse Musea hopen dit
onderzoek de volgende maanden te kunnen laten uitvoeren.
Het dendrochronologische onderzoek dat in 1974 gebeurde, en
dat thans door iedereen zonder veel kritiek klakkeloos wordt
aanvaard, lijkt gezien het toenmalige kennisniveau en de wijze
waarop het werd uitgevoerd, weinig geloofwaardig. Los van
het feit of het huidige schilderij nu van de hand van Van Eyck
zelf is, dan wel een 17cte_eeuwse kopie, blijft het onderzoek bijzonder zinvol. Het moet ons toelaten het ontstaan, de betekenis
en de functie van de triptiek gedurende het Ancien Régime, en
dit binnen een Ieperse context, beter te vatten dan tot nu toe
het geval was. Susan Jones heeft daar in haar tweede artikel al
één en ander toe bijgedragen, maar ze wijst er tevens op dat
hier nog verder op gewerkt dient te worden. Voor de kennis van
Van Eyck en zijn meesterlijk, maar niet zo omvangrijk, bewaard
gebleven oeuvre is het belang van de Van Maelbeke-Triptiek
moeilijk te overschatten.

1 Betreffende de SintMaartenskerk en het
(latere kathedraal-)
kapittel, de familie
Van Maelbeke, kanunnik Wyts, de relatie
van proost Nikolaas
Van Maelbeke met de
Bourgondische hertog,
etc. zijn nog interessante bronnen
beschikbaar die tot
hiertoe met betrekking
tot het hier voorliggende thema nog niet
(volledig) werden
onderzocht. Dankzij
het feit dat de bronnen
die op het Rijksarchief
te Brugge bewaard
worden, sinds enkele
jaren beter ontsloten
zijn, en ten gevolge
van ons groeiende
inzicht in de bronnenvariatie en -rijkdom
betreffende het Ancien
Régime te Ieper, presenteren zich nog heel
wat nieuwe mogelijkheden op dat vlak.

Zo blijkt uit ons onderzoek dat de familie Van Maelbeke, die
tot hiertoe nauwelijks uit de verf kwam, zilversmeden onder
haar leden telde en verwant was aan de vooral te Ieper werkzame schilder Jacob Labaes. Toch lijkt deze familie niet echt
tot de elite van de stad behoord te hebben, zodat het een
intrigerende vraag blijft hoe Nikolaas van Maelbeke er in
geslaagd is deze triptiek te bekostigen. Of ging de bestelling
niet van hem uit, maar was het schilderij een geschenk van de
Bourgondische hertog die de proost van het Sint-Maartenskapittel wou bedanken voor de vele inspanningen die deze
voor hem had geleverd? Zo trad Van Maelbeke in dienst van
de hertog op als onderhandelaar naar aanleiding van de
opstand van Kassei en omgeving. Zonder in detail te willen
treden - wij hopen dat snel te kunnen doen, al moet nog flink
wat bronnenonderzoek uitgevoerd worden 1 - willen wij toch
enkele van onze argumenten ter staving van de hier voorliggende, en door sommigen met enig wantrouwen bekeken,
these formuleren. Onze twijfel omtrent het standpunt dat de
huidige triptiek een kopie zou zijn, werd gewekt door het feit
dat dit zou inhouden dat Petrus Wyts in 1629 eveneens de
onafgewerkte zijluiken van Van Eycks oorspronkelijke werk
getrouw zou hebben laten naschilderen. Mag men in de eerste
helft van de J7de eeuw zo een grote verering voor de middeleeuwse meester Van Eyck veronderstellen, dat men zich met
een 'onafgewerkte kopie' tevreden stelde? Deze situatie zou
uniek zijn. Op die manier zouden in dezelfde kerk en dan nog
op korte afstand van elkaar opgesteld (koor en zijbeuk), twee
gelijkaardige schilderijen aanwezig geweest zijn. Heel vreemd
is ook dat midden l 8de eeuw het origineel uit de Sint-Maartenskerk zou verdwenen zijn - waarheen weet men zelfs niet
goed - terwijl zijn kopie wel nog een poos in de kerk bleef
hangen om dan rond het einde van de l 8de of zelfs pas begin
19<le eeuw via via bij de Brugse drukker Van den Bogaerde te
belanden. Hierna maakte het thans aangekochte schilderij
talrijke, maar redelijk gedocumenteerde omzwervingen, eerst
gedurende de l 9de eeuw in België en daarna in het buitenland.
Uiteindelijk kwam deze triptiek enkele decennia geleden in
het Engelse kasteel van Warwick terecht, waar het enigszins
onttrokken was aan de buitenwereld. Veel publieke tentoonstellingen heeft het gedurende de laatste twee eeuwen ook niet
gekend, wat de studie ervan zeker heeft bemoeilijkt.
Maar zelfs indien er naast het origineel ook een tweede, gelijkaardig schilderij zou bestaan, dan blijft het enigszins eigenaardig dat in alle betrouwbare historische documentatie - het
schilderij werd tot ca. het midden van de 18de eeuw waargenomen en beschreven door verschillende reizigers; op die
manier is ook dankzij Susan Jones het wellicht oorspronkelijke dedicatieopschrift opgedoken, dat het originele schilderij
toeschrijft aan Van Eyck en in 1441 dateert; er wordt slechts
bericht over één schilderij van dat type, aanwezig in de SintMaartenskerk. De verwarring rond een kopie, die al van 1825
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dateert door een artikel van De Bast in Messager des Sciences
et des Arts, gaat terug op informatie die door de voormalige
Ieperse stadsarchivaris Lambin (t 1841) werd verstrekt op
basis van een nu verdwenen stadskroniek. Hierin wordt er
inderdaad gesproken van het wegnemen van het oorspronkelijke schilderij van Van Eyck uit het koor ca. 1750 en het
maken van een kopie in opdracht van kanunnik Petrus Wyts
in 1629 om te dienen voor zijn altaarstichting in de zijbeuk.
Maar deze kroniek, waarvan afschriften bestaan, is niet altijd
even betrouwbaar. Wellicht heeft de kroniekschrijver ca.
1770/80, toen hij zijn jaarboeken redigeerde, een schilderij
zien hangen in de zijbeuk van de Sint-Maartenskerk. Vermits
deze Ieperse chroniqueur voor de ontstaansfase van het schilderij alleen maar de beschrijving van Van Vaernewijck kent
- deze Gentse rederijker beschrijft in navolging van die andere
Gentenaar, Lucas d'Heere, ca. 1560-70 diverse malen het oorspronkelijke schilderij van Van Eyck zeer gedetailleerd, prijst
het bijzonder hoog en merkt ook duidelijk op dat de zijluiken
onafgewerkt zijn (iets wat wij niet kunnen en mogen negeren)
- en deze nagenoeg letterlijk overneemt, stelt hij 'nu' vast dat
het schilderij dat zich thans in de zijbeuk bevindt, niet meer
beantwoordt aan datgene waarover Van Vaernewijck ons
informeert en dat door hem zo bejubeld wordt. De mening
van de kroniekschrijver werd ongetwijfeld ook gestuurd door
het feit dat het schilderij dat hij te zien kreeg al wat beschadigd was, terwijl ook de appreciatie voor Vlaamse Primitieven
in die late 13cte eeuw nog niet bijster groot was. Toen het oorspronkelijke schilderij van Van Eyck na de Beeldenstorm en
andere plunderingen door de calvinisten in de Sint-Maartenskerk op zijn oude plaats in het koor teruggeplaatst werd,
stond het enigszins verloren aangezien de context, de grafzerk
of de graftombe van Van Maelbeke, ondertussen verdwenen
was. Tijdens de daaropvolgende decennia moest de kerk
opnieuw gemeubileerd worden en zocht men ongetwijfeld een
nieuwe bestemming voor wat gered kon worden. Het is dan
ook niet vreemd dat het schilderij een nieuw plaats kreeg binnen de stichting van kanunnik Petrus Wyts uit 1629. De overname door Wyts kan eventueel ook verband houden met het
feit dat zowel Van Maelbeke als Wyts promotoren waren van
het onderwijs. Het hergebruik verklaart waarom het gezicht
van de oorspronkelijke patroon Nikolaas van Maelbeke werd
overschilderd met dat van kanunnik Wyts. Deze overschildering werd bij een restauratie in het begin van vorige eeuw
ongedaan gemaakt, maar er bestaan duidelijke foto's van dit
l 7cte_eeuwse portret. In de bestaande literatuur heeft men tot
hiertoe nog geen zinvolle verklaring kunnen geven voor deze
dubbele portrettering. Een pleidooi om het huidige schilderij
niet zomaar af te doen als een kopie krijgt ook steun vanuit
kunsthistorische hoek. Grote kenners van de Vlaamse Primitieven hebben in het huidige schilderij duidelijk de meesterhand van Van Eyck herkend. James Weale, die lange tijd te

Brugge woonde, was misschien wel één van de vurigste verdedigers van het oorspronkelijk Eyckiaanse karakter. Latere
gerenommeerde kenners zoals Winkler, Van Puyvelde en
Friedländer hebben dit standpunt, zij het met een iets minder
grote stelligheid, toch altijd verdedigd. In de l 6de en l 7de eeuw
werden zeker werken van Van Eyck, net als die van zijn tijdgenoten en opvolgers, gekopieerd, maar het is ten zeerste de
vraag of te leper of elders voldoende knowhow aanwezig was
om dit op zo'n meesterlijke wijze te doen dat het haast voor
een echte Van Eyck zou kunnen doorgaan. Dat er toch een
beperkt verschil is tussen het als vaststaand gekende oeuvre
van Van Eyck en deze triptiek heeft wellicht gedeeltelijk te
maken met de vele beschadigingen en talrijke onoordeelkundige restauraties die het huidige schilderij te verwerken kreeg.
Bovendien ging het hier om het laatste werk van Van Eyck,
een ouder wordende man die misschien ook al ziek was op
het moment van de uitvoering. Deze omstandigheden, evenals - eventueel - zijn dood (kort vóór 23 juni 1441), hebben
er voor gezorgd dat hij de hem toevertrouwde opdracht ook
niet heeft kunnen afwerken. Het hoeft ons trouwens ook niet
echt te verwonderen dat er, wat concept en uitvoering (bv.
levensgrote figuren) betreft, enig verschil bestaat tussen deze
triptiek en al zijn vorig werk (personages zijn eerder miniaturen), daar geloofwaardige getuigen, zoals Van Vaernewijck,
hetzelfde hebben opgemerkt, terwijl zij toch het origineel voor
ogen hadden. Precies daardoor steeg de Van Maelbeke-Triptiek volgens Van Vaernewijck ook uit boven al het vorige werk
van Van Eyck en illustreerde het werk nog beter de geniale
creativiteit van de meester.
Indien onze theorie bevestigd wordt, dan heeft de Stad Brugge
in het algemeen en het Groeningemuseum in het bijzonder
spreekwoordelijk de grote pot gewonnen. Alleen misschien
spijtig dat het schilderij niet is teruggekeerd naar de plaats
waar het ooit eeuwenlang stond opgesteld. In de jaren '70
boden de toenmalige eigenaars het werk nog tevergeefs aan
de stad Ieper aan en ook nadien was er maar weinig animo
om dit meesterwerk - zelfs al zou het een kopie zijn - naar
huis terug te halen. De stad lijkt haast obsessioneel bezeten
door de 1ste Wereldoorlog, alsof Ieper daarvoor en daarna
geen geschiedenis heeft gekend. Of zijn het de centen van de
vele oorlogstoeristen die de politieke windrichting bepalen?
Het was nochtans een mooie kans geweest om het eens zo
rijke middeleeuwse patrimonium dat zwaarder werd geteisterd dan waar dan ook in België, en niet in het minst door
politieke nalatigheid, enigszins te herstellen. Brugge heeft in
elk geval deze mooie kans niet aan zijn neus laten voorbijgaan.
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Een chronologische knoop ontward

Enkele jaren geleden bespraken we in dit tijdschrift ( l 9 (2003),
p. 199-203) een kleine maar merkwaardige rekening, die
betrekking had op interdiocesane huwelijken in de dekenij
Roeselare in l 566-67. Deze rekening was een ver gevolg van
de enkele jaren eerder doorgevoerde hervorming van de bisdommen, met onder meer de oprichting van de bisdommen
Brugge en Ieper ( l 559). Wanneer deze rekening precies begon
en eindigde, was ons evenwel niet helemaal duidelijk. Classici
6
en historici die om raad werden gevraagd zagen evenmin licht
23
in de duisternis.
We waren dan ook blij verrast met een brief (12 november
2007) van Maurits Vandecasteele, licentiaat Germaanse Filologie, en Oosterse Taalkunde en Geschiedenis, waarin deze
chronologische knoop wordt ontward. Hieronder volgt de
oplossing en de enige juiste lezing. Met dank aan de heer
Vandecasteele.
(Fl)

... a feria secunda post [en niet psalmus] dominicam qua cantatur ad introitum Misse us anni XVC LXVI usque ad similem
feriam anni sexagesimi septimi
Of: ... maandag na cantate-zondag (dit is de vierde zondag
na Pasen, hier 12 mei 1566), zijnde 13 mei 1566. In l 567 viel
cantate op 27 april.
De rekening loopt dus van 13 mei 1566 tot 28 april 1567.
[A.P.]
Jozef Cailliau ontsluit Nieuwpoortse staten van goed
(1477-1743)

Wie de voorbije jaren in Brugge, Veurne of Frans-Vlaanderen
(Broekburg, Hondschote, Sint-Winoksbergen) archiefonderzoek deed, heeft ongetwijfeld al mogen kennis maken met
Jozef Cailliau. Jarenlang vorsen in Westhoekarchieven maakt
hem tot de onbetwistbare wegwijzer voor wie in deze regio
genealogisch onderzoek verricht. De laatste suggestie bij een
genealogische vraagstelling waarop geen bevredigend antwoord komt, is dan ook vaak: 'Vraag het eens aan Jozef
Cailliau'. En dit met een ondertoon van : 'Als Jozef je niet
verder kan helpen, dan pas weet je dat je echt in de problemen
zit'.
Dit jarenlange archiefonderzoek heeft intussen ook een aantal belangrijke hulpmiddelen opgeleverd die elke vorser ter
beschikking staan. Ze werden met veel zorg uitgegeven door
VVF-Westkust. Uiteraard is daar het 'grote' werk, de Staten
van Goed Kasselrij Veurne, twintig majestueuze volumes (en
register) met genealogische analyses van bijna 40.000 staten
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van goed uit de kasselrij Veurne, bewaard op het Rijksarchief
Brugge. Deze reeks kwam uit tussen 2001 en 2005, en vele
Westhoekzoekers zullen er zich intussen vertrouwd mee hebben gemaakt.
Minder bekend is dat Jozef Cailliau inmiddels ook de staten
van goed van de stad Nieuwpoort onder handen heeft genomen. Uiteraard blijven de analyses die Romain Dewulf in
1984 publiceerde (Brugge, Rijksarchief, Stad Nieuwpoort,
Oud Archief, 2.831-2.880) hun diensten bewijzen. Maar heel
veel van de Nieuwpoortse wezendocumenten (2.736-2.830)
werden toen over het hoofd gezien en ook de lange reeks sterfhuizen (4.050-4.161), in 1937 door archivaris L. Van Werveke
nominatief opgelijst, bleven voor genealogische vorsers nauwelijks toegeankelijk.
Daar is nu verandering in gekomen. In Staten van Goed van
de Stede ende Port van Nieuwpoort brengt Jozef Cailleau een
genealogische ontleding van 1.740 Nieuwpoortse documenten, van 1477 tot 1743. Zoals de titel het aangeeft betreft het
overwegend boedelbeschrijvingen. De diepe en omstandige
ontledingen van de staten van goed brengen veel namenmateriaal en verwantschappen naar boven, die daarenboven
keurig in registers zijn bijeengebracht. Genealogen en al wie
met zijn/haar onderzoek in Nieuwpoort terecht komen, zullen
hier ongetwijfeld ankerpunten aantreffen.
Staten van Goed van de Stede ende Port van Nieuwpoort bestellen kan door overschrijving van 25 €(en 6 €verzendingskosten)
op rek. nr. 979-6222864-28 van VVF-Westkust, Proostdijkstraat
1, 8630 Veurne. Alle verder info op www.vvf-westkust.be
[L.V.]
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IN MEMORIAM
meester Germain Schoonaert

KRISTOF PAPIN
3
Op vrijdag 7 maart 2008 is Germain Schoonaert op 78-jarige
leeftijd in Poperinge overleden. Hiermee verliest onze vereniging één van zijn meest toegewijde en ijverige auteurs, bovendien een eminente kenner van de 16de_eeuwse lokale
geschiedenis. Om niet te zeggen dé kenner. Geboren in Poperinge op 30 november 1930 werd hij in 1961 schoolhoofd van
de Stedelijke Jongensschool. Bij de fusie van deze school met
de Lagere Afdeling van het Sint-Stanislascollege in 1969 werd
hij daar schoolhoofd tot zijn opruststelling in 1988. In de
kouterschool, want zo stond de Stedelijke Jongensschool
bekend, gaf hij als schoolhoofd tevens het zesde leerjaar. Zijn
schoolbibliotheek was bekend en meer dan één Poperingenaar heeft er kennis gemaakt met de werken van Conscience.
Al vroeg kwam bij hem de interesse op voor de lokale geschiedenis en vooral dan voor de geschiedenis van het onderwijs
waarin hij algauw een belangrijke breuklijn voor de 16de eeuw
moet vaststellen. Dat specifieke element zou hem tot zijn laatste dagen bijzonder boeien. Zijn eerste bijdragen over die
onderwijsgeschiedenis en enkele Poperingse rectoren verschenen in Bouwen, het contactblad van het Sint-Stanislascollege.
Het zijn meestal zeer korte artikels omdat er voor het onderwerp maar weinig belangstelling bestaat in ruime kring. Germain bleef echter in stilte voort werken en deze korte
bijdragen zouden later resulteren in uitgebreidere artikels,
eerst in Aan de Schreve, het lokale heemkundige tijdschrift en
nadien in Westhoek, het tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Franse en Vlaamse Westhoek. In ons tijdschrift
verscheen o.a. zijn diepgravende bijdrage over Nicolas Bazelius, de Vlaamse Nostradamus van de 16de eeuw. Zijn opus
magnus, de geschiedenis van het onderwijs in Poperinge tijdens de 16de eeuw, verschijnt postuum (zie ons vorig nummer
en dit nummer).
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Dat is
allicht de spreuk die het beste bij hem paste. Onze wegen hebben zich sinds meer dan 30 jaar gekruist. Ik stapte als 6-jarige
de schoolpoort binnen van de Lagere School van het college.

Germain nam daar het bureau in dat zicht gaf op de speelplaats. Hij was een mild man voor al wie er mee samenwerkte.
Begrijpend, voorzichtig en weinig ambitieus, waardoor hij
steeds de nodige plaats liet voor anderen om zich te ontplooien. Hij had tenslotte als schoolhoofd de fusie van de
stadsjongensschool overleefd en was schoolhoofd geworden
in het katholieke net. Hij was overigens een bijzonder gelovig
man.
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Pas vrij laat werd hij opgemerkt en werd lid van het bestuur
van de heemkring Aan de Schreve. Maar na enkele jaren hield
hij het daar voor bekeken omdat de aanpak binnen het bestuur
hem niet zinde. Er was te weinig aandacht in de bestuursvergaderingen voor de samenstelling van het tijdschrift. Als
heemkundige legde hij de lat bijzonder hoog en wilde geen
toegevingen doen tegenover het in zijn ogen al te vrijblijvend
geschrijf van sommige auteurs. Daarmee kwam hij in botsing
met andere bestuursleden. Het uit elkaar trekken in veel te
veel afleveringen van zijn studie over burgemeester Charles
van Renynghe en negatieve reacties van bepaalde mensen op
die reeks deden hem besluiten zich terug te trekken uit het
bestuur van de heemkring. Hij was diep ontgoocheld en
voelde zich persoonlijk geviseerd.
Intussen was Germain wel actief geworden in twee andere
verenigingen: Kunstkring Hoppeland waar hij van 1999 tot
en met 2004 voorzitter van was en de Vrienden van het Poperings Archief, waar hij vele jaren voorzitter was. In die laatste vereniging konden wij als secretaris jarenlang met hem
samenwerken. Hij was de ideale voorzitter die bijstuurde
waar het moest maar de werkende leden hun ding liet doen.
Als voorzitter had hij dan ook steeds een bemoedigend
woord voor de hardwerkende bestuursleden en trakteerde
die dan ook graag na bestuursvergaderingen in een of ander
etablissement.
In 2005 viel hem de toekenning van de Poperingse Cultuurtrofee te beurt, nadat hij eerder in de Ieperse wedstrijd voor historische monografieën een aanmoedigingsprijs had gekregen.
Tegen dergelijke prijsuitreikingen zag hij op hoewel het hem
diep in het hart toch deugd deed. Al te lang werd zijn talent
niet onderkend. Toen hij in opdracht van het bestuur van 'de
Katholieke Kring' de geschiedenis daarvan uitspitte werd de
uitgave geweigerd omdat de familie van de toenmalige voorzitter te weinig in de bloemen werd gezet. De vereniging gaf
uiteindelijk een brochure uit en het werk van Germain bleef
in de lade zitten. Germain was hierdoor enorm gekrenkt en
voelde zich miskend.
De vereniging waar hij zich als een vis in het water voelde was
het op de 16de eeuw gefocuste Westhoek waar hij na lang aar-

zelen lid van de redactie werd. Daar kon hij zijn ding kwijt:
een ganse reeks bijdragen over de l 6de eeuw in Poperinge en
omstreken. Het werden zijn beste bijdragen, geroemd omwille
van hun degelijkheid en steeds gebaseerd op nieuw bronnenonderzoek. Hij was trouw aanwezig op de redactievergaderingen zolang zijn gezondheid dat toeliet.
Zijn vele bijdragen over de l 6de eeuw, die vooral in ons tijdschrift verschenen, herbergen een schat aan gegevens. Het is
pas na vele jaren geduldige bronnenstudie in archieven in binnen- en buitenland dat hij zich waagde aan het schrijven van
zijn bijdragen. Hij kon aantonen dat de rol die de magisters
en schoolmeesters uit die l 6de eeuw hebben gespeeld in de
opstand lang te veel onderschat is geweest. Bijdragen over een
Nicolas Bazelis, meester Jan Sluyzeman, meester Pieter de
Vriese, meester Paschase de Zouter legden de mobiliteit van
deze actoren én hun kennissenkring bloot. Hij onderzocht
ook de sociale connecties van een Pieter Daten, van de families Van Bambecke, De Buckere en Speelman. Ook de pastoors ontsnapten niet aan zijn aandacht zoals: Mattheus de
Gay, Willem Dol, Pieter Lauwyck ... en zijn alle door hem
onderzocht. Het sociaal-religieuze aspect boeide de auteur
het meest. Hij had minder uitstaans met economische geschiedenis al liet hij niet na ook deze aspecten te behandelen. Zijn
vele bijdragen over de scholen in Poperinge in de l 6de eeuw
zijn verhelderend voor de toch vrij ingewikkelde situatie op
dat vlak tijdens de 16de eeuw. Hij slaagde in zijn bijdragen er
in om met een enorme precisie de ganse levensloop van die
mensen te reconstrueren waardoor het tot dan toe onderschatte element van grote mobiliteit aan het licht kwam. Dat
er tijdens de 16de eeuw zo veel schoolmeesters waren die naast
hun eigenlijk lesgeven andere activiteiten aan de dag legden
was weinig bekend. Die culturele hoogconjunctuur komt het
best tot uiting in de eerder genoemde bijdrage over de Nostradamus van het Westkwartier, Nicolas Bazelis.
In aanloop van de viering voor 350 jaar Sint-Stanislascollege
in Poperinge werd Germain aangezocht lid te worden van de
werkgroep Archief College Poperinge die een schoolarchief
uitbouwden. Germain werd aangezocht om in twee lijvige
delen de geschiedenis van dit college te schrijven van 1832 tot
2001. Vooral dat laatste boekdeel, uitgegeven in 2007, heeft
veel van zijn krachten gevergd. Hij was dan ook blij dat hij
dat werk tot een goed einde heeft kunnen brengen. De voorstelling van het tweede deel liet hij aan zich voorbijgaan. Zijn
ziekte was reeds te ver gevorderd.
Bij het grote publiek kwam hij allicht eerder gereserveerd
over. Wie hem persoonlijk kende wist dat dat meer was ingegeven door pleinvrees dan door geveinsde afstandelijkheid.
Hij was er als de dood voor om zaken te publiceren waar hij
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niet zeker van was of dan ook maar vermoedde dat het niet
af zou zijn. Die gründlicheit en gemutlicheit kenmerkten de
man. Onze vereniging Westhoek en de stad Poperinge verliezen met zijn heengaan een kunstminnende man, verdediger
van kunst en cultuur en gepassioneerd liefhebber van de
lokale geschiedenis.
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Onderwijsstructuren te Poperinge
in de zestiende eeuw
Deel 2. Catechisatie, Reformatorische invloeden
en zondagsscholen in de 16de eeuw 1

GERMAIN SCHOONAERT t
7

Gezinscatechese, predicatie, zondagse lering en
prereformatorische beïnvloeding (1500-1560)
Daerom so wie hier niet en leert
God kennen en beminnen:
Moet syn hert hebben seer verseert
Met vleesschelicken sinnen. 2

De catechisatie van jeugd en volwassenen is zeker zo oud als
de Kerk zelf. Voor de uitvinding van de boekdrukkunst werd
de geloofskennis bijna uitsluitend mondeling overgeleverd.
De eerste boeken die men op een pers drukte, ontstonden
ongeveer dertig jaar voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Ca. 1450 verscheen een Latijnse uitgave van de Bib/ia
Pauperum. De bijbels waren zogenaamde blokboeken of incunabelen, waarvan men elke bladzijde afzonderlijk afdrukte
van een massief blok hout, waarop illustraties en teksten
waren uitgesneden. Deze bijbels waren echte kijkboeken voor
het volk met weinig tekst en veel verluchtingen.

1 Het eerste deel van
deze uitgebreide studie
werd gepubliceerd in
Westhoek 23 (2007)
3-4. Het eerste deel
had als ondertitel
Evolutie van de onderwijsvoorzieningen.
2 Uit: Een seer proffitelic bouckxken om
de menschen te bringhen tot die kennisse
ende liefde Gods, Gent,
by Godefried de Rode,
1532.
3 E. Frutsaert, De
Kerstenspiegel van
Diederick van Münster, in: Biekorf, 37
(1931), p. 144.

Het oudst gekende catechetisch handboek dat ooit in de
Nederlanden in druk verscheen, rolde van de pers in Leuven
in 1470. Het was de Kerstenspieghel van de Franciscaanse
predikant Diederik Coelde. Het droeg als volledige titel: Dit
is een scoon spieghel der simpelre menschen, daer hem een goed
kersten in spieghelen ende bescouwen sa!. In de middeleeuwse

huis- en gezinscatechese speelde het boekje een zeer voorname
rol en in de l 6e eeuw werd het nog meermaals herdrukt. 3
Een catechetische handleiding die naar inhoud veel gelijkenis
vertoonde met het vermelde handboek van Diederik Coelde
en die men in het Westkwartier veelvuldig gebruikte, was De
Spieghel des Kersten Levens, van Thomas Herentals, gardiaan
van het klooster der franciscanen in Ieper en geestelijk leider
of visitator van het gasthuisklooster in Poperinge. De Spieghel schreef hij in 1529. Het handboek werd uitgegeven na
Thomas' overlijden in 1532. In de proloog stond dat het
boekje bestemd was voor het huysgezin. De auteur drukte de

wens uit ooc de kinderen te leeren oft te doen leeren inde schole
oft anders. 4
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Een verordening van Keizer Karel V, uitgevaardigd in 1531,
legde aan de arme kinderen de verplichting op de dagschool
te volgen of een ambacht aan te leren. Wie een ambacht aanleerde diende op zon- en feestdagen naar de lering om de
gebeden te memoriseren. Een schoolmeester diende dit onderricht te verstrekken. Deze catechist behoorde de kinderen op
zon- en heiligdagen naar de kerk te begeleiden voor het bijwonen van de mis, de prediking en de vespers. 5
Met de uitvinding van de boekdrukkunst was er in het begin
van de 16e eeuw blijkbaar geen nood meer aan catechetische
uitgaven. We vermelden Dat boexken vander missen, bestemd
voor alle christenen. De uitgave leerde hoe men op een devote
wijze de mis behoorde bij te wonen, te biechten, de sacramenten te ontvangen en de gebeden aan te leren. Het werkje was
geschreven door de minderbroeder Gherit vanden Goude in
1507 en gedrukt op de persen van Adriaen van Berghen in
Antwerpen. 6
Veel ouders waren echter niet bekwaam om hun kinderen in
het gebeds- en geloofsleven te onderrichten. Zij waren financieel niet bij macht hen te laten studeren. Ze zagen het belang
niet in van een schoolse, ambachtelijke of handelsopleiding.
Op zeer jeugdige leeftijd stuurden ze hun kinderen stoffige
wegen op met knapzak en bedelstaf. Anderen werden hals
over kop in de schoot van het leven geworpen om allerhande
karweitjes op te knappen, het vee te hoeden, hout te hakken
of te sprokkelen, graan te zanten, de landerijen te bewerken
of om zware lasten te sjouwen. De ordonnantie van 1531
kaderde in een algemeen plan voor de verheffing van de
behoeftigen op materieel en geestelijk vlak. De verordeningen
in verband met de catechisatie konden slechts slagen indien
ze geschraagd werden door de stimulerende kracht van toegewijde parochiepriesters. Het aanleren van de gebeden
behoorde tot de taak van de leken, maar volgens een plakkaat
dat de landvoogdes Margareta van Oostenrijk op 24 september 1525 uitvaardigde, behoorde de eigenlijke catechisatie
uitsluitend tot het domein van de clerus. Uit waakzaamheid
voor de orthodoxie van de christelijke leer en als reactie op
de Lutherije, vertrouwde de overheid de dogmatische verklaring enkel aan de parochiepriesters toe. 7
De kinderen dienden naar de kerk begeleid te worden voor
het beluisteren van de preek of het onderricht. De kerk was
immers de ideale didactische ruimte om de devotie aan te
scherpen. Elke kapel of kerk bezat een aantal retabels en beelden van heiligen die de broederschappen, gilden of ambachten ter verering uitstalden. Veel gebedshuizen waren versierd

4

E. Frutsaert, Een
kijkje in het verleden,
in: Canisiusblad, 25
(1931), nr. 8-9, p. 234
en nr. 12, p. 347.
5 Tweeden druck vanden eersten bouck der
ordonnantiën, statuten,
edicten en placcaerten
soo van weghen der
keyserlyke Maiesteyten, als heur/ieder
doorlucgtighste voorsaeten, graven ende
graefneden van Vlaanderen, Gent, 1639,
p. 760. (Zie bijlage 2
(in deel
6 M. Sabbe, Typographie Anversoise au XV/e
siècle, in: Histoire du
livre et de l'imprimerie
en Belgique, des origines à nos jours, 2e
partie, Brussel,
1924-1925, p. 18.
7 E. Frutsaert, De
R.-K. catechisatie in
V/aamsch België vanaf
het concilie van Trente,
1, Het Leerboek of de
catechismus, Leuven,
1934, p. 252.
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Wandschilderingen
in onze drie Poperingse kerken?
- Sint-Janskerk: de
houten lambrizering
die pas in de 2e helft
van de 18e eeuw werd
aangebracht, verbergt
nog steeds fragmenten
van vroegere muurschildering. Ze dateren
allicht uit de vroege
16e eeuw. In de beeldenstorm werden ze
mogelijk ernstig
beschadigd. De
opsomming van de
restauratiewerken in
het kerkinterieur
maakt trouwens duidelijk onderscheid
tussen: ghedaen venvitten de voorseyde kercke
en mueren ghedaen
schilderen.
- Sint-Bertinuskerk:
Hier werden geen
sporen meer gevonden.
De restauratiewerken
van 1569 spreken trouwens enkel over ter
voorkercke, als de drie
chooren, ghedaen verwitten. Indien er toch
wandschilderingen
waren, dan werden ze
vermoedelijk vernield
in de grote brand van
1609.
- Onze-Lieve-Vrouwekerk: Ook hier werden
geen sporen van muurschilderijen gevonden,
vermits de kerk in
1640 na blikseminslag
door brand werd
geteisterd. Na de
brand van 1683 bleven
nog enkel de muren
recht. De lijst van de
restauratiewerken na
de beeldenstorm van
1566 vermeldde wel
schilderwerken op
houten panelen aan
het doksaal en op het
altaar van de heilige
Drievuldigheid: Den
zelven doxael ghedaen
vernisschen ende de
XII apostelen daerinne
8

met fresco's of wandschilderingen. Deze schilderwerken en
beelden dienden niet alleen als verfraaiing van het kerkinterieur, maar vooral als aanschouwelijke voorstelling van bijbelse
taferelen en levens van heiligen. Deze figuratieve kunstvorm
moest wel tot de verbeelding van de jeugd spreken en aansporen tot de beoefening van de deugden. 8
Ook de gebedsteksten en de stichtende onderschriften op
grote borden geschilderd, zowel in de kerk als op het kerkhof,
waren het middel bij uitstek om de kinderen en de volwassenen behulpzaam te zijn bij het leren lezen en memoriseren van
de gebeden. Dergelijke borden met gebedsteksten, nl. het
Onze Vader en het Symbolum zijn nog steeds in het Vlaams
te lezen in het catechistenzaaltje van de gotische St.-Maartenskerk in Terdeghem, een dorp ten noord-oosten van Kassel. 9
Op 7 juli 1526 vaardigde de landvoogdes een nieuwe ordonnantie uit. De beïnvloeding van volwassenen en jeugd via
afwijkende leerstellingen, kwam plots uit de meest onverwachte hoek aangewaaid. Aan predikanten verbood ze op de
predikstoel ketterijen te verkondigen. 10
Het was niet zonder reden dat ze een dergelijke ordonnantie
uitvaardigde. De Ieperse monnik Jacob Proost (Praepositus),
prior aan het augustijnenklooster in Antwerpen had in Wittenberg gestudeerd, waar hij Luther leerde kennen. Hij bracht
enkele opstandige ideeën van de hervormer mee naar Antwerpen. In zijn campagne hekelde hij vooral het misbruik van de
aflaten in de Kerk. Zijn klooster werd in 1523 door de overheid ontmanteld en als tuchtmaatregel werd broeder Jacob
Proost naar Ieper overgebracht, waar hij in zijn overtuiging
volhardde en tenslotte in de gevangenis terecht kwam.
Het augustijnerklooster in leper was in die jaren niet vrij van
Lutherse invloeden. Omwille van zijn onorthodoxe stellingen
werd broeder Niklaas in 1525 in Antwerpen terechtgesteld.
Een broeder Frans, afkomstig van Ieper, werd omwille van
zijn afwijkende leerstellingen in 1527 in Vilvoorde gevangen
gezet. 11
ghedaen schilderen,
alsook eenen costelicken oultaer van haute,
die ghedaen schilderen
met fyne olyverwe
metten levene van St.
Stevin ... ·
9 A. Derville,
L'Alfabétisation du
peuple à la fin du
Moyen Age, in: Revue
du Nord, LXVI
(1884), p. 762. Dans les
églises et dans les cimetières, on peignait sur

des tableux, en grandes
lettres pour qu'elles
puissent se lire de loin,
les prières et les vérités
du Credo, n' était-ce
pas parce que, normalement, les paroissiens
savaient lire?
10 Tweeden druk vanden eersten bouck der
ordonnantiën, o.c.,
p. 104-106. (Zie bijlage 1 a)
11 J. Decavele, De
dageraad van de refor-

matie in Vlaanderen
(1520-1565), Verhandeling van de Kon.
Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten voor België,
Klasse der Letteren,
37 ( 1975), nr. 76, 2
vols., Brussel, dl. I,
p. 289, 291-292. E.
Libbrecht, De hervorming in het Ieperse in
heden en verleden,
Brussel, 1984, p. 7.
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Naast de misbruiken van sommige predikanten volgde de
overheid met argusogen ook de activiteiten van zogenaamde
bijbellezers. Een optreden van de overheid kon niet uitblijven.
De ordonnantie van 1526 bepaalde meteen dat het streng verboden was te houdene ofte present te zyne in eenighe vergaderinghen vande volcke om aldaer te spreken van de heilighe
schriften. 12
Hoe konden dergelijke misbruiken ontstaan? Sommige wijken
waren veraf gelegen van de stadskern en dus ook van de parol O chiekerk, die 's winters moeilijk te bereiken was. Gedreven
door hun mystieke neigingen slaagden sommige geletterden
erin een kern van gelovigen om zich heen te scharen en lezingen te houden uit het Nieuwe Testament. Het bezit van bijbelvertalingen, verschafte aan sommige mystici nieuwe
meditatieteksten en gespreksstof. De bijbelteksten lezen,
memoriseren, overwegen en verklaren, vormde de hoeksteen
van hun leven. Te gepaste tijde uitten ze eveneens scherpe
kritiek op allerhande misstanden in de Kerk. Dergelijke bijbellezers hielden niet alleen hun samenkomsten in de landelijke woonkernen van het Westkwartier, maar ontplooiden
ook in Poperinge hun activiteiten.
De Kerk werd dus geconfronteerd met de drukke reformatorische activiteiten van afvallige monniken en bijbellezers, die
een onorthodoxe schriftverklaring verkondigden. Dit wordt
bevestigd door meester Livinus Crusius (Lieven vander
Cruysse), pastoor te Boeschepe in het decanaat Poperinge
vanaf 1528. In zijn nagelaten geschriften vermeldde deze
priester-dichter dat onze gewesten reeds aanzienlijk bezoedeld
waren door de ketterij. Volgens zijn getuigenis werd het virus
verspreid door Luther en zijn fervente aanhangers, die de
sacramenten bekampten en Maria blasfemeerden. Hij schreef
dat hij een intense inspanning deed om de nieuwe ideeën te
bekampen en in zijn predicaties spoorde hij zijn parochianen
aan om trouw te blijven aan het geloof van hun vaderen. 13
Het blijkt dat Poperinge en omgeving omstreeks 1535 een niet
onbelangrijk recruteringsgebied van de wederdoperij was. De
sekteleden hielden er een voorbeeldige levenswijze op na,
bezaten een grondige bijbelkennis, maar bewaarden de grootste geheimhouding over hun activiteiten. Door de eenvoud
van hun theologie en het inspelen op de eenvoudige geest van
de volksmassa oefenden de doopsgezinden een grote aantrekkingskracht uit. Koeriers van de Raad van Vlaanderen werden uitgestuurd naar alle steden en gemeenten van het
Westkwartier met plakkaten die tegen de anabaptisten gericht
waren. 14
De Poperingse ex-koster Martin Valcke, die met andere
geloofsgenoten naar Gent uitweek, was een van de spilfiguren

12 T1\'eeden druck
vanden eersten bouck
der ordonnantiën. o.c.,
p. 104-106. (Zie bijlage

1 b)
13 Dr. M.J. DesmetGoethals, Levinus
Crusius en de Reformatie, in: De Franse
Nederlanden, 14
(1989), p.10-20.
14 Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Rekenkamers nr. 38757,
Stadsrekening Ieper,
1535, !" 22 r 0 • 'Pieter
Lindeman, messagier
die placcaat vande
anabaptisten brochte
ende vander copie,
tsamen, 18 s.'

15 J. Decavele, o.c., dl.
I, p. 281, 285, 311,
308. Martin Valcke en
zijn echtgenote Anna
Pillaert, afkomstig van
Poperinge, werden te
Gent aangehouden. Te
Brugge volgde de
arrestatie van Willem
Pillaert van Poperinge,
Karel de Vos van
Poperinge en zijn
echtgenote Adriane de
Vynck van Westvleteren. Laatstgenoemde
vrouw werd geëxecuteerd. Magdalena de
Vos, dochter van Willem uit Oostvleteren
werd levend begraven
(1538).
16 R. Debevere, Handboek van de St.
-Obrechtsgilde te Poperinge, Parochieblad
Poperinge, 8 nov.
1956. K. Papin, De
eigendommen van de
St.-Janskerk van Poperinge, 1536, Uitgave
van het originele goederenregister, Uitg.
Vrienden van het
Poperings Archief,
1997. D. Van de Casteele, Notes historiques
sur !' ancienne Chambre de Rhétorique dite:
Cruusbroers à Poperinghe, in: Annales de
la société historique,
archéologique et littéraire de la ville
d'Ypres et de !'
ancienne WestFlandre, 5 (1872), pp.
13-77.
17 K. Portman, Pieter
Datheen (1530-1588),
in: Ons Erfdeel, 14
(1971), nr. 4, p. 63.
18 A. Verheyden,
Westvlaamse kontestatie in de XV!e eeuw en
de weerslag hiervan
voor Frans- Vlaanderen, in: Ons Erfdeel,
17 (1974), nr. 3, p. 397.
19 J. Decavele, o.c. ,
p. 508. De betrokken
personen die in juli
1554 te Veurne werden

van de anabaptistenbeweging in Vlaanderen. Toen men hem
in 1538 in Gent aanhield, begon hij zijn soortgenoten te verklikken, waardoor voor vele jaren de doperse expansie werd
afgeremd. 15
Hoe de vorstelijke bemoeiingen in verband met de zondagse
instructie in onze drie parochies werden opgevolgd, weten we
niet. Het geestelijke leven in de vroege l 6e eeuw was al te
complex en de gegevens zijn zo schaars dat ze weinig inzicht
bieden. De schenkingen van akkers, woningen en erfelijke
grondrenten aan de broederschap van de Sint-Obrechtsgilde
en aan de St. Janskerk, getuigen van een sterke religieuze
motivatie. Uit de statuten van de rederijkerskamer De Cruusbroers, in 1531 opgesteld, blijkt dat de georganiseerde ontspanning en het gildeleven doordesemd waren van de
godsgedachte. 16
Vanaf de tweede helft van de l 6e eeuw zien we dat er terug
afwijkende leerstellingen werden gepropageerd. Toen de jeugdige Pieter Dathen in 1549 het Iepers karmelietenklooster
ontvluchtte, vond hij een tijdelijke en veilige haven bij zijn
familie in Poperinge. Zijn bruisend temperament kon echter
niet aan banden worden gelegd. De monnik met den rossen
baerde stelde zijn redenaarstalent in dienst van de calvinistische leer, zowel in Poperinge als in Kortrijk. In ambachtelijke
en landbouwmilieus, maar ook bij de burgerij vond hij een
aandachtig gehoor dat hij kon begeesteren. De volksmenner
tokkelde niet alleen religieuze snaren, maar hekelde eveneens
de politieke en economische misstanden. Het strenge plakkaat van Keizer Karel Vin september 1550 en de daaropvolgende repressie waren voor Dathen het sein om in te schepen
en zich in Londen te vestigen, waar hij zich voorlopig bij de
vluchtelingengemeente aansloot. 17
Anderzijds was er opnieuw de opkomst van de pacifistische
broederschap van de doopsgezinden. Door hun levensstijl
veroordeelden ze alle leugen en losbandigheid. Met hun voorbeeldige levenswandel beoogden ze de navolging van Christus. 18 De heropbloei van de sekte was vooral te wijten aan
Jacob de Rore van Kortrijk die omstreeks 1550 in Poperinge
en omgeving circuleerde.
Even buiten het grondgebied van Poperinge, in Westvleteren,
hield de overheid in juli 1554 een zestal bijbellezers aan. In
Veurne werden ze door de scherprechter als gevaarlijke misdadigers aan de kaak gesteld en hun tong werd doorpriemd.19
gegeseld: Pieter
Gheerstecooren
(Westvleteren-Poperinge ), Michiel vanden
Steene (Westvleteren),

Willem vande Steene
(Westvleteren),
Ruebin Killet (Westvleteren-Poperinge),
Willem de Schaecht

(Westvleteren-Poperinge ), Denys de Bul
(Westvleteren-Poperinge).
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Het feit dat de stedelijke overheid van Poperinge in juli 1554
diende in te grijpen wegens ongeoorloofde en onzedelijke danserien, zoals cryckehoeden ende rozenhoeden ofte andersins, die
op straat en voor de woonhuizen plaatsvonden, was ook een
veeg teken aan de wand. 20
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De verslapping van het geestelijke leven was zeker geen lokaal
verschijnsel. Toen het concilie van Trente in 1552 in een
impasse geraakte, werden de zittingen voor een periode van
tien jaar opgeschort, wat leidde tot een diepgaand immobilisme in het kerkbeleid. Dat keizer Karel Vin 1553 als vergelding de bisschopsstad Terwaan met de grond gelijk maakte,
leidde tot de volledige ontreddering en desorganisatie van een
eeuwenoude kerkstructuur.
Over het pastoraal beleid van de parochiepriesters in Poperinge is weinig bekend. Voor de periode 1500-1580 beschikken
we tot op heden slechts over enkele pastoorsnamen. In april
1527 overleed heer Petrus Rensoen, pastoor aan de OnzeVrouwekerk. Onmiddellijk ontstond er een betwisting nopens
de opvolging. Men legde de betwisting voor aan de Raad van
Vlaanderen. De gerechtszaak kon definitief in beroep voor de
Grote Raad van Mechelen beslecht worden. De hoge rechtbank bevestigde meester Symon de Mol, die de rechtsvordering had ingesteld, in zijn ambt. Twee andere kandidaten, die
eveneens aanspraak maakten op het ambt, werden in het
ongelijk gesteld. Omstreeks 1541 werd meester Symon de Mol
opgevolgd door meester Pieter Louwyck. In 1557 begon
meester Pieter de Buckere een lange ambtsperiode aan de
Onze-Vrouwekerk. 2!
Aan de Sint-Bertinuskerk fungeerde in 1527 meester Lambrecht van Beveren als pastoor-deken. Meester Christiaen
Reynier volgde hem op. In 1554 muteerde hij naar het bisdom
Kamerijk. Meester Judocus Bischop oefende tijdelijk het
ambt uit vanaf 8 februari 1554 (n.s. 1555). Ludovicus Willems
werd pastoor vanaf 7 juni 1555. Jacob Meerschaert, pastoor
van Gravelines, ontving zijn benoeming aan de Sint-Bertinuskerk in april 1560. 22
Meester Paschase de Zouter werd in 1528 de pastorij van SintJans aangeboden door bemiddeling van zijn beschermheer
magister Joannes Bavaeus, prelaat van de Sint-Maartensabdij
te Ieper, als dank voor zijn toewijding als moderator aan de
Latijnse school in Ieper. Pastoor de Zouter kreeg omstreeks
1542 meester Matheus de Gay als opvolger. 23 Vanaf 1575 fungeerde heer Willem Dol als pastoor aan de Sint-Janskerk. 24
We stellen vast dat de pastoors in de eerste helft van de l 6de
eeuw in Poperinge meestal betiteld werden als meester. Zij
hadden dus een hogere theologische vorming genoten. Velen
behoorden tot de bezittende klasse.

2o Poperinge, Stadsarchief 467, Stedelijke
Resoluties, f" 74. Es
gheordonneert by den
Heere, Wet ende raeden vande Stede dat
van nu voortan niemant, wye hy sy, en
houde eeneghe danserien, binnen dese stede,
up straete, van cryeckehoeden, ofte andersins,
ende dat op boete van
!II ponden parisis, de
selve boete te verhalen
up deghene voor wiens
duere de zelve danserien gheschieden zullen.
Actum den derden in
hoymaend Ll/Il.
2! G. Schoonaert, Een
betll'iste pastoorsprebende aan de OnzeVroull'ekerk te
Poperinge. (1727), in:
Aan de Schreve, 20
(1990), nr. 2, p. 54-64.
22 Brugge, Archief
van het Bisdom, Y 29,
Bisdom Ieper, Rekening van het bisdom
Terwaan, 1553-1555, f"
25 v 0 -32 V 0 •
23 G. Schoonaert,
Meester Paschase de
Zouter, monitor te
Gent ( 1518), schoolrector te leper ( 1524)
en pastoor aan de
Sint-Jansparochie te
Poperinge (1528), in:
Westhoek, 14 (1998),
nr. 2, p. 67-70.
24 G. Schoonaert, De
pastoors van de SintJanskerk in Poperinge
tijdens de reformatie.
(meester Mattheus de
Gay en heer Wilem
Dol), Westhoek, 18
(2002), nr. 2, p. 81-93.

Rijsel, Archives
Départementales du
Nord, T. III, B 168là
1841, Audience Aut
1531, legitimaties.
Tussen 1515 en 1525
telden we een 40-tal
gevallen van priesters
met bastaardkinderen,
meestal uit de grote
steden, Brussel,
Brugge, Gent en
Mechelen.
26 A. Bonaert, Familie
van der Stichele
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Stichele, fs. Henri
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der Stichele en van
Louis de Soenewylle.
27 Poperinge, Stadsarchief 364, Register van
Halmen, f" 50/2.
28 Poperinge, Stadsarchief 364, Register van
Halmen, f" 65 va/2.
Het betrof hier vermoedelijk Andries de
Buckere.
29 Poperinge, Stadsarchief 321, Register van
de Weezerie, f" 256 va
(9 april 1580), f" 266
ra, (20 april 1580). Er
werd een regeling
getroffen voor Hanske,
het kind van heer
Willem Dol. Jan Dol
en Hendryck Annoot
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vraamvoogden van het
weeskind.
30 Sint-Winoksbergen,
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FF 1008, f" 22, FF
1008, f" 130, FF 1009,
f" 102, 211, 219 en
220, FF, f" 63. (met
dank aan de heer Jef
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De wet op het celibaat werd niet strikt onderhouden. Sommige
vooraanstaande priesters en kloosterlingen leefden in concubinaat. De natuurlijke kinderen werden meestal door de Rekenkamer in Rijsel gelegitimeerd en ze kregen de naam van hun
vader. 25 Een markant voorbeeld is dat van Jan van der Stichele,
deken van de christenheid te Ieper in 1518. Hij had drie kinderen bij een onbekende vrouw. 26 Meester Pieter Louwyck, pastoor aan de Onze-Vrouwekerk in 1541, had een zoon, die in
1556 Ghelein werd genoemd. 27 In 1578 fungeerde Pieter
Louwyck als minister of bedienaar van het Goddelijk Woord
in de calvinistische gemeente Naaldwijk in de noordelijke provincies. Ook meester Pieter de Buckere, pastoor aan dezelfde
parochie in 1557 had een zoon, vermits er in de bronnen spraak
was van het kind van Pieter de Buckere en ook van de weze ende
aldyngh van Pieter de Buckere. 28 Heer Willem Dol, pastoor aan
de Sint-Janskerk tot 1580, liet na zijn overlijden een zoontje
na. 29 De bevolking nam daar geen aanstoot aan.
Ook in Sint-Winoksbergen treffen we een aantal gevallen aan
van priesters met bastaardkinderen. 30
Jacob de Meyere, priester in Brugge, schreef in zijn Flandricarum Rerum Libri X in 1531, dat de wet, die overspel diende
in te perken, schandelijk werd genegeerd en dat ook de zuiverheid van het priesterschap bekoelde. 31 Dat zoveel priesters
door de knieën gingen voor vrouwelijke charmes en dat ze
aldus ook meer tijd spendeerden aan materiële zaken, had een
negatieve impact op de pastorale opdracht, de geloofsvorming van het volk en de catechisatie van de jeugd.
De pastoors op sommige parochies waren vaak absent. Ze
streken wel de tienden op, maar lieten de zielzorg over aan een
plaatsvervanger. Sommige pastoorsambten bleven voor een
lange periode vacant, zodat men de zielzorg en de catechisatie
aan een lagere geestelijke diende toe te vertrouwen. 32 Dit was
o.m. het geval in Nieuwkerke. Meester Hendryck Rycaseis,
erfachtig prochiepape in 1522 liet vanaf 1533 de parochiedienst over aan een vice-regent. 33 Meester Jooris Immeloot,
voor Geschiedenis te
Brugge, 134 (1997),
p. 128.
32 a) Kan. D.J. Laenen, Eenige bladzijden
uit de geschiedenis van
het parochiewezen,
Verhandeling van de
Alg. Katholieke
Vlaamsche Hoogheschooluitbreiding, nr.
181, 1920, p. 28-29.
b) In de mirakelbulle
(12juni 1481) van
O.L.Vrouw van St.
Jan werd geen melding gemaakt van een
pastoor. Was hij

absent of was het
ambt vacant? Heer
Diederyck Roene,
priester en kapelaan
diende het doopsel toe
en was tevens de
kroongetuige van het
miraculeus gebeuren.
c) Grote Nederlandse
Larousse Encyclopedie (GNLE), Hasselt,
Heideland-Orbis, 25
vols., 1972-1979, dl.
23, p. 391. De bespreking van de residentieplicht op het concilie
van Trente leidde in
1562 tot een crisis.

33 J. Geldhof, Het
handboek van P J
Vandendorpe, pastoor
van Nieuwkerke
( 1730-1806), Brugge:
Genootschap voor
Geschiedenis, 1974,
p. 27. De parochiedienst werd verzorgd
door de volgende
vice-regenten: Jan
Massiet ( 1533),
Geeraerd de Coussemaecker (1541), Pieter
Baelde (1542), Joos
Baelde (1544),
Geeraerd Grippenaele
(1546).
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pastoor vanaf 1546, verliet Nieuwkerke in 1554 om zich definitief in Rijsel te vestigen als kanunnik van het Sint-Pieterskapittel. Hij werd opgevolgd door de vice-regent Nicolas
Streek. Het concilie van Trente probeerde aan dergelijke praktijken een einde te stellen. 34
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Vermits de lagere clerus veelal slechts een gebrekkige opleiding had genoten bij een dienstdoende pastoor, kwam de
catechisatie in sommige parochies nooit echt van de grond.
Deze lagere geestelijken waren allicht uitstekende bedienaars
van de sacramenten, maar in verband met de prediking en de
catechisatie bleven ze vaak in gebreke. De verwaarlozing van
een belangrijk facet van de pastorale opdracht leidde dan ook
tot een ontstellend gebrek aan geloofskennis bij de nietschoolgaande jeugd.
Omstreeks het midden van de l 6e eeuw uitte de stadsmagistraat van Ieper scherpe klachten over het feit dat sommige
arme kinderen, die reeds de leeftijd van twaalf jaar bereikt
hadden, de Pater Noster, Ave Maria, noch ooc huerlieder
ghelove ende Credo niet en consten. De burgerlijke overheid
van Ieper kwam ook tot de vaststelling dat er kinderen waren
van veertien jaar oud, die nog nooit naar de biecht waren
geweest en nog steeds bij hun vader en moeder sliepen. 35 In
Poperinge en ook op het platteland zal de toestand in veel
kleine arbeiderswoningen niet beter geweest zijn.
Het werd stilaan duidelijk dat het kwaad bij de wortel diende
uitgeroeid en dat het venijn van de ketterij behoorde bestreden te worden. In 1538 verspreidde men in de Nederlanden
de eerste ketterse catechismus De Groote Kinderleere, met
Lutherse strekking. Op een sluwe manier en zonder veel argwaan te verwekken schoven de auteurs afwijkende leerstellingen in de schoenen van argeloze gelovigen. 36 De theologen
aan de Leuvens universiteit onderzochten in 1546 alle gedrukte
schooluitgaven en stelden een lijst op van de quade verboden
boucken. De index vermeldde o.a. Eenen cleenen catechismus
oft onderwys ende fundament der christelicke gheloofs, den cleenen kinderen, ende allen simpelen menschen bovenmaten nut.
Broeder Bouwen de Smed, augustijn van het klooster in Ieper,
zette een Latijnse uitgave in onze taal om. Zijn twaelf articulen des Christen gheloofs, uytgheleyt van Sint-Augustijn, vond
ook geen genade in de ogen van de Leuvense professoren.37.
Onder het mom van de meest onschuldige titels ging soms het
addertje van de ketterij schuil.
De middeleeuwse catechese bleek niet opgewassen tegen de
snelle verspreiding van de hervormingsideeën. De Kerk legde
wel het accent op de praktijk van een christelijk leven en de
bevordering van een gebedshouding met geijkte formules,

34 J. Geldhof, o.c.,
p. 27. Heer Nicolas
Streek werd vanaf
1562 tot 1582 er/achtig
prochiepape van
Nieuwkerke.
35 J. Nolf, La réforme
de la bienfaisance
publique à Ypres au
XVe siècle, Gent, 1915,
p. 170.
~ 6 E. Frutsaert, De
eerste ketterse catechismus in de vroege
Nederlanden, in: Canisiusblad, 26 (1932), nr.
2, p. 58-61. Titel:
Catechismus, dat is de
groote kinderleere,
vergadert uut de oude
Doctoren der heyliger
Kercken. Te weten:
Athanasius, Cyprianus,
Cyrillus, Christostomus, Basilius Magnus,
Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Theophilactus, Ireneus,
Rujjinus, Tertullianius,
Origenes, Eusebius, etc.
Laetde cleyne kinderkens tot mi comen,
ende en verbiedt haer
niet, want tot sulcken is
het rycke Godts. Ghedruckt by Niclais van
Oldenborch, 1538.
Keerzijde van het
titelblad: - uittreksel
uut de statuten des
eerwaerdighen Vaders
Guidonis, des Bisschops
van Utrecht. - tekst
van de Decaloog. - het
symbolum en het
Onze-Vader (p.7-21).De tien geboden (p.
22-52). - De twaalf
artikelen des geloofs
(p. 53-116). - Het
Vaderons (p. 217-288).
37 Tweeden druk vanden eersten bouck der
ordonnantiën, o.c.,
cataloghe ende intitulatie van quade verboden
boucken, p. 145-152,
p. 174-184.
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Catechetisch handboekje Een Dialogus ...
Broeder Franchoys Amelry, karmeliet in Ieper.
Hier in een Brusselse druk uit 1547.
(Erfgoedbibliotheek H. Conscience, Antwerpen)

maar om de geloofsleer was ze minder bekommerd geweest.
Een directe inmenging van de kerkelijke overheid in het onderricht van volk en jeugd was meer dan noodzakelijk.
38

J. Opdedrinck,

Geschiedkundige aantekeningen wegens
0. L. V. Gasthuis te
Poperinghe,
1312-1904, Ieper:

Calewaert, 1904, p. 17.

Tot het midden van de 16e eeuw verwierven de vier bedelorden
van Ieper bij de geloofsverkondiging in Poperinge een grote
autoriteit. Volgens een beurtrol kwamen ze naar Poperinge
om er de jaarlijkse vastenpreek te houden. In 1528 werd de
minister van de broeders franciscanen als geestelijke leider en
visitator van het Gasthuisklooster aangesteld. 38

Bij de verspreiding van geestelijke lectuur was broeder Franchois Amelry, prior van de karmelieten in Ieper en baccalaureus in de godgeleerdheid bijzonder bedrijvig. In 1547 schreef
hij een dialogus waarin hij aanstuurde op een vroom leven van
gebed en versterving. Zijn eigen strenge en gedisciplineerde
levenswijze probeerde hij via de lectuur van mystieke tractaatjes op zijn lezers te transponeren. 39

16

In 1548 pleegde hij een traktaat over de waarde van de eucharistie en de voorbereiding tot de communie. 40 Eveneens op de
persen van Joos Destrée, drukker In den Rooden Pellicaen in
Ieper, liet hij in 1552 een Handboucxken inhoudende diversche
sermoenen verschijnen. 41
Geïnspireerd door het bewogen leven van zijn ex-confrater,
de uitgetreden karmeliet Pieter Dathen, trok de mysticus in
1549 hard van leer tegen de hervorming in een esbattement
van de rederijkers, dat als titel droeg: Spel van sinnen van thien
personagien leerende schouwen alle erroren ende kwellinghen
die dagelycx inder heyliger kercken oprysen. 42

De Wervikse rederijkerskamer De Droogaers won in 1562 zilver tijdens een rederijkersprijskamp in Poperinge. De prijs
werd behaald met een spel dat de Ieperse karmeliet Mathys
de Haze geschreven had. 43 De bedelorden sloegen bijgevolg
ook hun stempel op het amusementsleven.
Ook de paters augustijnen ontplooiden in Poperinge een
belangrijke activiteit. In 1545 bepaalde de magistraat het loon
dat de kerkmeesters van Sint-Jan aan de terminarius dienden
uit te betalen voor de sermoenen die hij op ommeganckdagh
hield. 44

A. Diegerick, Essai
de Bibliographie
Yproise, in: Annales
de la Société historique, archéologique
et littéraire de la ville
d'Ypres et de
l'ancienne WestFlandre, 6 (1873),
Ieper, p. 183/1. Een
dialogus of tsamensprekinghe der ::.iele
ende scriftuerlic bewys,
dezelve tot kennesse
van heuren brudegom
treckende. Ghemaeckt
by den eenverdighen
heer broeder Franchois
Amelry, bacchalaurius
inder godheyt, carme39

lita t Ypres. Ghedruck
t Ypre in den rooden
Pellicaen, by my Joos
Destree, cum gratia et
privilegio.
40 A. Diegerick, o.c.,
p. 184/2, p. 185/5. Een
deen traectaetkin van
de waerde des helich
sacraments ende preparatie oft beredinghe
tot dien om dat waerdeghelick te ontfanghene. Ghemaect by den
zeer gheleerden Religieus broeder Franchois
Amelry Carmelyt
binnen /pre, bacelier
inder godtheit, Gheprent t Ypre inde Zuut-

straete by my Joos
Destree, ghezwooren
boucprinter ende boucvercooper der K. M. ,
int iaer ons heeren
MCCCCCende
CL VIII. Den XX dach
in sporcel. Met Keyserlicke Privilege van twee
ia re.
41
A. Diegerick, o.c"
p. 186/6. Een zeer
costelic ende uutnemende troostelic hantboucxkin inhoudende
diversche sermoenen
ende bedynghen
waaerof ghy ghoedertieren Leser dye namen
ende titelen inde naer-

volghende parge vinden
::.ult. Ghemaeckt by den
zeer geleerden Religieus broeder Franchoys
Amelry, carmelyt typer,
baccalaureus inder
godheit; Gheprent
t Yper bi mi Joos
Destree. Inden Rooden
Pellicaen. Anno MCCCCC ende LIJ. Met
Keyserlicke previlege
van II iaeren.
42 K. Porteman, Pieter Datheen.
1530-1588, in: Ons
Erfdeel, 14 (1971 ), nr.
4, p. 63. Tweeden
druck vanden eersten
bouck der ordonnantien, o.c" p. 145. A.
Diegerick. o.c.,
p. 185/3. Het betreft
vermoedelijk het hier
vernoemde 'Een ghevoechelic battement
van vier personnaigen.
Ghedruckt t Yprer,
1549.
43
J. Desreumaux,
Geschiedenis van de
Wervikse rederijkerskamer Droogaesr,
Jaarboek 1996, Stedelijke Oudheidkundige
Commissie Wervik.
P4 105.
Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573,
f" 46. Gheordonneert
by den Heere ende
ghemeene weth vander
stede van Poperinhge,
dat de kerckmeesters
van Sint-Jans, alsnu
betaelen ::.uilen den
terminaris die t sermoen dede St. jans up
de ommeghanckdagh
XXIII sch. p. voor syn
salaris. Lastende de
zelve kerckmeesters dat
zylieden t ::.elve den
terminaris altyds
betaelen ::.uilen van nu
voortan, ten::.y dat
zylieden den terminaris
adverteren VIII daghen
van te voorne, die t
::.elve sermoen doen
zoude, dat zy/ieden
gheen begheeren ghedaen te hebben, ... 1545
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Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573,
f" 68. 'Gheconsenteert
by den Heere ende
ghemeender wet, dat
men gheven zal broeder
Ghelein vande Noorden, predicaris te Yper,
lil p.p. in hooschede
ende gratuiteyt omme
dat hy alle daghe van
goede weeke een sermoen doen wude, ...
Actum XXI april 1551
voor paeschen ( 1552).
46
J. Decavele, o.c. ,
p. 296. Biographie
Nationale, Brussel, 5
(1876), kol. 47-48,
i.v.m. De Croock Jean.
Dominicanen uit het
klooster van Ieper die
in de eerste helft van
de 16e eeuw als inquisiteur functioneerden:
Inquisiteur Jan Denijs
stierf in 1557 als prior
van Ieper. Lieven de
Mil, prior te Ieper in
1535, werd door Paulus III ( 1535-1549)
benoemd tot inquisiteur voor het bisdom
Terwaan. Hij stierf in
1563. Paul van Neeren, die onder meer te
leper prior was, werd
inquisiteur. Hij stierf
in 1538. Jan de
Croock, die in 1530 te
Ieper als lector fungeerde, oefende in
1538 de functie uit van
Inquisiteur tot 1542.
Hij stierf te Gent in

1569.
47

GNLE, o.c., 23,
p. 391. De vijfde zitting van het concilie
van Trente (1546)
bestreed de misbruiken van de predikanten.
48
Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573,
f" 89.
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De aflatenhandel

De oorkonden vermelden dat de stad in 1552 vier pond parisis betaalde aan broeder Ghilain vande Noorden, predikheer
van het dominicanenklooster, voor de sermoenen die hij tijdens de Goede Week in de Sint-Bertinuskerk verzorgde. 45 De
dominicanen waren geduchte predikanten. Uit hun rangen
recruteerde men de inquisiteurs. 46
Allicht konden de speciale predicaties nog steeds de massa
aanlokken, omwille van het uiterlijk vertoon. Het blijkt evenwel dat de zwendel met aflaten en relikwieën, alsook andere
misbruiken van de predikanten, het prestige van de Kerk verzwakten en dat aldus de vroomheid bij volwassenen sterk
afkoelde. 47
Dat de stedelijke overheid op 25 september 1560 een resolutie
uitvaardigde, waarbij men verbood op zondagen en heiligdagen tijdens de hoogmis en het sermoen vermakelijkheden te
organiseren, wijst erop dat jeugd en volwassenen wel eens het
bijwonen van de mis over het hoofd zagen. 48
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Veel volwassenen en jeugd zagen af van een geregelde mispraktijk. De kerk werd vaak beschouwd als een publieke
ruimte, waar kinderen konden spelen en zich vermaken. De
stad stelde wel ambtenaren aan om de kinderen te stillen en
om de honden uit de kerk te jagen, maar het volk haatte de
hondeslaghers. Op 16 januari 1559 vaardigde de magistraat
een stedelijke ordonnantie uit, waarbij het voortaan verboden
werd te schelden of met voorwerpen te werpen naar de hondeslaghers op straffe van een fikse boete. 49 Op 27 november
1567 zag de magistraat zich verplicht een verbod op te leggen
om voortaan nog dwars door de kerken te lopen met een
lading weefsels. Dit misbruik was ingeslopen om via de
woning naar het werk een kortere weg te kunnen afleggen. 50
Tijdens de misviering liepen kerkgangers babbelend rond of
ze zaten op lage bankjes of op de vloer in te dommelen. De
actieve misviering vond alleen plaats in het hoogkoor. Enkel
de bevoorrechte celebranten, clerici, misdienaars, musici en
koorzangers mochten de voorplecht van de kerk betreden. Zij
stonden zoals de priesters met de rug naar het volk gekeerd.
Van de Latijnse gezangen en gebeden begreep het volk geen
woord. Alleen bij de consecratie diende iedereen de stilte in
acht te nemen. Een bel of een gongslag kondigde dit hoofdmoment aan. 51
Voor de preek was er nog enige belangstelling. Vermits de
predicatie met vraag en antwoord plaatsvond, gebeurde het
wel eens dat er schampere opmerkingen werden gemaakt over
de kerkelijke praktijken, de eucharistie of de heiligenverering.
Dit bracht de predikanten in verlegenheid. Bijbellezers durfden het zelfs aan met de bijbel in de hand openlijk kritiek uit
te oefenen op het sermoen. 52 Wie te veel kritiek spuide werd
aangeklaagd en door het gerecht monddood gemaakt met
boetes, gevangenschap, geseling of verbanning.
De lange zoektocht naar een eenheidscatechismus
Het was duidelijk dat men dringend nieuwe maatregelen
diende te overwegen en dat de Kerk andere wegen behoorde
te bewandelen. Vooral in de opvoeding en het bijbrengen van
meer geloofskennis zag men de beste garantie voor de toekomst. Kon men maar beschikken over een eenheidscatechismus om de leerinhoud aan te scherpen en de geloofskennis te
evalueren.
Dat er werkelijk een behoefte bestond aan een dergelijk werkinstrument blijkt uit het feit dat Lieven Van der Cruyce (Livinus Crucius), pastoor-leraar te Boeschepe in het decanaat
Poperinge, in 1540 een brief richtte tot bisschop Frederik
Nausea van Wenen, waarin hij de publicatie van diens Catholicus catechismus, toejuichte. Volgens Van der Cruyce kwam

49 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573.
f" 64 V 0 •
50 Poperinge, Stadsarchief 467, Register van
Resoluties, 1536-1573,
f" 142 v 0 •
51 E. Stroobants, Het
is een passie, interview
met 1. Thevelin, in:
Visie, 54 (10 april
1998), nr. 13.
52 J. Decavele, o.c.,
p. 284, 623.

dit werkje net op tijd om als tegengewicht te dienen voor de
ketterse lectuur, die zowel in de steden als op het platteland
zo gretig werd verslonden. Vermits deze catechismus in het
Latijn was geschreven, moet de humanist Van der Cruyce
enkel aan gevorderde leerlingen en intellectuelen hebben
gedacht. 53 Een editie hiervan rolde reeds in 1544 in Antwerpen van de pers bij de drukker Joannes Steelsius.
Op 13 april 1546, tijdens een van de eerste sessies van het
concilie van Trente, kwam voor het eerst de vraag naar een
kerkelijk leerboek voor de jeugd ter sprake. De zitting werd
echter wegens een vermeende pestepidemie door de concilievaders opgeschort en de beslissing verdaagd. 54

Erudit
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J. Decavele, o.c. ,
P,·4 108.
E. Frutsaert, De
R-K. catechisatie in
Vlaamsch België, o.c.,
p. 39-40.
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Petrus Canisius,
Nijmegen, 1521; + Freiburg, 1597.
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Om de geloofsleer dan toch maar ongeschonden bij de jeugd
te brengen, schreef de Jezuïet Petrus Canisius in 1555 een
Latijnse catechismus (de Summa) die de Spaanse regering in
1557 voor alle scholen in de Nederlanden voorschreef. 55
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Vertalingen uit het Latijn van deze grote catechismus lieten
in de Nederlanden niet lang op zich wachten. In 1557 rolde
een uitgave van Jan van Hemert van de pers bij Symon Cock
in Antwerpen. 56 Deze catechismus werd gevolgd door een
vertaling van Nicolaas Zeghers, minoriet in Brussel. Het werk
werd uitgegeven in 1558 in Leuven en in Antwerpen. 57
Op 8 augustus 1559 gaf Filips II het bevel aan Graaf Egmont
en aan de Raad van Vlaanderen om de overheid van steden
en gemeenten attent te maken op hun verplichtingen inzake
onderwijsaangelegenheden. De lokale overheid behoorde
vaak de scholen te bezoeken. Zij mocht geen schoolmeesters
aanstellen die niet als katholiek waren aangeschreven. Tenslotte dienden ze erover te waken dat leraren de jeugd onderwezen aan de hand van de catechismus, die men onlangs
publiceerde. 58
De Raad van Vlaanderen gaf onmiddellijk gevolg aan het
bevel van de vorst. Op 15 september 1559 stuurde ze instructies aan alle steden en gemeenten. De bestuurders dienden
goed toezicht te houden op de scholen van hun district. Enkel
onderwijzers met een katholieke overtuiging mochten aangeworven worden. Wie verdacht werd van ketterij kwam zeker
niet in aanmerking voor een benoeming. De schoolmeesters
behoorden de catechismus te gebruiken die de vorst voorschreef. 59
Dat koning Filips II geen aandacht besteedde aan de Cleyne
scholen, blijkt uit het feit dat de Summa of Grote Catechismus
uitsluitend voor gevorderde leerlingen en geestelijken was
opgesteld. Twee jaar nadien raadde hij de bisschoppen aan
ten behoeve van de lager geschoolden eveneens een korte
inhoud van Canisius leerboek in de Duytsche sprake uit te
geven. 60
55

E. Frutsaert, De
R.-K. catechisatie in
Vlaamsch België, o.c.,
p. 48, 49, 53. Naast de
catechismus maior
(De Grote catechismus of de Summa),
bestemd voor gevorderde studenten, verscheen ca. 1559 een
middelgrote catechismus (Catechismus
minor of de Parvus

catechismus), bestemd
voor minder gevormden. Volgens E. Frutsaert zou er ook een
kleine catechismus
(Catechismus minimus) in omloop
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56 Titelblad: catechismus dat is die Summe
des heylighe Christen
Gheloofs uutghegheven
door t bevel des
Roomsch-Coninck
Ferdinand, om door
alle :::.yne landen gheleert te worden en
gheen andere, overgheset uuten latine in
duytsche door J Van
Hemert.
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Titelblad: Catechismus dat is die Somme
des Heylighen Christen
Gheloofs, int corte met
vragen ende antll'oorden den christen Jonghers leerende alle t
ghene dat si behooren
te ll'etene, te ghelooven
ende te doenen om
salich te irorden. Eerst
uutghegheven in latijnscher en overlantscher
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des Keys. Maiest.
Ferdinandi Coninck
van Roomen Hungarien etc. ende nu ghetranslateert in onse
nederlandtsche sprake,
bevolen ll"ert uut te
gheven ende overal te
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Coninck Maiesteit mn
$,fanngnien. etc.
' I.L.A. Diegerick,
Archives d' Ypres,
Documents du XV/e
siècle, 4 vols., Brugge,
1874-77, dl. III, p. 9.
Ordonnantie van Filips
Il, gericht tot graaf
Egmont en aan de
Raad van Vlaanderen
te Gent op 8 augustus
1559. (Zie bijlage 9)
59 Ed. De Coussemaker, Troubles religieux
du XV/e siècle dans la
Flandre Maritime,
1560-1570, Brugge: De
Zuttere, 1876, dl. III,
p. 67. Instructie van de
Raad van Vlaanderen
aan de stadsmagistraat
van Sint-Winoksbergen, op 15 september
1559. (Zie bijlage 10)
60 E. Frutsaert, De
R.-K. catechisatie in
Vlaamsch België, o.c.,
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62 A.-C. De Schrevel,
Rythovius. Martin, in:
Biographie Nationale,
dl. 20, p. 725.
63 A. Diegerick, o.c.,
p. 197/20. Een zeer
schone Gheestelicken
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der Heyliger Schritueren. Zeer profytelick
voor allen christen
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maer by zondere den
jonghers gheleert inder
Scholen ende ooc haer
materien daer ut ghegheven om daerna te
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Willem Arents tselve te
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Ghedaen in de stadt
van brussele den XI
january anno MDLX,
ondertekent J de la
Torre. Met privilegie
van den Hove.
Gheprent t Ypre in de
Zuutstrate in den
Rooden Pellicaen bi mi
Joos Destrez voor
Willem Arents, 1561.
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Canisius gaf ook een versie van zijn catechismus uit voor kinderen.
Deze Duitse editie verscheen te Dilingen bij Sebaldus Mayer in 1568.

Wanneer men een vertaling van de middelgrote catechismus
van Canisius (de Parvus catechismus of de catechismus minor)
in de lagere klassen van het Westkwartier invoerde, weten we
niet precies. De oudst gekende uitgave was een vertaling van
Pieter Calentijn, gedrukt in Leuven in 1561. 61
Het nieuwe bisdom leper was pas in 1559 door koning Filips
II opgericht en het duurde nog tot 11 november 1561 vooraleer de eerste bisschop Martin Rythovius zijn intrede deed en
een aanvang kon nemen met de organisatie van zijn bisdom. 62
Wel treffen we reeds in 1560 een catechetisch handboekje voor
de kleine scholen aan met als titel Den Gheestelycken ABC.
Het werd aanvankelijk in Brussel gedrukt, maar daarna eveneens gedrukt en verkocht bij de boekhandelaar Joos Destrée,
in den Rooden Pellicaen, in de Zuidstraat (nu Rijselstraat) in
Ieper. Deze catechetische uitgave verscheen met toelating van
het Hof in Brussel. Het was vooral bestemd om de kinderen
te leren lezen en daarna te leren schrijven. Twintig teksten uit
de H. Schrift in versvorm, van elk acht regels, waren gerangschikt volgens de letters van het alfabet. 63

We stellen vast dat er in het Westkwartier omstreeks het midden van de 16e eeuw geen nood was aan Vlaamstalige boekjes
met een mystieke of catechetische inslag. Tussen 1546 en 1569
werden ze verspreid of gedrukt in de officina van Joos Destrée
in Ieper.
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Een schoolreglement van de stadsschool van Zoutleeuw in
1557 geeft ons enig inzicht in de religieuze opvoeding en de
catechisatie in deze periode. Sommige artikelen van het
schoolreglement waren allicht ook van toepassing in de scholen van het Westkwartier:
Elke klasdag vatte men aan met het bidden van het Veni Creator, de Pater Noster en het Ave Maria (art 2). Voor het verlaten van de school, 's middags of 's avonds, bad men het
Vader Ons en het Geloof! (art 3).
Elke schooldag begon met het bijwonen van de mis in de
parochiekerk. Hier was het ten strengste verboden te clappen,
stooten of te spelen. Leerlingen die zich onwelvoeglijk gedroegen tijdens de mis werden achteraf gecasteyd (art. 4).
Elke zondag, feestdag of op donderdagmiddag woonden de
leerlingen het lof bij (art. 6). De zaterdagmorgen repeteerden
ze de lessen van de week. De catechismuslessen dienden gememoriseerd te worden om die op zondagmiddag in de kerk te
reciteren in tegenwoordigheid van de schoolmeester (art. 8).
Op zaterdagmiddag van 15 tot 16 uur behoorde de schoolhouder de leerlingen te leren bidden, de catechismus uit te
leggen en de mis te leren dienen. De catechisatie rondde men
af met de litanie van Onze Vrouwe (art 9).
Elke zondag of heiligdag hield men in de school catechismusles tot de hoogmis werd ingeluid. De leerlingen woonden de
hoogmis bij onder toezicht van de schoolmeester (art. 10).
Ook tijdens de vrijafdagen was het bijwonen van de hoogmis
verplicht (art. 12).
Elke maand verplichtte men de kinderen de biecht te spreken.
De onwilligen werden gecorrigeerd (art 13). 64
De verspreiding van afwijkende leerstellingen in het onderwijs
in het Westkwartier (1530-1560)

Volgens een stedelijke ordonnantie van 1538 liet men het
inrichten van particuliere scholen volledig aan het privaat
initiatief over. Elke persoon die zich bekwaam achtte om
onderwijs te verstrekken, mocht cleene schole houden. 65
Een keizerlijk plakkaat van 25 september 1550 vertrouwde de
aanstelling van schoolhouders toe aan de lokale geestelijke en
wereldlijke overheid. De centrale overheid wilde vooral vermijden dat de jeugd niet qualicken werd gheleert ende gheinstrueert,
want herisie en ketterij was een zeer perijckeleuse zake. De wet
ordonneerde dat voortaan niemand openbare school mocht
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houden om de kinderen te leren lezen, schrijven en spreken, in
welke taal dan ook, tenzij de aanstelling gebeurde door de
lokale officier (baljuw) en de pastoor van de parochiekerk,
ofwel door het kapittel of de scholaster die sinds aloude tijden
in sommige steden het onderwijsrecht uitoefenden.
Wie de verordening overtrad en school hield zonder toelating,
zou voortaan beboet worden met twaalf Carolus gulden. Bij
herhaling zou de boete verdubbeld worden en de overtreder
riskeerde eeuwige verbanning uit de eigen woonplaats. De
verantwoordelijke overheid diende goed toezicht te houden
en enkel personen aan te stellen van goeden name ende fame.
Eventuele kandidaten mochten niet verdacht zijn van quade
leeringhe.
De aangestelde leermeesters mochten enkel boeken gebruiken
die door de theologen van de Leuvense universiteit waren
goedgekeurd. De plakkaten van 1546 en 1550 vermeldden de
titels van de verboden boeken en het plakkaat van 1550
citeerde ook de boeken die de universiteit aanprees.
Om de plakkaten zo strikt mogelijk te kunnen toepassen
vroeg de wet de medewerking van de bevolking. Iedereen werd
opgeroepen om overtredingen tegen de ordonnantie te melden aan de overheid. Valse beschuldigingen waren echter
strafbaar. Het plakkaat diende om de zes maanden, telkens
op Sint-Jansavond-midzomer en op Kerstavond door de baljuw openbaar afgekondigd te worden. Officieren die in gebreke
bleven en de ordonnantie niet op tijd opnieuw publiceerden,
maakten zich schuldig aan verzuim en zouden eveneens
beboet worden. 66
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Het in voege brengen van deze plakkaten kon enkel een gevolg
zijn van talrijke misbruiken van herisien en ketterien die men
in het onderwijsmilieu vaststelde. De beïnvloeding van de
godsdienstzin van volk en jeugd kwam uit de meest onverwachte hoek aangewaaid. De centrale overheid kon niet ongevoelig blijven bij de religieuze activiteiten van bepaalde
nieuwlichters. Het behoud van de orthodoxie van de katholieke geloofsleer was trouwens een waarborg voor de politieke
eenheid van het rijk. Reeds op 7 juli 1526 had de centrale
overheid te Mechelen een ordonnantie uitgevaardigd, waarbij
het streng verboden was te houdene, ofte present te zyne in
eenighe vergaderinghen vande volcke om aldaer te sprecken van
de heilighe schriften. Vooral aan schoolmeesters werd verbod
opgelegd afwijkende leerstellingen te verkondigen of boeken
te gebruiken die een verboden doctrine voorhielden. 67 Sommige reformatoren zaaiden veel verwarring in de geesten,
vermits ze in het onderwijs werkzaam waren. De activiteiten
van drukkers, boekhandelaars, rederijkers en schoolhouders
werden met argusogen van nabij gevolgd.
Toen meester Adriaen Clayssone van Lampernisse in 1527
werd aangehouden gaf hij meteen toe dat hij in en buiten de
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school onderricht verstrekt had in de pernicieuse leeringhe
ende doctrine van Martinus Luther. Vermits hij als clericus de
tonsuur had ontvangen, eiste het Geestelijk Hof van Terwaan
in Ieper dat hij voor de kerkelijke rechtbank zou verschijnen.
Het werd een aanslepend geschil tussen het officialaat en de
vierschaar van Veurne die hem uiteindelijk in 1531 op de
markt aan de brandstapel toevertrouwde. 68
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Meester Pieter de Mol van Ieper voelde in 1529 blijkbaar de
grond te warm worden. Hij vertrok ijlings naar Middelburg
in Zeeland, waar hij in mei 15 30 wegens ketterij werd verbannen. 69
Ook meester Rycke de Cool van Vinkem werd kort daarop
gearresteerd wegens ketterse gedragingen. Hij gaf grif toe dat
hij verscheidene personen in de hervormde leer had onderwezen. Hij had meer geluk dan meester Adriaen Clayssone, want
hij werd in Veurne enkel op het schandverhoog geplaatst, de
wang gebrandmerkt en vervolgens huiswaarts gestuurd. 70
Christiaen de Roo (de Rode), schoolmeester aan de Hoghere
Schole in Poperinge werd op 20 april 1541 door de lokale
overheid uit zijn functie ontslagen by syne groote negligentie
die hy in t leeren vande kinderen doende es. Bovendien had hij
zekere artikelen van het statuut of van het schoolreglement
niet nageleefd, zoals hij nochtans bij zijn aanwerving had
beloofd. De redenen van het ontslag werden niet gepreciseerd. 71 Vermoedelijk liet hij na de leerlingen naar de kerk te
begeleiden. Toch werd hij niet volledig gedesavoueerd, vermits
we hem in hetzelfde jaar terugvinden als schepen van de stad
Poperinge.
De schoolmeester Jacob de Cupere woonde in 1544 enkele
conventikels bij in Veurne en Gyverinkhove en hij gaf er
onderricht aan volwassenen. Aanvankelijk kon men hem niet
arresteren, maar in 1447 veroordeelde de Raad van Vlaanderen hem tot tien jaar verbanning. 72
Daarna regende het opnieuw plakkaten die Keizer Karel V
tegen de ketterij uitvaardigde. We vermelden de edicten van
17 december 1544, 30 juni 1546, 20 oktober 1549 en 29 april
1550 die in Brussel het licht zagen. Het optreden van de
gerechtsdienaren bleef niet uit.
Omstreeks 1545 werd Johannes de Repere, schoolmeester in
Ieper aan de tand gevoeld. Als rederijker had hij verdachte
zinnespelen, refreinen en balladen geschreven inde welcke
diversche passages stonden met veel dwalynghen ende heresien.
Op school liet hij ze kopiëren door zijn leerlingen. 73
Meester Jan van Mussem, kapelaan en schoolmeester aan de
Latijnse school in Wormhout, pleegde eveneens een zinnespel,
dat men in 1545 opvoerde en dat het Hof in Brussel als uit-
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gesproken ketters bestempelde. Het gerecht bracht hem naar
Gent over, maar na tussenkomst van zijn pastoor werd hij
buiten vervolging gesteld. 74
Op advies van de Raad van Vlaanderen werd Pieter van Guelen, schoolmeester te Loker, tot eeuwige verbanning veroordeeld, omdat hij in 1548 in Kemmel een zinnespel liet
opvoeren dat volgens de wet van Loker en volgens de Raad
van Vlaanderen ketterse dwalingen verkondigde. In 1550
diende hij een genadeverzoek in. 75
Vervolgens was er ook de onderwijzeres Jehanne Jeurdekens
van Hondschoote, die op zon- en feestdagen omstreeks 1557
een aantal volwassenen rond zich verzamelde en fragmenten
uit de verboden Liesveltse bijbel voorlas. 76 Minstens vier
inwoners van Poperinge namen hieraan deel.
Tenslotte vermelden we nog heer Willem Damman, priesterschoolmeester in Nieuwkerke, die in 1558 het priesterkleed
aflegde en zich naar Frankfurt begaf. In 1560 was hij bedrijvig
als predikant in de omgeving van Belle en in Hondschoote. 77
Catechisatie in het slop en reformatorische opmars
(1561-1568)
In Vlaenderlandt, ten half ouste,
Up onser Vrauendach
Wast, dat men de christen relygye
zeer benauwen zach. 78

Van 4 tot 11 januari 1561, alsook op 19 en 20 januari 1561
verbleef de inquisiteur Pieter Titelmans constant in Poperinge. Hij organiseerde er een grootscheepse razzia in de stad,
op zoek naar anabaptisten of wederdopers. Zij verzetten zich
tegen de kinderdoop, die de Kerk pas in deze eeuw veralgemeend invoerde. 79
Aldus had hij de weg gebaand en het terrein gezuiverd tegen
de komst van de nieuwe bisschop Martin Rithovius. Deze
kreeg op lO maart 1561 via paus Pius IV zijn benoemingsbrief
als bisschop van Ieper. Het duurde echter nog tot 18 oktober
vooraleer hij effectief bezit nam van de bisschopszetel.
Vanaf het begin van zijn aanstelling trok Rythovius heel wat
tijd uit voor de parochiale visitaties in zijn bisdom. Hij doorliep met veel ijver zijn diocees en bezocht eerst de plaatsen die
het meest door ketterij waren aangetast. Op 7 april 1562
bevond hij zich in Hondschoote, waar hij predikte tegen de
afvalligen en gedurende twee dagen het vormsel toediende. 80
Dit was allicht ook het geval in Poperinge, vermits hij op 16
juli 1562 in de proosdij logeerde. 81 Op 23 juli 1562 was hij op
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visitatie in Sint-Winoksbergen, waar de magistraat hem zestien kannen wijn aanbood. 82
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Met de reorganisatie van de bisdommen hoopte de centrale
regering de verspreiding van de doperse en calvinistische hervormingsideeën te kunnen kelderen of afremmen. De landvoogdes Margareta van Parma richtte dan ook op 31
december 1561 en op 1 februari 1562 een schrijven tot bisschop Rythovius met een aantal concrete instructies:
Ze verzocht de bisschop van Ieper in zijn diocees enkel
bevoegde pastoors aan te stellen. De landvoogdes gaf meteen
een omschrijving van de pastorale opdracht. In verband met
het onderwijs aan de jeugd behoorden de pastoors dringend
initiatieven te nemen voor de oprichting van goede scholen.
Bevoegde personen met een rechtlijnige geloofsovertuiging
dienden het onderricht te verstrekken. De beknopte catechismus (van Canisius) die onlangs bij bevel van de koning werd
ingevoerd, diende in alle scholen gelezen en aangeleerd te
worden. De onderwijzers waren verplicht hun leerlingen minstens tweemaal per week, alsook op zondag naar de kerk te
begeleiden voor het bijwonen van de goddelijke dienst. Van
de pastoors verwachtte men dat ze de scholen op hun parochie bezochten. 83
Wij zien bijgevolg dat de catechisatie van de jeugd niet meer
uitsluitend aan de geestelijkheid werd voorbehouden. Aan de
meesters en meesteressen van de kleine scholen, die vroeger
enkel de gebeden aanleerden en moraliseerden, vertrouwde
men nu het onderricht van de nieuwe catechismus toe. In verband met de catechisatie van de jeugd hadden de parochiepriesters nog enkel een stimulerende en controlerende taak.
Bij hun schoolbezoeken dienden ze toezicht te houden op de
orthodoxie van de leer en te waken over de rechtgelovigheid
van de schoolhouders.
Het inschakelen van de leken kon voor de parochiegeestelijkheid een ontlasting betekenen, zodat er meer tijd vrij kwam
om andere pastorale opdrachten te vervullen. Voortaan dienden ze de registers van doopsels, huwelijken en overlijden aan
te leggen. Bij de huisbezoeken behoorden ze de samenstelling
van de gezinnen te noteren en de parochianen aan te manen
de jaarlijkse paasplicht te onderhouden. 84
Over de pastorale activiteiten van de parochiepriesters tijdens
de reformatie bewaren de bronnen een volledig stilzwijgen.
Activiteiten in verband met catechisatie blijven eveneens in
de mist, maar dit is geen bewijs dat men geen initiatieven
nam.
De ontkerstening van de jeugd werd onderwerp van gesprek
op het concilie van Trente. Op de 24e sessie (1563), waarop
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bisschop Rythovius aanwezig was, vaardigde men uiteindelijk
een decreet uit, dat pas vijf jaar later een belangrijke impuls
zou geven tot de oprichting en de verspreiding van een nieuw
type parochiale zondagsscholen. 85 Rythovius woonde de 23e,
24e en 25e sessie van het concilie bij in Trente. Op 26 april 1563
vertrok hij uit Ieper, vergezeld van Karel Liebaert, pastoordeken van Langemark. 86 Op 7 februari 1564 was hij terug in
zijn bisdom.
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Nog voor het concilie zijn werkzaamheden beëindigde, wilde
Filips II alle geplande kerkelijke hervormingen doorvoeren.
Een groot deel van de bevoorrechte geestelijkheid was echter
niet onmiddellijk warm te maken voor een grootse Contrareformatie. Sommigen betuigden openlijk hun weerzin tegen
hervormingen die hun toestand verslechterde en waardoor ze
aan een strengere kerkelijke tucht werden onderworpen. 87 De
financiële bijdragen die men aan de parochies oplegde om de
bisschoppelijke hofhouding in Ieper in te richten en om een
seminarie voor een vernieuwde priesteropleiding in het leven
te roepen en in stand te houden, betekende een ontvetting van
de pastorale en parochiale beneficies. De betaling van deze
bijdragen geschiedde dan ook niet zonder moeilijkheden. 88
Sommige geestelijken die verzet aantekenden, voelden zich
geruggesteund door de openbare opinie die ook vijandig was
gestemd tegenover de oprichting van de nieuwe bisdommen
en die de hervormingsmaatregelen van de Kerk als een versterking van de inquisitie aanzag. In dergelijke omstandigheden konden of durfden de bisschoppen tegenover de
ontevredenheid van de clerus en de openbare mening niet
drastisch optreden. In het besef dat elk vernieuwingsproject
zo moeilijk in de praktijk wordt omgezet, blijft de vraag of
de vernieuwde catechese zonder pedagogische opleiding van
de schoolmeesters van de grond kon worden getild.
Als we bedenken dat de Poperingse bevolking in 1563 door
een harde winter werd geteisterd, dat de stad op 2 juni door
een hevige brand werd verwoest en dat er achthonderd woonhaarden in de vlammen opgingen, dan menen we dat veel
materiële nood diende gelenigd te worden en dat alle culturele
werking en bijgevolg ook het onderwijs en de catechisatie volledig in het slop geraakten. 89 Vermits de pestepidemie in 1564
weer opflakkerde, is het niet uitgesloten dat de scholen tijdelijk werden afgelast. 90
De parochiepriesters kregen het financieel moeilijk. Sommigen zochten middelen om hun inkomsten te verhogen, bijvoorbeeld door de zorg voor voeding en opleiding van
weeskinderen op zich te nemen. De voogden Jacob Denys en
Jan Christiaen, werden op 15 mei 1564 gemachtigd om de
twee kinderen van Jan Tant te besteden bij meester Pieter de
Buckere, pastoor van de Onze-Vrouweparochie, tegen de
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goedkoopste prijs. Het bedrag van de uitbesteding mocht niet
hoger oplopen dan vier pond groten per kind. 91
Het jaar 1565 is gekend als het hongerjaar. Meester Pieter
Dathen, calvinistisch predikant, die van uit Frankenthal nog
steeds de beste relaties met de Poperingse magistraat onderhield, kon voor een bedrag van twaalfhonderd pond groten,
achthonderd maten koren uit de Palts betrekken. De behoeftige stadsgenoten, maar ook vooraanstaande burgers aten
niet alleen zijn brood, maar slikten ook zijn woord. 92
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De verspreiding van de catechismus minor van Canisius kon
de opmars van het calvinisme in het Westkwartier niet stuiten.
De jezuïet Franciscus de Costere (Costerus) 93 , hoofd van de
jezuïetenprovincie in de Nederlanden, die in Leuven verbleef,
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was van oordeel dat de minor catechismus van Canisius veel
te dik en te duur was. Hij wilde voortaan een handiger catechismus verspreiden, klein van formaat, die veel goedkoper
was en dus in de scholen en onder het volk kosteloos kon
verdeeld worden.
De eerste editie van Costerus liep van de pers in juni 1566.
Het was een vertaling van een Latijnse catechismus die in
Rome verscheen. Enkele delen, getrokken uit de catechismus
van Canisius, had hij daaraan toegevoegd, alsook de geloofsbelijdenis die paus Pius IV (1559-1565) voorschreef. Tenslotte
deed hij een beroep op zijn vader, Franchois de Costere, factor
van de rederijkerskamer De Pioenen in Mechelen om de taalfouten te verbeteren en de Geboden der H. Kerk op rijm te
zetten. Van deze eerste editie bleef er helaas geen enkel exemplaar bekend. 94 De oudst gekende uitgave van Costerius catechismus dateert van 1568.
Onder paus Pius V (1566-1572) verscheen in oktober 1566 de
Romeinse catechismus, van Carolus Borromeus (aartsbisschop van Milaan). Dit handboek was vooral voor de clerus
bestemd, als leidraad bij het godsdienstonderricht. 95
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Alle initiatieven kwamen evenwel hopeloos te laat om nog
heilzaam te zijn. Door heel het Westkwartier werd het zaad
van haat en vernieling verspreid. Vanaf juli 1566 hielden radicaal calvinistische predikanten ijverig hun hagepreken in
Poperinge en omstreken. 96 Daags voor Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart stond Sebastiaan Matte op het kerkhof bij de
Onze-Vrouwekerk. Omringd door de gewapende militie van
Jan Denys hield hij er een opruiende preek. De geusgezinden
staken daarna in de drie kerken en in de kloosterkapellen alle
santen van boven neder, braken alle tresoren en garderoben. 97
In Brielen bij Ieper signaleerde men na de beeldenstorm de
aanwezigheid van kinderen in de kerk, die gewapend met
hamertjes de beelden stuk sloegen. Allicht hadden jeugdige
vandalen ook in Poperinge een aandeel in het vernielingswerk, vermits de magistraat een ordonnantie uitvaardigde
waarbij men aan de jeugd verbod oplegde in eenighe kercken
te smyten, spelen, doppen, bommelen. 98
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Als gevolg van de godsdienstberoerten en de beeldenstorm
beleefden het onderwijs en de catechisatie een nog nooit
gekend dieptepunt, ook omdat den priesteren huerlieden ghewoonelycken exercicie niet wilden of durfsten doen, uut vreese
van oproere ende comotie van de volcke. 99 Veel priesters leefden
vereenzaamd, ontredderd en angstig voor wat nog komen
kon.
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Meester Pieter Dathen, die op 1 november 1566 in de schepenkamer in Ieper de eed aflegde als calvinistisch predikant,
kwam enkele dagen later in Poperinge aan en verbleef er tot
na Kerstdag in een nieuw huis op de hoek van t Gervelgat
(Veurnestraat) en de Oude Markt, bij de familie van de stadsschepen Nicolas Van Bambecke. Deze leidersfiguur met zijn
ongeëvenaarde overredingskracht bracht in korte tijd een
mobiliserende beweging op gang. Met zijn organisatietalent
belegde hij vergaderingen in het gasthof Den Hert op de hoek
van de Vlamingstraat en de Gasthuisstraat, werkte mee aan
de opbouw van de Calvinistische gemeente en vuurde het consistorie aan. 100 Hij verleende zijn medewerking bij geldinzamelingen voor de bouw van een tempel en financierde de
gewapende militie van Jan Denys.
In Ieper verstrekte men calvinistisch onderricht aan de kinderen van de hervormden. Deze school functioneerde slechts
tot 3 december. Dergelijke initiatieven trof men allicht ook in
Poperinge, waar de grote hervormer zijn hoofdkwartier vestigde. Bekommerd om de eenheid van de gereformeerde leer
gaf Pieter Dathen reeds in 1563 een Nederlandse vertaling
van de Heidelbergse Catechismus uit. Om uniformiteit in de
eredienst te bewerken, liet hij in 1566 zijn vermaarde psalmberijming verschijnen, die hij aan alle Nederlandse gemeenten
Onder het Kruis opdroeg en die weldra een enorm succes verwierf.101
Het was niet meer zo vanzelfsprekend dat de grote scharniermomenten in een mensenleven in of omtrent de parochiekerk
plaatsvonden. De nieuwgezinden lieten hun kinderen niet
meer dopen in de kerk. De calvinisten hadden hun eigen
bedienaars voor de eredienst. De plaatselijke vaste predikanten die de hervormde catechisatie verzorgden waren: Jacob
Canin en Dierick Berthin. Augustin vande Walle liet zijn
huwelijk voltrekken na een gereformeerde predicatie in de
tempel en de timmerman Jacob van Ackere weigerde op zijn
sterfbed de laatste sacramenten te ontvangen. Op bevel van
de baljuw werd zijn lichaam in ongewijde grond begraven.102
De defaitistische houding van de parochiepriesters, die hun
pastoraal werk niet meer durfden of niet meer wilden uitoefenen, gaf voeding tot gedurfde initiatieven vanwege de calvi-
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nisten. De gematigde reformatoren die op een vreedzame
wijze de religievrede wilden bekomen, voelden zich aanvankelijk gesterkt door de tolerante houding van de magistraat
en de inschikkelijkheid van graaf Egmont, die faciliteiten verleende tijdens onderhandelingen in Ieper. 103
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In september 1566 werd het oproer van de calvinisten door de
komst van Alva definitief gesmoord. Dat de hervormden een
structuur opbouwden om de eigen doctrine aan de jeugd te
verkondigen, blijkt uit het feit dat de magistraat op 13 april
1567 gedwongen werd, om een verbodsbepaling door te voeren,
waarbij het voortaan streng verboden was schole te houden ende
te leeren aldaer cleyne kynderen of groote persoonen, zonder auctoriteyt ende expressen consente vanden heere ende Wet. 104

Een harde calvinistische kern bleef zich nog tot 1568 hardnekkig verzetten tegen de repressie van Alva. Ze hadden het
vooral op priesters gemunt. De priester-dichter Jacob Sluper,
kapelaan in Westvleteren in 1568, hield zich schuil in Ieper
tijdens de religietwisten. 105 Dat hun vrees zeker niet ongegrond was, blijkt uit het feit dat sommige priesters in 1567
hun ijver met de marteldood bekochten. Dit was in het decanaat Poperinge het geval met heer Dierik Bentin, pastoor van
Houtkerke, die op 29 oktober 1567 in de pastorij gruwelijk
werd gefolterd en 's anderendaags door dezelfde bosgeuzen
werd vermoord. 106
In de nacht van 11 op 12 januari 1568 was het de beurt aan
meester Joost Hughesoone, pastoor in Reningelst, zijn kapelaan Robert Ryspoort en de geestelijke koster Jacob Panneel,
allen overtuigde bekampers van de reformatie, maar die
allicht tegenover de geloofsonderzoekers al te loslippig waren
geweest. 107

Oprichting van de zondagsscholen (1569)
Waerom moeten de Kinders gaen ter Scholen?
Om wys te werden en niet te dolen,
Noch duer onwetenheyt gaen verloren,
Want niemant en werd er met de conste gheboren.

108

Op de 24e sessie van het concilie van Trente, dat plaatsvond
in 1563, vaardigden de kerkvaders belangrijke decreten uit in
verband met de organisatie van bisschoppelijke synoden en
provinciale concilies, de visitatieplicht van de bisschoppen, de
pastoorsbenoemingen en de prediking in de parochies. Vooral
op zon- en feestdagen diende men de kinderen te onderrichten
in de elementaire waarheden van het geloof. 109
Dit laatste decreet gaf in Italië onmiddellijk een grote stootkracht tot de oprichting van een nieuw schooltype voor
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behoeftige kinderen, waarvan de bisschop van Milaan, Carolus Borromaeus, vanaf 1564 één van de eminentste promotors
was. 110 In ons land talmde de overheid allicht te lang met de
uitvoering van het conciliebesluit. De tijdsomstandigheden
en de godsdiensttroebelen waren daar zeker niet vreemd
aan.
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Nadat de inqms1t1e het oproer na de beeldenstorm had
gesmoord door confiscatie van bezittingen en verbanning van
reformisten, kwam de stad tot betrekkelijke rust. De magistraat besliste op 25 november 1569 volgens de richtlijnen van
het prosynodaal decreet van Mechelen ( 1569) in de drie parochies van de stad, zondagsscholen in te richten. Deze hadden
als doel de volkskinderen, die de dagschool in de week niet
volgden, gedurende enkele uren te onderrichten in de eerste
beginselen van de godsdienstleer, het aanvankelijk lezen en
allicht ook in het schrijven. Bovendien werd er 'gheresolveert
dat de wndagsscholen zullen ghegouverneert zyn elck in zyn
prochie, by de pasteurs ende capelaenen vande kercke.' 111
Men onderzocht vooraf de materiële mogelijkheden, de parochiegeestelijkheid werd gepolst, er werd informatie ingewonnen. Men legde de nodige contacten met bevoegde
leermeesters en werkte een strategie uit vooraleer een definitieve structuur op te bouwen. De werkwijze was totaal verschillend van de zondagse catechisatie, die de pastoors in de
kerk en tijdens de prediking of het onderricht verstrekten.
Op de eerste synode van de Mechelse kerkprovincie van 11
tot 15 juni 1570, onder het voorzitterschap van Martinus
Rythovius, bisschop van Ieper, besteedde men nogmaals de
grootste aandacht aan de pastorale zorgen en aan een doeltreffend onderricht in de geloofsregels. 112 Het was vooral bisschop Lindanus van Roermond die een grondige bespreking
van het basis- en volksonderricht wenste. 113
Bezorgd om de zedelijke vorming van de jeugd wachtte men
de bisschoppelijke instructies van het provinciaal concilie van
Mechelen niet af om praktische beslissingen uit te werken.
Wellicht gaf bisschop Rythovius in de jaarlijkse synoden voldoende concrete aanbevelingen aan de dekens en parochiepastoors, die onmiddellijk door nieuwe stedelijke
ordonnanties werden geschraagd. 114
Terwijl men de laatste sporen van de beeldenstorm in de drie
kerken en kloosterkapellen van Poperinge uitwiste en talrijke
herstellingswerken uitvoerde, duidde de magistraat op 23 april
1570 de locaties aan, waar het onderricht van de zondagsscholen diende plaats te grijpen. De kinderen van de SintBertinusparochie konden in het berechtcamerken vande
vierscaere vergaderen. 115 Die van de Onze-Vrouweparochie
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kregen een opleiding in een woning die eigendom was van
Robert Borry, raadslid en gouverneur van het weefambacht. 116
De kinderen van de Sint-Jansparochie leerden lezen en de
catechismus memoriseren in een woning van Clays van
Eenoode. 117 •
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Na ruggespraak met de parochiegeestelijkheid stelde de stad
de meesters van de drie zondagsscholen aan. Willem Barnen,
capelaen der Weth, was de supervisor. Pieter vande Peereboome en Dieryck Ryckewaert, catechiseerden op Sint-Bertinus. Pieter Trystram en Pieter van Neufville, gaven onderricht
op de Onze-Vrouweparochie en op de Sint-Jansparochie werd
school gehouden door Franchoys Outterssone en Jan de Snepere. Deze lesgevers, waren vermoedelijk clerici, of zogenaamde sacerdotes mercenarii, die volgens de oude riten en
gebruiken van het bisdom Terwaan, vooral voor de eredienst
van de gilden en broederschappen hadden ingestaan en nu
een nieuwe bezoldigde functie kregen.
Met de oprichting van de zondagsscholen voor behoeftige
kinderen had de overheid duidelijk meer dan de catechisatie
op het oog. Voortaan functioneerde er op elke parochie één
zondagsschool voor jongens en één voor meisjes, waar kinderen ook leerden lezen en schrijven. Het onderricht werd niet
verstrekt in de kerk zelf, maar vooraanstaande burgers stelden hun private woning of atelier ter beschikking. Mannen
die gekend waren om hun rechtlijnige geloofsovertuiging,
werden door het stadsbestuur als lesgevers aangesteld en
bezoldigd. Vermits coëducatie uit den boze was, werd het
onderricht aan beide geslachten vermoedelijk in afgescheiden
ruimten ofwel tijdens andere lesuren verstrekt. De provinciale
synode van Mechelen was trouwens duidelijk in haar richtlijnen en aanbevelingen. De jongens en de meisjes behoorde
men zo mogelijk afzonderlijk te onderwijzen. Bovendien
waren de bisschoppen van oordeel dat men oudere meisjes
best onder het toezicht van eerbare vrouwen stelde, die trouwens meer geschikt waren om hen een behoorlijk onderricht
te verstrekken. De jongens dienden onderricht te ontvangen
van deskundige meesters. 118
In Ieper werd de zondagsschool verzorgd door de grauwe
zusters. We kunnen allicht aannemen dat dit ook in Poperinge
het geval was.
De visitatieverslagen van de bisschop of van de deken van de
christenheid hadden ons allicht heel wat informatie kunnen
bezorgen. Concrete aanbevelingen voor het godsdienstonderricht, die mogelijk ook in andere lokaliteiten van kracht
waren, vinden we in een reglement van 1568 (opnieuw uitgevaardigd in 1578 en in 1585) voor de dagscholen of zogenaamde cleyne scholen van de stad Mechelen. 119
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Volgens het reglement van de Mechelse scholen diende de
kleine catechismus van de jezuïet Petrus Canisius in alle scholen gebruikt te worden om de kinderen eenformelijck te onderwijzen. Dat men deze catechismus tot twee keer toe expliciet
vermeldde, kan vreemd overkomen, vermits de jezuïet Franciscus Costerus reeds in juni 1566 een kleine versie liet verschijnen en dat er in 1568 een tweede editie van de pers rolde
met als titel De Christelijcke leeringhe. 120
Allicht kunnen we stellen dat er in de kleine scholen van
Mechelen nog steeds de voorkeur werd gegeven aan een vertaling van de Parvus catechismus of de catechismus minor (de
middelgrote catechismus) van Petrus Canisius of dat men elke
catechismus, ook deze van de jezuïet Franciscus Costerius,
nog steeds een Canisius noemde.
Volgens het Mechelse schoolreglement diende het catechismusonderricht steeds te beginnen of te eindigen met de
gewone gebeden. Terwijl de kinderen neerknielden en eerbiedig de handen vouwden, zegden ze het gebed met luide stem
op. Gedurende een half uur dienden de meesters één of meer
bladzijden uit de catechismus voor te lezen. Terwijl de kinderen aandachtig toeluisterden, hernam de leraar dezelfde tekst
twee tot driemaal. De catechisatie was vooral een zaak van
het geheugen, vermits de kinderen de vragen en antwoorden
dienden te memoriseren en op te zeggen by de selve fonne van
ll'oorden sonder eenighe veranderinghe. De scholieren dienden
de biechtformule aan te leren. De lijst van de hoofdzonden,
de kerkelijke geboden en de boetepsalmen werden eveneens
in het geheugen geprent. Hoe ze de communie op een waardige wijze dienden te ontvangen, werd in de praktijk geoefend. De leerlingen spoorde men aan om op zon- en
feestdagen het sermoen te beluisteren, de gewone mis bij te
wonen, maar ook de hoogmis, de vespers en het lof.
Dat men de catechismus van de jezuïet Franciscus Costerus
(uitgave 1566 en 1568) in alle scholen van het land gebruikte,
valt sterk te betwijfelen. Tijdens de disputen op de synode van
Mechelen, brak bisschop Lindanus van Roermond in 1570
een lans voor de algemene invoering van een eenheidscatechismus. Deze eenheidsvisie werd niet door alle bisschoppen
onderschreven en het voorstel werd dan maar van tafel
geveegd. 121
Te Ieper verscheen op 1 mei 1570 Dat fondament der Jonghers.
Dit catechetisch handboekje werd door Mgr. Rythovius warm
aanbevolen voor de Sondaechscher Scholen, onlancx ghestelt
in onsen Bisdomme. In het voorwoord stipuleerde de bisschop
dat de pastoors van oordeel waren dat het onderricht in de
zondagsscholen reeds vruchten afwierp. Het nieuwe schoolboekje, dat de Mechelse priester Jasper Kersavont samengestelde, prees hij aan als een dankbare toelichting en aanvulling
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bij de andere boeckxkens, die men in de zondagsscholen
gebruikte en waarin die selve leeringhe te beknopt werd weergegeven.
De bisschop prees dus zijn Fondament der Jonghers aan,
omdat dit catechetisch handboek meer toelichting verstrekte
dan de kleine boekjes, waarin de lering beknopter werd uiteengezet. Vermoedelijk alludeerde hij hier op de kleine catechismus van Franciscus Costerus die in 1568 (tweede druk)
werd uitgegeven. Deze catechismus was trouwens klein van
formaat en bestond slechts uit 16 velletjes (32 pagina's) met
als formaat 95 x 140. 122
De bisschop was blijkbaar van mening dat de catechismus van
Costerus aan zijn verwachtingen niet meer voldeed voor
gebruik in de zondagsscholen. De catechismus van Costerus
was klein van formaat en goedkoop van prijs. Het was vooral
bestemd om onder het volk rondgestrooid te worden of om
uit te delen aan de toehoorders van de sermoenen in de
kerk.
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Zijn Fondament der Jongers telde minstens 128 pagina's met
illustraties, formaat 90 x 140. Het werd veelvuldig gebruikt,
vermits het leerboek tot 1576 meermaals in herdruk verscheen.
Mgr. Rythovius prees het geloofsboek niet alleen aan voor de
scholen, maar hij was ook van mening dat het eveneens bij
zelfstudie van nut kon zijn. Vervolgens maande hij de dekens
van zijn bisdom aan om tijdens de visitatietochten te onderzoeken of het nieuwe handboek in de zondagsscholen werd
gelezen en geleerd. Bovendien behoorden de pastoors in hun
sermoenen bij de onderwerpen aan te sluiten. Indien de
dekens van de christenheid vaststelden dat de leermeesters of
de pastoors in gebreke bleven, dan verwachtte de bisschop dat
men hem elke grove nalatigheid rapporteerde.
Dat fondament der Jonghers onderscheidde zich van de gewone
catechismus door het feit dat de inhoud niet met vraag en
antwoord werd aangebracht, maar dat de teksten in doorlopend proza werden uitgeschreven. Naast de gewone gebeden
in het Latijn en in het Vlaams, vergezeld van de nodige uitleg,
stond ook een Cijffer-Tafel en het alfabet in alle gekende vormen afgedrukt. Hieruit blijkt weerom dat men spellen en
lezen eveneens in de zondagsscholen beoefende ter ondersteuning van het catechismusonderricht en het memoriseren van
teksten en gebeden 123 . De teksten werden voorgelezen, luidop
gespeld, van buiten geleerd en opgezegd.

Bisschop Sonnius van Antwerpen lanceerde in 1571 met een
eigen uitgave de zangmethode. Veel delen van zijn catechismus werden al zingend aangeleerd. De berijmde teksten waren
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niet alleen ingevoegd als geheugensteuntje, maar ze leenden
zich ook om jonghers soetelyck by sanck te leeren, tghene dat
alle kersten menschen moeten weten. l24
Hieruit blijkt dat elk bisdom een eigen catechismus of geloofsboek in omloop bracht en dat er nog steeds geen eensgezindheid werd bereikt nopens de invoering van een
eenheidscatechismus.
Zondagsscholen en verboden spelen (1573)
36

Hoort myn Sone die 1roorden
myns monts,
Ende timmert die in u1r Herte
als een Fondament.

Bij de oprichting en het in stand houden van de zondagsscholen kregen de burgerlijke en de geestelijke overheid een
gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid. De parochiepastoors kozen de leermeesters uit en stelden ze ter beëdiging
aan het schepencollege voor. De bisschop maande de pastoors aan hun interesse te betonen door het afleggen van
schoolbezoeken, te waken over de orthodoxie van de leer en
de rechtgelovigheid van de leermeesters. Zij dienden ook de
handboeken aan te schaffen die de bisschop aanbeval. 125
Het stadsbestuur zorgde voor de vestigingsplaatsen en de
materiële uitrusting, kende een jaarlijkse bezoldiging toe aan
de leermeesters, betaalde de aangekochte geloofsboekjes en
vaardigde resoluties uit om het spijbelen te beletten of te
bestraffen.
Ook in andere lokaliteiten wist de magistraat een stevige vinger in de pap te houden. In 1570 werd een schepen van Duinkerke naar Sint-Omaars afgevaardigd om inlichtingen in te
winnen over de manier waarop de zondagsschool aldaar werd
opgericht en om dezelfde gang van zaken te volgen. 126 In
Veurne stelde de overheid een lokaal van het stadhuis ter
beschikking. De stad betaalde de koster van de Sint-Niklaaskerk om op zon- en heiligdagen up t stathuys te stellen den
stoel (katheder) ende de bancken van de jonghe kynderen. 127
Op 28 maart 1571 richtte Alva een schrijven tot de bisschoppen van de Nederlanden waarin hij om een spoedige uitvoering van de decreten van het provinciaal concilie verzocht en
strenge eisen stellen ten voordele van de zondagsscholen. 128
Op sommige plaatsen had de overheid blijkbaar nog geen
gevolg gegeven aan het decreet nopens de zondagsscholen,
want zijn opvolger Don Luis de Requesens, Spaans landvoogd
in de Nederlanden vanaf 1573, richtte eveneens een schrijven
tot de bisschoppen van het rijk, waarin werd bevolen de
besluiten van het concilie van Trente in acht te nemen en in
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de praktijk om te zetten. 129 In Poperinge kenden de zondagsscholen een flinke start, maar niettegenstaande veel goede wil
van de magistraat, de ijver van priesters en vrome leken, werden de parochiale zondagsscholen niet stipt bijgewoond.
Op 14 mei 1573 vaardigde de magistraat een nieuwe ordonnantie uit. De overheid kwam tot de bevinding dat men de
zondagsscholen niet kon bestendigen zonder morele of zelfs
financiële dwang. Voortaan werden de ouders of voogden van
behoeftige kinderen gedwongen om hun kinderen vanaf de
leeftijd van vijf jaar naar de zondagsschool te sturen. Wie
geen gehoor gaf aan de stedelijke resolutie stelde zich bloot
aan gerechtelijke vervolging en zou bovendien alle financiële
steun van de armentafel ontzegd worden. De meesters dienden een aanwezigheidslijst van de leerlingen aan te leggen om
de controle te vergemakkelijken. Aan de hand van deze gegevens konden de dismeesters de gewone toelagen aan de nalatige ouders of voogden weigeren uit te betalen. Verder werd
nog volgende pedagogische stelregel meegegeven: de meester
behoorde de goede ende neerstighe kynderen te tregneren met
discrete zoetigheyt (een aanmoedigend schouderklopje of een
devotieprentje?) en de traeghe, wederspoorighe ofte quadwillighe met straffen vande roede. Daarbij was het aan de ouders
en leerlingen streng verboden de meesters te beledigen, ofte
qualick toe te spreken.
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Met de oprichting van de zondagsscholen had de overheid
niet alleen de catechisatie, het spellen en het leesonderricht op
het oog. Het bijwonen van de zondagsschool was eveneens
een zinvolle activiteit om de kynderen te houdene van straete,
tryffelynghe ende spelt welcke de kynderen vanjonx bryngt tot
verleedschap ende bederfvenisse. Sommige straatspelen waren
er zogenaamd de schuld van dat de jeugd spijbelde, de zondagsmis verzuimde en op het slechte pad verzeilde. 130
De humanist Valentin Tschudi wees reeds in 1518 in Frankrijk
op de ontsporing van een ontwortelde jeugd: Elke dag realiseer ik mij meer en meer hoe de jeugd in de duisternis van de
verveling wegkwijnt. Ze is bezeten door speelwoede en droevige
platvloerse grappen. 131
In de tweede helft van de l 6e eeuw klaagde de Brugse rechtsgeleerde, Joost de Damhoudere, eveneens steen en been over
de toenmalige jeugd: En certeyn, wy bevynden dat de kynderen
van onsen ieghenwoordighen tyde, snoodere en veel erghere syn
dan de kynderen van voorleden tyde waeren. Godt betert! 132
Het signaal van deze eminente moralisten werd evenwel door
de arbeidersklasse en de kleine burgerij niet opgevangen.
Tegenover de volks- en gemeenschapsspelen bestond er bij de
grote meerderheid van de bevolking geen enkel moreel
bezwaar. Alle leeftijdsklassen beoefenden het kaatsspel, bol-
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len, knikkerspelen en zelfs kansspelen, zoals we trouwens op
schilderijen en afbeeldingen van de l 6e eeuw kunnen zien. 133
Pieter Brueghel beeldde in 1560 het thema van de straat- en
gemeenschapsspelen uit. De voorstelling was een ode aan het
spel, in een kleurrijk palet uitgebeeld. De voorstelling van
ongeveer tachtig spelen werd pas veel later door sommigen
beschouwd als een allegorie op de dwaze en zondige wereld.
38

Vanaf de Contrareformatie beperkte men geleidelijk. De spelen werden als losbandig, verdacht en gevaarlijk aangezien.
De magistraat steunde deze zienswijze van de Kerk omdat ze
bezorgd was voor orde en discipline.
Reeds in 1554 nam de magistraat de danserien up straete, van
cryeckehoeden, rosenhoeden ofte andersins streng op de korrel.
De wulpse meisjes en jonge dochters die zich 's zondags onledig hielden met het vlechten van rozen- of lauwerkransen om
het hoofd te tooien en aldus in hun groei naar volwassenheid
de jongens te behagen, dienden hun tijd nuttiger te besteden.
De rondedansen op straat of voor de deur gaven aanleiding
tot onzedelijk en wuft gedrag. 134
Op 25 september 1560 uitte de overheid eveneens klachten. Zij
verbodenjonck ofte oud te caetsen, bollen, schieten met miten,
keuten ofte eenigh ander spel te spelen, up zondach, heylichdagen
voor de hooghmisse, mitsgaders binnen dezelve hooghmisse ende
sermoen op boete van twintig schellingen parisis. 135

Het voorbeeld van de kerkbrekers had in 1566 blijkbaar ook
aanstekelijk gewerkt bij sommige straatbengels, want tien
dagen na de beeldenstorm verbood men aan jongens of meisjes in eenighe kercken te smyten, spelen, doppen, bommelen. 136
Dergelijke uitspattingen van de jeugd waren zeker niet denkbeeldig, vermits men ze ook in Brielen en in Brugge vaststelde.
Volgens de kroniekschrijvers had men vaders hun kinderen
naar de kerk zien brengen, gewapend met kleine hamers om
de beeldjes en de bas-reliëfs van de altaren stuk te slaan, zonder door de overheid te worden verontrust. 137
Ook onschuldige kinderspelen ontaardden tot populaire
kansspelen die uitgroeiden tot een echte passie. Vooral het
teerlingspel werd in 1568 op de korrel genomen en streng
beboet. De overtreders betaalden drie pond parisis, want dergelijke kansspelen leidden vaak tot onenigheid, twist of een
vechtpartij. 138
Het was blijkbaar niet gemakkelijk om de gemeenschaps- en
behendigheidsspelen van de straat te vegen. Op 10 oktober
1570 vaardigde de burgerlijke overheid weerom een stedelijke
resolutie uit om te voldoen aan de voorschriften van een

133
Ph. Ariès. De ontdekking rnn het kind,
Sociale geschiedenis
van school en ge::in.
(vert. L. Knippenberg.
J. Tielen). Amsterdam.
1987.
134 Poperinge, Stadsarchief'467, Register
van Resoluties, f" 74.
3 hoymaend 1554.
135
Poperinge. Stadsarchief 467. Register
van Resoluties. f" 89
r 0 • 25 september 1560.
(Zie bijlage Il)
136
Poperinge. Stadsarchief 467, Register
van Resoluties, f" 123
Vo.
137 M. Van Vaernewyck, Van die beroerlicke tyden in de
Nederlanden en voornamelick in Ghent
( 1566-1568, 5 vols"
(uitgave van de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen),
Gent: Annoot-Braeckman. 1872-1881, dl. 1,
P:· 128.
38 Poperinge. Stadsarchief 467, Register
van Resoluties, f" 151
r 0 en v0 • 29 september
1568. (Zie bijlage 21)

koninklijk plakkaat en aan de besluiten van het provinciaal
concilie van Mechelen. Jeugd en volwassenen zochten op zondagen en feestdagen sociaal contact met vrienden en familieleden. Het marktplein en de herbergen waren daarbij de
ontmoetingsplaats bij uitstek. Weerom verbood men: spel als
catsebolle, clappynghe, vergaderynghe op marcte, straete. De
verbodsbepaling voor spelen en samenscholingen gold niet
alleen tijdens de hoogmis, maar voor alle diensten, zoals mettene, ghetyde, vespers ende !off De boeten bracht men op zes
pond parisis. '139
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Allicht hadden de kinderen weerom hun actieterrein verlegd,
want op 22 april 1571 verbood de magistraat aan alle kinderen te spelen in kercke, capelle, kerckhove ofte ander ghewyde
plaetse. Bovendien vernam de overheid dat sommige kinderen
speelden om grooten ghelde, wat natuurlijk leidde tot l1Uerlieder seljbederfvenisse ende qualick vaeren. Vooral bij het beoefenen van het knikkerspel twelck zy naemen de mockepit of
putje schieten, werd een belangrijk deel van het zuurverdiende
weekloon ingezet. 140
Het is duidelijk dat de magistraat steeds strengere ordonnanties uitvaardigde om het absenteïsme in de zondagsscholen en
tijdens de misvieringen in te dijken. Uit de stadsrekeningen
van Veurne blijkt dat de magistraat er een ambtenaar op
nahield, die gewapend met de plak de stoeiende kinderen
kerkwaarts dreef. 'De godsjagher' bleef aldaar in functie tot in
de 17e eeuw.
Ook Poperinge had zijn handhavers van de orde in dienst van
kerk en stad. Men bedacht ze met de weinig vleiende benaming van hondeslaghers. Ze zorgden niet alleen voor het uytjaghen vande honden in de kercke, maar hadden eveneens als
opdracht het stillen vande kynderen, tijdens de mis, de prediking of de catechisatie. Aldus fungeerden ze als de voorlopers
van de kerkbaljuw of suisse. In de stadsrekeningen van 1577
vinden we als ordehandhavers vermeld: Jan van Waeghe,
Ghelein Deroo, Passchier Verhaeghe, Maerten de Waghemackere en Frans Becuwe.
Dat deze functionarissen niet in de gunst stonden van het volk
en dat volwassenen en jeugd hen niet steeds met de nodige
eerbied bejegenden, blijkt uit het feit dat de stadsmagistraat
reeds in 1549 beschermende maatregelen uitvaardigde opdat
hem nyemant en vervoordere te roupen noch te smyteyn achter
de hondeslaghers. De overheid legde een boete van twintig
schellingen parisis aan de ouders op als hun kinderen voor
dergelijke feiten geverbaliseerd werden. Voor de dienaren vanden heere zal het zeker geen gemakkelijke opdracht geweest
zijn om de spijbelaars op te sporen. 141
We kunnen ons de vraag stellen of de kinderen nog gelukkig
konden zijn in een wereld waarin men alle spel beknotte en
waarbij men een normale ontwikkeling en ontlading van het
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gevoelsleven totaal onmogelijk maakte. Een louter moraliserend en bestraffend optreden verwekte bij de nieuwe generatie een gevoel steeds minder te worden begrepen, waardoor
frustratiegevoelens werden versterkt. Dat een deel van de jongeren en volwassenen zich tenslotte van de Kerk afwendde en
dat men het burgerlijk gezag steeds meer over het hoofd zag,
vond ongetwijfeld ook zijn oorsprong in de opvoeding en de
verkeerde aanpak van de jeugd.
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Zondagsscholen in de kiem gesmoord (1578)
Ghy :::uit Uli' :::iele met groote schade dwinghen
lst dat ghy noch langhe in 's ketters scholen gaet.
Maer wilt ghy u zelve tot Gods ghenade bringhen,
houdt en ghelooft, :::oo by de kercke bevolen staet.
Gheleyn de Coninck 142

Het verval van de zondagsscholen legde men vooral ten laste
van de straatspelen, maar zat de etterbuil niet dieper? Was de
bevolking voldoende gemotiveerd voor deze nieuwe onderwijsvorm? Volgden de parochiepriesters voldoende de richtlijnen van de bisschop op? Prezen zij in hun predicaties de
zondagsscholen aan? Hebben de pastoors de zondagsscholen
bezocht, aangemoedigd en begeleid? De misstanden in de
kerk waren bij lange nog niet uitgewist. Ondertussen hadden
de pastoors, kapelaans en predikanten veel moreel gezag verloren.
Trad de burgerlijke overheid voldoende waakzaam en streng
op tegenover ouders die in overtreding waren? Verleende de
overheid bij het uitvaardigen van de stedelijke ordonnanties
in verband met de zondagsscholen voldoende steun? Was de
overheid nog bereid om in een periode van economische
regressie verder onpopulaire maatregelen te treffen om het
spijbelen van arbeiderskinderen te beletten?
De machtsposities in stad berustten vrijwel algemeen bij de
twee burgemeesters en de schepenen, alhoewel de stad nog
steeds afhankelijk bleef van de abt van Sint-Bertijns in SintOmaars. Vaak werden de bestuursfuncties toevertrouwd aan
notabele inwoners, die zelf door de nieuwe leer waren besmet
of onder de repressie hadden geleden. De infiltratie van deze
elementen en de breeddenkende en democratische gesteldheid
van anderen was niet van aard om het geloofsleven te activeren en om de werking van de zondagsscholen te stimuleren.
Talrijke burgers, die om godsdienstige redenen uit stad en
land waren verbannen, kregen volledige amnestie door het
algemene pardon van 1574. De hervormingsgezinden, die naar
hun haardstede terugkeerden, behielden meestal hun calvi-
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nistische overtuiging. Ze achtten zich niet meer gebonden
door de autoriteitspolitiek van Spanje, noch door katholiek
geïnspireerde verbodsbepalingen. Veel traditionele waarden
werden op de helling gezet.
Buren- en familievetes, verraad, gevangenschap, foltering,
executies, verbanning, emigratie en confiscatie van bezittingen
hadden bij sommige families diepe wonden geslagen. De tijd
was nog niet rijp om de blessures te helen.
De vraag kan ook gesteld worden of de priesters nog behoorlijk hun parochiedienst konden verrichten. Priesters, die verzocht werden de zieken sacramenteel bij te staan, dienden
vanaf 1573 op de weg heen en terug vergezeld en beschermd
te worden door zes mannen van de naerste ghebeurs. 143 Ook
de wethouders bevonden zich in een crisissituatie, vermits zij
zich in de processie van sacramentsdaeghe ende ommeganghe
gewapend lieten convoyeren door de dienaers vanden heere. 144
Toch zocht de bisschop voortdurend om de voorschriften van
het concilie van Trente te verduidelijken en in de praktijk om
te zetten. Op 20 april 1577 bracht bisschop Rythovius een
herderlijk bezoek aan de stad Sint-Winoksbergen, 145 en op
21 mei 1577 hield hij de laatste diocesane synode in Ieper. De
pastoors maande hij aan ten minste op zon- en feestdagen de
predicatie te verzorgen en de gewone gebeden in de volkstaal
op te zeggen. Zij dienden in de advents- en vastentijd in de
eerste Mis een korte toespraak te houden tot de jeugd, over
de zedelijkheid, de gehoorzaamheid aan de ouders en de
geloofswaarheden. 146 Tenslotte publiceerde hij nog een lijst
van de boekjes die in de kleine scholen mochten gebruikt worden. 147
Inmiddels waren er in het bisdom talrijke zondagsscholen
ineengestort. Was dit in Poperinge ook het geval? De bisschop
beval de catechisatie opnieuw in te richten, in stand te houden
en te bevorderen. 148
Uit de stadsrekeningen van 1577 blijkt dat de overheid slechts
twee meesters van de zondagsschool uit de stadskas bezoldigde: Victor van Neufville en Gheleyn de Coninck. 149 Victor
was allicht verwant aan Pieter van Neufville die reeds in 1570
zondagsschool hield aan de 0.-L.-Vrouweparochie. Gheleyn
de Coninck, geboren in 1532, was in 1568 raadslid en in 1570,
1571en1572 vinden we hem terug als schepen van de stad. 150
Hij was een hardnekkig verdediger van het aloude katholiek
geloof. Hij had een hogere vorming genoten. Dat hij Latijn
had gestudeerd blijkt uit het feit dat pater Carolus Wynckius,
gewezen prior van de dominicanen in leper en baccalaureaat
in de godgeleerdheid, op desen expeerten rhetorisien van Poperinghe in 1572 beroep deed om zijn Latijnse hymnen in Nederlandse verzen om te zetten.
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Met de uitgave in 1573 van deze gheestelicke liedekens wilde
Wynckius een dam opwerpen tegen de psalmen of bijbelse
liederen van Pieter Dathenus, die de calvinisten zo gretig zongen. Wynckius verving deze psalmen door strofische lofliederen, zonder schriftuurlijke tekst. Zijn zangbundel van meer
dan tweehonderd bladzijden, met Latijnse en Nederlandse
teksten naast mekaar, respectievelijk in Romaans en Gotisch
lettertype, liet hij drukken op de persen van Ghislain Manilius
in Gent, nadat de bisschop van Gent zijn goedkeuring verleende.
Wynckius droeg de zangbundel op aan de magistraat van
Duinkerke als dank voor hun hardnekkig verzet tegen de ketterij. In een korte notitie gaf de auteur nog een verklaring over
de oorsprong en het gebruik van hymnen in de Westerse Kerk
en wees verder op het onderscheid tussen psalmen, kantieken
en hymnen.
Daarop volgde nog als inleiding een brief van Gheleyn de
Coninck in Nederlandse verzen. Bij zijn woordkeuze gaf hij
zeker geen blijk van een oecumenische streven of een toenadering met andersgelovigen. Na het opbergen van de inquisitie hanteerden beide partijen het schimpschrift als wapen.
Afvallighen en boose tyrannen, kettersche fabelen en valsche
teere, die donckere helle en Satan waren de ingrediënten van
zijn betoog. Broeder Wynckius had hem nochtans als opdracht
gegeven duer de soetigheit ende lievelichheyt der \\'Oorden, de
goethertighe menschen te beroeren. 151
Vermits Gheleyn de Coninck de Latijnse lofzangen van Wynckius in lievelicke rhetorycke had omgezet, kunnen we wel vermoeden dat hij deze volkse hymnen, die uit zijn rederijkerspen
vloeiden, in de zondagsschool zal beproefd, aangeleerd en
ingeoefend hebben. De zang in syllabische melodie was een
afwisseling tijdens de catechisatie en andere schoolse activiteiten. Bovendien zal hij de kinderen eveneens hebben geboeid
met de wrede verhalen, het relaas over de godsdiensttroebelen, de moordpartijen op priesters en de heiligschennende
daden van de geuzen, die de kroniekschrijver Wynckius zo
nauwkeurig in zijn Geusianismus Flandrae occidentalis had
beschreven. 152
Het stadsbestuur nam niet alleen de wedde van de catechisten
Pieter van Neufville en Gheleyn de Coninck voor zijn rekening. In 1577 betaalde de overheid eveneens een bedrag voor
aankoop van diversche boucken, geleverd door meester Pieter
de Vriese, voorheen schoolmeester aan de dagschool of de
zogenaamde ghemeene schole vander stede, maar sinds 1576,
drukker, boekbinder en boekhandelaar, gevestigd In den
Rooden Pellicaen in de Zuidstraat in leper, als opvolger van
Anthoine van Volden. 15 3
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Als we de bibliografische uitgaven van de officina van Pieter
de Vriese raadplegen, dan is het onmiddellijk duidelijk dat het
hier ging over de aankoop van enkele boeken met als titel: Dat
fundament der Jongers, die reeds in 1570 in de zondagsscholen
van het bisdom werden gebruikt, naast de catechismus van
Franciscus Costerus.
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Het schoolboekje dat in 1576 in herdruk verscheen, telde 64
folio's en was gedrukt in gotische en romeinse karakters. De
auteur Jasper Kersavent, een Mechels priesters, had het leerboekje omstreeks 1550 ontworpen en daarna werd het
opnieuw ghecorrigeert. Als inleiding bevatte deze herdruk nog
steeds de pastorale brief, die bisschop Rythovius op 1 mei
1570 schreef en waarbij de kerkvorst het leerboek voor de
zondagsscholen aanprees.
Dat fundament der Jongers bevatte: het alfabet, het Onze
Vader, het Wees Gegroet, de Geloofsbelijdenis, de Tien geboden en nog andere gebeden, steeds gevolgd door een uitgebreide toelichting.
Het boekje bevatte een aantal vignetten in houtdruk als illustratiemateriaal, die tussen de teksten waren ingelast. Ze stelden onderwerpen uit de gewijde geschiedenis voor. Zo te zien
was dit handboek in de eerste plaats een kijk- lees- en gebedenboekje.154

Al deze pogingen tot een geestelijke heropleving werden echter vrij spoedig in de kiem gesmoord. De Gentse calvinisten
namen in december 1577 de bisschoppen van Ieper, Brugge
en Gent gevangen. Ook Poperinge kwam in 1578 tijdelijk
onder het gezag van de Gentse Republiek en het plaatselijk
consistorie nam alle macht in handen.
Heer Jacob Meerschaert, pastoor aan de Sint-Bertinuskerk
verkoos de vrijwillige ballingschap naar Sint-Omaars.
Heer Willem Dol, pastoor aan de Sint-Jansparochie, legde
zich bij de feiten neer. Hij bleef ter plekke. Op 17 oktober
157 6 en op 11 januari 1579 kocht hij nog landerijen in de
Oosthoek en in de Wipperhoek op de Couttere. In een proces,
gedateerd april 1579, vinden we hem voor het laatst vernoemd
als eisende partij. 155 Was hij te oud of te ziek om de benen te
nemen? De crisis was uitzichtloos en hij overleefde de psychische druk niet meer, vermits hij voor maart 1580 overleed.
Over Meester Pieter de Buckere, pastoor aan de Onze-Lievevrouwekerk, zijn ons uit deze periode geen feiten met historische zekerheid bekend. 156 Het is echter zeker dat deze kerk
tot 1584 gebruikt werd als bewaarplaats van persoonlijke
bezittingen van geëmigreerde personen.
De Sint-Bertinuskerk werd aan de katholieke eredienst onttrokken en beleefde een tweede ::uivering van beelden. Op 27
augustus 1578 werd er de synode van de Poperingse Classis
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gehouden onder leiding van de lokale predikanten. Matheus
Wijts fungeerde als preses en Petrus Everardus als scriba. 157
Terwijl een afdeling van de calvinistische ruiterij onder leiding
van de officieren van de heer van Assche, commissaris van
Gent, een enorme machtsontplooiing op het marktplein
demonstreerde, weerklonken de Psalmen Davids ende andere
lofsanghen van Pieter Dathenus in het hoogkoor.
Ook nadat de Waalse Malcontenten de hervormingsgezinden
uit onze stad verdreven, werd Poperinge de prooi van vreemde
troepen en vrijbuiters. De bevolking emigreerde massaal.
Poperinge was vanaf 1582 een zieltogende stad.

Katholieke restauratie (1584-1590)

De landvoogd Alexander Farnese onderwierp op 10 april
1584 na een langdurig beleg de stad Ieper. Poperinge stond er
wel zeer slecht voor, maar kon weerom herleven.
Pastoor Jacob Meerschaert kwam op 19 mei, na bijna vijf jaar
vrijwillige ballingschap, uit Sint-Omaars naar de Sint-Bertinusparochie terug. Hij werd in Steenvoorde opgewacht en
onder bescherming van tien gewapende wachten naar Poperinge begeleid. 158 Hij vond er een totaal ontredderde stad. De
materiële en geestelijke nood waren aanzienlijk. De weinige
kinderen die de laatste jaren in onze stad verbleven en die de
leeftijd van twaalf jaar bereikt hadden, waren vermoedelijk
nooit naar school geweest en waren volkomen analfabeet.
Jeugd en volwassenen hadden alle houvast verloren. Zij werden bovendien nog dagelijks geconfronteerd met of verontrust door muitende troepen, vrijbuiters uit Oostende,
buschbouven en vagabonden, emigratie van verwanten, schrijnende armoede, honger en ziekten.
De laatste jaren had de wetschelle niet meer geluid en het
wingeroen kondigde ook het begin en het einde van de werktijd niet meer aan. Het compas (zonnewijzer) op de Sint-Janskerktoren was afgebroken en de raderen van de horloges op
de drie kerktorens waren stilgevallen. De bevolking had alle
oriëntatievermogen en tijdsbegrip verloren. 159
De magistraat hield eraan de eerste teruggekeerde priester
hartelijk te begroeten. De ontvangst vond plaats in De Wildeman op de Oude Markt, waar de waard Antheunes Cortyl
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hem zes stopen wijn aanbood. 160 Op 20 mei droeg pastoor
Meerschaert zijn eerste mis op. De heren van de wet stuurden
de slachter naar de presbyterie met een quartier vleesch. 161
Op dezelfde dag maande een stedelijke ordonnantie de bevolking aan de goederen en de juwelen van kerken of geestelijken, die ze zich toegeëigend hadden of die ze met zorg
bewaarden, terug te bezorgen. Voortaan was het streng verboden personen van de katholieke religie te bespotten of
kwaad te berokkenen.
Op verzoek van de stadsmagistraat trok meester Jan Beyens,
schepen van de stad, naar Ieper, waar hij Jan Six, bisschop
van Sint-Omaars, ontmoette. Hij nodigde de bisschop naar
Poperinge uit om de reconciliatie van de geloofsbroeders te
bewerkstelligen.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk fungeerde nog steeds als bewaarplaats van persoonlijke bezittingen van emigranten. Door een
verordening van 6 juni 1584 maakte de overheid aan de bevolking kenbaar, dat alle goederen uit de kerk dienden verwijderd
te worden. Eigenaars konden zich tussen negen en elf uur
wenden tot notaris Antheunes Winnebroodt en de klerk Cornelis Bethleem, die de goederen terug bezorgden, na voorlegging van een eigendomsbewijs of na het afleggen van de
eed.
Nog dezelfde dag trok meester Jan Beyens, vergezeld van de
amman Pieter de Schottere, opnieuw naar Ieper om bij bisschop Jan Six aan te dringen de kerken en kerkhoven opnieuw
te wijden en voor de eredienst open te stellen.
Meester Pieter de Buckere bediende weerom de Onze Vrouwekerk. In 1587 vinden we hem vernoemd als pastoor en
deken van de christenheid.
160
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Vermits de Sint-Bertinuskerk na plundering en een hevige
brand in het hoogkoor dringend aan herstelling toe was, metselde men de kerkdeuren tijdelijk dicht. Heer Jacob Meerschaert fungeerde voortaan als herder over de twee parochies
Sint-Bertinus en Sint-Jan. De Sint-Janskerk was het centrum
van alle godsdienstige bedrijvigheid.
De processies van sacramentsdag en de ommegang waren
vanaf 1586 weerom uitingen van religieuze activiteit. Gewapend begeleidde de stadswacht de burgerlijke en geestelijke
overheid tijdens de rondgang. Naar aloud gebruik bood het
stadsbestuur aan de beide pastoors, aan de grauwe zusters
van Sint-Jan en aan de gasthuiszusters na de processie een
vergoeding aan.
De betrokkenheid van een groot deel van de bevolking was
afstandelijk. Wat kon een repressief optreden van de burgerlijke overheid of een verzoenend gebaar vanwege de clerus,

45

aan de gesteldheid veranderen als de bevolking nog steeds
overwegend calvinistisch gezind was? De toestand was in
Poperinge zeker niet beter dan in Ieper, waar de provinciaal
van de jezuïeten op 22 maart 1585 in scherpe bewoordingen
aan zijn overste schreef, dat de nood niet minder groot was
dan in Genève (bolwerk van het calvinisme). Het enige verschil bestond volgens hem hierin dat een katholieke prins hier
het bewind voerde, zodat de bevolking tenminste moest veinzen katholiek te zijn.
46

Om een geordende samenleving in het leven te roepen en in
goede banen te leiden was samenwerking van burgerlijke en
geestelijke overheid vereist. De jeugd had dringend behoefte
aan een gezagsvolle leiding, want zelfs de criminaliteit kwam
de kop opsteken. In 1588 werden twee jeugdige snaken wegens
agressief gedrag aan het gerecht overgeleverd. De bengels
hadden de termijnpater van de minderbroeders in Ieper tijdens zijn rondgang in onze stad met stenen bekogeld en deerlijk verwond. Deze termijnpater van de franciscanen was
nochtans de enige predikant die in 1586 zijn diensten aanbood en het aandurfde om over onveilige wegen de bevolking
aan huis te bezoeken en de ketterij te bestrijden. Op uitnodiging van de magistraat hield hij de vastenpreek. De leden van
de andere Ieperse bedelorden bleven volledig in gebreke. Zij
stuurden geen predikant, zoals dit volgens de traditie gebruikelijk was.
Ook in 1588 waren de kloosterorden nog niet onmiddellijk
bereid een predikant te sturen, vermits schepen Jacob vande
Walle in Ieper besprekingen voerde om iemand te overtuigen
naar Poperinge te komen voor de vasten- en paassermoenen.
Er waren nog andere factoren die een normale parochiale
werking in de weg stonden. Op 6 augustus 1586 kwamen
vreemde troepen in de Sint-Janskerk overnachten, waar ze
drie tonnen bier doorspoelden. Dit was nogmaals het geval
in september 1588. Na het vertrek van de krijgslieden van
kolonel van Werp, diende de lichtbewareghe de kerk te zuiveren. Ook de Onze-Vrouwekerk kreeg in september 1588 het
bezoek van een regiment. Een regiment Ieren en een afdeling
van kapitein de la Motte bevuilden eveneens de kerk.
De katholieke restauratie kwam maar langzaam op gang,
maar de samenwerking tussen de geestelijke en burgerlijke
overheid verliep uitstekend. In augustus 1588 werd schepen
mr. Jan Beyens opnieuw op het bisdom ontvangen voor overleg met bisschop Simons in Ieper.
In september 1589 riep meester Pieter de Buckere, deken van
de christenheid, de pastoors van het decanaat Poperinge voor
het eerst samen. Werden hier afspraken gemaakt voor een

efficiënt parochiaal beleid? Vermoedelijk nam hij afscheid van
zijn collega-priesters. Op 29 oktober 1589 werd hij als pastoor
opgevolgd door heer Frans Senechal. Het groot gebrek aan
priesters werd nog veel jaren in het bisdom Ieper aangevoeld.
De grote bekommernis van de clerus spitste zich toe op het
weer invoeren van de zondagsplicht en de zondagsrust. De
bevolking had het praktizeren verleerd. Bisschop Pieter
Simons van Ieper ( 1585-1605) en onze parochiepriesters vonden het dan ook nodig een berispende vinger op te steken.
Het bisschoppelijk decreet nopens de frequentatie vande kerkeycke diensten werd dan ook op 1 juni 1590 als een stedelijke
ordonnantie aan de burgers bekend gemaakt. 162 Bisschop
Simons spoorde eveneens de pastoors aan om door een verzorgde predicatie het volk en de jeugd te onderrichten in de
waarheden van het geloof. De pastoors maande hij aan om
in de mate van het mogelijke opnieuw parochiale dag- en zondagsscholen in te richten. Blijkbaar gaf pastoor Jacob Meerschaert aan deze wens gevolg, vermits hij reeds in 1588
boucxkens aankocht ten behoeve van de zondagsschool.
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Allicht betrof het nog steeds de catechismus van de jezuïet
Costerus. Na de uitgaven van 1566 en 1568 verscheen in 1590
een nieuwe editie met als titel: Carte Christelijke Leeringe, in
maniere van tsamensprekinghe tusschen den Meester ende den
Discipel, gedrukt in Brussel, bij Rutgeert Velpius. Deze catechismus was breder uitgewerkt dan de twee eerstgenoemde
edities 163 .
Catechisatie van de jezuïeten in de Sint-Janskerk (1590-1595)
Sy moeten dese salighe leeringhe
seer groot ende weerdich achten
ende ghestadigh wesen in die te hooren.
L. Makeblyde s.j. 164

Met de steun van bisschop Simons kwam het jezuïetencollege
in Ieper tot stand. De paters jezuïeten werden in onze stad de
speerpunten van de Contrareformatie. Zij beperkten zich niet
alleen tot het lesgeven aan hun college in leper, maar op de
dagen dat er vrijaf was, trokken ze naar de omliggende dorpen om er te prediken en om er de catechismus te onderrichten.165
Naar het getuigenis van onze stadsgenoot, de jezuïet Lodewijk Makeblyde, verstrekte hijzelf ook onderricht in de drye
parochiekercken met verscheyden sermoenen. Hij herinnerde
eraan dat hij in onze stad voor de jonckheyt (de jeugd) een
langhdurighe catechiseringe verzorgde, waaruit blijkt dat het
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Catechismusonderwijs voor kinderen in de kerk.
Houtsnede, in: G Scherer, Catechismus ader Kidnerlehr, II,
Bruck, 1600.

onderricht aan de jeugd verstrekt, zeker niet incidenteel was,
maar systematisch uitgebouwd en regelmatig gegeven. 166
Makeblyde preciseerde niet wanneer hij deze langhdurighe
catechisatie verzorgde. Deze activiteit dienen we vermoedelijk
tussen 1590 en 1595 te situeren, vermits hij in die periode als
leraar in leper werkzaam was. De afstand van Ieper naar
Poperinge was te paard in minder dan een half uur te overbruggen. Van die weekend activiteiten zal de burgemeesterszoon wel dankbaar gebruik hebben gemaakt om zijn ouders
en familie te bezoeken. 167
Makeblyde was zeker niet aan zijn proefstuk, vermits hij tijdens zijn noviciaat reeds deelnam had aan het catechismusonderricht op de zondagsschool in Doornik. Tijdens zijn
verblijf van 1600 tot 1604 in Sint-Winoksbergen als eerste
superior aan hetjezuïetengymnasium verzorgde hij trouwens
ook de catechisatie in het naburige Hondschoote en in Duinkerke.
In 1590 was zijn gezondheidstoestand echter niet te best. Het
driejaarlijks verslag dat zijn overste naar Rome verstuurde,
citeert hem als een gebroken man ( vir ruptus). Het was allicht
om deze reden dat men hem datzelfde jaar, in vervanging van
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zijn leraarsfunctie in Ieper, enkel de stille bezigheid van koster
toevertrouwde.
Drie jaar later bleek zijn gezondheidstoestand volkomen hersteld, vermits zijn overste noteerde: viribus integris. De stadsrekening van 1592-159 3 vermeldt inderdaad dat twee
predikheren vander Sociëteyt Jesu de vastenpreek hielden en
dat men hen uit dankbaarheid zes cannen wyn aanbood. 168
Allicht was Makeblyde een van de predikanten en was hij ook
weerom actief als catechist op de zondagsschool.
Het is een gekend feit dat de jezuïeten een vernieuwde didactiek toepasten. Ze verstonden de kunst om te breken met verouderde en conventionele opvattingen en streefden naar een
eigentijdse aanpak. Ook in Poperinge zullen ze hun didactische visie en werkvormen aan de praktijk getoetst hebben.
In 1585 werd er in Valenciennes de confrerie van Sint-Gregorius opgericht. 169 Deze broederschap, bestaande uit mannen
en vrouwen, had tot doel de zondagsschool te bevorderen, te
stimuleren en financieel te ondersteunen. Analoog met deze
stichting kunnen we allicht het ontstaan van de Sint-Gregorius broederschap in de Sint-Janskerk in deze periode situeren
en stond deze gemeenschap aan de basis van de Sint-Jansparochieschool, die tot omstreeks 1860 bleef bestaan. 170
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van t uutlegh vande
woorde des Heeren ten
voorleden vastenen.
Op bi/let vanden 6
af/elis 1593, 7 p. 4 s.'
1 9 Fontaine de Resbecq, o.c., p. 280.
170 G. Schoonaert,
De Sint-Gregoriusschool van de SintJansparochie in
Poperinge ( l 8e-19e
eeuw), in: Aan de
Schreve, 12 (1982),
nr. 3 en nr. 4.
171
Dr. J. Loosen, s.j.,
o.c., p. 61.

De aandacht van de jezuïeten ging niet uitsluitend naar de
godsdienstkennis. Deze kennis werd vooral ondersteund en
geschraagd door de godsdienstpraktijk. Ze drongen vooral
aan tot het bijwonen van de Mis. De godsvrucht tot OnzeLieve-Vrouw activeerden ze en de navolging van het kind
Jezus stond op het voorplan. Met behulp van aangepaste
tekeningen en platen brachten ze de geloofskennis aanschouwelijk bij. Omdat ze voorstander waren van een gezonde wedijver bedachten ze de vlijtige leerlingen met beeldekens of
prentjes. Tuchtstraffen met plak en roede hanteerden ze
niet.
Makeblyde gaf blijk van een uitzonderlijk talent bij de catechisatie. Zijn onderricht berustte op het didactisch principe
van de differentiatie. Naar zijn eigen getuigenis onderwees hij
in Poperinge jonck ende oudt, ieder na syn vers tandt. Hij was
blijkbaar overtuigd dat elke leeftijdsgroep een afzonderlijk en
aangepast onderricht vereiste. Zijn catechisatie beperkte zich
bijgevolg niet tot de prediking voor volwassenen.
Als geboren didacticus bezat hij de kunst om de jeugd op een
volkse en eigentijdse manier te onderrichten. Hij vergeleek
zichzelf aan eenen ackerman, die synen hof met edel saedt ende
costelijcke planten verryckt. Om de kinderen tot een regelmatige biecht aan te sporen, gaf hij de volgende motivatie: Ghelyc wy ons hooft teghen het ghewormte daghelicks kemmen, zoo
betamet dat wy doen met onse siele. 171
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Hij sprak dus met vergelijkingen, gegrepen uit het volle leven,
in een taal die de kinderen begrepen, vaak doorspekt met
humor en speelse ironie. Van een gedegen theoloog, die jarenlang Latijn had gestudeerd, zou men niet onmiddellijk dergelijke volkstaal verwachten. Pater Makeblyde wijdde zich in
zijn vaderstad volledig aan zijn taak. Naar het getuigenis van
zijn tijdsgenoten werd hij door zijn oversten geprezen als:
plane singularis in puerilibus catechismis. 172
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Wanneer heer Jacob Meerschaert als pastoor van de SintJans- en de Sint-Bertinusparochie ontslag nam, weten we niet
precies, maar op 16 juni 1594 werd heer Jan Bateman, kapelaan vande wet, vernoemd als pasteur provisionel voor beide
parochies. 173
Op 28 september 1594 kreeg de Sint-Janskerk tijdelijk een
eigen herder. De magistraat verwelkomde heer Nicolas Beuckere. Vermoedelijk was hij een hoogbejaarde man en kon hij
het ambt slechts enkele maanden ui toefenen. 174
Op 25 maart 1595 werd meester Gheeraerd van Hulle, voorheen pastoor van de Sint-Vedastuskerk in Menen, gepromoveerd tot pastoor van Sint-Bertinus en Sint-Jan, alsook als
deken van de christenheid. 175
De nieuwe pastoor-deken zorgde voor de nodige accommodatie voor de catechisatie. In juni 1595 liet de stad aangepaste
banken maken voor de kinderen die de zondagsschool in de
Sint-Janskerk bijwoonden. 17 6
Blijkbaar had het onderricht reeds voldoende wortel geschoten, vermits bisschop Simons op 12 augustus 1595 naar Poperinge kwam, waar hij vermoedelijk voor het eerst sinds vele
jaren het vormsel toediende. De nuchtere stadsrekeningen
vermelden enkel dat het stadsbestuur in de herberg De Wildeman op de Oude Markt een banquet aanbood, waarop de
bisschop met zijn gevolg, alsook de lokale geestelijke en
wereldlijke autoriteiten aanzaten. 177
De bisschop zal bij zijn bezoek wel het onderwerp van de
catechisatie besproken hebben, want op 30 september 1595
kocht pastoor-deken Geraerdt van Hulle verschillende boekjes voor het onderricht dat door de jezuïeten in de Sint-Janskerk verzorgden. 178
172 Dr. L. Loosen. s.
j .• o.c.. p. 19.

173 Poperinge. Stadsarchief. Stadsrekeningen 1593-1594. f" 21
v 0 • 'Item, d'/zeer Jan
Bateman, pasteur
pro1•isionel van St.
Bertins over flmelf.f
cannen 11yns hem

ghepresenteert t :::;men
festyne ghedaen het
collegie vander 1reth.
Op bil/et vanden XVI
juny 1594, 14 p. 8 s.'
174 Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekeningen 1593-1594, f" 22.
'Item dheer Nicolas
Beuckere over :::es

canen 1ryns hem ghepresenteert t :::vner
compste als áencommenden pasteur van St.
Jans. Op bil/et vanden
28 septembris, 7 p. 4

s.'. F. De Potter, o.c..
dl. 2, p. 278. Allicht
kunnen we Nicolas
Beuckere vereenzelvi-

gen met de genaamde
Nicolas de Beukele,
pastor van de St.Niklaaskerk te Veurne
in 1521 en van 1528
tot 1531. In dit geval
zou hij in 1593 minstens meer dan 90 jaar
oud geweest zijn.
175 Poperinge, Stadsarchief. Stadsrekeningen. 1594-1595. f" 23
r 0 • 'Item mr. Gheraerd
rnn Hu/Ie over :::es
cannen 11yns hem ghepresenteert t :::rnder
1relghecomp:,:te als
deken vander christen/zede ende pasteur rnn
St. Bertens ende St.
Jan deser stede. Op
bil/et vanden XXV
marty 1595. 7 p. 4 s.
176 Poperinge, Stadsarchief. Stadsrekeningen. f" 28 v 0 • 'Item
Jacques Willemt over
tmaecken van bancken
voor de krnderen in St.
Janskercke. Op bil/et
vanden Xll juny 95. /Il
p. /JIJ s.'
177 Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekeningen 1594-1595, f" 32.
'Item Anthonis Cortrl
over een banquet gh~p
resenteert mvn eenr.
Heere den bfsschop van
Ypre met :::ynen stoet
ende met hem genoot
de gheestelicke ende
andere vander stede. 12
aug. 1595. 69 p.p.'
178 Poperinge. Stadsarchief. Stadsrekeningen 1594-1595. f" 32
v 0 • '/tem mm heere
den dekene.vander
stede over diverse/ze
boucxkens bv hem
ghecocht tot. ondeniys
vande kinderen br de
Je:::uiëten in de SintJanskercke. Op bil/et
van XXX septembris
1595, VJJI p.p.'

Het ging hier vermoedelijk over het handboekje met als titel
Catechismus, dat is de christelijcke leeringhe in maniere van t
samen-sprekinghe tusschen den meester ende den discipel,
samengesteld door de jezuïet en ketterhamer Franciscus Costerus, waarvan de oudst gekende edities van 1566 en 1568
dateren, en die vermoedelijk aanvankelijk door Makeblyde
werden gebruikt.

De parochiale zondagsscholen van de Contrareformatie

Op 21 februari 1596 publiceerde de stadsmagistraat een
ordonnantie, waarbij ouders, voogden en werkgevers, de verplichting werd opgelegd hun kinderen en leerjongens naar de
zondagsschool te sturen. Verder was het aan de jeugd verboden te spelen op de marct ofte andere publycke plaetsen gedeurende den goddelicken dienst. 179 Vermoedelijk werd de
catechisatie weerom toevertrouwd aan de parochiegeestelijkheid.
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk hield Frans Senechal, zoon van
Jacob, in 1598 zondagsschool (niet verwarren met pastoor
Frans Senechal). Deze clericus had de lagere wijding ontvangen en fungeerde als subdiaken. Dat de spontane medewerking van alle ouders niet zo vanzelfsprekend was, kon heer
Frans Senechal ervaren. Hij gaf het zoontje van Willem
Scherrier, slager op de Overdam, een strenge berisping wegens
ongegronde afwezigheid op de zondagsschool. Willem die
niet vies was van een potje brandewijn, verweet de catechist
op de Nieuwe Markt voor sub-diable en slingerde hem nog
andere scheldwoorden naar het hoofd. Senechal beklaagde
zich bij de magistraat en Scherrier werd voor de schepenbank
gedaagd. Ter verdediging van haar man verklaarde de vrouw
van de slager dat de catechist haar zoontje had afgeranseld
en dat het kind naar huis was gekomen met twaelf ofte zestiene zwarte plecken op het lijf, de grootte van een stuuver. Ze
noemde Senechal een hooverdelic idioot ende niet bequame.
179

Poperinge, Stadsarchief 468, Register
van Resoluties,
1580-1619, f" 59, 21
februari 1596 en nogmaals gepubliceerd op
2 december 1610. (Zie
bijlage 30)
is Poperinge, Stadsarchief 116, Processen
1593-1599, geklapperd
door H. Vandenberghe, in:
Croonestucken, Poperinge (uitgaven Vrienden van het Archief)
nr. 13.

Deze beschuldiging van de verweerders was blijkbaar ongegrond, want na onderzoek van de feiten werd Willem Scherrier op 15 december 1598 opgeroepen om voor de vierschaar
te verschijnen, blootshoofds, niet omgord en met een kaars
van twee pond in de hand om aldaar op beide knieën God en
het burgerlijk gerecht vergiffenis te vragen. Tot zijn grote
schade en schande diende hij de kaars naar de Onze-LieveVrouwekerk dragen, ter decoratie van het H. Sacrament.
Daarenboven werd de gedaagde veroordeeld om in het koor
een beeld of voorstelling van de heylighe Moeder ende maghet
Maria te laten plaatsen voor een waarde van tien pond groten.
Voor de arme lui van de parochie diende hij twee razieren
(ongeveer 243 1) tarwe ter beschikking te stellen en tenslotte
nog de proceskosten te betalen. 180
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De catechetische publicatie van L. Makeblyde, s.j.
in een editie van 1602, nu niet enkel gericht tot jongeren
maar met nog steeds een gelijkaardige titel.

In december 1597 werd Lodewijk Makeblyde in Brussel door
aartsbisschop Mathias Hovius tot priester gewijd. In hetzelfde
jaar verscheen zijn eerste catechetische publicatie met als titel
Cort onderwys van acht oefeninghen, alle menschen seer nootsakelyck, om wel van joncx te leven ende deuchdelyck in Gods
tegenwoordicheyt te verkeeren.
Dit boekje, bestemd voor voor de aenkomende kinderen, was
zeer praktisch van opzet. Het bestond uit korte onderrichtingen en gebeden voor het opstaan, het doorbrengen van de
dag, het slapen gaan, de H. Mis, het luisteren naar Gods
woord in de preek, het rozenkransgebed, de biecht en de communie. Dit werk kunnen we allicht beschouwen als het resultaat van de bevindingen die hij tijdens de catechisatie in zijn
vaderstad opdeed. 181

181

Dr. L. Loosen, s.j.,
o.c., p. 56-57.
182 Poperinge, Stadsrekeningen, 1598-1599,
t" 29.
183 Poperinge, Stadsrekeningen 1699-1600.
'Item dheer ende meester Lodewijk Makeblyde priestere van
societeyt Ons Heeren
Jesu over thien cannen
wyns hem ghepresenteert in bekensaemheyt
van zyn debvoir ghedaen ter predicatie van
Kersdaeghe ende naervolghende heylichdaeghen. Op bi/let vanden
30 decembris 1599, XII
p.p.'
184 Gent, Universiteitsbibliotheek, Acc.
16669. In 1507 verscheen nog een (laatste?) uitgave van de
catechismus van Franciscus Costerus, te
Antwerpen, inde Plantijnsche Druckerije, by
Jan Moerentorf.
185 Titel: 'catechismus,
dat is de christelycke
leeringhe ghedeylt in
neghen en veertich
lessen voor de catholicke Jonckheyt van de
Provincie des Artschbisdoms; Achtervolghende d ordonnantie
van het Concilie Provincial ghehouden
aldaer anno 1607.
T Antwerpen by Joachim Trognesius, 1609.'

Trouw aan hun zending ontplooiden de Ieperse jezuïeten in
onze stad een succesvolle missieactiviteit. Zij predikten vooral
de trouw aan paus en religie. Trouw aan de Kerk betekende
voor hen eveneens trouw aan de Spaanse vorst, want godsdienst en politiek waren nu eenmaal innig verweven. Dergelijke staatsburgerlijke mentaliteit zullen ze ook tijdens de
catechisatie op de jeugd hebben ingeënt. Na het overlijden van
Filips II in 1598, werd een Mis voor de overleden vorst opgedragen. Twaelff schaemel kynderen met elck een torse in de
hand knielden rond de katafalk_ 182
Omstreeks Kerstdag 1599 kwam de Poperingse jezuïet naar
zijn geboortestad terug. Hij predikte er voor zijn stadsgenoten
in de Sint-Bertinuskerk en in de 0.-L.-Vrouwekerk. Bij deze
gelegenheid werd hij door het stadsbestuur met grote luister
ontvangen. 183
Acht jaar later ( 1608), toen hij professor was aan het seminarie in Gent, dacht Makeblyde nog steeds met ontroering en
heimwee aan zijn Poperingse activiteiten terug. Aan het stadsbestuur schreef hij het volgende: d affectie die ick tot uw aller
salicheyt ghedraghen hebbe, heeft mij dickwijls doen peysen,
hoe dat ick, soo verre van u-lieden wesende ende blyvende, als
ick nu ben ...
Intussen kreeg Lodewijk Makeblyde de erkenning die hij verdiende. Op de derde synode van de Mechelse Kerkprovincie
( 1607) beslist men een algemeen leerboek voor de catechisatie
te laten opstellen. 184 Voor dit werk werd hij aangesproken en
twee jaar later ( 1609) was hij klaar met de zogenaamde eerste
Mechelse catechismus, die men nog tientallen jaren in alle
scholen van het aartsbisdom als basis voor de godsdienstlessen gebruikte. 185 Ongetwijfeld gaf Makeblyde aan zijn groot
levenswerk de nodige bekendheid.

53

DEN-SCHAT
DER

CHRISTELICKER
LEERINGHE

leot bttklattngbt1.lan nm
CATtCHlSMVS

54

Vytghegheuen vóor de. Catholijdre
lonckhcyt van de prouindc des

A' R T S B I S C H 0 O M S
VAN MECHELEN

DO'or
LYDOYICVM MAK,EBLlIDE

Pricfter der Socictcy.t kfü.

". HA N

;s'p

~ 'r~vv

'.}oatJ)uû

E lt p E ]'('

~rogneflit&

M. 0 C X.

'

.

A11:t '1Iatie ~d.e PriU.iJ.e&ie,
Titelblad van de eerste catechismus
van het aartsbisdom Mechelen (1610).
Antwerpen, Ruusbroecgenootschap.

Na het overlijden van zijn vader in 1610 bezocht hij voor het
laatst zijn geboortestad. Zowel in de Sint-Bertinuskerk als in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk besteeg hij nogmaals de kansel. 186
Daarna vertrok hij als missionaris naar Delft.
186 Poperinge, Stadsarchief, Stadsrekenin-

gen 1609-1610. '/tem
Pater Ludovicus Makeblyde over acht cannen
ll'yns zyne reverentie
ghepresenteert, hebbende alhier diversche
sermoenen ghedaen,
zoo inde kercke van St.
Bertins als van Onse
Vrouwen, XI p. XII s.'

Bijlagen 187
Bijlage 1:

Fragmenten van de Ordonnantie, gegeven te Mechelen op 27
juli 1526.
Tweeden druk vanden eersten bouck der ordonnantiën, statuten,
edicten en placcaerten soo van weghen der keyserlyke ende
koninghlyke maiesteyten, als heurlieder doorlucghtighste voorsaeten, graven ende graefneden van Vlaenderen, Gent, 1639,
p. 104-106.
Mechelen, 27 hoymaent 1526,
a. Verboden an de predicanten up den precstoel voort te brynghen de opinien vande heretiquen.
b. Verboden te houdene, ofte present te zyne in eenige vergaderynge vande volcke om aldaer te spreken vande heilighe
schriften.
c. Dat de Schoolmeesters niet en instrueren ofte leeren de kinderen eenighe ghereprobeerde leerynghe: insghelycks ordonneren ende statueren wy by desen, dat de School-meesters
ende andere, die binnen onsen voorseyden lande van Vlaenderen hemlieden occuperen met ionghers te instrueren ofte leerene, van nu voortan hemlieden verdraghen hueren ionghers
ende discipelen eenighsins te instruerene ofte leerene nae de
voornomde leerynghe ende doctrine ghereprobeert ofte de
boucken boven ghenaemt, ofte andere ghelycke opinie smakende, te lesende, leerene oji exponerene in eenighe manieren.
Bijlage 6:

Ordonnantie, gegeven te Augsburg, 25 september 1550.
Tweeden druk vanden eersten bouck der ordonnantiën, o. c.,
p. 186-198.
Niemant schole te moghen houden dan gheapprobeert by den
principalen officier ende den pastor vande plaetse.
187

Hier volgen enkel
de bijlagen die bij dit
tweede deel horen.
De bijlagen die bij het
eerste deel van dit
artikel horen (nl. 2, 3,
4, 5, 7, 8, 13, 15, 16,
19, 20, 27 en 28) volgden bij dit eerste luik.
Vandaar dat de nummering van de bijlagen
niet doorlopend is.

Voorts, om te versiene dat voordan die ionghe kinderen in huere
eerste iongheyt niet qualicken en worden gheleert ende gheinstrueert, twelcke een zeer peryckkeleuse zake es, so ordonneren
wy dat voordan niemant van wat state ofte conditie hy sy, en zal
moghen openbare schole houden, om die ionghe kinderen,
knechtgens, ofte meyskens te leeren, lezen, schriven, spreken, in
wat tale dattet .sy, ten sy dat hy eerst ende alvooren gheadmitteert ende gheapprobeert sy, by den principalen officier van der
plecken ende van den prochiaen van den prochie kercke, onder
de welcke hy sa! willen resideren, ofte van den capitelen ofte
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scholasteren die daer op van oudts anschouw ende superintendencie ghehadt hebben: op de peyne van twaelf Carolus guldenen voor deerste reyse, vierentll'intigh ghelycke guldenen van de
tweede reyse ende ten eeuwigen daghen ghebannen te wordene
buyten der plaetsen vande ::.ynder residencie ende wonstede.
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Welverstaende, dat de voorseyde officiers, prochianen, scholasteren aft andere, auctoriteyt ende maght hebbende van scha/meesters te commiteren persoonen van goeden name ende fame,
ende gheensins gheruspecteert van quade leerynghe op peyne
::.ulcs op hemlieden te verhalene, indien daer inne eenigh ghebreck bevonden ware.
Dat de gheun die also gheadmitteert ende gheaprobeert ::.uilen
::.yn schole te houdene, gheen andere boucken en zullen moghen
voorlesen noch te leeren inde particuliere scholen, dan de ghene
die beteeckend ende ghedesigneert zyn, by advise ende declaratie van dien van onzer voorschreven universiteyt van Leuvene
ghedateert als boven.

Bijlage 9:
Fragment van brief van koning Filips II, voor zijn vertrek
naar Spanje, aan Graaf Egmont en aan de Raad van Vlaanderen. (Gent, 8 augustus 1559)
I.L.A. DIEGERICK, Archives d' Ypres, Documents du XV!e
siècle, 4 vols., Brugge, 1874-77, dl. III, p. 9.
. . . Et pour ce qu'il convient tenir bon soing es vil/es et places ou
f on tient escolles, dont Ie gouvernement et administration appertient aux gouverneurs et ceulx de la lay desdicts villes et places,
vous ordonnerez de nostre part aux magistratz ayans charge des
escolles susdictes de souvent visiter lesdictes escolles et avoir
soigneulx regard de n'admectre nul::. mres. d'escolle qu'ilz ne
soient noitoirement catholicques et qu'ilz tiennent la main que
lajeunesse soit bien instruicte au cathecisme que nous avons cy
devant publiés ...

Bijlage 10:
Instructie van de Raad van Vlaanderen aan de stadsmagistraat van Sint-Winoksbergen (hoogst waarschijnlijk aan alle
steden en gemeenten), op 15september1559.
E. H. DE COUSSEMAKER, Troubles religieux du XVI e
siècle dans la Flandre Maritime, 1560-1570: documents originaux, 4 vols., Brugge, De Zuttere, 1876, dl. III, p. 67.
' ... , zo zult ghylieden, volgende de begheerte ende wille vande
zelve majesteyt, nerstich toezicht ende ooghemerct nemen up de

scholen die men binnen ulieden districte es houdende, de zelve
dicwils visisterende ende toeziende dat men gheen scha/meester
en admittere noch en ghedooghe dan up rechte catholicke persoonen, gheensins ghenoteert ofte suspect van eenighe heresie
ofte dwalinghen, ende dat zy de joncheyt int faict vande religie
wel instrueren naer t uutwysen vande cathecisme ofte instructie
byder voorscreven majesteyt ghedaen prenten.'

Bijlage 11:
Verboden spelen. 25 september 1560.

Poperinge, Stadsarchief 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 89.
Gheordonneert by Bailliu, schepenen ende keurheers ende
ghestatueerd dat hem voordan niemand en vervoordere, t zy
jonck ofte oud, te caetsen, bollen, schieten met mieten, keuten
ofte eenigh ander spel te spelen, sangherien doen of voor te
stellen op marcte, straten of openbare wycken binnen de limiten
deser stede, op zondaghen of heilighdaghen, voor de hoogmisse,
mitgaders bin de zelve hoogmisse ende sermoen, op de boete van
20 s. p. van elcken persoon ende t elcken reyse dat de contrarie
ghedaen werd off andere arbitraire correctie op deghene die t
zelve versmadende, insolvent bevonden worden. Actum den 25
september 1560, ende ghepubliceert den XXIX e.

Bijlage 12:
Fragment van de brief van de regentes Margareta van Parma
aan mgr. Rythovius, bisschop van Ieper in verband met de
verplichtingen van de pastoors in onderwijsaangelegenheden.
(Brussel, 31december1561)

I.L.A. DIEGERICK, o.c., 111, p. 32 .
. . . Et pour ce que sur toutes choses est besoing de dresser bonnes
écolles, ferez bien de donner incontinent ordre par tout vostre
diocèse que !'on y face lire, par gens ydoines et de sincère religion, Ie catechisme de l'Empereur, monseigneur, approuvé par
sa Majesté, ou Ie sommaire d'icelluy dernièrement faict et mis
en lumière, en chargeant à tous maistres descolles de souvent
mener leurs enfants à l'église et sainct service divin, du moings
deulx fois la sepmaine, oultre les dimanches. Enjoignant aussy
aux curez de visiter lesdicts escolles. ...
De Bruxelles Ie dernier de décembre 1561. Signé Margarita.
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Bijlage 14:

Fragment van brief van de landvoogdes Margareta van Parma
aan de bisschop van Ieper. (1 februari 1562, n.s.)
I.L.A. DIEGERICK, o.c., III, p. 34.
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' ... de faire prendre par les pasteurs de vostre diocèse soigneulx
regard contre les sectaires et d'aller de maison en maison visiter
les paroissiens et mectre par escript les noms tant des pères et
mères de familie, que de leurs enfants, serviteurs et servantes,
les examiner et exhorter de, au quaresme prochain, aller à confesse, et à Pasques au Saint Sacrement, avec commination de
déférer à la cour spirituelle et ailleurs tous ceulx qui trois sepmaines aprèz lesdict Pasques seroyent trouvés défaillans.
Que aussy lesdicts curez eussent ung registre pour faire note des
trepaz, mariages et batesmes, et de ceulx qui viendront de nouveau en leurs paroisses ou en partiront, pour scavoir s'ils sont
party de leur sceu et avecq vcertification et tesmoignaiges de
leur conduicte, vie et conversation, en tenant aufaict de ladicte
certification Ie soing s'ils ont vescu catholiquement ou non ... '

Bijlage 17:

Acte de modération des placcards exhibé par Ie comte
d'Egmond aux Etats de Flandre, Gent, 11 mei 1566. (Fragment)
I.L.A. DIEGERICK, o.c., III, p. 47, p. 66-67.
Davantage pour pourveoir à ce que les josnes enfantz de leur
première josnesse ne soient mal instruictz et indoctrinez, qu'est
chose fort dangereuse, nous ordonnans que doresenavant nul, de
que/que estat ou condition qu'il soit, pourra tenir escole qublicquement pour apprendre les josnes enfantz masles ou femelles
à lire, escripre, par/er en que/que langaige que ce soit, qu'il ne
soit admis et approuvé par !'officier principal du lieu et du curé
de l'esglise parochilale qoubz laquelle il voudra résider, ou des
chapitres ou escolastres quy sur ce d'anchienneté ont eu Ie reard
de superintendance, sur la paine de douze carolus pour la première fois, vingt-quatre semblables carolus pour la secondefois
et d'estre banny du lieu de sa résidence à toujours; bien entendu
que lesdicts officier, curez et escolastres d'escoles prendront bon
regard d'y commectre gens de bonne fame et nullement suspectz
de mauvaise doctrine, à paine de s'en prendre à eulx sy faulte
en fust trouvée.
Aussy les maistres ne pourront lire et apprendre esdictes escoles
aulcuns livres que ceulx quy seront désignez par l'advis et délibération desdicts de nostre université de Louvanin comme dessus.

Bijlage 18:

Fragment van de brief van de regentes Margareta van Parma
aan Graaf Egmont. (Brussel, 14 december 1566).
I.L.A. DIEGERICK, o.c., III, p. 226 .
. . . Et touchant les escoles commanderez auditcts officiers et
magistratz que prins avecq eulx gens de bien, catholiques et
qualifiez, ilz ayent incontinent à visister les escolles, tant
publicques que secrètes, pour veoir et s'informer diligamment de
la qualité des maistres descolles et quelles choses ilz enseignent.
Et s'ilz trouvent qu'ilz soyent sectaires ou enseignent erreurs
audicts enfans, leur interdiront, à peine de fustigation et banissement, de plus s'en mes/er, et au dernier supplice en cas qu'ilz
récidivent. ...

Bijlage 21:

Verboden spelen. 29 september 1568.
Poperinge, Stadsarchief 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f" 151 r 0 en v0 •
J. OPDEDRINCK, Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XV!e eeuw of de Geuzentijd, Brugge, 1898,
p. 167 .

. . . verbiedende eenyghelic ... te spe/ene met teerlynghen ende
andere tryffelspele, op de boete van JIJ ponden parisis, welcke
boete men verhaelen zal, in ghevalle van onderjaerighe kynderen
op vaeders , moeders, vooghden ofte vrauwen waeronder de
onbejaerde kynderen staende zyn.

Bijlage 22:

Instructies in verband met de zondagsscholen, van Martinus
Rythovius, bisschop van Ieper in 'Dat Fondament der Jongers',
op 1 mei 1570. (RUG, R. 614)
Martinus byder gratien Gods Bisschop van Ypre, alle Regierders
derf Sondaechscher Scholen binnen onsen Bisdom, Saluyt.
Naer dat den goeden voortganck der Sondaechscher Scholen,
onlancx ghestelt in onsen Bisdomme, ende het ghetuygenisse
der Pas toren (die soa inder biechte, soa in ander ondersouck)
bevinden wat vruchten dat daer wt gheresen zyn, gheven ons een
seker hope van meerder profijt, indien noch wat breeder verclaertt wierden die principale Artijckelen vander Christen Religie. Waar toe ons goet ghedocht heeft een Boecxken, ghenaemt
het Fondament der Jonghers eertyts vergadert by den geleerden
ende devoten Heere M. Jaspar Kers-avant, Priestere. Het
welcke hier een weynich ghecort ende gevoecht ten profijte der
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se/ver scholen, sa! moghen seer bequamelyck den Jonghers voorghehouden \\"orden, als wat breeder uutlegghende die selve leeringlze die in ander boecxken der voornoemder scholen carter
begrepen staen. Ende sa! moghen den Jonghers dienen, niet
alleen in onderwijs, soa wel by hem se/ven als inder Scholen,
maer oock om bet te verstaen die Sermoenen, ende Predicatien
die tgheheel Jaer inder Kercken ghedaen worden, Sonderlinghen
indien de Pastooren ende ander Predicanten, huerlieder Sermoenen daer nae voeghen, het 1relcke met groote vervoorderin
der Christelicker Religien gheschieden sa/.
Ende daerom hebben 11y willen vermanen, ende vermanen by
desen, allen onsen Dekens vander Kerstenheyt, dat zy in allen
haer visitatien scherpelycke daer op mercken, of men in der Sondaechscher Scholen dit selve Boecxken leeft, ende leert. Ende
oock ondersoecken oft die Pastoren haerlieder sermoenen daer
naer voeghen. Ende indien zy de contrarie bevinden, ons daer af
het rappoort doen, om daer in te voorsien so tbehooren sa!.
!Ypre desen 1 May int iaer 1570, naer Paesschen.
By laste van mynen Eer. Heer den bisschop van Ypre.
P Steensel

Bijlage 23:

Verboden spelen en sluiting van herbergen tijdens de goddelijke dienst. 10 oktober 1570.
Poperinge, Stadsarchief 467, Register van Resoluties,
1536-1573, f' 177 en 178.
Verbod van spel ende onghestichtigheyd op zondaeghen.
Enne omme te voorsiene jeghens alle quade, onbehoorlycke ende
onghestichtighe zeden, handelynghen, spel, drinckerie ende
dierghelycke, met onghereghelde maniere van doene, te tyde
vande kerckelycke diensten ende predicatien, enne omme in
plaetse van die, de zelve goddelycke dienste met zyne teghen1roordigheit te vermeerderen, reverentie ende ghestichtigheyt te
verschierene, hebben den Heere, de burghemeesters, schepenen
ende raden gheordonneert ende ghedecreteerd mitsdesen, conforme zekere andere edicte s Coninks, onzen gheduchtighen
heere, dat nyemant van wat staete, qualiteyt ofte conditie hy sy,
hem en vervoordere ofte bestae, eenighe maeltyden te houdene,
handelynghe ofte negociatie van coopmanschap te makene ofte
contracterende binnen kercke, capelle ofte ghewyde plaetse ofte
daerbuuten te 1randelen up zondaeghen ofte heylighdaeghen
rond de kercke ofte spel aldaer te doene als caetsen, hollen ofte
dierghelycke, nyet toestaende te houdene clappinghen ofte vergaderinghen up de marckte, straete, wycke, ofte andere plaetse,
secrete ofte openhaer te houdene, herherghe, caharette ofte
taverne te frequenteren, daerinne te dryncken, sitten ofte spelen,
up zondaeghen ende heilighdaeghen, ten tyde ende binnen de
predicatie ende Goddelycke dienst: als mettene, ghetyde, hoog-

hemesse, vespere ende !off, op de boete van 6 p.p. elck persoon,
telckens ende zo dickmael yemant bevonden wert int voorschrevene ende elck poinct byzonder achterhaelt, ende in herberghen
ofte tavernen de weerd zal hebben t dobbele.
Ordonneren voorts alle herbergiers ende taverniers binnen de
zelve tyde van prdicatie ende kerckelicken dienste, heurlieden herberghen ende tavernen te sluutene, heurlieden vaetkens in te houdene ende nyemant ta admetterene noch in te laetene, dan vremde
ende reyzende lieden, omme te eten enne te dryncken eene tamelycken tydt ende zonder te laeten bedryfven eenighe ongheregheltheyd ofte acte van dronckenschap up ghelycken dobbelen boete,
zullende gheappiqiert werden in drie deelen, 113 ten profyte vanden aerme, 113 an officier en 113 ten profytte van den bryngher.

Bijlage 24:
Verboden spelen: 22 april 1571.

Poperinge, Stadsarchief 467, register van Resoluties,
1536-1573, f" 182. (verdwenen)

J. OPDEDRINCK, o.c., p. 130 .
. . . alle kynders te spelen in kercke, capelle, kerckhove ofte
andere ghewyde plaetse, op boete van 7 schellingen parisis voor
de ouders ofte meesters ende kynders gheleid te werdene ter
discretie van weth ...
. . . spelen om grooten ghelde tot heurlieder selfsbederffenesse
ende qualickvaeren, zonderlinghe met de spele in pitte, twelcke
zy noemen de mockepit.

Bijlage 25:
Fragment van de brief van de landvoogd Louis de Requesens
aan de bisschoppen van het Rijk, in verband met het aanstellen
van bevoegde pastoors en onderwijzers. (22 januari 1573).

I.L.A. DIEGERICK, o.c., IV, p. 295.
Révérend Père en Dieu, ...
. . . que aussy routes les églises et paroisses soient bien pourveues
de bons curez et pasteurs irrépréhensibles en leur conversation
et doctrine, et que Ie sainct service divin soit bien et révéremment administré comme il appartient, tenant la main que Ie
peuple y frequente ainsy qu 'il convient, et que faictes les visites
et diligences qu'il sant requises. Aussi que les maistres descolles
soient de bonne et sincère doctrine ...
En somme que Ie St. Consile de Trente, soit practiqué et observé
en votre diocèse, ...
d Anvers, Ie XX jour de janvier 1573.
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Bijlage 26:
Jongens en meisjes die geen dagschool volgen, moeten op zondagen en heiligdagen de zondagsschool bijwonen.

Poperinge, Stadsarchief 467, Register van Resoluties,
1536-1573, F 198 (14 mei 1573), (verdwenen).

J. OPDEDRINCK, o.c., p. 129.
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Statueren ende bevelen Heer ende Wet. wel stervkelycke ende met
goede expressie dat alle insetene deser stede ende heerlickhede
buuten ende binnen, gauderende van distributie van aerme ende
onderhoudt by de stede, disch ende gastl1Uuze voortaen alle zondaeghe ende heylichdaeghe zenden heurlieder kinderen zoo wel
meyskens als knechtkens ter voorseyde scoole op pene van te verbuerene ende verliesen heurlieder voorseyden onderhoudt ende
voorts daertoe bedwonghen t zyne by middele van just ic ie.
Lastende voorts alle de ghone die eenighe kinderen houden ten
laste van stede, disch ende gasthuuse, boven de vyff jaren oud,
t zy knechtkens ofte meyskens, de zelve kinderen continuelick
te zendene ter voorseyde scoole omme ondenvesen te zyne zoo
voorseyt es ende by middele de kinderen te houden van straet,
rJffelynghe ende spelt welcke de kinderen van joncx bryngt tot
verleedschap ende bederfvenesse.
Lasten by deze expresselick de meester ghegangueert der voorseyde scoole te houden ghoede rolle van alle kinderen ter scoole
commende, ... ende voorts de ghoede ende neerstighe kinderen
te tregneren met discrete zoetigheyt ende traeghe, wederspoorighe ofte quaed1rillighe met straffen vande roede, verbiedende
eendyghelicke, omme de zelve straffe, huerlieder kinderen aff te
houdene, de meesteren te iniurieeren ofte qualick toe te spreken
op pene ende verbande als boven ende voorts op correctie ter
deliberatie van wet.14meye1573.

Bijlage 29:
Stedelijke ordonnantie van 1juni1590, waarbij de bevolking
wordt aangemaand de zondagsmis bij te wonen.

Poperinge, Stadsarchief 468, Register van Resoluties,
1580-1619, F 35 r 0 en v0 •
Gheconsideert by den heere, burgemeesters, schepenen ende meden deser stede van Poperinghe, de cleene gheneghentheden die
men bemerckt in t gemeente totter frequentatie vanden kerckelicke diensten, zonderlynghe op hooghdaeghen, zondaeghen
ende heilighdaeghen, die een groot deel vanden volcke niet en
onderhoudt met zulcken devotie, eere ende ghehoorzaemheyt,
als naer de ghebooden ons Heeren Godt almachtig, ordonnantien van onse moedere die heylighe, catholicque Kercke ende
placaten s Conincx ons Heeren; ter groote ontstichtynghe vande

ghoede ende godsvruchtighe lieden ende waerdeure men lichtelick zoude venvecken de gramschap ons voorseyde Heeren Godts
in desen benauden ende oproerighen tydt van oorloghen, tweedrachten ende ketterien; daertoe ghehadt hebbende ghoede ende
vruchtbarighe vermaen van eenverdighen heere ende gheestelicken Vadere, myn heere den bisschop van Ypre ende pasteuren
vande prochiekercken deser stede. ...

Bijlage 30:

De ouders behoorden hun kinderen naar de kerk te zenden
om de zondagsschool bij te wonen. (21 februari 1596 en
nogmaals gepubliceerd op 2 december 1610).
Poperinge, Stadsarchief 468, Register van Resoluties,
1580-1629, f' 59 r 0 •
Lasten voortan ende bevelen wel expresselick alle vaeders,
moeders, vooghden, meesters ende vrauwen, hebbende kinderen, weezen, cnechten, dienstbooden heurlieden te zenden ter
kercke ende goddelycke diensten metsgaders te zenden
schoole ende catechisatie comen alle zondaghe zal onderhouden of onderwezen te zyne, .. . onsere heyllighe kersten gheloove danoff ende vreeze Gods op peine van alle de faulten
by hemlieden te verantwoorden.
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Arthur Merghelynck
100 jaar geleden overleden

PIETER DONCHE
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De genealoog, oudheidkundige en restaurator van bouwkundig erfgoed Arthur Merghelynck overleed dit jaar precies 100
jaar geleden. Dit wordt deze zomer passend herdacht met
tentoonstellingen aan hem gewijd in het kasteel Beauvoorde
(Wulveringem-Veurne) en het Hotel-Museum Merghelynck
(leper). Er verschijnt ook een themanummer van Openbaar
Kunstbezit, waarin vooral zijn beide historische woonsteden
belicht worden en een tentoonstellingscatalogus Arthur Merghelynck, de passies van een edelman met diepgaandere artikelen over zijn persoon en zijn fonds. Zijn bijdrage in de
ontsluiting van historische bronnen, van belang voor de genealogie van families uit westelijk West-Vlaanderen kan nauwelijks overschat worden.

Arthur Merghelynck
(Ieper, 9 maart 1853- Ieper, 14 juli 1908)

Jonker Arthur Merghelynck werd geboren te Ieper op 9 maart
1853 als zoon van Leopold Merghelynck, schepen van Ieper
en Elisa Carton, dochter van een oud-burgemeester. Zijn
rechtstreekse voorvaders waren toen al sinds meerdere generaties actief in het stadsbestuur of in stedelijke instellingen
van Ieper. De verankering van de familie Merghelynck met
de stad Ieper, was, sinds zij er in 1502 vanuit het Noord-Franse
Saint-Georges (tussen Bourbourg en Duinkerke) in ingewe-

ken waren, met elke generatie sterker geworden. Joris Merghelynck was een lakenhandelaar toen hij in 1502 te Ieper een
poorteres van de stad huwde en daardoor ook voor zichzelf
het poorterschap verwierf. Hij overleed er in 1518. De volgende drie generaties waren tingieters en zij vervulden in hun
ambacht ook de rol van verificateurs. In de 5<le generatie was
Jan Merghelynck (1612-1674) brouwer in de brouwerijen
Sint-Arnold en de Groene Hoed te Ieper.
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Vermoedelijk deed Jan goede zaken want zijn beide zonen
konden studeren: de oudste werd priester en kanunnik van de
Ieperse Sint-Maartenskathedraal, de jongste licentiaat in de
rechten, advocaat in het Parlement van Vlaanderen te Doornik, in 1699 koninklijk raadsheer in het baljuwgerecht (Bailliage et Siège Royal) van Westelijk Vlaanderen te Ieper en
vanaf 1704 in het dan nieuw opgerichte gerechtshof Siège
Présidial. (De kasselrij Ieper was samen met andere delen van
Vlaanderen van 1678 tot 1713 aangehecht bij Frankrijk).
Tegelijk bouwde hij ook een loopbaan uit in het stadsbestuur.
Met hem was de sociale opgang van de familie Merghelynck
in een hogere versnelling ingezet. Vanaf het einde van de l 7de
eeuw treft men de Merghelyncks - voortaan ook bijna steeds
licentiaten in de rechten - aan als raadslid, schepen, schatbewaarder of in andere bestuursfuncties van de stad.
Op het einde van de l 8de eeuw bereikte de sociale opgang een
nieuw hoogtepunt: François Ignace Merghelynck ( 1744-1795),
erfachtig schatbewaarder van Ieper en hoogbaljuw van stad
en graafschap Mesen, werd in 1773 in de adelstand verheven.
Zijn nieuw verworven status was aanleiding om een jaar later
drie huizen aan te kopen, deze af te breken en er een grote en
zeer stijlvolle herenwoning te doen optrekken, het huidige
Hotel-Museum Merghelynck.
Zijn kleinzoon Leopold (1819-1866, de vader van Arthur)
werd in 1861 gemeenteraadslid en in 1862 schepen van de
stad. Hij overleed vrij jong als schepen in functie op 47-jarige
leeftijd. Hij liet twee zonen na. De oudste, Ferdinand
(1845-1917) werd doctor in de rechten en de politieke en
administratieve wetenschappen, was een tijd advocaat te
Brussel, van 1876 tot 1915 provincieraadslid van West-Vlaanderen en in 1879 arrondissementscommissaris van Ieper.
Zijn acht jaar jongere broer Arthur koos een geheel andere
loopbaan. Op 18-jarige leeftijd was hij met de genealogie in
aanraking gekomen, wat weldra uitgroeide tot een grote passie, gedoubleerd met een al even grote passie als oudheidkundige. Als een gefortuneerd man had hij geen beroepsinkomen
nodig om te kunnen leven en hij wijdde zich dan ook geheel
aan zijn passies. Al in 1877 publiceerde hij, op 24-jarige leeftijd i.s.m. Hector van den Brande een boek in twee delen:
Recueil de généalogies inédites de Flandre.
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Kasteel Beauvoorde (Wulveringem-Veurne, 1591-1617)

Hotel Merghelynck (Ieper, 1774-76)

Twee jaar eerder, op amper 22-jarige leeftijd had hij het vervallen kasteel Beauvoorde te Wulveringem aangekocht. Hij
begon meteen met de restauratie. Hij stoffeerde het ook overvloedig met allerlei kunstvoorwerpen om de sfeer van een
adellijke woonst uit de l 7de eeuw te reconstrueren.
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Toen in 1892 het grote Hotel te Ieper dat zijn overgrootvader
François had gebouwd, te koop werd gesteld, kocht hij het
meteen aan. Hij richtte het in als een museum van l 8de_eeuwse
architectuur en woninginrichting, dat ook door het publiek
kon bezocht worden.
Voor de inrichting en meubilering van deze beide historische
woonsteden liet hij zich in zijn aankopen deskundig adviseren
door erudiete kenners.
Het succes van zijn genealogische publicatie Recueil ... had
bij hem het idee doen groeien om een handschriftenfonds
samen te stellen dat alle informatie uit genealogische bronnen
met betrekking tot de oude families uit de kasselrijen Veurne
en Ieper en aangrenzende streken zou omvatten. Hij besteedde
er 18 jaar van zijn leven aan, werkend zonder ophouden. Vele
honderdduizenden akten uit archieven van openbare instellingen (poorterij, wezerij, rekeningen van stad- en kasselrijbesturen, feodale instellingen), notariaat, tellingen, archieven
van gilden, wateringen, kloosters, broederschappen, kapittels,
hospitalen enz ... werden ontleed en opgetekend in zijn handschriften. Daarnaast vonden ook verzamelingen van grafschriften, genealogieën, historische kronieken, originele
buitenpoorterboeken en allerlei oude familiepapieren die hij
had verzameld een plaats in zijn fonds. Veel aandacht
besteedde hij ook aan de ontsluiting van zijn massa's ontledingen door middel van voorbeeldig opgestelde alfabetische
naamtafels. Een lijvige inventaris werd gepubliceerd in
1896-97.
Hij was ook archivaris van de steden Veurne ( 1888-1897) en
leper ( 1892-1897). Vanaf 1892 was hij lid van de Conseil
Héraldique de Belgique. In 1894 verscheen een eerste monografie over het Hotel Merghelynck op zeer kleine oplage, met
vooral foto's van hoge kwaliteit en op groot formaat. In 1900
verscheen een nieuwe, veel gedetailleerder studie op klein formaat maar op grote oplage, om tegemoet te komen aan de
vraag van de vele bezoekers. In 1900-01 publiceerde hij een
zeer uitgebreide beschrijving van het kasteel Beauvoorde met
ruime aandacht voor de families die er gewoond hadden van
de l 5de eeuw tot 1900.
Hij huwde in 1895, op 42-jarige leeftijd met de 29-jarige Juliana Flyps, dochter van een kleine landbouwer. Dit huwelijk
buiten zijn stand werd hem door zijn familieleden en de

Ieperse upper class niet in dank afgenomen. Zij hadden geen
kinderen.
Vanaf 1901 leed hij aan een oogkwaal die hem steeds meer
hinderde in zijn activiteiten. Hij overleed op 14 juli 1908. Zijn
echtgenote bleef nog 33 jaar de douairière van Beauvoorde
tot aan haar overlijden in 1941. Bij testament had Arthur
Merghelynck het kasteel Beauvoorde en het Hotel Merghelynck gelegateerd aan de Belgische Staat ten einde het ter
beschikking te stellen aan resp. de Koninklijke Vlaamse Academie en de Académie Royale Française. Zijn genealogisch
fonds schonk hij aan de Koninklijke Bibliotheek. Het vormt
er in de afdeling handschriften het Fonds Merghelynck, een
onuitputtelijke goudmijn voor genealogische gegevens van
families uit westelijk West-Vlaanderen en aangrenzende
gebieden.
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De volkstelling van Langemark
anno 1615

ARNOLD PRENEEL
71

Ten behoeve van een accurate inning van het maalderijrecht,
dat bij decreet van 19 september 1614 kon worden afgekocht
a rato van 3 stuivers (reeds op 30 mei 1615 6 stuivers) per zak
per seizoen (d.i. per 1 mei en per 1 november) en per persoon
ouder dan 6 jaar, werden volkstellingen gehouden. Deze tellingen zijn dus per definitie onvolledig.
Voor Langemark, het grootste dorp van het Ieperse platteland, deden zich bovendien een paar bijzonderheden voor. De
heerlijkheid Cleven 1 contribueerde met Roeselare en maakte
dus het voorwerp uit van een afzonderlijke recensie, die we
(nog) niet hebben teruggevonden. Daarnaast bevat de telling
van Langemark steeds de inwoners van de heerlijkheid Corvere in Merkem, vermits deze wel met Langemark contribueerde. De onderstaande analyse heeft betrekking op
Langemark zonder Cleven en zonder Corvere in Merkem.

1. De gezinssamenstelling en de evolutie van aantal inwoners
GEZINSSAMENSTELLING
Aantal personen/gezin

1610
1615/1
1615/2

1 2 3 4 5: 6: 7:
1 12 25 24 29: 39; 27:
0 45 59 51 42: 26: 29:
1 63 67 57 39i 26: 29:

1 Komt grosso modo
overeen met het
gehucht Sint-Juliaan.
2
J. Decaestecker, De

bevolking van Langemark in het begin van
de 17de eeu11', samenstelling en herkomst,

in: Westhoek. Genealogisch jaarboek IV.
Dikkebus, 1987,
p. 65-125.

8:
28:
11:
11:

9:
21:
4:
4:

10: 11: 12: 13i 14i 15i 17
12: 4: 3; 1: 1: o: 1
4: 1: o: o: o: 1: 0
3: o: o: o: o: 1: 0

Aantal Totaal
gezinnen

228
273
301

1.421
1.230
1.279

Aantal
pers./
gezin
6,23
4,51
4,25

Volgens het status animarum van 16102 telde Langemark
(zonder Cleven) 1.421 inwoners, verdeeld over 228 gezinnen,
zijnde gemiddeld 6,23 personen per gezin.
Per 1 mei 1615 telde men 1.230 contribuanten verdeeld over
273 gezinnen. Per 1november1615 waren er 1.279 contribuanten verdeeld over 301 gezinnen. Indien hetzelfde gemiddelde per gezin als in 1610 zou gehaald worden dan telde
Langemark per 1 mei 1615 circa 1.700 inwoners en per 1

november 1615 circa 1.875 inwoners. De bevolking zou alsdan
in vijf jaar tijd met 20 à 30 % zijn toegenomen.
In elk geval is de toename van het aantal inwoners van 1610
tot 1615 het resultaat van twee krachtlijnen. Enerzijds is er de
toename van het aantal gezinnen met quasi 20% voor het
eerste seizoen van 1615 en met 32 % voor het tweede seizoen
van 1615. Anderzijds is de gezinssamenstelling in belangrijke
mate veranderd ten voordele van de kleinere gezinnen, met 2,
3 en 4 leden.
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We stellen dan ook dat de bevolking van Langemark op vijf
jaar tijd, van 1610 tot 1615, met grosso modo 25 % is toegenomen. Die toename is wellicht exclusief het resultaat van
immigratie. Bovendien stellen we ons de vraag of deze toename normatief is voor de gehele kasselrij van Ieper ? Een
analoge vergelijking voor de dorpen waarvan nog een status
animarum van 1610 werd gepubliceerd, met name Boezinge 3
en Wijtschate4, zou hierin enig licht kunnen brengen.
Tenslotte werd voor het tweede seizoen het aantal armen vermeld. Slechts 37 personen (bijna 3 %), verdeeld over 12 gezinnen (bijna 4 %) werden als onbemiddeld opgegeven.

2. De gezinsstructuur

1610
1615/1
1615/2

GEZINSSTRUCTUUR
Beide ! Eén v.d. ! Alleen- i Kinderen!: Knech- !: Mei- !: Familie- Andere Totaal
ouders ! ouders i staanden i
ten
den
leden
inwoners
440
8
2
807
96
68
1.421
514
1.230
4
16
0
501
109
76
10
560
20
1
507
101
77
9
4
1.279

Opvallend is het gering aantal weduwnaars, weduwen en
alleenstaanden. Zij bereiken niet eens 1 % van de bevolking.
In 1610 was het aantal kinderen per gezin 3,54. Per 1 november 1615 waren er 1,69 kinderen boven de zes jaar. Indien de
bevolkingstoename aan de vooropgestelde 25 % beantwoordt
zou de kinderlast met 320 eenheden zijn toegenomen en zou
het gemiddelde aantal kinderen per gezin alsdan 2,75 zijn.
Tenslotte daalde het dienstpersoneel (knechten en meiden)
per gezin op vijf jaar tijd met 17 %, van gemiddeld 0, 72 per
gezin in 1610 tot gemiddeld 0,60 per gezin in het tweede seizoen van 1615.

3

N. Boussemaere en

K. Papin, Status animarum Boe:::inge
1610-1611, s.I., 1995.
4 J. Beun, De 11·ederbevolking van Wijtschate
door 1mlen na de godsdiensttroebelen ( 15 70
- 1610), in: Westhoek,
""jg 14 (1998), p. 87

- 123.

Het document 5:
(f" 1r 0 )

[(In margine:) Ghe(re)collee(rt den X)VJen decembre 1615 ten
effecte van te ghenieten vande redemptie van t'molage voor
t'saisoen inghegaen den Jen novembre (1615) laest(leden),
volghende t'iteratif consent ende last van haere hoochheden,
ende dat ter presentie van mynen (heere) van Westhove, bailliu, ende dheer Joos VERFAILLE, schepen der Sale ende
(Casselrye) van Ipre]
(!) Guilliame DE PUUDT heeft Paulyne VERSTRAETE,

(huusvrauwe), ende hebben tsamen Paulyne, Guilliame, Elisabeth, Jan, Catheryne ende Anthuenis, kynderen, metgaders
Jacob, Thomaes, Hans, Cornelis, Coppen ende Pieryne (ende)
Magdaleene . . . 15
(2) Mailliaert BOSSAERT heeft Annekin, (huusvrauwe),
ende tsamen Catheryne ende Maelkin, kynderen, ende Peryne,
htterlierk11 moedere ... 5 [4]
(3) Catheryne, weduwe van Pieter DE ROY, heeft Pieter, haeren zone ... 2
(4) Ghelein STAESENheeft Magdaleene, huusvrauwe, ende
tsamen G( .... " kyndt) ... 3 [2]
(5) Jan DE BUYSERE heeft Magdaleene ende Joossyne voor
maerten, ( ..... ende) Hans, knaepen ... 5 [3]
(6) Michiel CORNELIS heeft Dionyse, huusvrauwe ... 2
(7) Clays VUULSTEKE heeft Catheryne, huusvrauwe, ende

tsamen Gheerardt, Hans, Catheryne, Joossyne (ende) Jacquemyne, (kynderen) ... 7
(8) Jan VAN DAMME heeft Pieryne sPUUDTS, (huusvrauwe,
ende) hebben Simoen, Ollivier, Pieryne, kynderen ... 5
5 Brugge, Rijksarchief,
Aanwinsten, nr.
4 I 90W. Deze telling
heeft geen prohemie
vermits het een kopie
is, maar is wel degelijk
deze van het eerste
seizoen van 1615,
aangevuld met de
wijzigingen i.v.m. het
tweede seizoen van
1615.Tussen [... ]de
notities i.v.m. het
tweede seizoen van
1615.

(9) Jacob VAN EECKE heeft Catheryne, (huusvrauwe), ende
tsamen Maykin, Cornelis [obijt], Jacob, Jan, Andries, Charles,
kynderen, ende Jacqttemyne [wech] ende Proone, maert(en) ...
10 [8]
(10) Gheleyn DE WOORM DE HOORNE heeft Annekin,
huusvrauwe, ende tsamen Hans, kyndt, Robert ende Catheryne,
maerten (sic) ... 5
(11) Martin VAN DAMME heeft Jacquemyne, huusvrauwe,
ende tsamen Jannekin, maerte ... 3
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(12) Bauldewin CLAYS heeft Marie voor huusvrau1re ende
Clays, knaepe ... 3
(13) Marcx DE \\'OORM DE HOORNE heeft Paesschyne
voor huusvrauwe ende tsamen Catheryn(e) (ende) Jossyne,
(kynderen) ... 4 [3]
(14) Fransois CLAYS heeft Anne, huusvrauwe, ende tsamen
Charles, knaepe ende Jaene, maerte ... 4
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(15) Thomaes VAN THUNE heeft Jossynkin, huusvrauwe,
hebben Joryne voor maer(te) ... 3
(16) Lievin DEL BARE heeft Janekin, huusvrauwe, hebben
Hans, knaepe ... 3
(17) Paesschier VERHULST heeft Proone, huusvrauwe, ende
tsamen Maykin, Jan, Dieryck ende Kaerle, kynderen ... 6
(18) Mailliaert LAUWERS heeft Lievyne, huusvrauwe, ende
Clays voor knaepe ... 3

[(274) Philips OOGHE, syn wyf, ende een knaepken ... 3]
[(275) Jacques CRABBE, syn wyf, ende dry kynderen ... 5]
(f" lv 0 )

( 19) Lauwers BEHAEGHELE heeft Joossyne, huusvrauwe,
ende tsamen Jan, zone ... 3 [4]

(20) Boudewijn DE SMET heeft Paesschyne, huusvrauwe,
ende hebben Jacob ende Janekin, kynderen, ende Boudewin
ende Anne, maerte ende Fransois, knaepe ... 7
(21) Leynaert VAN DAMME heeft Maykin, huusvrauwe,
ende tsamen Boudewy(n), zone, knaepe: Hans, ende Maye
voor maerte, [(ende) een knape] ... 5 [6]

(22) Andries CARPENTIER heeft Anthoinette, huusvrauwe,
ende tsamen Anthoine, Godelieve, Anthoinette, Pieren (ende)
Waltre, (kynderen) ... 6 [(7)]
(23) Jooris BECQUART heeft Fransyne, huusvrauwe, ende
tsamen Pieter (ende) Maykin, (kynderen) ... 4
(24) Jooris CAUWE heeft Pieryne voor huusvrauwe ende tsa-

men Kaerle, Jooryne, Jan, Pieryne, Jannekin, Jooris ende~
syne, Maykin, (kynderen) ... 8

(25) Jan DAYSENCOURT heeft Catheryne, huusvrauwe ...

(2)

(26) Jan BRAEM heeft Maykin, huusvrauwe, ende hebben
Maykin, maerte ... (3)
(27) Gillis HILLE heeft Catheryne, huusvrauwe, ende tsamen
Anthuenis, Gillis ende Catheryne, kynderen, ende Woulter,
knaepe, ende Mechelyne, maerte ... (7)
(28) Mailliaert AVELOOS heeft Fransyne, huusvrauwe, ende
tsamen Mailliaert, zone ... 3
(29) Joos MINNE heeft Janekin, huusvrauwe, ende tsamen
Fransois ende Christyne, ghehuwet 6, metgaders Joos, Lioen
ende Joossyne, kynderen ... 7
(30) Gheerardt DU FOURREAU heeft Catheryne, huusvrauwe, ende tsamen Gheerardt ende Jannekin, kynderen ".
4
(31) Jan PORQUIER heeft Catheryne, huusvrauwe, ende tsamen Catheryne, Maykin, Jan ende Lucx, (kynderen) ende
Charles, huerlieden vadere ... 6
(32) Adriaen VAN SAVELE heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben tsamen Pieter, Christiaen, Maykin ende Jacques,
kynderen, twee knaepen (ende) een maerte ". 9
(33) Jan DE BURCHGRAVE heeft Joossyne voor huusvrauwe
ende tsamen Jacquemyne, Pauwels, Catheryne, Jan ende Joos,
kynderen ... 7
(34) Lievin DE YOS [<loot] heeft Barbere, (huusvrauwe), ende
hebben Maryn, (kyndt) ende de maerte ... 4 [(3)]
(35) Jan VERFAILLE heeft Christyne, huusvrauwe, ende tsamen Claere, Scholastica, Jooris, Maryn, kynderen, ende
Michiel, Balten, Lievin, knaepe(n), ende Maykin, de maerte
". 10
(36) Guilliame NASSCHAERT heeft Janekin voor huusvrauwe, ende tsamen Joorynkin ende Pieter, (kynderen) ... 4
(37) Adriaen DE GRAVE heeft Jannekin voor huusvrauwe,
ende hebben Jannekin, filiam ... 3
(38) Guilliame DE BLONDE heeft Maykin, huusvrauwe, ende
hebben Sim oen ende Cathelyne, kynderen ... 4
(39) Joos DE SNICK heeft Maykin, dhuusvrauwe ... 2
6 Vermoedelijk zoon
en schoondochter.

(40) Andries SMAGGHE heeft Pieryne, huusvrauwe, ende
hebben Pieter ende Jannekin, (kynderen) ... 4
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[(276) Charles DE GRAVE (ende) syn wyf ... 2]
[(In margine:) Arme lieden]
[(277) Simon DE VILé ende syn wyf ... 2]
[(In margine:) Arme lieden]
(f" 2r 0 )

(41) Jacques DE WITTE heeft Marguerite, (huusvrauwe),
ende hebben Maykin (voor m)aer(te) ... 3
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(42) Jan TRAETSAERT heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Pieter, knaepe, ende Catheryne ende M ... , (maerten)
... 5
(43) Mahieu DE PUUDT heeft Elisabeth, (huusvrauwe), ende
hebben Maykin, maerte ... 3
(44) Fransois DARIS heeft Proone, (huusvrauwe), ende hebben Proontgin, Matheux, S ... , (kynderen) [(ende) noch een
kint] ... 5 [(6)]
(45) Martin GHESQUIERE heeft Maykin, (huusvrauwe)
... 2
(46) Christiaen DE GRENDELE heeft Martynkin, (huusvrauwe), ende hebben Maykin, (kindt) ... 3
(47) Pieter GLORIE heeft Maykin, (huusvrauwe), ende hebben Catheryne, Joossyne, Jacquemy(ne), Jacques, kynderen,
[ende noch Pierken] ... (6) [(7)]
(48) Jan HALEWYN heeft Catheryne, (huusvrauwe), ende
hebben Jaentgin, (kyndt) ... 3
(49) Lampsin VAN NIEUKERCKE heeft Paesschyne (huusvrauwe, ende) hebben Pau, zone, Lau, knaepe, ende Catheryne,
maerte ... 6 (sic, 5) [5]
(50) Jan MUENYNCK heeft Janekin, (huusvrauwe), ende
hebben Jan, Pau, Maykin, Mahieu (?),Cornelis ende Jacques,
kynderen ... 8
(51) Anthuenis DE LA RUE heeft Willemyne, (huusvrauwe),
ende hebben Catheryne, Anthuenis (ende) Maykin, kynderen
... 5
(52) Nicolas CUFAICT heeft Jacqueline, (huusvrauwe), ende
hebben Marie (ende) Joossyne, (kynderen) ... 4 [5]
(53) Pieter PLU heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), ende hebben Jan, knaepe ... 3 [2]

(54) Griete MILEVERTS, weduwe (van) Fransois VERELST,
heeft Joos DE GRAVE ende Maykin BRAEM, (knaepe ende
maerte) ... 3 [(O)]
(55) Philippe BENTIN heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Betgin [<loot], Maykin, Phz1ippe [ende Michiel], (kynderen), ende Jooren ende Fermin, knaepen, [ende Hansken,
knape] ... 5 (sic, 7) [6]
(56) Woulter GHYNEBER heeft Christyne, (huusvrauwe),
ende hebben Pieter, Coppen, Pau, Maye, [Jeane], kynderen,
Jan, knaepe [(ende) Andries, knapen] ... 7 [9]
(57) Alexandre NOYELLE heeft Catheryne, (huusvrauwe) ... 2
(58) Fransois ODENT heeft Marie, zyn huusvrauwe ... 2
(59) Nicolas DES PLANCQUES heeft Marguerite, (huusvrauwe ), ende hebben tsamen Jehan ende Marguerite, kynderen ... 4
(60) Nicolas CHARLES heeft Marie, (huusvrauwe) ... 2
(61) Joos VANDENVELDE heeft Marguerite, (huusvrauwe),
ende hebben tsamen Kaerle, Joos, Jaentgin ende Jacquemynken, kynderen ... 6
(62) Pieter VAN ELSLANDE heeft Maykin voor huusvrauwe
ende hebben Willem, knaepe, ende Tannekin, maerte ... 4 [3]
(63) Jacquemyne, weduwe van Jan MAKEBEKE, heeft Hans,
Pieren, Jacquemyne, Catheryne, Andries ende Kaerle, kynderen ... 8 (sic, 7)
(64) Joos VAN DOORNE heeft Catheryne, (huusvrauwe),
hebben Pieter ende Maykin, kynderen ... 4
[(In margine:) Arme lieden]
(65) Mahieu VERBOUCKE heeft Maykin, (huusvrauwe),
hebben Magdalene, doch tere ... 3
[(279) Carel DE FEVRE ende syn wyf ... 2]
(f" 2v 0 )

(66) (Joos) LERNOULT heeft Catheryne, (huusvrauwe), ende
hebben tsamen Maijkin, Charles, Catheryne, Barbe, Pieter
ende Proontgin, (kynderen) ... 8 [6]
(67) Maykin, weduwe (van) Jan VAN NIEUKERCKE, heeft
Pauwels zone, Anthuenis ende Gui(lliame), kn(aepen), Maykin ende Marie, maerten, ende Pieter, koewachter ... 7
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(68) Kaerle VANDENWALLE heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben Pieter, Kaerle, Paesschier ende Gu(illiame), (kynderen) ende Catheryne, maerte ... 7
(69) Philips DE VISCH heeft Jacquemyne, (huusvrauwe),
ende hebben Philips ende Reynier, kynderen ... 4
(70) Lambert VAN NIEUKERCKE heeft Bernardyne voor
huusvrau1re, ende hebben Joo(ryne), dochtere ... 3 [(O)]
(In margine:) Verhuyst in (Roo )sebeke
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(71) Kaerle VERMERSCH heeft Fransyne, (huusvrauwe,
ende) hebben tsamen Kaerle (ende) Jan, (kynderen), ende Willem, knaepe ... 5

(72) Jacob VLAMYNCK heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben beven (ende) Paulijne, kynderen ... 4 [3]
(73) Lyoen VAN HOVE heeft Jacquemyne, (huusvrauwe),
ende hebben Jooris (ende) Martin, kynderen ... 4
(74) Paesschier VAN YPRE heeft Proontgin, (huusvrauwe),
ende hebben Maykin, Kaerle, Jacques, Christyne (ende) Paesschyne, kynderen ... 7
(75) David RENART heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), ende
hebben Jehan, Cornille, Sedonne (ende) Marie, kynderen ...

6
(76) Mahieu RAMAULT heeft Adriaenekin, (huusvrauwe,
ende) hebben tsamen Mahieu ende Joossyne, kynderen, [(ende)
noch een kint] ... 4 [5]
(77) Hector MANCY, wedewaere, heeft Passchier ende Jane,
broeder ende zuster ... 3
(78) Joos VLERYCK heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), ende
hebben Jan, Jacquemyne ende Mahieu, kynderen ... 5 [(O)]
(In margine:) Verhuyst in Roosebeke
(79) Jan STOET heeft Joossynkin, (huusvrauwe), ende hebben Paulyne, Catheryne, Jan ende Pieter, kynderen, ende~
te1 (ende) Hans, knaepen ... 8 [7]
(80) Jan BRENTENS heeft Maykin, (huusvrauwe ), ende hebben Marcx ende Jan, kynderen ... 4
(81) Jacob LAUWERS heeft Janekin, (huusvrauwe), ende
hebben Ollivier, Grietgin ende Jooryne, kynderen, ende Jan,
knaepe ... 6

(82) Jacques DE FRANCE heeft Paulyne, (huusvrauwe), ende
hebben Maykin, Jacquemyne, Isabeau ende Jacques, kynderen
". 6 [5]
(83) Pieter TYTE heeft Magdalene, (huusvrauwe), ende hebben Victor, Anthuenis, zone, Pieren, knaepe ende Louyse,
maerte ... 5
(84) Denys LUPAERT heeft Maykin, (huusvrauwe) ". 2
(85) Michiel BAUWEN heeft Maykin, (huusvrauwe ), ende hebben Melchior, Joos, Lieven ende Catheryne, kynderen ... 6
(86) Hector DE BUCQUOYE heeft Pieronne, (huusvrauwe)
". 2
(87) Guilliame DE CORTE heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben Maykin, Louysekin ende Martin, (kynderen),
ende Jacques, knaepe, ende Peryne, maerte ... 7
(88) Jacob VAN YNGHELANT heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben Catheryne, Griete ende Jossyne, kynderen, ende
Pieren, knaepe, [met noch een anderen] ... 6 [(7)]
[Jacques DE LIE ende syn "5f ... 2]

(t'° 3r 0 )
(89) Jan DE SMYTERE heeft Christyne, (huusvrauwe), ende
hebben tsamen Clays, Pieter, Catheryne (ende) Joossyne, (kynderen) ". 6
(90) Jan VAN ZOETENEELE heeft Catheryne, (huusvrauwe),
ende hebben Mahieu ende Maykin, kynderen ... 4
[(In margine:) Arme lieden]
(91) Joos DE TURCK heeft Joossyne voor huusvrauwe, (ende)
hebben Fransois voor kna(epe) ende Jaentgin, maerte ... 4
(92) Jan VAN STEELANDT heeft Catheryne, (huusvrauwe),
ende hebben tsamen Jan, zone, ende Jan, knaepe ... 4
(93) Pieronne, weduwe van Martin DE LOZ, hebben (sic)
Pieronne ende Marie, docht( ers) ". 3
(94) Jeroon SALOMON heeft Simonne, (huusvrauwe, ende)
hebben tsamen Jacquemyne ende Jane, kynderen ... 4
[(In margine:) Arme lieden]
(95) Jacob DE LANDTSHEERE heeft Betgin, (huusvrauwe,
ende) hebben tsamen Pieter, Paulyne ende Jaentg(in, kynderen) ". 5
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(96) Pieter GODDERIS heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben knaepe ende maerte, [ende Maykin] ... 4
(97) Jan RUEBRECHT heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Hanskin, (kynt) ... 3
(98) Thomas FLAMENG heeft Catheryne, (huusvrauwe),
ende hebben Catheryne, Pieter ende 6-iffis, kynderen ... 5 [4]
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(99) Pauwels VAN DAMME heeft Jaentgin, (huusvrauwe),
ende hebben Adriaen, Fransois (ende) Jan, kynderen, Hans,
knaepe, ende Louyse, maerte ... 7
(100) Mathys VLAMYNCK heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben Jacques, Mathijs (ende) J ... , kynderen, ende Pieter, knaepe ... 6 [7]
( 101) Tannekin, weduwe van Steven LAMMEN, heeft Pieter,
zone ... 2
(102) Claude VOS heeft Willemyne, (huusvrauwe), ende hebben Pau, Anthuenis ende Prooneken, (kynderen), ende Maye,
maerte ... 6
(103) Jan DE TURCK heeft Jacquemyne, (huusvrauwe, ende)
hebben Jacquemyne, thuusliggheghe ... 3
( 104) Maryn BERNAERDT heeft Marguerite, (huusvrauwe ),
ende hebben Maykin (ende) Tannekin, kynderen ... 4
(105) Joos VAN HAVERBEKE heeft Pieryne, (huusvrauwe),
ende hebben Pieter, zone, IJ knaepen (ende) IJ maerten ... 7
[8]
(106) Christiaen OLLIVIER heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben IJ kynderen ... 4
(107) Guilliame STALIN heeft Jacquemyne, (huusvrauwe),
ende hebben Grietgin, doch tere, Michiel, knaepe ... 4
(108) Marcx DE SEYNE heeft Fransyne, (huusvrauwe), ende
hebben Peryne (ende) Maye, (kynderen) ... 4
(109) Jan VAN DAMME heeft Joossyne, (huusvrauwe), ende
hebben Jan, zone, ende Proone, maerte ... 4
(110) Jacob PIEREN heeft Kallekin, (huusvrauwe), ende hebben Coppen, Passchier, Clemme, Tannekin ende Pieter, (kynderen) ... 7

(111) Pieter BLIECK heeft Jane, (huusvrauwe), ende hebben
Jan, Pieter, Chi istyne, Peryne (ende) Jacquemyne, (kynderen)
... 7 [4]
(112) Jan GHYSELIN heeft Peryne, (huusvrauwe), ende hebben Jaentgin ende Hanskin, (kynderen) .. .47
(In margine:) M uelenaere
(113) Jan BOULAIN heeft Catheryne, (huusvrauwe, endtj
hebben Nicolas, knaepe ... 3 [2]
(114) Christiaen LIEFKYNDT heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), ende hebben Jacquemyne, zone (sic), Fransöis,
knaepe ende Jacquemyne, maerte ... 5 [4]
(115) Joos DE COMMERE heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben Maykin, Jooskin ende Peryne, kynderen ... 5
(f" 3v0 )
(116) Jan PATOU, wedewaere, ende heeft :Jan [dient], Abraham (ende) Peryne, kynderen ... 4 [3]

( 117) Vincent VAN NIEUKERCKE heeft Catheryne, (huusvrauwe ), ende hebben Peryne, Jane, Jacquemyne ende Vincent
... 6
(118) Jacques KNOEUF heeft Marie, (huusvrauwe, ende)
hebben Nicase, knaepe ... 3
(119) Jooris VERSLYPE heeft Fransyne, (huusvrauwe) ... 2
(120) Jehan DU MOLIN heeft Jehenne, (huusvrauwe), ende
hebben Jan, Catheryne (ende) Charles, kynderen ... 5
(121) Charles VARLET heeft Marie, (huusvrauwe) ... 2
(122) Eustace LE ROY heeft Christyne, (huusvrauwe) ... 2
(123) Clays LOONIS heeft Catheryne, (huusvrauwe), ende
hebben Jan, Maryn (ende) Michiel, kynderen, Pieter, knaepe,
ende Catheryne, maerte ende Jannekin huerlieden moeder
... 8
(124) Rogier LE ROY heeft Jehenne LENARD, (huusvrauwe)
... 2

7 Dit lemma werd
doorgehaald omdat hij
molenaar was en dus
niet belastbaar.

(125) Jan VAN DAMME heeft Marguerite, (huusvrauwe),
ende hebben Lieven, Jan, Adriaen ende Maye, kynderen, ende
Louyck (ende) Jan, knaepen, (ende) Maykin, maerte ... 9 [8]
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(126) Jan PIEREN heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), ende
hebben Maerten ende Maykin [(ende) Janeken], (kynderen) ...
4 [5]
(127) Thomas MARESCAU heeft Magdalaine, (huusvrauwe),
ende hebben Godelieve, Gratien et Grietgin, (kynderen) ... 5
(128) Jacques GO Dé heeft Maykin, (huusvrauwe) ... 2
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(129) Guilliame LUPAERT heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Pieter, knaepe ... 3
( 130) Jacques DAVID heeft Peryne, (huusvrauwe ), ende hebben Loen, Fransois, Catheryne (ende) Jacques, (kynderen) ...
6
(131) Kaerle ZUERYNCK heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Boudewin, zone, [(ende) een maerte] ... 3 [4]
(132) Cornelis DE WORM heeft Laureynse, (huusvrauwe),
ende hebben Maykin, maerte ... 3
(133) Pieter LE POIVRE heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Pieter, zone, ende Catheryne, maerte .. .4
(134) Jan VANDENWEGHE heeft Willemyne, (huusvrauwe),
ende hebben Guilliame (ende) Maryn, kynderen ... 4 [2]
[(In margine:) Arme lieden]
(135) Mahieu LE FEBVRE heeft Adriaene, (huusvrauwe),
ende hebben Maryn, (kyndt) ... 3
(136) Jacob VAN DAMME heeft Peryne, (huusvrauwe), ende
hebben vyf kynderen ... 7 [(O)]
[(In margine:) Verhuyst te Staen]
(137) Piere LE BLEU heeft Pieronne, (huusvrauwe), ende hebben Mathieu, Susanne et Pieter, lcynderen ... 5 [2]
( 138) Andrieu LE CONTE heeft Marjette, (huusvrauwe ), ende
hebben Magdaleine, Barbe ende Christyne, kynderen ... 5
[(In margine:) Arme lieden]
(139) Pieter PROVOOST heeft Jacquemyne, (huusvrauwe)
ende hebben Jan ende Catheryne, (kynderen) ende Kaerle,
(knaepe) ... 5
(140) Gillis SCHOONAERT, wedewaere, heeft Passchyne,
Hans, Pau, Maykin, Jane ende Tanne, (kynderen) ende Hans,
knaepe ... 8

(141) Touchain DE WAGHEMAECKER heeft Grietgin,
(huusvrauwe) ... 2
(142) Jan OOGHE de jonghe heeft Tanne, (huusvrauwe),
ende hebben Jan, Maryn ende Adriaene, kynderen ... 5
(f" 4r 0 )

(143) Jacob DE BURCHGRAVE heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), ende hebben Jan ende Peryne, (kynderen) ... 4
(144) Jooris DE VYNCK heeft Paulyne, (huusvrauwe), ende
hebben Marguerite, Maryn, Hubert, Paulyne, kynderen, ende
Mahieu ende Jan, knaepen ... 8
(145) Kaerle GADELIN heeft Maykin, (huusvrauwe) ... 2
(146) Andries VAN EECKE heeft Maykin, (huusvrauwe),
ende hebben Maykin, Coppen, Andries (ende) Griete [ende
Catheline], (kynderen) ... 6 [7]
(147) Anthuenis GADELIN heeft Marie, (huusvrauwe), ende
hebben Tannekin, Pau (ende) Catherine, kynderen ... 5
(148) Michiel DU BEAUPERE heeft Cecilie, (huusvrauwe),
ende hebben Guislaine, Catherine ende Maryne, (kynderen)
... 5
(149) Crespin WARLET heeft Anne, (huusvrauwe), ende hebben Bertrand, zone ... 3
(150) Jehan WARLET heeft Jehenne, (huusvrauwe) ... 2
(151) Clays DE COMMERE heeft Peryne, (huusvrauwe),
ende hebben Maye, maerte, Jan ende Clays, knaepen ... 5
(152) Guilliame GIEVERAIN FIEFVé heeft Jehenne, (huusvrauwe ), ende hebben Mahieu, knecht ... 3
(153) Heindric BAILLIUS heeft Janekin, (huusvrauwe), ende
hebben Jan, Andries (ende) Pieter, kynderen ... 5
(154) Jan DE VOS heeft Clare, (huusvrauwe), ende hebben
Christiaen, Jan (ende) Jannekin, kynderen ... 5
(155) Jacob VAN INGHELANDT heeft Peryne, (huusvrauwe ), ende hebben Pieter, knaepe, ende Maye ende Man (?)
ende Kaerle, (kynderen), Coppen VAN DAMME ende Maye,
(knaepe ende maerte) ... 8 [7]
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(156) Jan DE GRENDELE filius Pieters heeft Jacquemyne,
(huusvrauwe), ende hebben Kaerle, knecht, ende Marguerite,
maerte ... 4
(157) Antheunis HOFLACQ heeft Maye, (huusvrauwe), ende
hebben Hans, zone, ende Catheryne, maerte ... 4
(158) Rogier DANEEL heeft Catheryne, (huusvrauwe), ende
hebben Jane, maerte ... 3 [2]
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(159) Marcx VAN NIEUKERCKE heeft Maykin voor huusvrauwe ... 2
( 160) Jan P REVOOST heeft Jacquemyne, (huusvrauwe ), ende
hebben Mael, knaepe, ende Christyne, maerte ... 4
(161) Christiaen MANSE heeft Maykin GLORIE, (huusvrauwe), ende hebben Jacquemyne, maerte ... 3
(162) Pieter GLORIE heeft Christyne CALMEYN, (huusvrauwe), [ende een meysken] ... 2 [3]
(163) Cornelis ERKELBOUT heeft Annekin, (huusvrauwe),
ende hebben vier [dry] knaepen ende een maerte ... 7 [6]
(164) Gheerardt COUVREUR heeft Marguerite, huusvrauwe
... 2
(165) Jacques COUVREUR heeft Maykin, huusvrauwe ... 2
(166) Andries HOUVENAGHEL heeft Robyne, (huusvrauwe), ende hebben Kaerle ende Jannekin, ghehuwet 8, ende
Tanne, doch tere ... 5
(167) Guilliame DE HEERE heeft Marguerite, (huusvrauwe),
ende hebben Charlotte, doch tere ... 3
[(In margine:) Arme lieden]
(168) Gillis WARENBOURGH heeft Jane, (huusvrauwe) ...
2
(169) Jan DE GRENDELE heeft Jossyne, (huusvrauwe ), ende
hebben Paulyne, maerte, [ende Christyne] ... 3 [4]
(170) Jacob GODSCHALCK heeft Joossyne, (huusvrauwe),
ende hebben Tannekin, maerte ... 3
( 171) Andries BERTOLF heeft Catheryne, (huusvrauwe ),
ende hebben Luucx, Gheerardt, Andries, Maykin ende Joossyne, (kynderen) ... 6 (sic, 79) [7]

Vermoedelijk zoon
en schoondochter.
9 Waarschijnlijk is het
jongste kind jonger
dan zes jaar.
8

(172) Jan VAN SAVELE heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben vier kynderen, twee knechten ende IJ maerten ... 10
[6]
(f" 4v 0 )
(173) Pieter VAN HOUTE heeft Louyse, (huusvrauwe), ende
hebben Pieter, Maye, Jane, Peryne ende Michiel, ... (kynderen)
". 6

(174) Joos VAN DAMME heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Peryne, maerte ... 3
( 175) Jan DE DUERWAERDERE heeft Clare, (huusvrauwe),
ende hebben Joossyne, Clays (ende) Pau, (kynderen) ... 5
(176) Ghys BOCQUET heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Jacques, Robert, Catheryne et Jacquelyne, (kynderen)
... 7 (sic, 6)
(177) Jacob COLENBUDEN, wedewaere, heeft drie [een]
knaepen ende een maerte ... 5 [3]
(178) Jan GHEERARDT heeft Jaentgin, (huusvrauwe), hebben (een) maerte . . . 3
(179) Jacques LOHIER heeft Anthoinette, (huusvrauwe),
hebben Jacques, Jacquemyne (ende) Andries, (kynderen) ...
5
(180) Anthuenis DE QUIDT heeft Peryne, (huusvrauwe), hebben Anthuenis, zone ... 3 10
(In margine:) Muelenaer
(181) Jan PROVOOST dejonghe heeft Peryne, (huusvrauwe),
hebben Pieter, knaepe, ende Catheryne, maerte ... 4
(182) Marguerite, weduwe Jan KOEVOET, heeft Peryne, haer
dochtere ... 2
[(In margine:) Arme lieden]
(183) Jehan CAMBIEN heeft Fransyne, (huusvrauwe), hebben Nicolas [obijt] ende Magdaleine (ende) Anne ... 5 [(4)]
Cln is tiaen MAHIEU heeft Adt ienne
(184) Mahieu BONDEWEEL heeft Maykin, (huusvrauwe),
hebben Maykin, Isabeau ende Jaentgin, (kynderen). Knaepen:
Michiel, Guilliame ende Mahieu ende Peryne de maerte ... 9
10 Dit lemma werd
doorgehaald omdat hij
molenaar was en dus
niet belastbaar.

( 185) Jan VAN HOVE heeft Catheryne, (huusvrauwe), hebben
Pieter ende Coppen, zone ... 3
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(186) Pieter PARMENTIER heeft Daniele, (huusvrauwe),
hebben Pieter, Maykin, futerle-te ionck, by abus-, (kynderen)
... 4
(187) Pieter AECX heeft Tanne, (huusvrauwe) ... 2
(188) Jehan LE BOEUF heeft Marguerite, (huusvrauwe) ...
2 [(0)]
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(189) Pauwels SACQUESPEE heeft Jacquemine, (huusvrauwe), hebben Joossyne, maerte ... 3
(190) Thomaes DE POURS heeft Jaentgin, (huusvrauwe) ... 2
(191) Pauwels MUENYNCK heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), hebben Pauwels, Christyne, Susanne (ende) Jacquemyne, (kynderen) ... 6
(192) Lievin VLAMYNCK heeft Tannekin,(huusvrauwe),
hebben Cornelis, Jacquemyne, Jan ende Joossyne, (kynderen)
... 6
(193) Maryn BEKAERT heeft Clayse, (huusvrauwe), hebben
Guilliame, Maye, Jacques, Joanne (ende) Catheryne, (kynderen) ... 7
(194) Jacob GODSCHALCK de jonghe heeft Catheryne,
(huusvrauwe) ... 2 [3]
(195) Magdalene, weduwe Maryn VAN HOVE, heeft Joos,
Jan, Magdalene, Maye, Peryne (ende) Mahieu, kynderen ...
7
(196) Jacques VAN HOVE heeft Catheryne, (huusvrauwe),
hebben Tannekin, maerte ... 3
(197) Lievin VANDENBUSSCHE, wedewaere, heeft Peryne,
maerte, (ende) Lieven, zone ... 3
(198) Jan VANDEN BUSSCHE heeft Willemyne, (huusvrauwe), peerdeknaepe: Gille, IJ maerten, Jan, zone, ende een
waelkin [ende een knape] ... 7 [8]
[(279) Jean DU PONT, syn wyf, ende een maerte ... 3]
[(280) Nicolas DE BRUINE, syn wyf ende IJ kynderen ... 4]
[(281) Claeys DE CRAMERE ende syn wyf ... 2]
(f" 5r0 )

(199) Jehan WILLIE heeft Isabeau, (huusvrauwe ), hebben
Jaeques, Philippe, Charles [dienen] ende Marie, (kynderen) ...
6 [4]
(200) Lambert HOSDé heeft Annette, (huusvrauwe), hebben
Lambert, Catherine, Pieter (ende) Anne, (kynderen) ... 6
(201) Ananias LOOTIN [obijt] heeft Jacquemine, (huusvrauwe), [weduwe], hebben Jaentgin, dochtere, ende een
knaepe [wech] ... 4 [2]
(202) Jehan GRUSET heeft Marie, (huusvrauwe), hebben
Clement, Claude, Jan (ende) Guilliame, kynderen ... 4
(203) Jan COOPMAN heeft Catheryne, (huusvrauwe), hebben Fransyne, \Voultre (ende) Jan, kynderen ... 5 [4]
(204) Paesschier HARDESCHENE heeft Willemyne, (huusvrauwe ende) hebben Jaentgin, (kyndt) ... 3
[(In margine:) Arme lieden]
(205) Jacques VANDENDRIESSCHE heeft Maykin, (huusvrauwe) ... 2
Jan BEIJS heeft Ma:y e
(206) Jooris STAESEN heeft Maykin, (huusvrauwe ), hebben
Catheryne, doch tere ... 3
(207) Rogier PRIEM heeft Jane, (huusvrauwe) ... 2
(208) Jan DE GRAVE heeft Paulyne, (huusvrauwe), hebben
Jacquemyne ende Jan, kynderen, ende Maye, maerte, Joos,
peerdebouvere, Jan, hofknape, (ende) Gheerardt, hofknaepe
... 8 [7]
(209) Pauwels GHYNEBEER heeft Jossyne, (huusvrauwe),
hebben Pau, Jan, Jannekin ende Martynkin, kynderen, Mahieu,
kynderen (sic) ... 7
(210) Joos ZUERYNCK heeft Christyne, (huusvrauwe), hebben Christiaen, Joos, Pau, Peryne, Maykin (ende) Adriaene,
kynderen ... 8 [7]
(211) Kaerle VANDENLEENE heeft Janekin, (huusvrauwe),
hebben Pau, Pieter, Louyse, kynderen ... 5
(212) Jan DE CORTE heeft Jane, (huusvrauwe), hebben Jacquemyne, Jan, Pieren ende Christyne, (kynderen) ... 6
[(282) Jacques DE CORTE ende Josyne, syn wyf ... 2]
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(213) Jan DE VULDERE heeft Maykin, (huusvrauwe), hebben Cornelis, Jan, Maye, Fransois ende Anthuenis, kynderen
... 7 [6]
(214) Franse VERHAEGHE heeft Paulyne, (huusvrauwe),
hebben Jooren, Fransoise ende Clays, kynderen ... 5 [4]
(215) Pau VAN NIEUKERCKE heeft Jacquemyn(e), (huusvrauwe), hebben Jacquemyn(e) ende Vincent, kynderen ... 4
88

(216) Lievin VAN BRABANT heeft Janekin, (huusvrauwe),
hebben Clays, Lievin, Marie, Pau (ende) Martyne, (kynderen)
... 7

(217) Pierre PETILLON heeft Marie, (huusvrauwe), hebben
Chrétien, Jan, Pierre, Jehenne et Marie 11 , kynderen ... 5
(218) Mael HARTEMAN heeft Maykin, (huusvrauwe), hebben Maykin, maerte ... 3
(219) Jacques LOUAGE heeft Bodyne, (huusvrauwe), (ende)
een knaepe ... 3
(220) Kaerle DE ROMMELAERE heeft Tannekin, (huusvrauwe) ... 2
(221) Mejoncheer VAN ALMALE, mejoncvrauwe zyn huusvrauwe, hebben Maykin, maerte ende Catherynkin, (kynt) ...
4
(222) Jan VAN VERDEGHEM heeft Marguerite, (huusvrauwe), hebben Hans, zone ... 3
(223) Jehan LO HIER heeft Laureynse, (huusvrauwe), hebben
Franchoise, Clare, Cathetine 12 (ende) Jaentgin, (kynderen) ...
5
(224) Pieter VAN YNGHELANDT heeft Catheryne, (huusvrauwe), hebben Jan, Catheryne ende Martin, (kynderen) ...
5

[(283) Gillis DAENS, syn wyf ende IJ kynderen ... 4]
[(284) Jan VERMARLE ende syn wyf ... 2]
[(285) Phz1ippe NANDOT (ende) syn wyf ... 2]
(f" 5v0 )

(225) Jooti:s VANDE2"/BUSSCIIE [Cornelis VERGRAGHT]
heeft Fransyne, (huusvrauwe), [met een maerte] ... 2 [(3)]

11 Waarschijnlijk
beide jonger dan zes
jaar.
12 Waarschijnlijk
jonger dan zes jaar.

(226) Jehan FREDERICQ heeft Fransyne, (huusvrauwe),
hebben Martyne, Marie ende Charles, kynderen ... 5 [4]
(227) Ponthus DESCENDRES heeft Anne, (huusvrauwe),
[wedewaere], hebben Jacques ende Mailliaert, (kynderen) ".

4 [3]
(228) Fransois FREDERYCK heeft Marie, (huusvrauwe) ".
2
(229) Adriaen WARNEYS heeft Catheryne, (huusvrauwe),
[(ende) een kint Catheline] ". 2 [3]
(230) Adriaenikin, weduwe van Anthuenis BROUCKAERT,
heeft Jan, Anthuenis ende Christyne, kynderen ... 4
(231) Woulter BERCH heeft Janekin, (huusvrauwe), hebben
Richart, knaepe, Janekin ende Catheryne, kynderen, (ende)
Anthuenis, knaepe ... 6
(232) Daneel VERSTRAETE heeft Joossyne, (huusvrauwe),
hebben Simoen (ende) Maryne, kynderen, Jacques ende Jacob,
knaepen ... 6
Jacob REBAU ende Hans (N.N.), thuusligghers ... 2
(233) :Jan [Adriaen] BOGAERT heeft Christyne, (huusvrauwe), hebben Catheryne, Jan ende Pieter, kynderen ... 5
(234) Franse BOONE heeft Proontgin, (huusvrauwe) ... 2
(235) Kaerle DE KEUWERE heeft Jaentgin, (huusvrauwe),
[(ende) een maerte] ". 2 [3]
(236) Maykin, de weduwe Marcx CLAYS, hebben Anthuenis,
knaepe ". 3 (sic, 2)
(237) Lyoen HOPSOMERE heeft Jacquemynkin, (huusvrauwe), hebben Jacob, zone, Stevelyne ende Mechelyne,
maerten ... 5
(238) Piere NOEUFVILLE heeft Anthoinette, (huusvrauwe),
hebben Anthoine ende Nicolas, (kynderen) ... 4
(239) Mailliaert OVAERE heeft Fransyne, (huusvrauwe), hebben Proontgin, (kyndt) ... 3
(240) Jan DE GRYSE heeft Catheryne, (huusvrauwe), hebben
Jan, Anthuenis, Cornelis, Mailliaert ende Catheryne, kynderen, ende Pieter, knaepe, ende Fransyne, maerte [ende noch
een knape] ". 9 [10]
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(241) Martin VAN ROBAYS heeft Peryne, (huusvrauwe), hebben Martin, Pwone, Jo01is 13 ende Grietgin, kynderen ... 4
Pau VAN NIEUKERCKE heeft Jacquemyn(e)
(242) Anthoine FIEFVé heeft Marguerite, (huusvrauwe), hebben Tannekin, doch tere ... 3
(243) Jehan CADET heeft Jehenne, (huusvrauwe) ... 2
90

(244) Gillis VAN SCHYNDELE heeft Maykin, (huusvrauwe),
hebben Magdaleine, Maykin, Adrianekin ende Meehel:yn(e),
(kynderen) ende Colaert ende Franse, knaepen, Abraham,
schaepere ende eenen koeknecht ... 10 [9]
(245) Nicolas DESCAMPS heeft Marguerite, (huusvrauwe),
hebben Marie, Anthoine, Jehan ende Nicolas, kynderen ... 6
(246) Jan BRENTIS heeft Maykin, (huusvrauwe), hebben
Maurisse ende Jan, kynderen ... 4 [(O)]
(247) Jacob BLOMME heeft Tannekin, (huusvrauwe), hebben Coppen, Maykin, Mael, Pieren (ende) Tannekin, (kynderen) ... 7
(248) Pieter DE VOGHELE heeft Tannekin, (huusvrauwe),
[en een knape] ... 2 [3]
(249) Jehan DU BUS heeft Marie, (huusvrauwe), hebben
Heindric, knaepe ... 3
(250) Pieter DE LOEU heeft Paulyne, (huusvrauwe), hebben
Kaerle, knaepe, ende Peryne, maerte ... 4
[(286) Jan STRAGIER, syn wyf, ende IJ kynderen ... 4)
[(287) Anthoine PLAN QUE (ende) sijn wijf ... 2)
[(288) Jan VAN DAMME, Peryne, sijn wyf, met IIJ kynderen
... 5)

[(289) Gillis KIECKEN, syn wyf ende IIJ kynderen ... 5)
(f" 6r 0 )

(251) Pauwels LIEBART heeft Maykin, (huusvrauwe), hebben Jacques, Fransyne, Jacque(s) (ende) Pierkin, kynderen,
ende Joos, knaepe ... 7
(252) Alardyn NASSCHAERT heeft Jane, (huusvrauwe),
hebben Jan (ende) Copkin, kynderen ... 4
[(In margine:) Arme lieden]

13 waarschijnlijk
jonger dan zes jaar.

(253) Willem GHEERARDT heeft Jooryne, (huusvrauwe),
IIJ kynderen, IJ knaepen ... 7 [5]
(254) Pieter BOUDRY heeft Grietgin, (huusvrauwe), hebben
Paulyne, maerte ... 3
(255) Adriaen MALLET heeft Proone, (huysvrauwe, heb)ben
een dochter ... 3
(256) Jan BOTTELGIER heeft Proone, (huusvrauwe, hebben) Jacquemyne, Jan ende Pieter, Mayk(in) ende Joossynkin,
kynderen ... 7
(257) Guilliame GRYMONPREZ heeft Cathe(ryne), (huusvrauwe), hebben Maye, maerte ... 3
(258) Anthuenis HALEWYN heeft Jacqu(emyn)e, (huusvrauwe), hebben Fransois, zone ... 3
(259) Jacques WINNE heeft Joossyne, (huusvrauwe) hebben
Proone, maerte ... 3
(260) Jehan DE HAYON heeft Catheryne, huusvrauwe ... 2
(261) Myn heere den pastor, zyn v(ader) ende moeder ... 3
(262) Joos VERFAILLE heeft Jaecque(myn)e, (huusvrauwe),
ende hebben Charles, Fransois, Jan, Pieter, Christia(en),
Mahieu (ende) Copkin, knaepen, (ende) Jacquemyne ende
Griete, (maerten) ... 11 [(10)]
(263) Piere LE GRAND heeft Jehenne, (huusvrauwe), ende
hebben Pieren, knecht ... 3
(264) Lodewyck VANDENWALLE, zyn huusvrauwe ende IJ
zonen ... 4
(265) Christiaen OLLIVIER, zyn huusvrauwe ende IJ kynderen14 ... 2 [(O)]
(266) Joos VANDEN BUSSCHE heeft Fransyne, (huusvrauwe), knaepe(n): Fransois ende Joos, maerte: Joossyne,
[Maeyken] ende zynne moedere Joossyne, weduwe ... 6 [4]
(267) Pieter COPPé heeft Jane, (huusvrauwe) ... 2

14

Waarschijnlijk
jonger dan zes jaar,
daar ze niet in het
totaal werden opgenomen.

(268) Jan SANDERS heeft Fransyne, (huusvrauwe), ende
hebben Pieter, (kyndt) ... 3
(269) Gheleyn DE LIE heeft Catheryne, (huusvrauwe) ... 2
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(270) Kaerle VANDENPITTE heeft Christyne, (huusvrauwe)
... 2
(271) Jan DE ZOT heeft Martyne, (huusvrauwe) ... 2
(272) Mael SANDERS heeft Louyse, (huusvrauwe), ende hebben Joos ende Susanne, kynderen ... 4
(273) Guilliame PLADYS heeft Eusta(ce, huusvrauwe,) ende
hebben Jan, Pieter (ende) Jacques, kynderen ... 5
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[(290) Caerle VOLPOET, syn wyf, vyf kynderen ende een
knape ... 8]
[(291) Jan DE PUUT ende syn wyf ... 2]
[(292) Salomon D'INGHELSCHE ende syn wyf, met een
meysken ... 3]
[(293) Pieter VANDER HAEGHE, syn wyf (ende) IllJ kynderen ... 6]
[(294) Francois VANDER HAGHE filius Pieters ende syn wyf
... 2]
[(295) Jean VILé ende syn wyf ... 2]
[(In margine:) Arme lieden]
[(296) Ghysel TRAETSAERT ende syn wyf ... 2]
[(297) Jan CAURA, syn wyf, IJ kynderen (ende) een knape ...
5]
[(Totaal) 1.310 (personen), ghemynct XXX aerme]
0

(f" 6v
[(298) Jan DE CANTERE, syn wyf, maerte ende kn(ape) ...
(4)]
)

[(299) Jan BOEYS ende syn wijf ... 2]
[(300) Jacob GODSCHALCK den jonghen met syn wyf ...
2]
[(301) Jan DE VOS met syn huusvrauwe ende mesnage ... 5]
[(302) Jan GHELEYN, (syn) wyf ende maerte ... 3]
[(303) Christiaen DE S(W)ARTE, syn wyf ende kint ... 3]
[(304) Jan PANKOUCKE (ende) syn wyf ... 2]

[(305) Joos DE GRAVE (ende) syn wyf, syn moeder weduwe
van Fransois VERELST ende e(enen) knecht ... 4]
fG uilliame FIEFVé, (sy n) "y f, met een knechtken ". 3}
[(306) Jean CALLIE (ende sy)n wyf ". 2]
[(307) Aernout DE FEV(RE) met syn wyf ... 2]
[(308) Maeyken, de weduwe (van) Jan FEYS ". l]
(los t'°)
[(In margine:) (Gh)erecolleert den XVIIJen decembre 1615 ter
presentie vanden heere van Westhove, bailliu, ende VERFAILLE, schepen der Saele ende Casselrye (van) lpre]
Coorvere, prochie van Merkem

( 1) Andries VUULSTEKE heeft Jaentgin, (huusvrauwe ), hebben een dochtere ... 3
(2) Marjette, weduwe van Jacques QUY(NT)EN, heeft Jan
(ende) Catheryne, (kynderen) ". 3
(3) Jacques DE MEESTERE heeft Paesschyne, (huusvrauwe),
hebben Coppen, Jan, Pieter, Gillis, (kynderen) ... 6
(4) Jacquemyne, weduwe Robert JONCHEERE, heeft Callekin, (kyndt) ... 2
(5) Pieter PANKOUCKE heeft Jane, (huusvrauwe), hebben
Maykin, maerte ". 3
(6) Jan BERGAERDT heeft Catheryne, (huusvrauwe), hebben Jacquemyne, Clays ende Coppen, (kynderen), ende knaepe
Cornelis ... 6
(7) Clays MAES heeft Proone, (huusvrauwe), hebben Clays,
(kyndt) ". 3
(8) Cornelis BEGGHE heeft Janekin, (huusvrauwe), heeft
Ollivier, knaepe ". 3 [4]
(9) Pieter DE HEESSCHERE heeft Pierynkin, (huusvrauwe),
hebben Joos ende Maykin, kynderen ... 4
Martyne, "edu"e Jan DE GRAVE
(10) Pau DE WEERDT heeft Jacquemyne, (huusvrauwe),
hebben Pau, Pieter ende Jannekin, (kynderen) ... 5
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(11) Denys GRYSON heeft Proone, (huusvrauwe), hebben
Jan, Proone (ende) Pieter, (kynderen) ende Lambert, knaepe
... 5
(12) Christoffel DELBEKE heeft Catherine, (huusvrauwe),
heeft Walerand, knaepe ... 3
(13) Jan DELBAERE heeft Maykin, (huusvrauwe) ... 2 [(O)]
[(In margine:) Verhuyst]
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(14) Anthuenis DU BOIS heeft Maykin, (huusvrauwe), ende
hebben Jaentgin, maerte ... 3 [(O)]
( 15) Claude QUEVIN heeft Jacquemyne, (huusvrauwe ), hebben Jannekin, (kynt) ... 3
(16) Pieter BEGGHE heeft Jacquemyne, (huusvrauwe), hebben Magdalene, (kynt) ... 3
(17) Jaspar VERGOTE heeft Joossyne, (huusvrauwe), hebben
Fransois, Jan, Jaspar, kynderen, ende een knaepe ... 6 [5]
(18) Jan DE MONDT heeft Jooryne, (huusvrauwe), hebben
Grietgin, Piere, Joos, Janne (ende) Jan, kynderen ... 7
(19) Anthuenis LE FEBVRE heeft Barbele, (huusvrauwe),
hebben Jan (ende) Clay, (kynderen) ... 4
(20) Abraham PATOU heeft Joosynkin, (huusvrauwe) ... 2
(21) Phz1ippe FRANSOIS heeft Jacquemyne, (huusvrauwe) ...
2
(22) Baltasar FLAMENG heeft Jehenne, (huusvrauwe) ... 2
(23) Martin LE FEBVRE heeft Maykin, (huusvrauwe) ... 2
(24) Michiel VAN BELLEGHEM heeft Passchyne, (huusvrauwe) ... 2
(25) Jan DE BRUNE heeft Maykin, (huusvrauwe) ... 2
(26) Piat BOUVIN heeft Magdalene, (huusvrauwe) ... 2
(27) Fransois VANDEN PITTE heeft Jacquemyne, (huusvrauwe) ... 2
[(28) Deny(s) BOUSSERY (ende syn wyf) ... 2]
[(29) Luckas CAPPENTYER ... l]
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COLENBUDEN 85
COOPMAN 87
COPPÉ 91
CORNELIS 73
COUVREUR 84
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DE SMET 74
DE SMYTERE 79
DE SNICK 75
DES PLANCQUES 77
DESWARTE 92
DE TURCK 79, 80
DE VILÉ 76
DE VISCH 78
DE VOGHELE 90
DE VOS 75. 83. 92
DE VULDERE 88
DEVYNCK 83
DE WAGHEMAECKER 83
DEWEERDT 93
DE WITTE 76
DE WOORM 73, 74
DE WORM 82
DE ZOT 92
DiINGHELSCHE 92
DU BEAUPERE 83
DU BOIS 94
DU BUS 90
DU FOURREAU 75
DU MOLIN 81
DUPONT 86
ERKELBOUT 84
FEYS 93
FIEFVÉ 83, 90, 93
FLAMENG 80, 94
FRANSOIS 94
FREDERICQ 89
FREDERYCK 89
GADELIN 83
GHEERARDT 85, 91
GHELEYN 92
GHESQUIERE 76
GHYNEBEER 87
GHYNEBER 77
GHYSELIN 81
GIEVERAIN 83
GLORIE 76, 84
GODDERIS 80
GODÉ 82
GODSCHALCK 84, 86, 92
GRUSET 87
GRYMONPREZ 91
GRYSON 94

HALEWYN 76, 91
HARDESCHENE 87
HARTEMAN 88
HILLE 75
HOFLACQ 84
HOPSOMERE 89
HOSDÉ 87
HOUVENAGHEL 84
JONCHEERE 93
KIECKEN 90
KNOEUF 81
KOEVOET 85
LAMMEN 80
LAUWERS 74, 78
LE BLEU 82
LE BOEUF 86
LECONTE 82
LE FEBVRE 82, 94
LE GRAND 91
LENARD 81
LE POIVRE 82
LERNOULT 77
LE ROY 81
LIEBART 90
LIEFKYNDT 81
LOHIER 85, 88
LOONIS 81
LOOTIN 87
LOUAGE 88
LUPAERT 79, 82
MAES 93
MAHIEU 85
MAKEBEKE 77
MALLET 91
MANCY 78
MANSE 84
MARESCAU 82
MILEVERTS 77
MINNE 75
MUENYNCK 76, 86
NANDOT 88
NASSCHAERT 75, 90
NOEUFVILLE 89
NOYELLE 77
ODENT 77

OLLIVIER 80, 91
OOGHE 74, 83
OVAERE 89
PANKOUCKE 92, 93
PARMENTIER 86
PATOU 81, 94
PETILLON 88
PIEREN 80, 82
PLADYS 92
PLANQUE 90
PLU 76
PORQUIER 75
PREVOOST 84
PRIEM 87
PROVOOST 82, 85
QUEVIN 94
QUYNTEN 93
RAMAULT 78
REBAU 89
RENART 78
RUEBRECHT 80
SACQUESPEE 86
SALOMON 79
SANDERS 91, 92
SCHOONAERT 82
SMAGGHE 75
sPUUDTS 73
STAESEN 73, 87
STALIN 80
STOET 78
STRAGIER 90
TRAETSAERT 76, 92
TYTE 79
VAN ALMALE 88
VAN BELLEGHEM 94
VAN BRABANT 88
VAN DAMME 73, 74, 80, 81,
82, 83, 85,90
VANDEN BUSSCHE 86, 88,
91
VANDEN DRIESSCHE 87
VANDEN LEENE 87
VANDEN PITTE 92, 94
VANDEN VELDE 77
VANDEN WALLE 78, 91

VANDEN WEG HE 82
VANDER HAEGHE 92
VANDER HAGHE 92
VAN DOORNE 77
VAN EECKE 73, 83
VAN ELSLANDE 77
VAN HAVERBEKE 80
VANHOUTE 85
VAN HOVE 78, 85, 86
VAN INGHELANDT 83
VAN NIEUKERCKE 76, 77,
78,81,84,88,90
VAN ROBAYS 90
VAN SAVELE 75, 85
VAN SCHYNDELE 90
VAN STEELANDT 79
VANTHUNE 74
VAN VERDEGHEM 88
VAN YNGHELANDT 88
VAN YNGHELANT 79
VANYPRE 78
VAN ZOETENEELE 79
VARLET 81
VERBOUCKE 77
VERELST 77, 93
VERFAILLE 75, 91
Verfaille, schepen 73
VERGOTE 94
VERGRAGHT 88
VERHAEGHE 88
VERHULST 74
VERMARLE 88
VERMERSCH 78
VERSLYPE 81
VERSTRAETE 73, 89
VILÉ 92
VLAMYNCK 78, 80, 86
VLERYCK 78
VOLPOET 92
vos 80
VUULSTEKE 73, 93
WARENBOURGH 84
WARLET 83
WARNEYS 89
Westhove, heer van -, baljuw 73
WILLIE 87
WINNE 91
ZUERYNCK 82, 87
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Een haardtelling te
Passendale anno 1604

ARNOLD PRENEEL
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In uitvoering van de ordonnantie van 17 juli 1604, uitgevaardigd door de baljuw en schepenen van de Zaal en Kasselrij
van Ieper werd in hun ressort een haardtelling uitgevoerd.
Onderstaande telling van Passendale is (voorlopig) de enige
bekende.
In totaal werden er 60 haarden geteld. Negen ervan werden
door twee gezinnen bewoond. De heerlijkheid Cl even 1, waarvan een klein stukje in Passendale lag, contribueerde met
Roeselare en dus ontbreken met zekerheid enkele gezinnen.
Het belastingskohier van 15792 telde 301 gebruikers van land
(uitbaters), wat waarschijnlijk overeenkomt met circa 75 haarden. Beslist niet alle inwonende gezinnen waren landgebruikers. Het geschatte aantal gezinnen moet dus nog behoorlijk
verhoogd worden.
Vanaf het einde van de l 6de eeuw werden de circa 1578 (quasi)
verlaten parochies beetje bij beetje terug bevolkt. In 1604 werd
schattingsgewijs bijna 2/3 van het niveau van 1578 bereikt.
Het document3
1 Deze heerlijkheid
werd 1409 afgescheiden van de heerlijkheid van de Zaal van
Ieper en als bruidsschat gegeven aan
Maria fa Jan zonder
Vrees n.a.v. haar
huwelijk met Adolf I,
hertog van Kleef.
2
A. Preneel, Een
belastingskohier van
Passendale anno 15 79,
in: Westhoek, ... , jg

2007, p. 67 -83.
Ieper, Stadsarchief,

3

Kasselrij Ieper, tweede
reeks, nr. 121 - lOj.
4 Schepen van de Zaal
en Kasselrij van Ieper.

Quohier vande herdtsteeden der prochye van Passchendae(le)
Eerst,
Joncheer Fransois van Langhemersch4

Guillaeme Verhalle ... 2
Maillaert vanden Ameele . . . 1
Pieter Dieusaert ... 2
Claijs Valmadie ... 1
Jan de Waele ... 1
Gilles Brouckaert ... 2
Meghiel de Sneick <liet Blomme ...
Jacob Claijs ... 1
Rougar van Oosthuuse ... 1
Pieter Willem ... 1
Andries Blanckaert . . . 1

...

2
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Pieter Goudezoene ... 1
Cornelis Puttevin ... 1
Guillaeme Blanckaert . . . 1
Fransois Ie Cocle ... 1
Noë Breijnne . . . 1
Baudewijn de Capmakere ... 1
Jan van Daele . . . 1
Adriaen Phz1ips . . . 1
Jehan Maxille . . . 1
Maerten Wildermersch ... 2
Jan Tanghe ... 1
Christiaen Hebbinck ... 1
Baudewijn Kiecken ... 1
Christiaen Huugebaert ... 1
Claijs Fremault ... 1
Passchier Sisau ... 1
Maercx de Vacht ... 1
Jacob Lauwers ... 1
Baudewijn de Visschere ... 1
Pieter Adaem ... 1
Jan Eechoudt ... 2
Anthoene de Bouvaijnne ... 2
Marijn Bouckenooghe ... 1
Jooris Lauwers ... 1
Pauwels Bollaert ... 1
Pieter Pauwelim ... 1
Jehan Charles . . . 1
Jehan de N oijen . . . 1
Mahieu Westelinck ... 1
Pierre Ie Mierre . . . 1
Anthoene Lortjior ... 1
Michiel Salommé . . . 1
Pierre Ie Franse ... 1
Pierre Roose . . . 1
Pauwels Ooghe ... 1
Guillaeme Verbrugghe . . . 1
Jan de Smidt ... 2
Rougier Ie Cock ... 2
Daneel Busschop . . . 1

Uutbrynghende XLIJ inckele ende neghen dobbele, compt
tzaemen tsestich herdtsteden
Aldus by ons onderschreven als poincters der voorseyde prochye bevonden ende upgheteekent volghende dordonnansye
van mijnnen heeren bailliu ende schepenen vander Zaele ende
Casselrye van Ypere in daeten van den xvuen deser maent julij
1604. Toorconden ons handteekent hier onder ghestelt, (getekend) bij laste Pauwels Ooghe, bij laste Guillaeme Verbrugghe
(en) Maerten van Wieldemes
Somme IJC XL f parisis

Index op de persoonsnamen

Adaem 100
Blanckaert 99, 100
Bollaert 100
Bouckenooghe 100
Breijnne 100
Brouckaert 99
Busschop 100
Charles 100
Claijs 99
de Bouvaijnne 100
de Capmakere 100
de Noijen 100
de Smidt 100
de Sneick dict Blomme 99
de Vacht 100
de Visschere 100
de Waele 99
Dieusaert 99
Eechoudt 100
Fremault 100
Goudezoene 100
Hebbinck 100
Huugebaert 100
Kiecken 100

Lauwers 100
Ie Cock 100
Ie Code 100
Ie Franse 100
Ie Mierre 100
Lortjior 100
Maxille 100
Ooghe 100
Pauwelim 100
Phz1ips 100
Puttevin 100
Roose 100
Salommé 100
Sisau 100
Tanghe 100
Valmadie 99
van Daele 100
vanden Ameele 99
van Langhemersch 99
van Oosthuuse 99
Verbrugghe 100
Verhalle 99
Westelinck 100
Wildermersch 100
Willem 99

101

Efemeriden uit het Ieperse
kasselrijarchief (3)

KRISTOF PAPIN
103
Uit de positieve reacties die de redactie kon opvangen over de
eerder uitgegeven efemeriden werd besloten de reeks verder
te zetten. Zoals reeds bleek bevatten vele pakken archief
onvermoede schatten. Ook nu weer valt op dat door de eerste
triage in de l 9de eeuw er een wanorde werd geschapen in het
archief die maar moeilijk te herstellen zal zijn. Het vervoer
van de pakken archief van Brugge naar Ieper in de laatste
dagen van 1992 heeft er bovendien voor gezorgd dat voor een
aantal pakken de reeds broze bruine papierwikkel waarin ze
verpakt zaten nog verder werd beschadigd en de in blauw
potlood er op geschreven nummers verloren gingen. Om die
onbestaand geworden nummers niet geheel aan de zoekers te
laten verloren gaan hebben we toen in eerste instantie deze
pakken met een nummering 'Bruine Pakken zonder nummer'
bedacht en er een voorlopige inventaris van gemaakt. Intussen zijn de stukken in de nieuwe 6de reeks opgenomen.
Deze aflevering van de 'efemeriden' is de gedetailleerde inventaris van de 'Bruine Pakken zonder nummer' 10/1 en 10/2.
Deze zaten samen in één pak, maar diende omwille van zijn
volume opgesplitst te worden in twee archiefdozen. In totaal
behelst het 123 nummers waarvan blijkt dat ze een samenhang hebben. De zaak gaat duidelijk over slagen en verwondingen aan een gerechtsdienaar (baljuw?) en de afwikkeling
van die zaak. Gezien het volume van de stukken moet het een
vrij gewichtige zaak geweest zijn maar tot op heden konden
we nog niet traceren over welk proces het precies gaat, noch
voor welke rechtbank de zaak aanhangig was. We hebben ze
toen getiteld: Uittreksels, copies, vertalingen van ba!juwsrekeningen, processen en privilegiën. De vele stukken die er dubbel
in zitten zijn in feite de afschriften in de oorspronkelijke taal
en de vertaling achteraf naar het Frans ten behoeve van de
rechtbank waar de zaak hangende was. Het stuk onder de
idem is dan ook de Franse vertaling van het bovenstaand origineel Nederlandstalig stuk. Een titel die op het eerste zicht
een veel te grote lading dekt. Volgende inventaris zal het
tegendeel doen blijken.

1. Uittreksels uit de 14de_eeuwse baljuwsrekeningen van de
stad Ieper, eertijds bewaard in het archief van de Rekenkamer
te Rijsel door archivaris Godefroy, gecollationeerde kopie,
29-11-1688.
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Pierre DE ZYPPE (8-1-1385) 1; Jean DE GRISPERRE
(17-9-1386); Ricouward, heer van Hauterive (16-9-1387 ,
13-1-1387, 11-5-1388, 21-9-1388, 11-1-1388, 10-5-1389,
20-9-1389, 10-1-1389, 8-5-1389); Jean DE LATTRE
(13-9-1390); Clays SCAEC (9-1-1390, 8-5-1391, 17-9-1391,
17-5-1392, 17-9-1392, 5-5-1393, 22-9-1393, 21-1-1393), Jean
HOOFT (21-9-1394, 10-5-1395), Jean DE LATTRE
(6-5-1398).
2. Uittreksels uit de 15cte en l 6de_eeuwse baljuwsrekeningen
van de stad Ieper, eertijds bewaard in het archief van de
Rekenkamer te Rijsel door archivaris Godefroy, gecollationeerde kopie, 29-1-1688.
Watier MERSIAEN (20-9-1417); Sipriaen MERSIAEN
(19-9-1418); Guillaume MENIN (22-9-1432); Jean DE
GAVRE (1-5-1444), Jerome DE WYDER (15-5-1549).
3. Uittreksels uit de 15cte en 16de_eeuwse baljuwsrekeningen
van de stad Ieper, eertijds bewaard in het archief van de
Rekenkamer van Rijsel door archivaris Godefroy, gecollationeerde kopie, 4-12-1688.
Guillaume TOENIN (8-1-1425 n.s.); Joos LANSAEME
(15-5-1529).
4. Brief waarbij twee uittreksels uit de baljuwsrekeningen
werden gevraagd als bewijsstuk bij een proces, 10-11-[1688].
5. Idem n° 2.
6. Idem n° 3.
7. Uittreksels uit de 15cte_eeuwse baljuwsrekeningen van de
stad Ieper, eertijds bewaard in het archief van de Rekenkamer
van Rijsel door archivaris Godefroy, gecollationeerde kopie,
4-12-1688.
Sipriaen MERSIAN (19-9-1418).
8. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie des plaids" betreffende
de ''!ranches vérités'', 24-3-1425 (n.s.), kopie 17-6-1575.
[°

0

0

183 r v : betreffende verboden wapendracht.

9. Idem n° 8, ''ferie vande dinghedaeghe" (in het Nederlands).

1 De opgegeven data
zijn de einddata van
de baljuwsrekening die
gewoonlijk per kwartaal werd opgemaakt.

10. Uittreksel uit het Witten boek ''ferie vande dinghedaeghe",
23-3-1424 (n.s.).

f" 29 v 0 : hakken van hout.
f" 100 r 0 : verboden wapendracht.
11. Contresolutions voor don Anthonio DE SOTELO, opzichter voor de goederen van de graaf van Monterey tegen wijlen
Jean Baptiste DE BROUCKERE, baljuw van Coutsy en dat
voor het parlement van Doornik, 28-9-1683.
12. Uittreksel uit het Wittenboek (r' 99 v0 ) ''ferie van dinghedaghen" beginnende op 23-3-1425 (n.s.). Uittreksel van
18-12-1429.

13. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen".
Gecollationeerde kopie 27-6-1675.
f" 46 v 0

-

47 r 0 : slagen en verwondingen.

14. Uittreksel uit het Wittenboek "ferie van dinghedaghen",
8-2-1428 (n.s.).

f"47: slagen en verwondingen.
15. Uittreksel uit het Wittenboek (f" 78) ''ferie van dinghedaghen", 30-1-1439 (n.s.). Gecollationeerde kopie 27-6-1575.
16. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen'',
2-5-1428, gecollationeerde kopie 27-6-1675.

f" 51: neerslaan van een vrouw.
17. Uittreksel uit het Witten boek ''ferie van dinghedaghen",
2-5-1428, gecollationeerde kopie 27-6-1575.

f" 51 v 0 : slagen
18. Uittreksel uit het Witten boek ''ferie van dinghedaghen",
14-7-1433, gecollationeerde kopie 27-6-1675.

f" 188: verboden wapendracht.
19. Idem n° 18.
20. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",
18-6-1435, gecollationeerde kopie 27-6-1675.

f" 233: tegen de justitie.
21. Idem n° 20.
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22. Uittreksel uit het Wittenboek "ferie van dinghedaghen'',
30-1-1429 (n.s.), gecollationeerde kopie 27-6-1675.
f" 76v 0 - 77r 0 : wegleiding van meisjes. Jean WELENS dit
Pilmaker heeft Barbe, de dochter van Jean SODTS buiten de
wil van de ouders om, meegelokt.

23. Idem n° 22.
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24. Uittreksel uit het Wittenboek "ferie van dinghedaghen",
29-5-1430, gecollationeerde kopie 27-6-1675.
f" 138 sq.: onwettige inbezitneming van land.

25. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",
24-5-1431, gecollationeerde kopie, 17-6-1675.
f" 138: slagen en verwondingen.

26. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen'',
29-7-1432, gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
f" 159 v0 : diefstal van hout, verwondingen, woordgebruik.

27. Idem n° 26.
28. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",
10-12-1430, gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
f" 128 v0 : verkrachting.

29. Uittreksel uit het Wittenboek (f" 78 v0 ) ''ferie van dinghedaghen", 9-2-1431 (n.s.), gecollationeerde kopie, 27-6-1575.
30. Uittreksel uit het Wittenboek, 4-12-1474 van het houden
van een 'franche vérité' in Langemark waar verschillende personen beschuldigd werden van verboden wapendracht, gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
31. Idem n° 31.
32. Uittreksel uit het Wittenboek (f" 192 v0 ), 24-6-1433,
betreffend een rechtszaak voor de heerlijkheid Lanckinsakere
die eerder gepleit was voor Isenghien terwijl dit niet mocht
(verzuim van recoordt), gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
33. Idem n° 32.
34. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",

f' 83 v0 : wegleiden van meisje, slagen en verwondingen.

35. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",
f' 83 v0 : diefstal.

36. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",
6-12-1428, gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
f' 73 r 0 : Jean VAN GROOTE, baljuw van Corbie werd
aangeklaagd door Cailau George WOUTERS uit Voormezeele.

37. Idem n° 36.
38. Uittreksel uit het Wittenboek ''ferie van dinghedaghen",
26-10-1432, gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
f' 171: slagen en verwondingen bij nachte.

39. Idem n° 38.
40. Uittreksel uit het Rodenboek ''ferie van dinghedaghen",
beginnende 16-4-1457, uittreksel 22-5-1461, gecollationeerde
kopie, 27-6-1675.
41. Idem n° 40.
42. Uittreksel uit het Rodenboek ''ferie van dinghedaghen",
20-7-1460, gecollationeerde kopie, 27-6-1675.
43. Idem n° 42.
44. Uittreksel uit het Rodenboek ''ferie van dinghedaghen",
19-12-1456, gecollationeerde kopie, 1-6-1675.
houden van herberg buiten de toegestane limieten.
45. Idem n° 45.
46. Oorkonde van Filips, hertog van Bourgondië aangaande
de 'franches vérités', 1-6-1402, kopie uit 1575.
47. Brief van de Rekenkamer van Rijsel betreffende de 'franches vérités', 30-6-1503, kopie uit 1575.
48. Schrijven uitgaande van de raadsheren van de hertog van
Bourgondië betreffende de 'franche vérités' genoemd 'la vérité
de hameuix' bij Houtem (Komen), 7-6-1418 (kopie uit
1575).
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49. Oorkonde van de raadsheren van de hertog van Bourgondië betreffende de 'duergaende waerhede', 7 wedemaand 1418
(kopie).
50. Uittreksel uit het rode privilegieboek betreffende de overeenkomst tussen de kasselrij en Colard DE LA CLITE, heer
van Komen, aangaande de betaling van de belastingen,
17-2-1429 (n.s.).
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51. Oorkonde van Filips, hertog van Bourgondië, in een zaak
tussen Colard DE LA CLITE, heer van Komen (leen dat hij
houdt omwille van zijn vrouw van het leenhof van Rijsel)
tegen de kasselrij Ieper, 31-8-1391.
52. Uittreksel uit het Wittenboek (f" 43) van dingedagen, van
een zaak tussen de baljuw van de kasselrij tegen Guislain
STASSEN, baljuw van Crommenelst over een renvoi van de
zaak van Pierre STASSEN fs Guislain.
53. Idem n° 52.
54. Uittreksel uit het Wittenboek 'register van dingedagen'
9-9-1552.
f" 41: baljuw en schepenen van Oosthove (Wervik) doen
renvooi in de zaak van Jean CARDOEN de jonghe tegen de
weduwe en wezen van Jean CARDOEN, de oude.
f" 43: baljuw van de kasselrij tegen Jean MORAEL en
Pierre zijn zoon wegens geweldpleging op Jean BREYDELE,
baljuw van Oostieperambacht.
f" 43: voor baljuw en schepenen van Komen-buiten verschijnt de zaak van de heer van Hollebeke en Boesbrigghe
tegen de heer van Dadizeele.

55. Idem n° 54.
56. Proces voor de Grote Raad tussen Gheeraert BOUTE en
jonkheer Philippes DESPIERE geseyt de la Porte, heer van
Moorslede tegen de baljuw en schepenen van de kasselrij en
Jan NIEULANT fs Jan, 8-4-1595.
57. Idem n° 56.
58. De Raad van Vlaanderen oorkondt in een proces tussen
de baljuw en schepenen van de Zaal en Kasselrij Ieper en Eloy
VAN MALDEGHEM tegen de gouverneurs van Rijsel en
Remy DASSONNEVILLE, sergant, Jean LE MARICHAL,
procureur van 'madame de Renegues' en Pol DE HENNIN,
betreffende de rechtsbevoegdheid, 29-11-1482.

59. De raadsheren van de Spaanse koning oorkonden in het
proces tussen de baljuw en schepenen van de kasselrij Ieper
en Hector DE ROO, Amman van de kasselrij tegen Frederyck
BUYLE, baljuw van Wervik en de heerlijkheid ter Cruuce
aangaande de zaak van Jacques DE PLAT dit Secq, Pietre
VANDENBERGHE en Hans VANDEN BUSSCHE betreffende de rechtsbevoegdheid, 10-9-1569.
60. Idem n° 59.
61. De raadsheren van de hertog van Bourgondië oorkonden
in de zaak van Jan VAN GROOTEN, baljuw van de religieuzen van Corbie (Langemark) betreffende het gevangen zetten
van Jooris LIPPEN, 10-3-1430 (n.s.) (kopie).
62. Idem n° 61.
63. De raadsheren van de hertog van Bourgondië oorkonden
in een proces tussen de kasselrij Ieper tegen de bisschop van
Doornik en Soissons en de heer van Robaix betreffende het
gevangen zetten van Hennin DE BROEDE en Willem DE
BROEDE in het kasteel van Gent. Wegens rebellie tegen Jean
VANDE KERCKHOVE, schouteten en Jan WIELANT, sergant van Roeselare en Roeselare-ambacht, 20 wedemaent
1430. (kopie)
64. Idem n° 63.
65. Uittreksel uit het privilegieboek van de kasselrij Ieper.
t'° 229: betreffende Hans VAN MONGEY uit Wervik,
17-4-1564

En uittreksel uit de Costumen van Ieper (18 wedemaent 1535)
t'° 8 cap. 22: betreffende het toebrengen van slagen en verwondingen aan officiers en wethouders.

66. Idem n° 65.
67. De kasselrij Ieper oorkondt in het proces tussen Frans
VLAMYNCK, baljuw, en Clays PAUWELS, schout van de
heerlijkheid en vierschaere van Potternie gheseyt Corbie (in
Langemark en Corbie) tegen Jan DE BOYE, Jan BAERSE,
Jan DE POORTERE, Jan BOLLAERT en Jooris STIET,
medegesellen in wette, schepenen vande voorscreven heerlijkhede, betreffende het ten hoofde gaan naar de kasselrij,
9-10-1555.
68. Idem n° 67.
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69. De raadsheren van de Spaanse Koning oorkonden in het
proces tussen de zetters van de heerlijkheid Cleven van de
heer van Wijnendale (in Langemark), 9 wedemaent 1543
(kopie 6-11-1545).
70. Idem n° 69.
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71. De raadsheren van de Spaanse Koning oorkonden in het
proces tussen Vincent VANDEN DICTE, eiser tegen Jan VAN
LANGHEMERSCH, baljuw en de schepenen van de kasselrij Ieper betreffende deurgaende waerheden, ghenaempt
boomgaert 1raerhede, en het schouwen van lichamen in de stad
(Jooris MELIS, poorter van de stad), 8 wedemaent 1537.
72. Idem n° 70.
73. De raadsheren van de hertog van Bourgondië oorkonden
in de zaak van Andries VAN STEENVOORDE uit Nieuwkerke. Deze verklaart dat Daneel BERTEN met diens zus
gehuwd was en een stuk grond gekocht had in Passendale,
maar nog niet was 'onterfd' bij Daneels overlijden,
27-10-1414.
74. Idem n° 73.
75. De raadsheren van de Spaanse Koning oorkonden in een
proces tussen de Kasselrij Ieper tegen Jan KEINGNAERT,
baljuw en Antheunis VOET (heerlijkheid Voormezeele),
betreffende dagingen, 3-2-1554 (n.s.).
76. Idem n° 75.
77. Proces tussen Martin PAUWELIN en Boudin DE SNIC
als kerkmeesters van Beselare met de schepenen van de grote
vierschaar van Beselare tegen de gevangen gezet Matthijs
VANDEN MEERSCH, baljuw van Beselare betreffende het
verwijderen van zegels van akten, 15-5-1537.
78. Idem n° 77.
79. Proces hangende voor de Raad van Vlaanderen tussen de
baljuw en schepenen van de Zaal van Ieper tegen Pieter DE
VELAERE, heer van Zandvoorde, 6-11-1628.
80. Idem n° 79.
81. Proces hangende voor de Raad van Vlaanderen tussen de
schepenen van de kasselrij Ieper tegen de baljuw en schepenen
van de parochie van Moorslede en Philippe François DE
THOUAERT, betreffende verzoek van renvoy, 14-12-1657.

82. Idem n° 81.
83. Opgave van de emolumenten (vergoedingen) toekomende
aan de baljuw, schepenen, klerk, amman en andere dienaars
van de heerlijkheid van de abt en het convent van Zonnebeke,
3 wedemaent 1550.
84. Idem n° 83
85. Idem, maar nu voor de heerlijkheid Gruytersaele,
29-5-1550.
86. Idem n° 85.
87. De schepenen van Mesen oorkonden betreffende hun
rechtsbevoegdheid, 19-12-1553.
88. Idem n° 87.
89. De voogd, schepenen en raad van de stad Ieper oorkonden
betreffende hun rechtsbevoegdheid, 20-8-1541.
90. Idem n° 89.
91. De baljuw en schepenen van Pieter VAN MORBEKE,
ridder, heer van Hollebeke en Boesbrigghe (Houtem) oorkonden dat de heerlijkheid Boesbrigghe gehouden is van het leenhof van Komen (dat op zijn beurt gehouden is van dat van
Rijsel); betreffende de rechtsbevoegdheid, 11-2-1556.
92. Idem n° 91.
93. De schepenen van jonkheer Adriaen VAN STEELANT,
heer van Wambeke in Wijtschate, gehouden in leen van Mevr.
VAN EGMONT van haar hof en heerlijkheid Saint-Simon
de Rasse, betreffende de rechtsbevoegdheid, 5-2-1556.
94. Idem n° 93.
95. De schepenen van wijlen Wouter VANDER GRACHT,
heer van Zonnebeke, Crommenelst, etc. oorkonden dat zijn
heerlijkheid Crommenelst in Vlamertinge en Dikkebus is
gehouden van het hof van Dampierre maar gaan wel ten
hoofde naar de schepenen van de kasselrij leper, 31-3-1557
(n.s.). (kopie)
96. Idem n° 95.
97. De baljuw en de schepenen van jonkheer François MASSIET, heer van Bussche oorkonden dat zijn heerlijkheid vanden Bussche gelegen in Neerwaasten, gehouden van het hof
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van Oosthove (in Belle-ambacht) is direct gehouden van het
hof van Dampierre en van Belle, en bevestigen eveneens ten
hoofde te gaan naar de Ieperse kasselrijschepenen, 17-3-1557
(n.s.).
98. Idem n° 97.
99. Uittreksel uit het register van de vierschaar (ferie)
9-11-1537.
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100. Idem n° 99.
101. Uittreksel uit het register van dingedagen, 17-9-1574.
102. Idem n° 101.
103. Uittreksels uit de registers van de vierschaar, eerste helft
17<le eeuw. 1 bundel.
De stukken in het Nederlands ontbreken hier, enkel de
Franse vertaling is aanwezig.
104. Uittreksel uit het register van wettelijke passeringen van
de heerlijkheid Crommenelst waarbij Jacques DE MOOR
l/4<le van een hoeve met 32 gemeten land aankoopt,
7-10-1673.
105. Idem n° 104.
106. Uittreksel uit het register van wettelijke passeringen van
Zonnebeke. De weduwe van Jacques COLUMBUEN koopt
11 gemeten en 75 roeden land in Zonnebeke aan Frans VAN
OOST, 26-4-1658.
107. Idem n° 106.
108. Uittreksel uit de registers van wettelijke passeringen van
de heerlijkheid Crommenelst onder Vlamertinge. Ghelaude
PAPEGAY koopt 1J2de hofstede met 28 gemeten grond aan
de Eerwaarde moeder Ameilla van de Annunciaten van
Brugge (per opbod verkocht), 23-11-1662.
109. Idem n° 108.
110. Uittreksel uit het register van de wettelijke passeringen van
Crommenelst. Jacques DE MOOR koopt 114cte hofstede met
32 gemeten land (met 't branden van de kerse), 22-9-1673.
Zie ook n° 104.
111. Idemn° 110.

112. Wettelijke passering door de schepenen van 'den hove te
Roosebeke ende Heyde' waarbij Carolus BULTEEL, kanunnik, een koornewindmolen in Passendale per opbod laat verkopen, 4-10-1686.
113. Idem n° 112.
114. De schepenen van de zaal en kasselrij leper oorkonden
de verkoop per opbod van een huis met erf en 100 roeden land
in Moorslede, in bezit van Christiaen QUARTIER aan Joos
KYNT, 23-9-1667.
115. Idem n° 114.
116. De schepenen van de zaal en kasselrij Ieper oorkonden
de verkoop per opbod van een stuk zaailand van Anthuenis
VAN HALLEWIJN, gelegen in Voormezele onder de heerlijkheid Wambeke, 19-2-1671.
117. Idem n° 116.
118. De schepenen van de zaal en kasselrij Ieper oorkonden
dat Guillaumes KEESTOCK met procuratie over zijn broers
en zusters en de weduwe van Marijn LE ROY, bij opbod 1200
roeden land in Houtem verkoopt onder de heerlijkheid Pilgherems, eigendom van de erfgenamen van Jan DESRAMAULT, 27-2-1683.
119.Idemn°118.
120. Uittreksel uit het register van wettelijke passeringen van
de heerlijkheid Borrewalstraete en Pilgrems in Wijtschate van
de akte van de verkoop per opbod van een hofstede in Zandvoorde waar de weduwe van Antheunes BEKAERT woont,
12-4-1685.
121. Kopie van een wettelijke passering, verleden voor de baljuw en schepenen van de heerlijkheid Zandvoorde van de
verkoop bij opbod van 629 roeden grond in Zandvoorde
(Franse vertaling), 29-12-1683.
122. Uittreksel uit het register van de wettelijke passeringen
van de heerlijkheid Beerewalstraete van de verkoop bij opbod
door Jean BOGAERT van 629 roeden grond in Zandvoorde,
(Frans) 29-12-1683.
123. Wettelijke passering, verleden voor de schepenen van de
zaal en kasselrij Ieper van de verkoop van 6 Yi lijn grond in
Langemark in eigendom van de weduwe van Jacques
BUSEINE, 12-3-1671.

113

Boekbesprekingen

Arnold PRENEEL & Paul DELSALLE (eds.), Hommes
d'armes et gens de guerre du Moyen Áge au XVIle siècle.
Franche-Comté de Bourgogne et comté de Montbéliard. Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2007. 211 p., ill. - ISBN 978-2-84867-180-2. -€ 20.
Alhoewel we in de rubriek boekbesprekingen bij Westhoek normaliter beperken tot
de Franse en Vlaamse Westhoek maken
we voor deze uitgave, waaraan onze voorzitter heeft meegewerkt, graag een uitzondering. Genealogen weten meer dan wie
ook dat onze voorouders vrij mobiel waren
en dat is de reden waarom Arnold Preneel
geregeld in de Franche-Comté opzoekingen gaat verrichten naar zijn voorouders.
Dat archiefonderzoek en verschillende bezoeken aan Paul
Delsalle, in een vorig leven nog archivaris van Tourcoing,
thans docent aan de universiteit van Franche-Comté, resulteerden in deze verzamelbundel waarin bijna 10 auteurs het
hebben over monsteringen van weerbare mannen. Uitgegeven
in de Collection Didactiques Histoire van de universiteit richt
het werk zich naar studenten geschiedenis, lokale zoekers en
genealogen. Groot verschil met de Belgische universiteiten
waar genealogie als hulpwetenschap in het verdomhoekje zit
en blijft. Paul Delsalle is sinds jaar en dag een vurig verdediger van de genealogie als hulpwetenschap en durft het ook
aan om dergelijke uitgaven als deze in een universitaire reeks
op te nemen.
De opzet van het werk is de mens achter de soldaat te leren
kennen. Uitgaande van een ernstige bronnenkritiek wordt de
monstering als historische bron geduid en gesitueerd in zijn
tijd. Terecht, want op universitair niveau een veelal verwaarloosde bron op heden. Het spreekt voor zich dat vooral diegenen die zich voor de Franche-Comté interesseren plezier
zullen beleven aan dit werk. Dat de studie van dergelijke lijsten ook voor andere streken wenselijk is wordt reeds door de
auteurs opgemerkt. Een mooie en verzorgde uitgave die navolging verdient. [K.P.]
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Ronald VAN BELLE, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West- Vlaanderen. Een
inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum.
- Brugge: Uitgeverij Marc Van de Wiele met steun van de
provincie West-Vlaanderen, 2006. - 648 p., 491 z/w ill .. ISBN 90 76 297 32 0. - € 75.
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We kunnen ons met deze uitgave gelukkig prijzen dat dé kenner bij uitstek
van grafmonumenten een opus magnus heeft afgeleverd om U tegen te zeggen. Een méér dan 600 blz. tellend
boek met het volledig overzicht van
alle in West-Vlaanderen bewaarde
grafmonumenten met persoonsafbeeldingen. Een huzaren-werkstuk dat de
auteur allicht enkele decennia werk
heeft gekost. Van alle afbeeldingen
heeft de auteur wrijfplaten gemaakt ter
plaatse en schrijft hij een historische nota die alle facetten van
de grafplaat behandelt. Ook historisch gaat hij dieper in
(o.a. op de personages, hun kledij, .... ).
Hiermee wordt voor eens en allicht voor altijd een inventaris
afgeleverd van dat kostbare erfgoed wat nu nog in veel kerken
(en deels reeds in musea en bij enkele particulieren) bewaard
wordt maar door de tand des tijds dreigt verloren te gaan.
Deze studie zal er hopelijk mee voor verantwoordelijk zijn dat
ook voor dit stuk van ons erfgoed wat meer aandacht wordt
besteed.
Het werk beperkt zich niet tot een loutere inventaris maar
geeft ook een gedetailleerde studie van de grafplaten zodat
het werk eigenlijk als 'af' mag worden beschouwd. Het strekt
de auteur tot eer om dergelijk standaardwerk te hebben volbracht. Toch een kleine opmerking: we vinden het jammer
dat, wanneer de auteur bij zijn dateringen van de grafstenen
en de er vermeldde sterfdata geen melding maakt van oude
of nieuwe stijl (omdat voor het eind van de l 6cte eeuw de paasstijl in gebruik was). En nog een obligate opmerking: de er
door de auteur vermelde grafsteen van het mirakelkind in
Poperinge (Sint-Janskerk) is inderdaad een 19cte_eeuwse kopie
van een oudere grafsteen. De fragmenten van de originele
grafplaat zijn daarentegen wél bewaard en dat in de verzameling Adriaen. Als kritiek mag men deze opmerking niet zien.
Enkel als bewijs dat er zich in veel particuliere en grotendeels
ontoegankelijke collecties nog veel mooi materiaal bevindt.
Dit boek mag dan ook in geen enkele bibliotheek ontbreken.
[K.P]

Piet LEUPEN, Familiezilver. Een nalatenschap van het burgergeslacht Leupen, Amsterdam: Gopher, 2007. -216 p. ISBN-13: 9789051795646. -€ 22,50.
"Een degelijke, protestantse familie uit de
middenklasse. In de loop van de J6de eeuw als
zo velen vanuit Vlaanderen in Nederland
terecht gekomen. Beroepen als lakenwevers.
dominees, (veel) onderwijzers, kooplieden.
Hecht verankerd in die middenklasse, zonder
echte uitschieters naar boven en beneden.
Geen beroemdheden of bijzondere personen
die in de geschiedenisboeken horen." Zo
schetst Piet Leupen (Goes, 1939) zijn voorgeslacht in het boek Familiezilver, een nalatenschap van het
burgergeslacht Leupen. De oud-hoogleraar middeleeuwse
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam putte ervoor
uit nagelaten geschriften, maar gebruikte vooral gesprekken
die hij voerde met familieleden. De Leupens hebben vele voetstappen in Zeeland geplaatst (Goes, Middelburg, Zierikzee).
De jongste geschiedenis laat Leupen onbesproken. Hij wil
geen zaken naar buiten brengen 'die vasthaken aan op dit
moment nog levende gevoelens en opvattingen.' Het boek
gaat zodoende twee generaties terug en trekt zo verder de
historie in, tot in het l 6de_eeuwse West-Vlaanderen. Bezien
vanuit één lijn, die van zijn vaders familie. Leupen begint overigens bij zichzelf. Hij legt uit waarom hij op zoek is gegaan
naar een eigen verleden en steeds meer betrokken raakte bij
het leven van zijn familieleden. Maar de nadruk ligt op de
l 9de eeuw. Het degelijke van de familie blijkt onder meer uit
het ontbreken van schuinsmarcheerders of gevallen vrouwen.
Er werd bijzonder veel genetwerkt en daar kwamen de Leupens ook openlijk voor uit. Het verwerven en behouden van
een goede naam, nam een belangrijke plaats in. Zelfkritiek
spaart Leupen niet. Hij signaleert door de generaties heen een
sterk eigengevoel. "Dit gevoel herken ik bij mijzelf en zie ik ook
bij mijn naaste familieleden." Mogelijk heeft het te maken met
historisch besef en, zeker van toepassing in de 19<le eeuw, de
positie in de lokale samenleving. De vraag is natuurlijk in
hoeverre de kleine geschiedenis van het geslacht Leupen interessant is voor een brede lezerskring. Niet echt, maar de dikwijls gewone beslommeringen die Leupen opdist, zorgen voor
aardige momenten. Bijvoorbeeld waar hij beschrijft onder
welke omstandigheden zijn grootvader Davied Pieter en oudtante Jet, samen met hun twee broertjes, vanaf 1872 in het
weeshuis aan de Singelstraat in Goes leefden. Sober en deugdzaam. Als de wezen familieleden wilden bezoeken, ging dat
niet zomaar. Er moest door de weeshuisvader steeds toestemming aan het bestuur worden gevraagd. [Rinus Antonisse]
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Pieter Douche, voorzitter van de redactie van Westhoek
Vele jaren lang was Westhoek het geesteskind van zijn oprichter en redacteur Jaak Decaestecker ( 1948 - 2003). Toen ziekte
het Jaak niet langer mogelijk maakte het vele werk verder te
doen, leek het er op dat aan de Westhoekwerking een einde
zou komen. Uiteindelijk gingen de medewerkers van het eerste uur in op Jaaks vraag om Westhoek over te nemen. Dit
hield concreet in dat vanaf 1995 Ludo Vandamme de redactie
op zich nam en zich omringde met een redactieraad. Deze
nieuwe redactie besliste toen om het stipte mededelingenblad
Westhoek-Info en de onregelmatig verschijnende WesthoekJaarboeken samen te voegen tot één volwaardig tijdschrift.
Inhoudelijk bleef de 16de eeuw het zwaartepunt. Een secretaris - tot eind vorig jaar was dat Stefaan Lazoore - nam het
gros van het werk voor zijn rekening en Arnold Preneel toonde
zich bereid om als voorzitter de vereniging te dragen. De
voorbije jaren gaf Ludo Vandamme te kennen dat zijn vele
andere opdrachten het hem moeilijk maakten om nog langer
de redactie van Westhoek te leiden. Naar een opvolger diende
niet ver te worden gezocht. Pieter Donche, sinds vele jaren lid
van de redactie, toonde zich bereid om Westhoek de komende
jaren verder inhoudelijk vorm te geven en ging meteen aan de
slag. Dit nummer is het eerste van de hand van de nieuwe
redactievoorzitter. [L. VD.]

Kwartierstaat Arthur Merghelynck, 800 voorouders in 16
generaties en 31 portretten
Onder deze titel verschijnt op 14 juli 2008 n.a.v. het 100-jarig
overlijden van Arthur Merghelynck zijn kwartierstaat. Meer
dan 800 voorouders werden geïdentificeerd tot diep in de 15<le
eeuw. Van 31 van zijn voorouders vonden we een portret,
waarvan sommige zelfs uit de jaren 1400. Zij geven een intrigerende kijk op de evolutie van de kledij en de poses van de
geportretteerden, van romantisch (l 9de eeuw) tot houterig
(1 Sde eeuw). Van de families van de 16 betovergrootouders
werden aparte genealogische overzichten toegevoegd. Daaruit

kon dan een synthese gemaakt worden die Arthur Merghelynck schetst in zijn familiaal milieu, nl. hoe families uit een
stedelijk milieu zich in de handel of in hun ambachten
opwerkten, een welstand bereikten die hen toeliet de kinderen
te laten studeren, hoe deze daarna meerdere generaties stedelijke functionarissen, schepenen en burgemeesters leverden
en hoe in de 2cte helft van de l 8de eeuw in bijna elk van deze
families iemand een adellijke onderscheiding bekwam. Stamboomschema's tonen ook de grote verwevenheid aan tussen
de families van Merghelyncks voorouders.
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141 p. - 149x210 mm-40-tal illustraties+ diverse stamboomschema's. € 15 + € 3 verzendingskosten (in België,
omringende landen:€ 6) op KBC 411-8052581-31, IBAN:
BE04 4118 0525 8131, BIC: KREDBEBB van Pieter
Donche, Berchem, met vemelding 'KWS Merghelynck'.
Zie ookhttp://www.win.ua.ac.bel-pavp/boek2008b.
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Robrecht van Kassei
Deel 1: Vlaams edelman tussen feodale trouw
en rebellie in de eerste helft van de 14de eeuw

FILIP HOOGHE

Dit artikel is het eerste deel over Robrecht van Kassei, waarvan
het tll'eede deel ::.al verschijnen in Westhoek, 2009, nr. 1-2 onder
de titel: 'Robrecht van Kassei. Historische banden tussen het
Westland en het Land van Bornem in de eerste helft van de] 4de
eeuir'.
Varianten op zijn naam:
1 F. HOOGHE,
Omme discort dat iras
van den irnlleirerke
tusscen die van Ypre
ende van Poperinghen:
een politiek-economisch en sociaal onder::oek naar de conflicten
over de lakennnijverheid tussen leper en
::ijn hinterland
(1280-1373). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Katholieke
Universiteit Leuven.
Dep. Moderne
Geschiedenis. 2002.
2 Bornem is een plaats
en gemeente in het
arrondissement
Mechelen van de provincie Antwerpen. Ze
is gelegen aan de rechteroever van de
Schelde, tegenover de
gemeente Temse waarmee ze door een brug
verbonden is. stroomopwaarts van Antwerpen. Samen met de
gemeenten Puurs en
Sint-Amands vormt
Bornem de streek
Klein-Brabant.
3 F. HOOGHE, W.
VERSTRAETEN en
L. ROCHTUS. Het
Kasteel van Bornem: Dui::end Jaar
Europese geschiedenis.

Mnl.: Robrecht van Vlaanderen, Robbrecht van Vlaendren;
Robrecht van Nevers;
Fr.: Robert de Flandre, Robert de Cassel. Robert de
Nevers.
Inleiding

Reeds door ons onderzoek in het kader van onze licentiaatsverhandeling werd onze aandacht gevestigd op de belangrijke
rol van Robrecht van Kassei in de woelige geschiedenis van
het Westhoek in de eerste helft van de 14cte eeuw. 1 In het kader
van ons onderzoek voor de Vereniging voor Heemkunde in
Klein-Brabant werden wij opnieuw geconfronteerd met deze
figuur, ditmaal als één van de belangrijkste heren van het kasteel en Land van Bornem. 2 Naar aanleiding van onze studie
over de geschiedenis van het kasteel van Bornem, viel ons de
gelegenheid te beurt om het leven van deze Vlaamse edelman
uit de 14cte eeuw van naderbij te onderzoeken. 3 Het leek ons
dan ook onvermijdelijk om aan dit belangrijk personage uit
de geschiedenis van de Westhoek een artikel te wijden.

Deel 1: Van het ontstaan tot de komst van
Pedro l Co/oma (
Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in
Klein-Brabant. XLII).
Puurs. 2007. Deze
recente publicatie
gebeurde in nauwe

samenwerking met
John II de Marnix de
Sainte Aldegonde.
14de graaf van Bornem, wiens precieuze
privéarchief voor deze
studie mocht gebruikt
worden, wat aan het
boek een unieke meerwaarde geeft. Het

boek is nog te bestellen via het secretariaat
van de Vereniging
voor Heemkunde in
Klein-Brabant VZW.
Dascottelei 14 Bus 6.
B-2100 Deurne of via
e-mail: heemkunde
klein_brabant@skynet.
be

Status Quaestionis
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Over Robrecht van Kassei heeft al menig auteur geschreven.
Hij kreeg voor het eerst aandacht door de Belgische historicus
J.M.B.C. Kervyn de Lettenhove, die een tot dan onuitgegeven
document over hem uitgaf. 4 Welbekend zijn ook de studies
van J. Carlier uit 18705 en van P.J.E. De Smyttère uit 1885. 6
Later volgden ook nog enkele bijdragen door H. Pirenne. 7 De
biografische studie van M. Vandermaesen was één van de
eerste Nederlandstalige historische studies uitgegeven over
Robrecht van Kassel. 8 Wij zijn dan ook voor een groot deel
schatplichtig aan voornoemde studies. Ook de historische
schets van historicus P.J. Verstraete is het vermelden waard,
al was het maar om aan te tonen hoe Robrecht van Kassei
ook gebruikt werd voor enigszins Vlaams-nationalistische
doeleinden. 9
Een belangrijk aspect van het leven van Robrecht van Kassei
dat minder in het daglicht werd gesteld, was zijn toch wel
cruciale rol in de geschiedenis van Klein-Brabant, meer in het
bijzonder in het Land van Bornem. Hoewel deze heer van
J. M. B.C. KERVYN DE LETTENHOVE. Roben de
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Kassei het merendeel van zijn beleid in Vlaanderen focuste
op Kassei en het Westland in ruimere zin, blijkt dat hij ook
speciale aandacht had voor zijn bezittingen in het meest oostelijke deel van het graafschap Vlaanderen. In dit artikel
trachten wij dan ook door een nieuwe beschrijving van het
leven van Robrecht van Kassei in het bijzonder te wijzen op
de historische banden die er bestaan tussen het Land van
Bornem en het Westland. Het zal aantonen dat deze twee
Vlaamse streken misschien vroeger meer gemeenschappelijke
aspecten gemeen hadden dan de dag van vandaag wordt aangenomen.

Afkomst en status

Robrecht van Kassei werd geboren omstreeks 1275 als tweede
zoon van Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, en
diens tweede vrouw Yolande van Nevers (t 2juni 1280). 10 Tot
1320 wordt hij in de bronnen het meest aangeduid met de
naam Robrecht van Vlaanderen of Robrecht van Nevers. 11
Al op 24 mei 1304 wordt hij Robert de Nevers Chevaliers
genoemd, wat erop wijst dat hij al ridder was. 12 Het feit dat
het graafschap Vlaanderen naar zijn broer Lodewijk I van
Nevers zou gaan, was een doorn in zijn oog. Hij streefde er
dan ook naar om een voor hem zo gunstig mogelijke erfenisregeling in de wacht te slepen. Zo wist hij al op 29 april 1309
een eerste erfenisregeling af te dwingen. 13 Op zijn zegel in
1314 noemde hij zichzelf al domini de Casleto of heer van
Kassei. 14 Op 14 januari 1314 schonk zijn vader hem tevens
het land en kasteel van Bornem en droeg Robrecht voortaan
de titel heer van Bornem. 15 Hij droeg in 1314 ook al de titels
van baron van Alluye 16 en Montmirail. 17 Hij moest zich in
1316 tevreden stellen met de toewijzing van een apanagium
in Rijks-Vlaanderen. Pas op 2 juni 1320 werd hij zijn apanagegebied officieel toegekend. 18 Hieronder vielen onder meer
Kassei, Duinkerke, Broekburg, Grevelingen, Watten, SintOmaars, Belle en het Hout van Niepen. Dan waren er nog
Nieuwpoort, Sint-Winoksbergen en Deinze. Van al deze
plaatsen mocht hij zich heer noemen. In de bronnen wordt hij
daarom pas vanaf 1320 ook Robrecht van Kassei genoemd,
maar voor de uniformiteit in de tekst zullen wij hem steeds
met deze naam aanduiden. De geschiedschrijver Auguste Galland beschreef in 1648 Robrecht van Kassei al als un des plus
vaillan ts et des plus généreux pr in ces de son temp.1-. 19
eeuw. Juist die onzekerheid over het apanagium zorgde voor
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Zegel van Robrecht van Kassei. 1328.
(Rijsel. A.D.N .. Série B 263. nr. 5973. Foto Filip Hooghe)

Tegenzegel van Robrecht van Kassei. 1328.
(Rijsel. A.D.N .. Série B 263. nr. 5973. Foto Filip Hooghe)
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Robrecht van Kassei huwde met Johanna van Bretagne in
1323. Hun huwelijkscontract werd opgemaakt te Saint-Germain-des-Près in september 1323. 21 Als bruidsschat ontving
zij 10.000 lb. en de gronden van de Perche en andere bezittingen in Vlaanderen zoals het Hout van Niepen met het kasteel la Motte-au-Bois, de steden Sint-Winoksbergen,
Nieuwpoort en Deinze. Kassei hoorde echter niet tot haar
bruidsschat, zodat haar dochter Yolande vanaf haar meerderjarigheid de titel van dame van Kassei zou dragen. Doch
ook Johanna bleef steeds de titel van dame van Kassei behouden. 22 Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Hun
eerste kind Jan, genaamd van Vlaanderen of van Kassei, werd
geboren in 1324, maar stierf vroegtijdig in 1332. Hun tweede
kind, geboren op 15 januari 1326, was een dochter, genaamd
Yolande van Vlaanderen (t 1395), die geboren was in het kasteel van Alluye in de Perche. 23
Sommige studies melden dat Johanna van Bretagne zou
geleefd hebben van 1294 tot 1363 24 • zich vooral baserend op
L. Moreri (1733). 25 Johanna van Bretagne stierf echter wel
degelijk in haar kasteel van het Hout van Niepen (la Motteau-Bois) in 1355. 26 Johanna was het oudste kind van Arthur
II, hertog van Bretagne27 en van Yolande van Dreux, dochter
van Robrecht IV, graaf van Dreux en van Montfort-l'Amaury.
Johanna werd geboren in hetzelfde jaar van hun huwelijk eind
1294. Haar grootmoeder was Yolande, gravin van Montfortl'Amaury, weduwe van Alexander lil, koning van Schotland
(1249-1286). De broer van Johanna was Jan IV van Bretagne,
graaf van Montfort, gehuwd met Johanna van Vlaanderen,
dochter van Lodewijk 1van Nevers, schoonbroer van Johanna
van Bretagne. Diens zoon, graaf Lodewijk II van Nevers, was
haar volle neef en diens opvolger Lodewijk van Male
(1346-1384) was haar kleinneef.2 8 Johanna van Bretagne
droeg de titels van barones van Alluye en Montmirail en dame
van Nogent-le-Rotrou in Perche. 29 Door haar huwelijk werd
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zij vrouwe van Bornem, Duinkerke, Sint-Winoksbergen,
Belle, Broekburg, Kassei, Waasten en Rode. 30
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Haar wapen was echter niet volledig van hermelijn, zoals
sommigen beweerden. 31 Het wapenschild van Johanna van
Bretagne was "gevierendeeld: in 1 en 4: hermelijn (= familiewapen Bretagne), in 2 en 3: geschaakt van goud en leeuw; met
een ::.oom van keel(= familiewapen van haar moeder: Dreux)".
Vaak werd het wapenschild van Johanna of haar moeder ook
voorgesteld als "gedeeld, in 1: Dreux, in 2: Bretagne", ofwel
werd het geschaakte schild van Dreux volledig afgebeeld maar
vermeerderd met een vrijkwartier van hermelijn, vooral vóór
haar huwelijk. Na haar huwelijk vierendeelde zij dit laatste
wapen (vanaf dan in de kwartieren 2 en 3) met het wapenschild van Robrecht van Kassei (jongere tak VlaanderenKassei) in de kwartieren 1 en 4. Ofwel bediende zij zich van
een gedeeld wapen met in 1 het wapen van haar echtgenoot
en in 2 haar wapen. 32 Aan een kwijtschrift van Johanna van
Bretagne aan haar ontvanger van het Hout van Niepen van
7 april 1337 hing een rond zegel van deze dame, als volgt
beschreven: "Ru1r gegraveerde steen van tiree personen; in een
gotisch ro::.et 1risselen leeu1ren af met geschaakte schilden. Zonder legende". 33 Het werd ook afgebeeld en beschreven door
P.J.E. De Smyttère. 34
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Over de jeugdjaren van Robrecht van Kassel is weinig geweten. Waarschijnlijk werd hij, in tegenstelling tot zijn broer en
neef, wél opgevoed in Vlaanderen, want in 1323 spreken de
Vlamingen over le seigneur de Cassel, élevé parmy eux et
nourry à leurs coustumes. 36 Zijn eerste verschijning in de bronnen dateert van omstreeks 1300, wanneer hij samen met zijn
grootvader, Gwijde van Dampierre en zijn vader Robrecht
van Bethune en vele andere Vlaamse edellieden naar Parijs
trok om er over de vrede te onderhandelen. Zij werden daar
op verraderlijke wijze gevangen genomen. 37 M. Vandermaesen meent echter dat Robrecht van Kassei waarschijnlijk al in
1300 bij zijn oudere broer Lodewijk I van N evers in diens
graafschap Nevers toevlucht had gezocht, wanneer Vlaanderen onder Franse controle kwam te staan. 38 Op 24 mei 1304
bepleitte deze ridder Robrecht van Nevers immers te Parijs
bij koning Filips de Schone de vrijlating van zijn vader
Robrecht van Bethune. Wanneer dit niet lukte, zou hij zelfs
afstand doen van zijn leengoed te Brugny in Champagne. 39
Bij de slag van de Pevelenberg op 18 augustus 1304 voerde
Robrecht de militie van de kasselrij van Rijsel aan. Daarna
trok hij samen met zijn stiefoom Jan van Namen op om de
belegering van Rijsel door de Franse koninklijke troepen te
doorbreken. 40 Robrecht was tevens ook aanwezig bij de aanvaarding van de vredesvoorwaarden van koning Filips de
Schone op 24 september 1304. Hij ratificeerde in 1305 mee de
vrede van Athis-sur-Orge. In juni 1306 stond Robrecht nog
samen met zijn ooms Willem en Jan van Vlaanderen borg bij
lombarden uit Siënna voor de schulden van zijn vader. Op 8
juli 1307 keurde hij in de schepenkamer van Ieper samen met
de Ieperse schepenen een gewijzigd verdrag van Athis opnieuw
goed. In november 1307 verbleef hij in zijn huis te Duinkerke
en op 26 maart vergezelde hij de gezanten van alle Vlaamse
steden richting Parijs om te onderhandelen. Uiteindelijk zal
hij in 1309 zijn vader steunen in het bekomen van de vrede
door de Bruggelingen te overhalen om het in 1305 gesloten
verdrag van Athis-sur-Orge te ratificeren. 41 Op 27 april 1309
wist Robrecht van zijn broer Lodewijk te Parijs een erfenisregeling te bekomen, waarbij Robrecht, om de onderhandelingen te vergemakkelijken, instemde met een akkoord
betreffende de erfopvolging van hun vader en moeder. Later
zou Lodewijk 1 van Nevers dit betwisten, onder het voorwendsel dat de hertog van Brabant zijn zegel had gebruikt. 42
Op 24 juni 1310 liep de wapenstilstand tussen Vlaanderen en
Henegouwen af en nam Robrecht deel aan de onderhandelingen met de afgevaardigden van Willem van Avesnes. Hij
liet zelfs troepen uit zijn Franse domeinen mobiliseren om de
troepenmacht aan de Vlaamse grenzen te versterken. 43
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2. Rohrechts rol in de Frans- Vlaamse betrekkingen

Robrecht van Kassei dacht blijkbaar om fortuin te maken in
het buitenland. Als tweede zoon was hij immers automatisch
uitgesloten van de opvolging voor de titel van graaf van
Vlaanderen, die toekwam aan zijn oudere broer Lodewijk 1
van Nevers. Rond 1312 vertoefde hij te Rome in de hofbouding van de Roomse koning Hendrik VII van Luxemburg, die
hij samen met zijn ooms Gwijde en Hendrik van Lodi bijstond in diens strijd tegen de Ghibellijnen (keizersgezinden).
130 Wanneer hij in 1313 terug in Vlaanderen kwam, moest hij
meerdere keren partij kiezen voor zijn vader in diens conflict
met de Franse koning. De capitulatie van zijn vader Robrecht
van Bethune met het verdrag van Pontoise (11 juli 1312),
waarbij het verlies van Rijsel, Bethune en Dowaai, het zogenaamde Transport van Vlaanderen, werd bezegeld, heeft bij
Robrecht van Kassei als zijn oudere broer aanleiding gegeven
tot groeiend verzet, dat tenslotte ook graaf Robrecht weer
zou aanzetten tot een anti-Franse houding. Op 22 juli 1313
werd Robrecht van Kassei op de conferentie van Atrecht als
gijzelaar en borg voor de uitvoering van de verdragen gevangengezet in het kasteel van Pontoise. Hij was echter zo slim
geweest om in de overeenkomst zijn eis te laten opnemen om
vrijgelaten te worden indien bij de dood van zijn vader aan de
bepalingen van het verdrag niet voldaan was. of zelfs indien
zijn broer Lodewijk als graaf niet tot uitvoering zou overgaan. Vanaf dit ogenblik valt een groeiende aversiteit te ontwaren tussen de anti-Franse Lodewijk 1 van Nevers en zijn
jongere broer Robrecht ...i..i
Hun vader Robrecht van Bethune poogde de gemoederen tussen de broers te bedaren door toegevingen. Robrecht van
Kassei kreeg in januari 1314 het Land en kasteel van Bornem
als geschenk van zijn vader. 45 Dat Robrecht van Kassei al een
aanzienlijke invloed had opgebouwd in het graafschap, blijkt
uit het feit dat de stad Gent zich in 1314 engageerde om de
som van 3.275 lb. te betalen aan Robrecht van Kassei, die zij
nog schuldig waren aan de graaf. 46 In mei 1314 werd Robrecht
op zijn verzoek verhuisd naar het kasteel van Verneuil. In
augustus 1314 werd een treffen tussen Vlamingen en Fransen
op het nippertje vermeden en werd te Marquette een akkoord
gesloten op 3 september 1314. 47 Uiteindelijk gaf Robrecht
van Bethune dus toe, mede onder invloed van zijn oudste
zoon Lodewijk, om op 13 september een verdrag overeen te
komen met Enguerrand de Marigny, de raadsheer van de
Franse koning, waarin duidelijk gestipuleerd werd dat
Robrecht van Bethune zijn graafschap aan zijn zoon Lodewijk overliet en enkel nog het vruchtgebruik behield en dat
Lodewijk ook na de dood van zijn vader het Transport van
Vlaanderen zou ratificeren. 48 De graaf moest opnieuw verschijnen voor de Raad van de Pairs van Frankrijk op verzoek
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van Lodewijk X de Woelzieke. Tijdens de knieval van de graaf
en zijn oudste zoon te Parijs blijkt de intussen vrijgelaten
Robrecht het gezag in Vlaanderen uitgeoefend te hebben. Ook
de francofiele positie van Jan van Namen, halfbroer van de
graaf, werd duidelijk. In januari 1315 kreeg Robrecht van
Kassel het land van Perche in erfenis van Margareta, koningin
van Sicilië. In dat jaar nam hij ook deel aan de onderhandelingen met de Franse koning, die echter eindigden op een
open breuk. In het kader van deze onderhandelingen moeten
we een akte zien van Robrecht van februari 1315, waarin hij
het transport van de steden Rijsel, Dowaai en Bethune
erkende. Doch dit had niet het gewenste effect. Graaf Robrecht
van Bethune werd veroordeeld door het parlement van Parijs
en de Franse koning verklaarde hem de oorlog op 18 juni
1315. Robrecht van Kassel bleef echter zijn vader steunen en
weigerde op 15 juli 1315 zijn manschap voor Brugny aan
Lodewijk X af te leggen. 49 In een brief aan de Franse koning
uitte hij zijn verontwaardiging over de gang van zaken en
stelde hij zijn trouw aan zijn bloedeigen vader boven de feodale trouw aan de koning. 50 ln september 1315 zag Robrecht,
die het Vlaamse leger nabij Poperinge aanvoerde, waarschijnlijk niet zonder enig leedvermaak hoe de Franse troepen zich
terugtrokken van het beleg van Kortrijk, gedemoraliseerd
door de bijzonder slechte weersomstandigheden. Zij lieten
zelfs hun tenten, paviljoenen en juwelen van goud en zilver
achter in de modder. 51
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3. De opvolgingskll"estie
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De naderende opvolging van de oude graaf Robrecht van
Bethune ging vanaf dit ogenblik een bepalende factor worden
in de persoonlijke verhoudingen van Robrecht met zijn broer
Lodewijk 1 van Nevers. Deze had intussen immers van zijn
vader de belofte gekregen dat het graafschap zou overgeleverd
worden aan zijn zoon, de latere Lodewijk II van Nevers, dit
ten nadele van zijn jongere broer, Robrecht van Kassei. Dit
moest echter bevestigd worden door de Franse koning. In juli
1315 ondertekende zijn oudere broer Lodewijk een geheim
akkoord met de Franse koning waarin deze laatste zijn steun
gaf ten voordele van de grafelijke opvolging door de zoon van
Lodewijk 1 van Nevers, ongeacht welke rechten Robrecht van
Kassei kon opeisen. In ruil gaf Lodewijk 1 van Nevers toe aan
de afstand van Rijsel, Dowaai en Bethune. Robrecht werd dus
door dit verraad van zijn oudere broer uitgerangeerd voor wat
zijn recht op het graafschap Vlaanderen betrof. Zo werd
Robrecht van Kassei tegelijk slachtoffer van zijn oudere broer,
van de zwakheid van zijn vader en van de arglistige Franse
koning. 52
Voor Robrecht van Kassei kwam het er nu op aan om het
uiterste uit de kan te halen. Zijn populariteit was na de campagne van september 1315 tot een hoogtepunt gestegen.
Robrecht van Kassei kreeg reeds op 2 oktober 1315 de gronden en heerlijkheden in Vlaanderen toegewezen die hadden
toebehoord aan Jan van Namen (het Land van Aalst, de stad
Geraardsbergen, het Land van Waas en de Vier Ambachten,
behalve Sluis), dit alles in aftrek van de 7.000 lb. die hem als
jaarlijkse landrente was toegewezen door zijn vader. 53 Hiervan maakte hij gebruik om op 17 februari 1316 een eerste
erfenisregeling (van 27 april 1309) te laten bekrachtigen. Dit
is wat men historisch de partage de Flandre zal noemen.
Robrecht was voordien al een jaarrente van 10.000 lb. par.
toegewezen, bezet op Rijks-Vlaanderen, maar door dit
akkoord van 1316 werd hij echter onmiddellijk in dit apanagium geërfd zodat hij er dadelijk het vruchtgebruik van
genoot. 54
De Franse koning Lodewijk X de Woelzieke stierf op 5 juni
1316 en er werd een wapenstilstand onderhandeld tot 1 augustus 1316. 55 Pogingen van Robrecht van Bethune om de Bourgondische hertog Eudes uit te spelen tegen de kroning van de
regent Filips de Lange tot koning waren tevergeefs. 56 In
augustus 1316 braken opnieuw vijandelijkheden uit aan de
grens in westelijk Vlaanderen, verdedigd door Robrecht van
Kassei. Filips, broer van de overleden Franse koning, werd
als regent over Frankrijk aangesteld en nieuwe onderhandelingen werden aangeknoopt. 57 Het verdrag van 1 september
1316 bevestigde het overwicht van de Franse diplomatie, want
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voor het eerst werd immers gestipuleerd dat Robrecht van
Bethune als graaf van Vlaanderen moest opgevolgd worden
door de kinderen van Lodewijk 1 van Nevers, zelfs indien deze
vóór zijn vader overleed, mits een ruime vergoeding aan de
andere erfgenamen. Meteen werd Robrecht wettelijk door de
Franse koning van de Vlaamse erfopvolging uitgeschakeld,
wat zou gecompenseerd worden door een uitgebreid apanagium. Omwille van de zware financiële gevolgen werd de ratificatie van het verdrag door de Vlamingen echter op de lange
baan geschoven. 58 In het verdrag werden aan Robrecht van
Kassei enkele verplichtingen opgelegd. Hij moest op pelgrimstocht gaan naar Sint-Jacob van Compostela in Galicië,
naar Notre-Dame van Rochemadour, naar Notre-Dame van
Vauvert, naar Saint-Gilles te Nîmes in de Provence, en naar
de Notre-Dame du Puy. Duidelijk is dat deze voorwaarden
Robrecht van Kassei wilden weghouden van het graafschap
Vlaanderen. Robrecht heeft deze pelgrimages zeker deels uitgevoerd, want al in september van dat jaar werd hij terug in
het bezit gesteld van zijn aangeslagen bezittingen in de Perche
en in de Champagne. 59
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Op 25 november 1317 kreeg Robrecht van Kassei de praktische investituur tijdens een plechtigheid in het Gravensteen
te Gent, doch echter in afwezigheid van zijn broer Lodewijk
I van Nevers, die zich teruggetrokken had in zijn kasteel te
Deinze. Robrecht van Kassei aanvaardde zo de clausule dat
de gebieden van Aalst, Geraardsbergen, Waas en de Vier
Ambachten zouden terugkeren naar het graafschap Vlaanderen indien hij zou sterven zonder erfgenamen. 60 Een poging
van de nieuwe Franse koning Filips V om paus Johannes
XXII in maart 1318 in de tweespalt tussen beide Vlaamse
erfgenamen tussen te laten komen, mislukte echter. Robrecht
van Kassei was als onderhandelaar naar het pauselijk hof te
Avignon gestuurd, doch aangezien de eisen van beide partijen
onverzoenbaar bleken, brak hij zijn verblijf af en keerde hij
plots naar Vlaanderen terug. Toen in 1318 de vorstendommen
Nevers en Rethel door de Franse koning in beslag werden
genomen keerde Lodewijk 1 van Nevers terug naar Vlaanderen. Een verzoening tussen beide broers leek in het verschiet.
Lodewijk verklaarde met instemming van Robrecht de tot
dan geldende erfenisregeling nietig. 61 Robrecht was rond 1318
wantrouwig geworden tegenover zijn oudere broer vanwege
zijn uitsluiting in de opvolging. In augustus 1318 kwamen
Lodewijk 1 van Nevers en zijn broer Robrecht van Kassei tot
een overeenkomst, waarbij Robrecht voorgoed afzag van zijn
aanspraken op het Land van Aalst, Geraardsbergen, het
Land van Waas en de Vier Ambachten. In ruil kreeg hij wel
de stad en kasselrij Kassei, Nieppe, Bornem, Duinkerke en de
gebieden van Perche en Brugny. Er werden ook twee landmeters aangesteld om de betreffende gebieden op te meten en te
schatten. Robrecht benoemde Robrecht van Roesbrugge als
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landmeter, alsook Jan Palster, die voornoemde heer van Roesbrugge zou vervangen, als die er niet aan zou kunnen deelnemen. Lodewijk stelde Eustache Bernaige aan. 62
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Robrecht liet zich in september 1318 door zijn vader een apanagerente van 10.000 lb. par. toewijzen, die hij zou verkrijgen
bij het overlijden van zijn vader. Robrecht van Kassei ging,
voor de hem bij de partage van Vlaanderen toegewezen gebieden, vernieuwend te werk op het vlak van leeninventarisatie.
Op 7 september 1318 werd een gedetailleerde akte-prijzing
opgemaakt van alle verscheidene gronden, steden en kasselrijen in Vlaanderen en Frankrijk waarop de voornoemde
rente bezet werd. Het ging om: Duinkerke, Bornem, Borre,
de inkomsten van de grond van Jan van Haveskerke, heer van
Watou, Nieppe, Waasten en Grevelingen. 63 Lodewijk 1 van
Nevers en zijn broer Robrecht van Kassei verklaarden in aanwezigheid van hun vader om deze schatting goed te keuren,
en erkenden dat zij werd opgemaakt naar de gewoonten, wetten en gebruiken van het land. Het geheel werd geschreven op
vijftien bladen perkament en bezegeld met de zegels van
Lodewijk 1 van Nevers, Robrecht van Kassei en Robrecht van
Bethune.M Het apanagegebied kreeg Kassei als kern, zodat
de oude graaf feitelijk de virtuele afscheiding van RijksVlaanderen van 1316 ongedaan maakte. 65
In augustus 1319 startte graaf Robrecht van Bethune, op aangeven van Robrecht van Kassei, een offensief om Rijsel en
Waals-Vlaanderen te bezetten. Dit mislukte echter toen de
Gentse troepen plots weigerden het bevel van Robrecht van
Kassei na te komen om de Leie over te steken. Deze nederlaag
plaatste de graaf in een sterk verzwakte positie tegenover de
Franse koning en dwong hem in te stemmen met een hem
opgelegde vrede van 5 mei 1320. De opvolgingskwestie en
erfenisregeling werden op 2 juni 1320 door de graaf definitief
geregeld te Kortrijk. Dit akkoord officialiseerde de verzakingsceremonie. In aanwezigheid van alle vazallen van het
graafschap werden alle beslissingen voorgelezen en verzaakte
Robrecht van Kassei opnieuw aan zijn rechten, zwerend met
de hand op de Heilige Evangeliën. Na hem verzaakte ook zijn
zus Johanna aan haar rechten. Van de 10.000 lb. apanagium
werden 8.000 lb. gevestigd op volgende gebieden. Vooreerst
de gebieden die hij al bezat: de stad Duinkerke; het kasteel,
de stad en het Land van Bornem; de baronie van Brugny in
Champagne; de baronie van Alluye en van Montmirail in de
Perche en alle afhankelijkheden daarbij horend. Daarnaast
verkreeg Robrecht nog het kasteel, de stad en de kasselrij van
Kassei met de landen van Borre en van Watten; het kasteel,
het land en het Hout van Niepen; het kasteel, de stad en de
kasselrij van Waasten 66 ; het stadje Pont-d'Estaires; de stad
Grevelingen en de stad en kasselrij van Broekburg. Deze
bezittingen waren in 1318 al ruimschoots beschreven en opge-
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meten geweest door Eustache Bernaige. Robrecht van Roesbrugge en Jan Palster. Een resterend bedrag van ca. 2.130 lb.•
om de accijns van de voornoemde 8.000 lb. grond te vervolledigen, werden gevestigd op de stad en kasselrij van SintWinoksbergen. de stad Nieuwpoort en de stad Deinze en
afhankelijkheden. 67 Dit gebeurde wel onder voorwaarde dat
wanneer Lodewijk Ivan Nevers of de nakomende graven van
Vlaanderen de voornoemde 2.130 lb. binnen de acht jaar na
de dood van Robrecht van Bethune konden vestigen op
andere gebieden dan de laatste drie genoemde steden, dat
Sint-Winoksbergen, Nieuwpoort en Deinze terug bij het
graafschap Vlaanderen moesten komen. De laatste 2.000 lb.
werden toegewezen op de bijdragen van de steden en kasselrijen van Kassel, Ieper, Veurne. Sint-Winoksbergen en tout Ie
West-Flandre in het Transport van Vlaanderen. 68 Robrecht
van Kassel zag op zijn beurt af van zijn erfrechten op de steden, kasselrijen en landen van Aalst, Geraardsbergen, Waas
en de Vier Ambachten. 69
Robrechts apanagegebied bestond uit twee groepen gebieden.
In Kroon-Vlaanderen omvatte het volgende gebieden. in leen
van de graaf: het grootste deel van het West-Kwartier (KustVlaanderen) bestaande uit de steden en kasselrijen van Kassei, Duinkerke, Broekburg, Waasten met Watten, het kasteel
en het Hout van Niepen, Pont d'Estaires, Grevelingen en de
steden Sint-Winoksbergen. Nieuwpoort en Deinze. In RijksVlaanderen omvatte het apanage de heerlijkheden Bornem
(met Mariekerke, Hingene en Nattenhaasdonk), Schelderode
(Rode) en Scheldewindeke ( Winthi). 70 Robrecht van Kassel
had in april 1320 de baronie van Brugny geruild met Godfried
van Naast, heer van Rode en Winti voor een deel van het
Land van Rode. 71 Op 22 april 1322 werd de ruil door koning
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Het Land van Rode
was een leen gehouden van de graaf van
Vlaanderen en afhangend van zijn prinselijk leenhof van Aalst.
Het Land van Rode
had in 1298-1299 nog
een waarde van 205 (
lb. 12 s. 8 d .. wat erop
wijst dat deze heerlijkheid verre van een
verarmd leen was. De
heren van Rode hadden immers het recht
om tol te heffen te
Schelderode en aan de
Brabantbrug te Gent.
In 1400 bestond het
Land van Rode uit
volgende 17 gemeenten: Balegem. Bave-

gem. Beerlegem.
Bottelare. Gentbrugge. Gijzenzele.
Gontrode, Landskouter. Letterhoutem.
Melle. Melsen.
Moortsele. Munte.
Oosterzele. Schelderode. Scheldewindeke
en Vlierzele. Dit betekent niet dat het ganse
grondgebied van alle
dorpen tot de heerlijkheid behoorde. Het
foncier. d.w.z. het deel
in eigendom van de
heer van Rode was
gelegen te Schelderode
en omvatte het kasteel
en de daarbij behorende gronden. Op het
overige had hij enkel

rechtsmacht. De heerlijkheid was verdeeld
in vier leenhoven:
Schelderode, Oosterzele. Melle en Scheldewindeke. In 1565 werd
het Land van Rode tot
baronie verheven. Het
werd op 14 juli 1682
tot markizaat verheven. Cf. VAN HILLE.
"Wat was het Land
van Rode in juridisch
opzicht?··. 43-45:
WAEYTENS. ··Het
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13-15; WARLOP, ·'De
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Het Land van Rode in de 14de eeuw.
(Cf. G WAEYTENS. "'Het Land van Rode"". 14)

Filips V goedgekeurd. 72 Datzelfde jaar nog werden de vazallen van Robrecht van Kassei in het Land van Rode opgeroepen om manschap af te leggen. Uit deze leenrol valt op dat
van de 75 leenhouders toch een aantal vrouwen apart manschap afleggen, wat erop wijst dat de leenrechtelijke handelingsbekwaamheid van de vrouw in de 14e eeuw groter was
dan in de 1se eeuw. 73

4. De ''partage de Flandre"

De rechten in de gebieden van het apanagium werden tussen
1318 en 1324 nauwkeurig vastgelegd en integraal aan Robrecht
van Kassei overgemaakt, behalve la souveraineté, l'obeissance
et Ie ressort (= soevereiniteit, gehoorzaamheid en rechtsgebied), dat nog steeds in handen bleef van de graaf van Vlaan-
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deren. Robrecht van Kassei bleef dus een vazal van de graaf
en de grafelijke rechtscolleges waren dus superieur aan die
van Kassel. 74 De kasselrijbaljuws van deze gebieden traden
wel uit het grafelijk ambtenarenkorps, want voortaan benoemden Robrecht van Kassei en zijn nakomelingen hen alsof ze
de echte landsvorsten waren. De oprichting van het apanage
bracht dus wel met zich mee dat de benoeming van alle baljuws uit het gebied voor lange tijd aan de graven van Vlaanderen ontsnapte. 75 In de Perche kreeg Robrecht van Kassei
vijf baronieën komende van zijn grootmoeder langs moederszijde, Mahaut van Bourbon, gravin van Nevers en barones
van Donzy. Robrecht van Kassei wees deze vijf baronieën als
weduwgift toe aan zijn vrouw Johanna van Bretagne: Alluye,
Montmirail, Brou, Authon, La Bazoche, waarbij dan ook nog
o.a. de heerlijkheid van Nogent-le-Rotrou 76 en in de Champagne de grond van Brugny. 77
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Het apanagium van 1320 werd opgericht in de lijn van de
betekenis die men er in het Franse koninkrijk aan gaf. De vage
omschrijving van het begrip gaf de bezitter ervan immers heel
wat mogelijkheden tot machtsontplooiing. Robrecht kreeg
alle rechten in dit gebied, behalve dus de soevereiniteit,
gehoorzaamheid en rechtsgebied. Bij Robrecht van Kassei
was het zelfs een opdeling van de soevereiniteit in het graafschap, want in ruil gaf hij zijn recht op de titel van graaf op.
Robrecht van Kassei en zijn nakomelingen moesten dus als
het ware kunnen genieten van een quasi volledige onafhankelijkheid.78 De prijs voor zijn francofoob standpunt betaalde
Robrecht van Kassei zwaar in juli 1320, wanneer in het verdrag van Parijs een clausule werd gezet waardoor zijn neef.
de francofiele Lodewijk II van Nevers als opvolger van
Robrecht van Bethune werd aangeduid. Dit was immers de
voorwaarde door de Franse koning gesteld voor het huwelijk
van Lodewijk II met zijn dochter Margareta, dat de vrede
bezegelde. Robrecht van Kassei verloor zo al zijn rechten op
de troon doch hij verkreeg ditmaal ook de koninklijke waarborg voor zijn apanagium. In juli 1320 zag hij te Parijs onder
eed af van zijn aanspraken op het graafschap Vlaanderen. in
ruil voor 10.000 lb. rente op het apanagium van Kassei. De
vrede werd beklonken op 22 juli 1320 met het huwelijk van
zijn 16-jarige neef Lodewijk met de 10-jarige Margareta,
dochter van de Franse koning Filips V. 79 De part age van
Vlaanderen was een feit geworden. Dit bepaalde dat het graafschap Vlaanderen na het overlijden van de oude graaf
Robrecht van Bethune aan diens oudste zoon Lodewijk 1 van
Nevers of diens afstammelingen toekwam. Zelfs indien Lodewijk 1 van Nevers zou overlijden vóór Robrecht van Bethune
- wat in 1322 effectief gebeurde - kon Robrechts jongere zoon,
Robrecht van Kassei, geen aanspraken maken op het graafschap. Robrecht van Kassei en zijn afstammelingen werden
ter compensatie beleend met de kasselrijen Kassei, Broek-
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burg. Waasten. het Land van Rode en het domein Bornem. 80
Opnieuw ging Robrecht over tot een gedetailleerde leeninventarisatie. Nadat de gebieden van o.a. Kassei, Stegersbrugge
en het Land van Rode definitief in zijn handen kwamen. ontving hij op 17 september 1320 in Schelderode de leenhulde
van zijn vazallen van het Land van Rode. Robrecht van Kassei legde zijn leenmannen in Rode de verplichting op om binnen de 40 dagen hun denombrement in te dienen. Hetzelfde
scenario werd in Kassei herhaald op 4 oktober 1320. Enkele
maanden later werd op basis van de ontvangen exemplaren
een leen boek aangelegd. Dit vernuftig systeem van leeninventarisatie zal aanstekelijk werken op de Vlaamse graven. 81

5. Favorisering mn de lakenindustrie te Waasten

Al van in de l 3de eeuw was er in het Leiebekken een belangrijke wolnijverheid. Kortrijk had al vroeg handelscontacten
met de internationale markt. Wanneer de grote steden afzetmoeilijkheden kregen in het Middellandse Zeegebied voor
hun lichte draperie en zich gingen specialiseren in de productie van luxelakens, schakelden de Leie-draperieën over naar
hoogwaardige, maar minder exclusieve stoffen (nieuire draperie). In de J3de eeuw en het eerste kwart van de J4de eeuw
produceerden deze centra dus waarschijnlijk nog net als Poperinge en andere rurale lakencentra de klassieke lichte draperie.
Zij schakelden over op de nieult'e draperie waarbij ze inheemse,
Spaanse en Schotse wolsoorten verwerkten, maar ook nog
steeds duurdere lakens weefden uit middelmatige Engelse
wolsoorten. Lakens uit Kortrijk, Menen. Halewijn, Wervik,
Komen, Waasten, Armentières, Estaires en La Gorgue zouden de mediterrane markten gaan veroveren. De jaren 1320
waren waarschijnlijk de overgangsperiode voor deze overschakeling. 82
In de periode 1320-1331 vaardigde Robrecht van Kassei aan
Waasten een reglement voor de draperie van Waasten uit. 83
In tegenstelling tot de Ieperse lakennijverheid lijkt die van
Waasten verdraagzamer te zijn geweest ten opzichte van
wevers of vollers van andere steden. 84 Dit reglement toont
aan dat Waasten zeker al in de jaren 1320 over laken nijverheid
beschikte maar de Warstensche vormden geen concurrentie
voor de Ieperse draperie, want ze werden volgens J. Demey
niet aan het buitenland verkocht. 85 Nochtans meent P. Stabel
dat Waastense lakens door Hanzekooplieden in Noord- en
Oost-Europa verspreid werden. 86 De lakens werden zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit en op lengte en breedte en
daarna ook gezegeld met het stadszegel door vier controleurs. 87 Bovendien toont het document de inmenging van de
heer aan om de lokale lakennijverheid te bevoordelen en er
zelf financiële voordelen uit te halen. Het is niet zeker of Ieper
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Stamboom van de graven van Vlaanderen in de 14'• eeuw
Gwijde van Dampierre
titelvoerend graaf van Vlaanderen 1252-1278
graaf van Vlaanderen 1278-1305
x
1 Mathildis van Bethune 1246-1263
1

Willem

v~n Crèvecoeur

RobreJht van Bethune
graaf van Vlaanderen

t 1311

1305-1322

x Aleid van Nesle

1

1

Margareta

Ma na

t 1291

t 1283
x 1273

t 1297
x 1267

Jan 1
hertog van
Brabant

Willem
van Gullik

prinsbisschop
van Luik

x 1 Bianca van Anjou

1282-1291

1265-1269

1

Jan van Vlaanderen

x 2 Jolanda van Nevers
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1272-1280

x
2 Isabella van Luxemburg 1265-1298
1
1

Jan 1
graaf van Namen

1298-1330
x 1 Margareta
van Clermont
x 2 Maria van
Artesië

Hendrik
Gw1jde
van Namen graaf van Lodi
x
t 1311
Margareta
van Kleef

1

Lodewijk 1
graaf van Nevers

t 1322
x
1

Lodewijk Il
genaamd 'van Crècy
graaf van Vlaanderen
en van Nevers

1

Robrecht
t 1331
heer van Kassei
1314-1331

x
Matthias van Lotharingen

1320-1382
gravin van Artesië

1361-1382
1

Lodewijk 1van Male
graaf van Vlaanderen, van Nevers
en van Rethel

1346-1384

x
Margareta van Brabant

1347-1380
1

Margareta van Male
hertogin van Bourgondië

1357-1361, 1369-1404
gravin van Vlaanderen, Nevers, Rethel en Artesië

1363-1404
1384-1405

1

Wouter Il
heer van Edingen

Margareta van Frankrijk

graaf van Vlaanderen

1

x

1327-1346

Filips de Stoute
hertog van Bourgondië

t 1306

Hugo VI
x
van Chatillon
1 Alexander
van Schotland graaf van Blois
2 Reinout 1
graaf van Gelre

Enguerrand IV
heer van Coucy

x

1404-1405

Filippina

x

1322-1346

x

x

Mathilde

en van Rethel

1384-1405

1

Beatrix

t 1321

Jolanda

Johanna van
Bretagne
barones van Alluye
en Montmirail
t 1355

hertogin van Brabant en Limburg

1

Margareta

Johanna

x

Johanna van Rethel

1

1.
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militaire acties ondernam tegen de Leiedraperieën in de periode van de opstand van Kust-Vlaanderen. Blijkbaar betaalde
Waasten wel jaarlijks aan Ieper een som geld ""ter cause van
de draperie··. althans zo was het in 1430. 88 Vraag is wanneer
deze jaarlijkse belasting werd ingevoerd. Tegen Waasten zou
Ieper vermoedelijk geen vijandige acties ondernemen. daar
Waasten sinds 1309 de transithaven voor de Ieperse handel
via de Leie was geworden. 89 Robrecht van Bethune was
bovendien heer van Waasten van 1265 tot 1320. 90 Hij zou
Waasten steeds favoriseren door ervoor te zorgen dat Waasten
dé schakel in de transithandel van en naar Ieper zou worden.
Zo zou hij in 1312 de Ieperlingen vrijheid van tol geven tegen
de wil van de abdis van Mesen in. Hij zou er zelf ook wel
financiële voordelen door krijgen door het toltarief op de
brug van Waasten in 1312 vast te leggen. In 1320 zou hij de
Ieperlingen bevoordeligen op de weg leper-Waasten door hen
de tolboom van Sint-Elooi te laten instellen. 91 Wanneer
Robrecht van Kassei Waasten erfde in 1320 zou hij net als zijn
vader Waasten een warm hart toedragen en hun draperie
reglementeren om een bloeiende Leiedraperie te worden. Wij
stelden vast dat Ieper intense contacten onderhield met de
Leiestreek en dat verscheidene belangrijke delegaties naar La
Gorgue en Wervik werden gezonden. Er zijn echter geen
bewijzen van confiscaties. vernietigingen van gereedschap of
heremarten wegens de lakennijverheid gevonden in de jaren
1320-1330. Maar wij menen dat de overweldigende aanwezigheid van Ieperse troepen in de Leievallei (Waasten. Komen)
tijdens de opstand in het kader van de verdediging tegen een
Franse invasie misschien wel enige contractie bij de Leie-draperieën heeft veroorzaakt. zodat zij pas in de tweede helft van
de 14de eeuw hun grote bloei zouden kennen. Bovendien zouden de Ieperlingen een voorbeeld stellen door in de periode
1326-1328 zich via controle en toepassing van het lakenverbod van 16 februari 1325 trachten meester te maken van het
platteland en door here\'(/arten tegen Poperinge. Langemark
en misschien ook Belle en Mesen te straffen voor hun overtredingen van het lakenverbod. 92

6. Citschakeling rem Lodeirijk I rnn Nerers

Robrecht van Kassei was intussen zo in de gunst van zijn
vader. dat de oudste zoon Lodewijk I van Nevers zijn broer
ervan verdacht dat hij na de dood van hun vader toch een
staatsgreep zou plegen in Vlaanderen. Robrecht van Kassei
begon inderdaad een kring van getrouwen rond de oude graaf
te scharen. Hij zette zijn vader aan om de vrede van Parijs van
1320 niet na te leven door te verbieden de achterstallige sommen opgelegd door de verdragen af te betalen. Het kwam
zelfs zo ver dat wanneer Lodewijk Ivan Nevers in Vlaanderen
terugkeerde. hij in december 1320 dadelijk in hechtenis werd
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genomen op beschuldiging zijn vader te hebben willen vergiftigen. In een ware paleisrevolutie slaagde Robrecht van Kassei er dus in om zijn oudere broer Lodewijk 1 van Nevers in
diskrediet te brengen bij zijn oude vader en liet hij hem arresteren en opsluiten in het kasteel van Rupelmonde. In het verzoeningsakkoord van 8-11 april 1322 werden de materiële
belangen in Robrechts apanagium benadrukt. Lodewijk Ivan
Nevers werd weer vrijgelaten maar moest het land binnen de
acht dagen verlaten. Hij vertrok naar Frankrijk in ballingschap.93
141

7. Quasi-alleenheerschappij van Rohrecht van Kassei
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Nu zijn broer Lodewijk aan de kant geschoven was, nam
Robrecht van Kassei daadwerkelijk te touwtjes in handen in
het graafschap. Sinds 1318 bezat hij al uitgebreide volmachten, als leider van de militaire operaties in 1319 en voor de
duur van de onderhandelingen van de graaf te Parijs in 1320,
was hij aangesteld geweest als "mambour. irardew; deffendew;
gouverneur desseure tous et demnt tous" in het graafschap
Vlaanderen. Vanaf de arrestatie van zijn broer in 1320 had
Robrecht van Kassei het omzeggens volledig voor het zeggen
in het graafschap en zette hij zijn oude vader naar zijn hand.
Hij maakte alzo gebruik en misbruik van de voorrechten die
normaal alleen waren voorbehouden aan de graaf. 94 Hij werd
dan ook met recht en rede aangeduid als een adellijke en
machtige heer. 95 Algauw begon Robrecht van Kassei misbruik te maken van zijn macht door via prijsmanipulaties van
bepaalde handelswaren en het instellen van zijn monopolie
op de aluinhandel woekerwinsten te maken. Hij probeerde
ook met economische druk de stad Brugge te dwingen om de
betaling van de boeten opgelegd door de Frans-Vlaamse verdragen tegen te gaan. Deze uitputtende anti-Franse politiek
van de oude graaf en van hemzelf stuitte echter algauw op
verzet van de steden. 96
In een memorandum opgesteld door de stad Brugge werden
de grieven van de inwoners tegen het beleid van Robrecht van
Kassei opgesomd. Het document werd waarschijnlijk opgesteld om voorgelezen te worden tijdens een parlement te leper
na de dood van Robrecht van Bethune (17 september 1322),
toen Robrecht van Kassei de macht trachtte naar zich toe te
trekken ten nadele van Lodewijk II van Nevers. 97 Brugge protesteerde tegen het monopolie van Robrecht op de aluinmarkt, iets wat de lakenhandel grondig hinderde. Aluin werd
immers tegen hoge transportkosten uit Caramanie (Turkije)
gehaald en werd gebruikt bij de lakenproductie. Toen Brugge
tegen deze wanpraktijken reageerde, dwong Robrecht van
Kassei, door toedoen van zijn partijgangers in de schepenbank, de kooplieden ertoe hetzij door geweld, hetzij door
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omkoperij. de waarschuwingen van de stad Brugge te negeren. Hij liet bepaalde handelswaren opkopen, zoals zeem,
geroofd goed e.a. die te Brugge gelost werden, terwijl dit aan
anderen verboden werd. Door vrekkigheid geleid wilde
Robrecht van Kassei volgens de Bruggelingen een commercieel monopolie installeren dat zich uitstrekte over de Lieve,
zijnde het kanaal van Brugge naar Gent, als over Damme, de
haven van Brugge. Hij werd ervan beschuldigd gestolen handelswaar tegen woekerprijzen te verkopen, de aluinhandel te
monopoliseren alsook het graan van Vlaanderen te willen
verkopen aan het buitenland. terwijl hongersnood in eigen
contreien dreigde. 98 Volgens de Bruggelingen was het doel van
Robrecht "omme glzemeen!ike die coepmanscepe ende 't land te
rerscalkene ende a!!ene ::inen irille te vulcomene in glziericheden".99 Zo werd hij in 1321 door de Brugse poorters en rijke
ambachten beschuldigd van corruptie en winst uit betwistbare handelspraktijken zoals monopolievorming op de aluinmarkt. Volgens de Bruggelingen zondigde Robrecht tegen de
noodzakelijke beleidsprincipes in het graafschap, namelijk
vrede met Frankrijk en soevereiniteit van de graaf maar
gekoppeld aan de eerbiediging van de stedelijke vrijheden. 100
Brugge kwam openlijk in opstand wanneer door Robrecht
van Kassei begin 1320 Jan Bonin, poorter en schepen van
Brugge, werd terechtgesteld te Aardenburg. Dit was immers
een totale miskenning van hun voorrechten als één van de drie
grote steden van Vlaanderen. Een plan van Robrecht om met
de graaf en zijn aanhangers de stad Brugge te overrompelen
en met geweld van opponenten te zuiveren lekte uit en mislukte aldus. Robrecht moest zich met zijn gevolg uit de stad
terugtrekken, wat aanleiding gaf tot erge wanordelijkheden. 101
Ook andere steden, zoals Gent en Kortrijk, formuleerden
klachten tegen het beleid van Robrecht van Kassei. Bij nieuwe
vijandelijkheden tussen Robrecht van Kassei en de Franse
koning in 1319. weigerden de Gentse milities vlakaf om de
Leie over te steken en naar Rijsel op te rukken. Zij wilden
immers het Franse grondgebied niet betreden, omdat dit tegen
het vredesakkoord van 1316 ging. Tijdens de repressie van
deze muiterij werden twaalf Gentse poorters door Robrecht
van Kassei aangehouden en zodanig gefolterd teneinde bekentenissen af te leggen, dat ze stierven. Een andere reden van
misnoegdheid was het feit dat de oude graaf halsstarrig weigerde het vredesverdrag van 1320 te aanvaarden, in tegenstelling tot de meerderheid van zijn onderdanen. Ook ergerden
de Gentenaars zich aan het willekeurig optreden van Robrecht
van Kassei, die sinds 1318 in feite het bestuur van het graafschap in handen had. 102 Op een bepaald ogenblik had
Robrecht van Kassei een tol ingesteld op het Lievekanaal dat
van Gent naar Damme liep, dat het bezit was van Gent en dus
nefast was voor de handel van deze stad. 103
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Het lichaam van de vermoorde Jan Bonin werd tussen 23 en
26 juli 1321 vanuit Aardenburg naar Brugge overgebracht. 104
In de hoop dat de Vlaamse steden wat zouden bekoelen, trok
Robrecht in de eerste helft van 1321 op bedevaart naar ZuidFrankrijk, één van zijn verplichtingen van het verdrag van
1316. Op 22 augustus 1321 keerde hij terug, maar overtreding
van een scheidsrechterlijke uitspraak van Jan van Namen en
schepenen van Gent en leper op 29 oktober 1321 en het in
beschuldiging stellen van twee inwoners van Brugge, zorgde
ervoor dat een opstand losbrak op 18 november 1321 en hij
terug Brugge moest ontvluchten. 105 Een speciale rekening
van de stad Brugge voor de periode van 18 november 1321
tot het voorjaar van 1322 handelt over de opstand van Brugge
en over de nasleep ervan. 106 Toen al bleek dat Robrecht van
Kassei vooral steun vond bij de drie grote textielambachten
(wevers, volders en scheerders), die traditioneel vijandig
stonden tegen de verdragen. Onder de partijgangers van
Robrecht, die op 18 november de stad verlieten, bevonden
zich enkele veteranen uit de Vlaamse vrijheidsstrijd van
1302-1305 tegen Frankrijk. zoals Pieter de Coninc, Jan Herne
en Jan van de Poele. Al hun goederen werden door de magistraat aangeslagen en publiek verkocht. De Brugse opstandelingen bleven een tijdlang buiten de stadsmuren wachten.
De graaf deed een beroep op Gent en Ieper om het geschil
op te lossen tijdens een parlement te Kortrijk op 26-28
november 1321, waar waarschijnlijk ook Robrecht van Kassei aanwezig was. Hij kreeg er van zijn vader de volmacht om
het oproer met geweld in de kiem te smoren. Robrecht van
Kassei besloot alle handelsverkeer van en naar Brugge te
boycotten. Zo dwong hij de inwoners van Damme om de
haven van Brugge te blokkeren en hun stad te versterken. Een
aantal edelen uit het Brugse West-Vrije (o.a. Jan van Gistel.
Bouden van Moregem, Wouterman van Gent, etc.) ging zich
gedragen als roofridders wat de rechtstreekse aanleiding kan
geweest zijn tot de boerenopstand van Kust-Vlaanderen in
1323. Op 15 januari 1322 verzochten de Bruggelingen aan de
rovende edellieden om te stoppen met hun gewelddadig
gedrag en de voedselblokkade op te heffen. Robrecht van
Bethune, graaf van Vlaanderen stelde in januari 1322 een
scheidsrechtelijke commissie onder leiding van Jan van
Namen aan om tot een oplossing te komen in het geschil
tussen de stad Brugge en zijn zoon Robrecht van Kassei.
Begin 1322 poogde Robrecht van Kassei Brugge te onderwerpen doch een alliantie tussen Gent en Brugge, getekend
op 8 maart 1322 herstelde het evenwicht voorlopig. 107 De
dood van Robrecht van Bethune op 17 september 1322,
bracht een abrupt einde van de macht van Robrecht van Kassei met zich mee. Hij moest onverrichterzake vluchten naar
Frankrijk, waar hij te Parijs tevergeefs trachtte aanspraak te
maken op de troon van Vlaanderen. De partijgangers van
Robrecht van Kassei uit Brugge werden uit Vlaanderen ver-
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bannen. doch nadien heeft een groot deel zich opmeuw
onderworpen en is naar Brugge te;uggekeerd. 108

8. De opstand \'an Kust-Vlaanderen
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Toen zijn broer Lodewijk 1 van Nevers op 6 juli en zijn vader
Robrecht van Bethune op 17 september 1322 stierven, zag
Robrecht van Kassei de gedroomde kans om zijn slag te slaan.
Volgens de regels van het leenerfrecht had Robrecht van Kasse! de graaf als oudste nog levende zoon moeten opvolgen.
De op 5 mei 1320 onder druk van de Franse koning afgesloten
partage van Vlaanderen stipuleerde echter dat zijn neef, Lodewijk II van Nevers de volgende graaf van Vlaanderen moest
worden. Toch was Robrecht van Kassei niet direct van plan
zijn machtsbasis in Vlaanderen zomaar op te geven. Doch de
steden en nu plots ook de adel weigerden met hem in zee te
gaan. wat hem ertoe bracht om zelf zijn opvolgingsrecht te
Parijs opnieuw te laten gelden en een aantal burchten in
Vlaanderen te bezetten. Zijn halfoom. de Fransgezinde Jan
van Namen, eiste eveneens de troon voor zich op, net zoals
zijn schoonbroer Mathias van Lorreinen. Lodewijk II van
Nevers zag zich echter verzekerd van de steun van de Vlaamse
steden en de adel. Ook tekende er zich al een toenadering tot
Henegouwen en Engeland af. wat in de ogen van de Franse
koning wat al te voortvarend leek. Bij de blijde inkomst van
de nieuwe graaf Lodewijk II van Nevers in oktober-november
1322. moest Robrecht van Kassei de aftocht blazen. Robrecht
maakte de opvolgingskwestie daarom aanhangig bij het Parlement van Parijs. wat een ideaal voorwendsel was voor de
Franse koning Karel IV om de jonge graaf tot de orde te
roepen. Uiteindelijk won Lodewijk II van Nevers dit pleit
tegen zijn oom Robrecht, waarna Robrecht zelf gewillig leenhulde deed voor Vlaanderen en alle Frans-Vlaamse verdragen
bekrachtigde. Voor Robrecht van Kassei zat er niets anders
op dan op 10 juli 1323 te Ieper aan de nieuwe graaf leenhulde
te doen voor zijn apanagium. Vanaf dit ogenblik echter vocht
Lodewijk II van Nevers de omvang van Robrechts apanagegebieden aan. Door zijn knieval genoot Robrecht van Kassei
opeens wel weer het volste vertrouwen van het Franse hof en
herstelde hij spoedig zijn gezag. 109 De steden hadden al partij
gekozen voor de nieuwe graaf, hetgeen Robrecht van Kassei
tot toegeving dwong. Ook Jan van Namen was door de Bruggelingen gevangen genomen nadat hij enkele kastelen had
laten innemen. 110
Toen de jonge graaf in juli 1323 terug in Vlaanderen kwam,
moest hij echter ook ervaren hoezeer de stemming was omgeslagen. De Drie Steden weigerden de door hem bekrachtigde
verdragen te ratificeren en begin juli 1323 werd het beleid van
de afwezige graaf kritisch onderzocht. De Franse koning gaf

108
SABBE. "De
Opstand van Brugge'".
244-245.
109
OPSOMMER.
"0111111e dat leengoed
es 1/10ochste dinc l'llll
der 1\'l'erelt ". I. 296.
noot 145: SABBE.
1'/aanderen in opswnd
1323-1328. 16: VANDERMAESEN
'"Robrecht. heer van
Casser·. 85-86: VANDERMAESEN.
"Vlaanderen en Henegouwen onder het
Huis rnn Dampierre
1244-1384". 420.
110 VANDERMAESEN. "Vlaanderen en
Henegouwen onder
het H'Uis \an Dampierre 1244-1384".
420.

de graaf steeds meer rechtstreeks zijn richtlijnen of via de
wenken van een invloedrijk tweemanschap, gevormd door de
francofiele Jan van Namen en Artaud Flote, een grafelijke
raadsheer en vertrouweling van Karel IV. 111 De Drie Steden
uitten hun misnoegen over het slechte bestuur van graaf
Lodewijk II van Nevers en vonden het spijtig dat de heer van
Kassei, die opgevoed was in Vlaanderen en de gebruiken dus
kende, uitgesloten was geweest van de opvolging in het graafschap, ten voordele van een prins die opgevoed was aan het
145
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Franse hof en zijn administratie in Vlaanderen in handen liet
van een vreemde. 112 De Vlaamse steden wilden de graaf overhalen tot een verlenging van het bestand met Engeland en tot
het afzien van zijn geplande reis naar Frankrijk. Intussen was
Robrecht van Kassei terug in de gratie van de Vlaamse graaf
gekomen. Na heel wat moeilijkheden zou Lodewijk II van
Nevers op 13 januari 1324 erin toestemmen dat Robrecht van
Kassei bezit zou nemen van zijn erfdeel. 113 Vlaanderen stond
intussen op de rand van een burgeroorlog, doch Robrecht
vergezelde nog tot eind 1324 zijn neef Lodewijk II van Nevers
naar Frankrijk. De graaf benoemde op de koop toe nog een
Frans edelman, de heer van Aspermont, tot ruwaard van
Vlaanderen tijdens zijn afwezigheid. Aldus ontstond een
machtsvacuüm. op het ogenblik dat de eerste tekenen van
onrust in westelijk Vlaanderen zichtbaar werden. 11 -1
Door de verhoging van de fiscale druk op het volk en de corruptie van de grafelijke ambtenaren, kwam de kleine vrije
boerenstand in Kust-Vlaanderen o.l.v. Nikolaas Zannekin in
opstand. Zeer snel breidde de opstand zich van het Westland
uit naar de volksmassa van de kleine Vlaamse steden uit het
kustland. Jacob Peyt, een priesterhater bij uitstek. trok door
gans Vlaanderen en predikte de opstand. Begin 1324 keerde
de graaf samen met zijn oom Robrecht van Kassei terug naar
Vlaanderen. 115 Aangezien de opstand hoofdzakelijk in zijn
apanagegebieden was begonnen, zag Robrecht van Kassei de
kans schoon om zich actief in deze zaken te mengen. In
Veurne zou Robrecht van Kassei een beoordelingscommissie
samenstellen, bestaande uit twee vertegenwoordigers van
Gent en telkens drie uit Brugge en leper. 116 In maart 1324
beloofden de opstandelingen van de kasselrij Veurne zich te
onderwerpen aan de uitspraak van het scheidsgerecht
bestaande uit Robrecht van Kassei en de gevolmachtigden
van de drie grote steden. De commissie vroeg raad aan de
schepenbank van Ieper en deze gaf de opstandige boeren grotendeels gelijk. 117 Met de schepenen uit de drie grote steden
zetelde de heer van Kassei dan ook in die arbitrale commissie
die op 9 en 28 april 1324 uitspraak deed ten voordele van de
opstandelingen en de fouten van de grafelijke ambtenaren
erkende. 118 Een "gemene vrede" werd afgekondigd voor de
periode van 21 april tot 1 oktober 1324. Robrecht van Kassei,
die sinds januari 1324 zijn machtspositie aan het hof had
teruggewonnen, en Artaud Flote meenden dat hiermee de
kous af was en ze de toestand weer onder controle hadden.
De paus waarschuwde nochtans Lodewijk II van Nevers en
Robrecht van Kassei voor een overmatig optimisme. 119
De verhoogde spanning tussen Engeland en Frankrijk over
Aquitanië. leidde tot de oproep van de Franse koning Karel
IV aan zijn Vlaamse vazal om deel te nemen aan een campagne tegen de Engelsen in het zuiden. De Drie Steden wei-
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gerden dit echter, wegens de goede handelsbetrekkingen met
Engeland en de afbankelijkheid van de Engelse woL Begin juli
1324 vertrok de graaf weer naar Nevers. Nauwelijks was de
graaf naar Frankrijk vertrokken, of de schermutselingen hernamen in het Brugse Vrije onder leiding van Segher Janssone
en Lambert Bonin, ditmaal duidelijker gericht tegen de adel
en het grafelijk gezag (najaar 1324 ). Brugge nam de leiding
van de opstand. Ieper, Gent en ruwaard Filips van Axel (in
afwezigheid van de graaf) kwamen in september 1324 overeen
dat Ieper steun zou krijgen indien de rebellen van het Brugse
Vrije in de regio van Ieper zouden opdagen. 120 Graaf Lodewijk en zijn oom Robrecht keerden omstreeks 25 december
1324 op rechtstreeks verzoek van de Franse koning Karel IV
terug om de zaken terug onder controle te krijgen, doch
repressief optreden en het heroprichten van een onderzoekscommissie konden niet meer baten. De graaf kwam te Kortrijk samen met de vertegenwoordigers van leper, Gent en een
aantal kleinere steden om een strategie te bepalen. Ieper zou
veertig boogschutters naar Gistel sturen om het stadje te versterken.121 Zelfs in de industriële centra Gent en Ieper moest
men de politiecontrole verhogen, uit vrees voor een opstand
van de ambachten. In november 1324 waren in Ieper samenzweringen aan de gang geweest tegen het stadsbestuur maar
deze werden voortijdig ontdekt en de schuldigen werden verbannen.122 Eind december lieten de Ieperse schepenen het
aantal politiedienaren toenemen.'n Begin januari 1325 trokken Lodewijk II van Nevers en Robrecht van Kassei naar
Gent, waar het verzet tegen de opstand zich concentreerde. 124
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Op 21 januari 1325 vroeg Lodewijk, die op dat moment te
Ieper verbleef, aan zijn oom Robrecht van Kassei om de rebellen met alle middelen aan te vallen. Maar hij beschikte slechts
over een klein ridderleger en kon niet verhinderen dat de
rebellie uitdeinde naar de kasselrijen in het zuid-westen van
Vlaanderen. Zelfs de kastelen van Robrecht van Kassei te
Duinkerke en Kassei werden verwoest. Vanaf 21-28 juli 1324
vielen de intense contacten tussen de Ieperlingen en Robrecht
van Kassei op, en dit zou voortduren gedurende de hele periode 1325-1326. Tussen beiden werden tijdens die jaren veel
bodes over en weer gestuurd. Pas op 14 maart 1325 zou de
graaf ook Brugge als opstandige stad gaan beschouwen. In
februari-maart realiseerden Segher Janssone en Nikolaas
Zannekin de bevrijding van het zuid-westen van Vlaanderen.
Nieuwpoort, Veurne, Duinkerke, Sint-Winoksbergen, Broekburgen Kassei vielen gemakkelijk in hun handen. De boerenbevolking was de opstand immers goedgezind en zag de
rebellen als bevrijders. Robrecht van Kassei moest zich steeds
meer en meer terugtrekken uit zijn apanagegebieden en
vluchtte naar Artesië. Segher Janssone trok dan vanuit SintWinoksbergen naar het oosten en veroverde er Torhout en
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Roeselare. Ieper en Kortrijk bleven echter in grafelijke handen. Nikolaas Zannekin veroverde de kasselrijen van Kassei
en Belle en trok zijn tenten op te Poperinge, van waaruit hij
de stad en de kasselrij Ieper in de gaten kon houden. In maart
1325 eindigde deze campagne. Blijkbaar wachtte Zannekin
op een expliciet bevel uit Brugge om vanuit Poperinge op te
rukken tegen Ieper. 125 Hij vroeg immers de Bruggelingen om
hem te hulp te komen om tegen Ieper op te trekken. 126
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9. De ommekeer poging tot moord op Robreclzt ran Kassei
Ondertussen werden overal op het platteland en in de kleine
steden de regerende oligarchieën van de macht verdreven.
Walter Ratgheer zou in het begin van 1325 de Vier Ambachten en het Land van Waas veroveren op de Gentse grafelijke
troepen. Eind maart werd een bestand overeengekomen en op
7 april begonnen vertegenwoordigers van Gent, Brugge en
Ieper onderhandelingen. Een speciale beoordelingscommissie
zou weer uitgevoerd worden bestaande uit Robrecht van Kassei en vertegenwoordigers van Gent en Ieper. Ze zouden op
11 juni samenkomen in de abdij Ter Duinen. Maar in de
weken voor deze vergadering beïnvloedde een groep van edellieden onder leiding van Jan 1 van Namen te Ieper de graaf
om af te zien van een vreedzame oplossing van het conflict.
De edellieden vreesden immers een herhaling van de vorige
commissie, waarbij de opstandelingen hun gelijk haalden.
Robrecht van Kassei bleef één der voornaamste raadslieden
achter de graaf tot een merkwaardig incident zich voordeed.
Robrecht van Kassei werd eensklaps op 9 juni 1325 uit de
grafelijke raad gestoten. Hij verbleef op dat moment te Waasten en maakte aanstalten om zich naar de abdij van Ten Duinen te begeven voor een vergadering van de voornoemde
commissie op 11 juni. Jan van Namen lijkt van plan geweest
te zijn om Robrecht op zijn weg van Waasten naar Ter Duinen
te overvallen. Maar Robrecht werd door de grafelijke kanselier gewaarschuwd en kon aan het complot ontsnappen door
te vluchten naar zijn slot Ten Walle (La Motte-au-Bois) in het
Hout van Niepen in en zo verloor de graaf het initiatief. Volgens sommige bronnen had Lodewijk II van Nevers zelf het
bevel gegeven om Robrecht wegens verraad te laten ombrengen. Waarschijnlijk werd Robrecht het slachtoffer van een al
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dan niet vermeende samenzwering tegen zijn leven door Jan
van Namen en edelen uit de omgeving van de graaf, niet
zozeer met de bedoeling om hem te doden maar eerder om
hem van het politieke toneel te laten verdwijnen. De commissie zou nooit in Ter Duinen aankomen, terwijl de opstandelingen trouwens hun ongenoegen hadden geuit door met een
sterke troepenmacht de commissie op te wachten nabij Ter
Duinen. 128
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10. Rohrecht van Kassei: ruiraard van Vlaanderen

Vanaf 20 mei 1325 begon het gemeen te Ieper wakker te worden. De schepenen konden de situatie niet echt meer de baas.
Op 13 juni trok de graaf met 400 ridders naar Kortrijk. Hij
werd er op 14 juni 1325 door de inwoners van Kortrijk uitgeleverd aan de Brugse opstandelingen, die besloten de graaf
naar Brugge over te brengen. Rond 15 juni waren al patriciërs
gevlucht uit Ieper en vervangen door mensen uit het gemeen.
Nikolaas Zannekin trok met zijn leger naar leper en de Ieperlingen hadden hun stadspoorten opengegooid voor deze
bevrijder. 129 Maar een andere theorie. gesteund door J. E.
Cornillie en S. Smolders, zegt dat het niet Nikolaas Zannekin
was, maar Segher Janssone die in contact stond met de Ieperlingen. Zij wijzen erop dat de Ieperlingen waarschijnlijk zelf
actief hun patriciaat op de vlucht hebben gejaagd. Na 15 juni
1325 namen de Ieperlingen zelf contact op met Segher om
hem te vragen niet te snel met zijn troepen naar leper op te
trekken. 130 Blijkbaar had het leger van Ieper (vermoedelijk
de opstandelingen onder leiding van Zannekin) buiten de stad
zijn tenten opgeslagen. 131 Vier afgevaardigden werden intussen naar Robrecht van Kassei gezonden. die in zijn bos van
Nieppe verbleef. 132 Vanaf 29 juni 1325 zullen de Ieperlingen

hun militie bevoorraden die meedeed aan de aanvallen tegen
de vooruitgeschoven graafsgezinde Gentse verdediging te
Deinze en te Oudenaarde. 133

l SO

Het meest spectaculaire gevolg van het drama van Kortrijk
was de politieke come-back van de "Rea/politiker" Robrecht
van Kassei. die zich nu openlijk aan de zijde van de opstandelingen schaarde. Robrecht van Kassei werd op 30 juni 1325
het ruwaardschap over Vlaanderen aangeboden om het
opstandige regime althans een zweem van legaliteit te geven.
waardoor de opstandelingen hoopten dat er aan het oproer
een einde zou komen. De heer van Kassei en Bornem werd zo
eigenlijk de leider van de opstandelingen en dé machthebber
in Vlaanderen! 134 Dit mag gezien worden als zijn wraak op
zijn rivaal Jan van Namen en de anderen die hem rond 11 juni
van het politieke toneel hadden doen verdwijnen. Ook Ieperse
afgevaardigden waren aanwezig te Brugge wanneer Robrecht
tot regent werd benoemd. Opmerkelijk is het feit dat op 26
juni. 26 juli en 8 augustus graaf Lodewijk ondanks zijn gevangenschap aan enkele Ieperlingen gratie verleende. Deze Ieperlingen waren veroordeeld geweest wegens opstand en
samenzwering. Hier moet de hand van Robrecht van Kassei
in gezien worden. die al lang goede contacten onderhield met
de Ieperlingen. 135
Jan van Namen trok zich echter aan het hoofd van de graafsgezinden terug te Gent en riep zichzelf eveneens tot ruwaard
uit. Noodgedwongen moest Robrecht nu met de opstandelingen de strijd aanbinden tegen de graafsgezinden om ook Gent
in zijn macht te krijgen. Robrecht poogde met een "grafelijke"
akte van de gevangen Lodewijk II van Nevers Jan van Namen
zijn bestuursmacht te ontnemen. Hij probeerde Gent van de
buitenwereld af te snijden. Hij verwoeste Jans slot te Wijnendale en bezette het kasteel van Petegem bij Oudenaarde. Op
15 juli 1325 wist hij een overwinning te behalen op de Gentenaren bij Rekkelingbrug bij Deinze. Een door Robrecht van
Kassei gesteunde poging van de Gentse volkspartij geleid
door de wevers om rond 15 augustus de macht te grijpen mislukte door een alerte reactie van de troepen van Jan van
Namen. die een groot aantal wevers de stad uitzette. Gent was
voortaan hét echte bolwerk van de graafsgezinden. Begin september begon Robrecht de steden Gent en Oudenaarde te
belegeren. geruggensteund door de inwoners van de Vier
Ambachten, het Land van Waas, Geraardsbergen en Dendermonde. Gent was volledig ingesloten en alleen Aalst en
Oudenaarde bleven Gent trouw. Op 20 september 1325 veroordeelde de Franse koning Karel IV Robrechts optreden en
liet diens bezittingen in Frankrijk confisqueren. 136 Op 4
november 1325 riep koning Karel IV de Franse bisschoppen
op om Robrecht van Kassei en de Vlamingen zelfs te excommuniceren.137 Op 12 november 1325 werd door de kerkvor-
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sten het interdict over de opstandige steden en gewesten
geworpen. Zodra de koude van de winter intrad, was Robrecht
verplicht het beleg van Gent en Oudenaarde op te breken en
zich te Brugge terug te trekken. 138

138
MEES. "Het
domaniaal inkomen
van Bornem". 73:
SABBE. Vlaanderen in
opstand 1323-1328.
45-46: VANDERMAESEN. ··vJaanderen en Henegouwen
onder het H Îtis van
Dampierre
1244-1384", 423.
139 MEES. "Het
domaniaal inkomen
van Bornem". 73:
SABBE. Vlaanderen in
opstand 1323-1328.
45-46: VANDERMAESEN. "Vlaanderen en Henegouwen
onder het Huis van
Dampierre
1244-1384". 423.
140
Jan Tote was reeds
baljuw van Kassei op
4 juli 1324. Cf.
NOWÉ. Les /wil/is
comtaux de Flandre.
404.

Van de winter en van de aftocht der rebellen wisten de Gentenaren handig gebruik te maken om enkele succesvolle uitvallen te doen. Aangevoerd door Zeger van Kortrijk, heer van
Drongen, en door Hector Vilain, die ook over een kleine
schare gewapende ruiters beschikte. wisten de Gentenaars te
Nevele 800 opstandelingen te verslaan en de Vier Ambachten
te heroveren. Hector Vilain wist eveneens de reactie hierop
van Walter Ratgheer en zijn opstandelingen af te slaan. In de
winter van 1325-1326 slaagden de Gentenaars erin om naast
de Vier Ambachten ook het Land van Waas, de gebieden aan
de overzijde van de Schelde (uitgenomen Geraardsbergen) en
deze tussen Leie en Schelde terug te winnen. Dendermonde
raakte volledig ingesloten en gaf zich uiteindelijk aan de
graafsgezinden over. Na de bezetting in de winter van
1325-1326 volgde een onverbiddelijke repressie tegen alle steden en gewesten die met de opstandelingen hadden meegeheuld. Vele poorters die hadden gecollaboreerd, werden naar
Gent overgebracht waar sommigen onder hen terechtgesteld
werden. Het onderhoud van dergelijk bezettingsleger onder
leiding van Hector Vilain drukte zwaar op de stadsfinanciën
van Gent. Tijdens al deze operaties moesten de bezittingen
van Robrecht van Kassei in het oostelijk deel van Vlaanderen
het vanzelfsprekend nog het meest ontgelden. 139 In het Land
van Rode liet de stad Gent alle renten en cijnzen innen waar
heer Robrecht recht op had. Het kasteel en de hoeve van Rode
werden gebrandschat. wat voor Robrecht een verlies van ruim
2.000 lb. torn. betekende. De legerleider Zeger van Kortrijk
inde in opdracht van Jan van Namen de renten van heer
Robrecht in Deinze en Drongen. Doordat de Gentenaars Eustace Paskaris, een leenman van de heer van Kassei, in de
gevangenis hadden gestopt, hieven zij ook de cijns op zijn
gronden. Ook de bezittingen van heer Bernard del Aubel, een
ridder in dienst van heer Robrecht. werden gebrandschat.
waaronder vijf hofsteden. zijn woning en kastelen en alle
inkomsten van éénjaar van zijn gronden. zijn vier molens. zijn
paarden, vaarzen en andere vette en magere beesten. Heer
Goswijn de Moor was in dienst van de stad Gent geweest en
had op hun bevel, hoewel er al een vredesverdrag was ondertekend, een betaling vroeger laten geschieden, die zekere personen uit de Vier Ambachten normaal maar moesten betalen
tegen 4 mei 1326 aan Jan Palster, de kamerheer van Robrecht
van Kassei. Hij had de inwoners van de Vier Ambachten dan
ook bedreigd met een gevangenisstraf indien zij niet op voorhand wilden betalen. Ook de hofstede van Jan Tote, baljuw
van heer Robrecht te Kassei 140 en edelknaap van zijn huis te
Kassei, werd gebrandschat en al zijn bezittingen werden hem
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ontnomen. Ook de hoeve genaamd Dapperlike en andere
bezittingen van de wijnschenker en edelknaap van heer
Robrecht werden verbrand. Robers des Masures. baljuw van
La Gorgue (ten zuiden van de Leie in Frans-Vlaanderen) had
meerdere bezittingen in beslag genomen van Pieron Ie Rous.
baljuw van heer Robrecht in Waasten en in Pont-d'Estaires.
enkel omdat hij in dienst was van heer Robrecht. 1.\ 1 Gedurende mei. juni en juli 1326 blijkt intussen dat er nog steeds
veelvuldige contacten waren van de Ieperse opstandelingen
met Brugge. Robrecht van Kassei en Sint-Winoksbergen. 1-1 2
152
1 !. Rohrechr van Kassei kiest eieren mor ::.ijn geld

Robrechts betrekkingen met de graaf van Vlaanderen bleven
uiterst gespannen. Na nederlagen bij Nevele en Assenede en
onder druk van meer gematigden lieten de opstandelingen
graaf Lodewijk II van Nevers terug vrij op 30 november 1325.
Op dezelfde dag tekende Robrecht protest aan tegen de verbeurdverklaring van zijn Franse bezittingen. 1-1 3 De sluwe
Robrecht, die zoals steeds zijn persoonlijke belangen wilde
veilig stellen. trok zich uit de strijd terug. Hij haastte zich naar
de Franse koning en bood er zijn excuses aan op 20 maart
1326. l.J.J In een memorie openbaarde Robrecht van Kassei wat
hij allemaal gedaan had vanaf Kerstmis 1324 tot december
1325 om het leven en het erfgoed van zijn neef Lodewijk II
van Nevers. graaf van Vlaanderen. te redden. zonder de intentie te hebben gehad om het land in chaos te storten. 145 Met
dit uitzonderlijk staaltje van diplomatie en met veel betoon
van goede trouw jegens koning en graaf verkreeg hij op diezelfde dag nog vergiffenis voor zijn nochtans meer dan actieve
rol in de opstand. 1-1 6 Alle procedures ingezet tegen zijn persoon werden op bevel van de koning stopgezet. De koning
beval eveneens dat Robrecht terug in zijn bezittingen zou hersteld worden zoals zij zich bevonden in 1324. Lodewijk II van
Nevers was verplicht om de confiscatie van Robrechts bezittingen in Schelderode en Scheldewindeke en elders in Vlaanderen op te heffen. Op 19 april 1326 volgde de onderwerping
van de Vlamingen met de vrede van Arques. doch het opstandelingenleger bleef het Vlaamse platteland beheersen en radicaliseerde. l.J 7 In het vredesakkoord van 8 februari 1327 tussen
de graaf en de burgers van Brugge, het Brugse Vrije en Ieper
stond duidelijk gestipuleerd dat alle aktes uitgaande van
Robrecht van Kassei. in de tijd dat hij zelf zei ruwaard te zijn,
nietig verklaard werden als ze ingingen tegen de grafelijke
wiJ.1-18

Robrecht van Kassei vestigde zich tot 1328 in zijn Franse
domeinen in de Perche maar behield steeds het contact met
de opstandelingen. vooral met Ieper. Op 3 mei 1327 smeekten
de Ieperlingen aan Robrecht van Kassei tevergeefs om naar
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Vlaanderen te komen om een einde te stellen aan de opstanden en de rebellie in zijn land, dus in Kassei en Belle-ambacht
en de rest van het Westland. 149 Blijkbaar probeerden de Ieperlingen zelf de rebellie in het land van heer Robrecht van Kassei te handhaven, hoewel we kunnen aannemen dat hier het
lakenverbod ook kan gespeeld hebben. Naast de streek van
Poperinge hebben de Ieperlingen zich daarom ook gericht op
de dorpjes Nieuwkerke, Nipkerke en Steenwerk, dorpjes in
het zuiden van Belle-Ambacht. Twee boden werden eerst
gezonden naar de stad Belle. 1so Daarna werd Jan Taispile
gezonden naar de drie dorpjes. 1s 1 Ook Willem Noidin (schepen) en Jan Zonnen reisden voor vijf dagen naar Belle. 1s2 Ten
slotte trok schepen Willem Noidin voor twee dagen naar de
drie dorpjes in het zuiden van Belle-Ambacht met wel 12
man. IS3

12. Wraak van LodeirUk 11 van Nevers

Op 29 mei 1328 had Lodewijk II van Nevers zich op de kroningsplechtigheid van de Franse koning Filips VI te Reims
voorgesteld als een graaf zonder land. Dit had grote indruk
gemaakt op de koning en deze besliste terstond om de Vlaamse
opstand neer te slaan. Op 16 juni meldde Robrecht van Kassei zich als eerste bekeerling aan bij de koninklijke partij.
Robrecht van Kassei speelde alleszins een belangrijke rol bij
de overwinning van de Fransen op Zannekin te Kassei op 23
augustus 1328. Die dag legde Robrecht van Kassei het platteland rond Sint-Winoksbergen in de as met de bedoeling om
het Vlaamse opstandelingenleger op de Kasselberg uit hun
tent te lokken. 1s4 Hij trad zelfs bij de repressie nadien op als
koninklijk commissaris. Zo trad hij hard op in de gebieden
van zijn eigen apanagium en kreeg hij als beloning 1/3 van de
binnen zijn domein geconfisqueerde goederen toegewezen. 1ss
Lodewijk II van Nevers nam nochtans wraak voor het verraad van zijn oom en vocht na het herstel van zijn macht als
graaf van Vlaanderen de bezittingen van Robrecht van Kassei in Vlaanderen vanaf 1326 terug aan. De overeenkomst van
1320 bepaalde immers dat de domeinen Nieuwpoort, SintWinoksbergen en Deinze binnen de acht jaar na de dood van
Robrecht van Bethune mochten worden opgeëist door de
graaf mits evenwaardige compensatie met andere gebieden,
wat uiteraard aanleiding gaf tot betwisting tussen de graaf en
de heer van Kassel. 1s6 Na nieuwe moeilijkheden en confiscatie hief Lodewijk II van Nevers op 24 april 1326 opnieuw alle
158-159; VAN DERMAESEN. "Ylaanderen en Henegouwen
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beletsels op die hij gesteld had aan het beheer van de goederen
van zijn oom Robrecht en gaf hij opdracht zijn oom vreedzaam te laten beschikken over al zijn bezittingen en dit zonder
beperking. 157 Reeds in 1327 eiste Lodewijk II van Nevers echter de domeinen Nieuwpoort, Sint-Winoksbergen en Deinze
terug. De Vlaamse graaf zou het echter, althans tijdens de
laatste levensjaren van Robrecht van Kassei, houden bij verbale claims. 158 Met de andere bezittingen waren er minder
problemen. In 1328 verkreeg Robrecht van Kassei na het
afleggen van een eed van trouw en manschap aan de graaf
opnieuw het volle genot van zijn heerlijkheden Elverdinge en
Vlamertinge. 159 Het geschil tussen de Vlaamse graaf en de
heer van Kassei aangaande de goederen die laatstgenoemde
door de part age van Vlaanderen had bekomen, werd in eerste
aanleg beslecht voor het Parlement van Parijs. De heer van
Kassei heeft de uitslag van dit proces nooit gekend. Pas na
Robrechts overlijden velde het Parlement een arrest in
133J.160

13. Schadeclaims van Robrecht van Kassei

Op 8 oktober en 10 december 1328 kreeg Robrecht van Kassei voor al de schade hem berokkend door de rebellen van de
Franse koning het derde deel van de opbrengst uit de geconfisqueerde bezittingen van de rebellen in de gebieden waar hij
de hoge justitie bezat. 161 Op zijn beurt had Robrecht van Kassei in 1329 ook een klacht ingediend bij Lodewijk II van
Nevers waarin hij schadevergoeding vroeg aan de graaf voor
de schade die hem werd aangedaan tijdens de opstand door
de Gentenaars en hun handlangers. Hij vermeldde onder
meer dat de Gentenaars de huizen en molens van de heer van
Kassei in het land van Rode hadden in brand gestoken. Zij
hadden ook gevist in zijn wateren en hadden alle renten en
inkomsten van het land van Rode voor zichzelf geheven. Hij
wilde ook dat de wapenrustingen en harnassen, die lagen
opgeslagen in een huis in Gent in de tijd dat hij ruwaard was
en die werden afgenomen door de opstandelingen, aan hem
terug zouden worden gegeven. Ook eiste hij schadevergoeding
voor de belegering van zijn kasteel van Bornem en de huizen
die de Gentenaars verbrand hadden. Ook wilde Robrecht dat
de toegevingen die de graaf aan hem had gedaan ten tijde van
zijn ruwaardschap, zouden behouden blijven. Hij eiste ook de
betaling van 20.000 lb. par. waar hij nog recht op had door
zijn verzaking van de grafelijke titel en ook nog meerdere
andere sommen geld voor bepaalde zaken. Hij eiste ook dat
een akte-prijzing zou worden opgemaakt door Colard van
Marchiennes voor de steden, kasselrijen en gronden van SintWinoksbergen, Nieuwpoort en Deinze, zodat hij genoegdoening zou krijgen van zijn toewijzing van 1320 (assenement).
Robrecht van Kassei vroeg ook dat Hues de Buerst, Bernard
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162 "Requiert Robert
de Flandres, sire de
Cassel au Con te de
Flandres son cher
signeur et neveu que li
dmnmage que ei/ de
Gand et leur aidant ont
fáit au dit signeur de
Cassiel de ses maisons
et molins ardoil: de ses
e(/\\'CS peschier, de ses
rentes et rerenues lever
en la terre de Rode, lui
soient rendu et restabli
et de ce qu'il ontfait
jurer ses gent:; m·oecques eaus contre lui
que li saeremonts et
alliances soient mises a
nient.
Item que les armures et
harnas que li dis sire de
Cassiel aroit en zme
maison a Gand ou
temp.1· que li dis sire de
Cassl estoi t lieu tenans
Ie Conte les que/les li
dessus dit prirent et
hosterent ou temps
dessus dit, lui soient
rendues.
Item que ce que ei/ de
gand ou leur aidant ont
assegiet Ie chastel de
Bornehem. ars et
essi/liet les maisons Ie
dit signeur de Cassel
qu'il al'oit illuec et ont
lereit et lie1•ent chascun
jour les rentes, les
revenues et esplois de
sa terre de Bomehem
et ont .fáit jurer ses
gent: avecques eaus
contre lui. Et ont fait
plussieurs autres excès
et outrages puis la
délivrance dou conte
que li sieges soit levés.
Si dammage li soient
rendu et li serment et
alliances qu'il ont.fáit
.fáire a ses gent:; hostées er mises a nient.
Item que li adveus que
li Contes afait de ce
que li dis sire de Cassel
fist ou temps qu 'il.fit
ses lieus tenans. lui soit
tenus.
Item que des xx. M. lb.
que li Coen.1· de Flandres doit au signeur de
Cassel par cause de la
remuneration de la
conté de Flandres et de

del Aubel en meerdere andere personen en families van de
heer van Kassei wiens huizen waren gebrandschat, aangevallen waren en van hun bezittingen bestolen werden, al hun
schade vergoed werden en hun bezittingen terug kregen. Ten
slotte vroeg de heer van Kassei dat de Vlaamse graaf het
beslag zou opheffen dat hij gelegd had op de bezittingen uit
de uitvoering van het testament van wijlen Robrecht van
Bethune en dat hij ze terug zou in handen geven van de testamentuitvoerders, zodat deze hun taak zouden kunnen uitvoeren en de arme huisgezinnen van graaf Robrecht konden
uitbetalen, die nooit iets hadden gekregen door hun fout.
Robrecht van Kassei was immers zelf één van de testamentuitvoerders.162 Op 8 december 1330 kreeg Robrecht van
koning Filips VI ter compensatie van zijn schade berokkend
door de rebellie nog de rest van het derde deel uitbetaald van
de naar aanleiding van de rebellie geconfisqueerde goederen
in de landen waar Robrecht de hoge justitie bezat. 163

14. Het einde van :::ijn leven

Robrecht van Kassei liet een eerste versie van zijn testament
opmaken op 21augustus1328. 164 Een codicile of aanhangsel
werd er bijgevoegd op Pinksteren 1331. 165 Robrecht overleed
volgens M. Vandermaesen rond 26 mei-begin juni 1331. 166
plussieurs autrcs sommes de deniers 11ue il li
doit pour certaines
causes don! il monsterra les pieches et les
causes souffissamment.
li soit.fáite satisfáction.
Item que les prisies dcs
vil/es. chastellerie ct
terre de Berghes. de
Noefport et de Don:;e
et de routes les appartenances.fáites par /cs
priseurs eslus a ce par
les dit:; Conte de Flandres et signeur de
Cassel raportées er
administrées par
Co/ani de Marchiennes
eslu depar Ic dit Conte
pour les dites choses
administrer qui par
devans Ie priseur le dit
conte fill'ent laissiés
toute.;. saellées, tant
par lui, comme par Ie
dit signeur de Cassel
soient 1·eues afin quc
se la prisie des dites
vil/es, chastellerie et
terre montent a plus

grant somme que la
somme ne .fáite. pour la
que/Ie li dis sire de
Cassiel la doit amir
par la somnu! de son
assenemcnt. quc li
sourplus soit contournés la ou il derra de
raison et aussi a /'encontre. se il.ra a parfère qu 'il li sorent
parfait selont la
fourme de son assenenU'nt.
Item que messires
Hues de Buerst, messire Bernars de Albiel
et plussieurs autres
gent:; et mui.mies dou
dit signeur de Cassel a
li que/:; on a ars leurs
maisons, essillie pars et
levé leurs biens, soient
remis au leur et leur
dammage rcstoré.
Item que li Contcs
hoste sa main et la
saisinc que il a mises
as hiens del exécution
dou testament Ie Conte
Robert de Flandres
derrainement trc.1passé

dont diex ait /'ame, et
que ce qu 'il en a levé
soit remis es mains des
exécuteurs par ce il en
puissent.fáire leur
deroir et ce que a
/'exécution appartient.
et paier les pourres
maisnies qui servirent
Ie dit contc Robert, quc
onques ne eurent riens
de leurs scrrices er as
autres a qui il estoit
tenus selont /'ordenance dou testament
comme li dis sire de
Cassel soit uns des
exécuteurs.» Cf. RIJSEL. A.D.N" Reeks B

263. GODEFROY nr.
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Graf van Robrecht van Kassei in de
Sint-Pieters- en Sint-Pauluskerk te Waasten

J. Mees beweerde eveneens dat hij op 26 mei 1331 overleed. 167
Volgens J.-J. Carlier moet hij gestorven zijn in de eerste dagen
van juni 1331. 168 Zeker is dat het voor 5 juni 1331 was, want
op die dag liet het Parlement van Parijs toe dat Johanna en
haar kinderen leenhulde zouden brengen aan de graaf van
Vlaanderen. 169 Op 23 juli 1331 werd Robrechts testament in
zijn huis of kasteel van Nieppe overgeschreven door Radulphus de Broucke, openbaar notaris van het bisdom Doornik,
in aanwezigheid van notaris Matheo Oliverii, klerk Stephano
de Bordineria en klerk Joffrido de Champeaux. 170 Het wordt
unaniem aangenomen dat Robrecht van Kassei stierf te
Waasten. 171 Waar hij begraven werd, was minder duidelijk.
Er bestaan drie opinies hierover: in de abdijen van La Wastine, van Waasten of van Watten. In zijn testament maakte
Robrecht echter zelf duidelijk dat hij wilde begraven worden
in de abdijkerk van Waasten en dat hij daarvoor 200 lb.
schonk aan de abdij. 172 Uit de stadsrekening van Ieper voor
1331 blijkt dat de hele magistraat van Ieper naar de begrafenis van Robrecht van Kassei in Waasten is gegaan, wat de

Robert de Cllsse/ et
Jeanne de Fll111dre. sa
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sterke band aantoont tussen deze Dampierre en de stad
Ieper. 173 De ultieme bevestiging van zijn graf in de abdij van
Waasten volgt wanneer Pieter van Assenede op 27 november
1333 de schenking van de 200 lb. met het akkoord van Johanna
van Bretagne plaatste in een eeuwige rente bezet op gronden
gelegen te Kemmel. 174 Zijn testament stipuleerde dat hij aan
Jan Palster, zijn kamerheer, 100 lb schonk, maar ingeval hij
Robrechts kinderen niet wilde dienen en loyaal zijn, dan zou
hij niets krijgen. Daarnaast werden aan Jan Palster ook de
slaapkamer en het zegel van Robrecht van Kassei geschonken, op voorwaarde dus dat hij zijn echtgenote en kinderen
trouw zou blijven. 175 Op 27 november 1333 beloofden de abt
en de religieuzen van de Sint-Niklaasabdij van Veurne om
enkele missen te vieren voor Robrecht van Vlaanderen, heer
van Kassei, ten gevolge van zijn schenking aan deze abdij van
enkele gronden te Kemmel. 176
J.-1. Carlier beschreef het belang van de figuur van Robrecht
van Kassei in zijn tijd. Hij was volgens hem zeker een moedig
ridder, doch was zeker niet één van de meest uitmuntende
prinsen van zijn tijd. Hij was een held van die tijd, doch hij
was ook een edelman die nog niet uit het feodale denken van
de middeleeuwen was gestapt. 177 H. Pirenne beschreef hem
als een onrustig persoon, ambitieus en twiststokerig, weinig
standvastig in zijn plannen, met een twijfelachtige moraliteit.
Zijn persoonlijke belangen waren zijn voornaamste drijfveer,
als ontevreden jongste kind van de familie, waar enigszins
reden toe was. Het was helemaal geen doordachte overtuiging
die hem tot een alliantie bracht met de opstandelingen, die hij
immers vurig bestreed wanneer hij niets meer ervan kon verwachten.178 J. Sabbe toonde ons terecht de andere kant van
de medaille. Robrecht van Kassei werd gekenmerkt door een
grenzeloze zucht naar macht, waartoe alle middelen goed
waren, zoals corruptie, laster, willekeur en zelfs moord. 179 De
biografische beschrijving door M. Vandermaesen spreekt
geen oordeel uit over de persoon van Robrecht van Kassei,
wat misschien wel het meest bijdraagt tot een objectieve
beschrijving van Robrechts leven.

15. Strubbelingen om de e1je11is van Rohrecht van Kassei

Op 19 juni 1330 kreeg Johanna van Bretagne reeds een weduwegoed toegewezen van Robrecht van Kassei, dat de kastelen
en gronden van de Perche bevatte: Alluyes, Authon, La Bazoche, Brou en Montmirail. 180 Deze bezittingen lagen voornamelijk buiten Vlaanderen, zodat Johanna verzekerd zou zijn
van een vast inkomen, want Robrecht was nog in proces met
Lodewijk II van Nevers over zijn bezittingen in het graafschap Vlaanderen. Johanna zocht daarom hulp bij de Franse
koning. Zo schreef op 6 maart 1331 Filips VI, koning van
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Frankrijk. een brief waarin hij beval aan meester Jean de
Moulins en aan Jehan de Leaue, luitenanten van de baljuw
van Rijsel, dat meester Regnaut de Ma/ins zich niet voor hen
mocht begeven om te onderhandelen over de twisten die ontstaan waren tussen Johanna van Bretagne, dame van Kassei,
en de graaf van Vlaanderen. Hij beval hen zelf te verschijnen
voor de genoemde graaf, om deze zaak af te handelen. 181
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Robrecht van Kassei stierf op relatief jonge leeftijd, rond 26
mei-begin juni 1331. 18 ~ Wanneer Robrecht van Kassei stierf,
hield Johanna zich als toegewijde weduwe bezig met het uitvoeren van het testament van Robrecht van Kassei en met de
voogdij van haar kinderen. 183 Robrechts twee minderjarige
kinderen Jan en Yolande kwamen onder het voogdijschap van
hun moeder Johanna van Bretagne. Zij werd achtergelaten in
een lange procedureslag om de voogdij over de kinderen en
het effectieve beheer van het apanagium van haar man. Op
de dag van de begrafenis van haar man had Johanna aan de
graaf van Vlaanderen gevraagd of hij haar wilde ontvangen
om leenhulde te doen voor haar weduwegoed en haar zoon
voor diens erfgoederen in het graafschap Vlaanderen en voor
haar als voogdes van de kinderen. Op 5 juni verkregen
Johanna en haar kinderen reeds de toestemming van het Parlement van Parijs om leenhulde te doen aan de graaf van
Vlaanderen. 184 Filips VI beval op 8 juni 1331 aan de baljuw
van Rijsel om samen met weduwe Johanna van Bretagne en
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de kinderen van Robrecht van Kassei naar de graaf van
Vlaanderen te trekken en leenhulde te doen. 185 Op 6 juli 1331
schreef Jehan de Leaue als onderbaljuw van Rijsel een brief
naar Andrieu de la Ruele, sergeant van de koning of aan zijn
onderbaljuw te Rijsel om samen met Johanna van Bretagne
en de kinderen van Robrecht van Kassei naar de graaf van
Vlaanderen te gaan om hem antwoord te vragen op hun
smeekbeden. 186
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Op 15 juli 1331 waren Johanna van Bretagne en haar zoon
Jan van Kassei samen met de baljuw of onderbaljuw van Rijsel en Andrieu de la Ruelle, sergeant des konings, te Ieper in
het hof van de graaf verschenen om er leenhulde te doen voor
de erfgoederen van wijlen Robrecht van Kassei. Daar bevonden zich ook Huart de Mailly, Alardin van Rijsel en Jehan
Louys en Jaquemar Zontennie, sergeanten van de koning uit
het baljuwschap van Amiens. De volgende dag zou de samenkomst plaatsgrijpen. Voor de graaf en zijn raad, in aanwezigheid van Johanna van Bretagne en haar zoon Jan van Kassei,
werd het bevel van de koning voorgelezen en deden de dame
van Kassei en haar zoon hun smeekbede. De graaf ontving
aldus de leenhulde van Jan van Kassei voor meerdere gebieden in het graafschap Vlaanderen en in Rijks-Vlaanderen. Er
was wel discussie over Elverdinge en Vlamertinge, waarover
Robrecht van Kassei bij leven al onenigheid had met de graaf.
Lodewijk II van Nevers zou echter niet nalaten om de weduwe
het leven zuur te maken. Hij weigerde de voogdij van Johanna
te erkennen. Hij streefde er immers naar om zelf de voogdij
te verkrijgen over Robrechts kinderen, om hen te kunnen uithuwelijken naar zijn wil. Hij hoopte dat zijn jonge zoon, de
toekomstige Lodewijk van Male, met Yolande zou kunnen
huwen, om zo het graafschap te herenigen. Hij liet kort na de
dood van Robrecht het kasteel van Bornem belegeren en het
Land van Rode inpalmen. De heer van Edingen en Hendrik
van Vlaanderen betwistten bovendien de voogdij van Johanna
van Bretagne over de kinderen van Robrecht van Kassei. De
graaf meende bovendien dat de Franse koning niets te zeggen
had over het kasteel van Bornem en het Land van Rode, want
dit waren lenen van het Duitse Rijk. Op 17 juli maakte Jehan
de Leaue van deze vergadering te Ieper verslag op en stuurde
het op 18 juli 1331 naar de Franse koning. 187 Daarom gaf hij
in juli 1331 al bevel om de kinderen én alle bezittingen van
Robrecht van Kassei in zijn handen te plaatsen, in afwachting
dat een beslissing zou genomen worden wie het beheer en de
voogdij over de kinderen zou worden toegewezen. De confiscatie gebeurde dan ook, ondanks herhaalde protesten van
Johanna, die de zaak in beroep al in oktober of december van
1331 bij de koning aankaartte. 188
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16. Johanna van Bretagne krijgt hulp van de Franse koning
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Dankzij de meerdere interventies van Filips VI werd uiteindelijk een "vrede" overeengekomen tussen de graaf van Vlaanderen en de dame van Kassel. 189 In mei 1331 werd Johanna
door een arrest van het Parlement van Parijs toegelaten om
leenhulde af te leggen voor haar zelf en haar kinderen in het
graafschap Vlaanderen. zonder schade aan te brengen aan
haar privilege van jurisdictie dat haar man Robrecht reeds
had gekregen. 190 Eerst na Robrechts overlijden velde het Parlement van Parijs dus een arrest waarbij aan de Vlaamse graaf
bevolen werd om Johanna van Bretagne en haar zoon toe te
laten tot het afleggen van manschap. 191 In de maand juni 1331
daaropvolgend kreeg de baljuw van Kassei het bevel om
Johanna en haar kinderen onder de bescherming van de
Franse koning te plaatsen en hen in het bezit te laten van de
erfenis van Robrecht van Kassei, niettegenstaande de bevelen
van de graaf van Vlaanderen om deze in beslag te nemen. 192
De graaf van Vlaanderen reageerde hiertegen echter door het
kasteel van Bornem te laten innemen. Op 30 juni 1331 werd
de graaf van Vlaanderen dan ook gedagvaard voor het Parlement door koning Filips VI, om er zich te komen verantwoorden voor de gewelddaden begaan door hem en zijn
officieren tegen de dame van Kassei en haar zoon Jan, door
het kasteel van Bornem te belegeren. Er staat duidelijk dat
het hier om de eerste dagvaarding van de graaf ging. 193 Omdat
het beheer en de voogdij over de kinderen van Robrecht van
Kassei nog niet beslist was en de graaf van Vlaanderen nog
niet de leenhulde van Johanna had willen ontvangen, gaf de
Franse koning het bevel aan de baljuw van Amiens om het
beheer van de bezittingen van Johanna en haar zoon Jan van
Kassei voorlopig op zich te nemen. 194
In augustus 1331 beval koning Filips VI dat Johanna de graaf
van Vlaanderen door een sergeant moest laten dagvaarden
om haar leenhulde te kunnen ontvangen. Tezelfdertijd werd
de graaf van Vlaanderen door Johanna van Bretagne opgeroepen om te Ieper de zekerheden en waarborgen voor de
voogdij van haar zoon te ontvangen. doch Lodewijk bleef
haar dwarsbomen in het bezit van haar steden in het Westland. Het was Allard van Rijsel, sergeant van de koning in het
baljuwschap van Amiens, die de koning inlichtte over het feit
dat Johanna te leper voor de graaf was verschenen om haar
rechten op te eisen. Hue de Mailli en Allard van Rijsel.
koninklijke sergeanten, rapporteerden in augustus 1331 over
hun pogingen om de dame van Kassei terug in het bezit te
stellen van de steden Sint-Winoksbergen, Broekburg, Grevelingen. Duinkerke. Nieuwpoort en vele andere. In dezelfde
maand augustus vroeg Jean de Mailli, in naam van Johanna
van Bretagne, aan de graaf van Vlaanderen om de voogdij
over Jan van Kassei, haar zoon. Eigenlijk kon de graaf de
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voogdij niet bezitten, daar hij afwezig was aan het hof en de
voogdij hem dus eigenlijk niet toegekend was geworden. Nog
in dezelfde maand beval de baljuw van Amiens aan Eulard
Deule, poorter van Sint-Omaars, om de wetten, justitie en
schepenen in de bezittingen van de dame van Kassei en Jan
van Vlaanderen te stellen. In augustus-oktober stelden Willem, heer van Coucy en Gui de Lava!, heer van Pacy zich borg
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voor de dame van Kassei voor haar voogdij over haar kinderen. Bovendien werd de graaf in augustus-oktober door de
koning gedagvaard om zich voor het Parlement te komen verantwoorden voor de gewelddaden begaan tegen Johanna van
Bretagne. De graaf had klacht ingediend tegen het feit dat de
koning wetten, justitie en schepenen had ingesteld in de bezittingen van de dame van Kassei. Daarom werd hij in oktober
1331 dan ook opgeroepen om te verschijnen voor het assisenhof van Montreuil. 195 Heel wat edellieden uit het Westland
stelden zich in oktober borg voor Johanna van Bretagne ten
opzichte van Lodewijk II van Nevers voor de voogdij van Jan
van Kassel. 196 Zo stond Zeger II van Kortrijk samen met zijn
vader borg voor de voogdij van de kinderen van Johanna van
Bretagne. 197 In oktober werd Johanna door de eerste sergeant
van de koning opgeroepen om te verschijnen voor het Parlement om de zaak tussen de Vlaamse graaf en wijlen haar man
Robrecht van Kassei terug op te nemen. De graaf had volgens
de baljuw van Amiens bovendien de leenhulde door Johanna
aangeboden te Ieper geweigerd. In november 1331 beval de
baljuw van Amiens dan ook dat de wetten en de aanstelling
van schepenen in de bezittingen van Johanna van Bretagne
en Jan van Kassei van kracht zouden blijven. Daartegen ging
de graaf in door zelf een algemeen ontvanger, namelijk Jean
de Ziesselles aan te stellen over de bezittingen die eertijds van
Robrecht van Kassei waren geweest. De graaf ging hiertegen
enkele maanden later in beroep. 198
In januari 1332 ontstond intussen een geschil tussen de heer
van Fieules enerzijds en de graaf van Vlaanderen en Joos van
Hemsrode anderzijds, over zekere erfgoederen die verkocht
waren aan voornoemde Josse door Marie van Aubigny,
weduwe van de kastelein van Ieper. Dit mocht niet schaden
aan Jan van Vlaanderen, dus Jan van Kassei. aan wie deze
erfgoederen Ieenplichtig waren. 199 In februari 1332 hernam
Johanna als voogdes van haar kinderen de zaak van wijlen
Robrecht van Kassei in beroep aangegaan tegen de graaf van
Vlaanderen. Filips VI beval de graaf opnieuw om de leenhulde van Johanna voor de voogdij van Jan en Yolande te
ontvangen. Lodewijk II van Nevers eiste op zijn beurt van de
koning dat hij hem zekerheid zou geven dat Johanna haar
dochter Yolande niet zou uithuwelijken zonder zijn toestemming en dat er gouverneurs zouden aangesteld worden in de
bezittingen van Johanna. 200
Op 19 februari 1332 bevestigde de Franse koning het akkoord
tussen de graaf van Vlaanderen en Johanna van Bretagne
over de voogdij over haar dochter Yolande van Vlaanderen
en haar zoon Jan van Kassei. beiden nog minderjarig. Johanna
van Bretagne werd hier bevestigd in haar rol van moedervoogdes. 201 Het akkoord stipuleerde dat de dame van Kassei
instemde met het erkennen van de jurisdictie van de graaf.
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Hierom zou zij de volgende l 9de maart voor de graaf verschijnen in zijn hof te Ieper en zou zij de graaf vragen om er haar
leenhulde te ontvangen in haar hoedanigheid van voogdes
van Jan en Yolande, de twee minderjarige kinderen die ze had
met Robrecht van Kassei. Johanna van Bretagne zou als
waarborgen voor haar engagementen volgende personen aanduiden: de graaf van Blois; Guy de Lava!; de dame van Haveskerke en van Beauval; de dame van Roesbrugge en haar
oudste dochter; de heer van La Wastine of Woestine in de
kasselrij Kassel; Filips van Haveskerke, de heren van Kortrijk,
Zeger de Oude en de Jonge; Jan van Belle; de heer van SaintVenant en zijn twee broers; heer Cordovan de La Bourre; Jan
van Voormezele; Bouchard Valekin; Jan van Morbeke en Jan
Palster. Ook de steden Duinkerke, Grevelingen en Waasten
stelden zich borg in haar naam. De graaf zou als tegenprestatie aan Johanna van Bretagne het kasteel van Bornem teruggeven, met de wapenrustingen, de oorlogsmachines (artillerie),
de archieven en andere dingen die zich in het kasteel bevonden, wanneer het werd ingenomen door de grafelijke troepen.
Hij zou ook het Land van Rode met zijn afhankelijkheden
teruggeven. 202 Bovendien beloofde Johanna dat ze de hertog
van Bretagne en de graaf van Montfort zou duidelijk maken
dat er geen huwelijkscontract voor de kinderen mocht opgemaakt worden zonder toestemming van de graaf van Vlaanderen.203
Net nu Johanna misschien wat licht aan het einde van de tunnel zag, kreeg zij opnieuw een klap wanneer de heer van Edingen in februari 1332 nu ook de voogdij over de kinderen van
Robrecht opeiste. 204 Algauw herrezen ook de strubbelingen
met de graaf van Vlaanderen. In maart 1332 eiste Lodewijk
II van Nevers immers dat hij de steden Sint-Winoksbergen,
Nieuwpoort en Deinze mocht terugkopen totdat Jan van Kassei meerderjarig zou worden! 205 In een akte van 6 maart 1332
beval koning Filips VI nog aan meester Jean de Moulins en
aan Jean de Leau, luitenanten van de baljuw van Rijsel, dat
meester Regnaut de Molins niet voor hen mocht verschijnen
om te onderhandelen over de twisten die ontstaan waren tussen Johanna van Bretagne, dame van Kassei en de graaf van
Vlaanderen. Hij beval hen zelf te verschijnen voor de
genoemde graaf om deze zaak af te handelen. 206 Al op 19
maart 1332 bracht Johanna dan ook leenhulde namens haar
twee minderjarige kinderen aan Lodewijk II van Nevers in
zijn hof te Ieper. 207 In april 1332 bracht de onderbaljuw van
Rijsel hierover verslag uit bij de koning. Er bleek nu dat de
graaf zijn belofte niet hield en het kasteel in april-juni niet
teruggegeven had. Daarom proclameerde Adam de Dours,
sergeant van de koning in het baljuwschap van Amiens tijdens
die maanden dan ook in de bezittingen van Johanna de opheffing van de macht van baljuws en schepenen aangesteld door
de graaf van Vlaanderen. 208 Lodewijk II van Nevers hield
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echter het been stijf en zou de aangeslagen bezittingen pas op
1 mei 1333 aan haar teruggeven. 209 Uiteindelijk kon Johanna
pas op 8 oktober 1333 eindelijk overgaan tot de effectieve
uitvoering van het testament van Robrecht van Kassei. 110
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Op 29 november 1333 kreeg ridderheer Filips van Haveskerke
als vazal van Johanna van Bretagne een rente van 120 lb.
waarvoor hij haar trouw beloofde en zwoer tegen iedereen,
behalve tegen de graaf van Blois. Hij beloofde haar overal te
volgen en haar raad te geven, behalve wanneer de graaf van
Blois hem nodig had om oorlog te voeren. Telkens zij dat
wilde zou hij drie weken tot een maand in haar hofhouding
blijven. Hij zou haar zoon Jan van Vlaanderen gezelschap
houden, hem met al zijn macht opleiden en begeleiden en hem
beschermen van alle kwaad en onfatsoenlijkheid. Mocht
Johanna van Bretagne onverwacht Vlaanderen moeten verlaten, dan wilde hij in haar plaats haar bezittingen besturen, als
zij dit wenste. Hij zou haar informeren en raad geven over al
wat hem eerbaar en billijk leek en zou haar geheimen goed
bewaren. Dit alles zou gebeuren op voorwaarde dat Johanna
hem zijn wedde zou uitbetalen. 111
Na het overlijden van Jan van Kassei, zeker dus na 29 november 1333, kwamen al de bezittingen van Jan van Kassei uiteindelijk toe aan zijn minderjarige zuster Yolande, maar deze
werden tot aan haar huwelijk beheerd door haar moeder
Johanna van Bretagne. 212 Vanzelfsprekend dat graaf Lodewijk II van Nevers ook hiertegen protesteerde. In december
1334 gaf Filips VI aan Johanna de toelating om leenhulde te
doen bij de graaf van Vlaanderen voor de voogdij van haar
dochter Yolande. Vanaf dit ogenblik werden alle akten onderschreven door zowel Yolande als Johanna, haar voogdes. 213
Ondanks de constante pesterijen van haar neef Lodewijk II
van Nevers, werd rond hetzelfde tijdstip een contract opgemaakt voor een huwelijk van zijn vierjarige zoon Lodewijk
van Male en Yolande, achtjarige dochter van Johanna van
Bretagne. 214 Al in 1335 werd hiervoor door paus Benedictus
XII toelating verleend. Dit huwelijk ging echter niet door,
daar in het verdrag van 1336 tussen de hertog van Brabant en
de graaf van Vlaanderen duidelijk als voorwaarde werd gestipuleerd, dat Margareta van Brabant zou huwen met de dan
zesjarige Lodewijk van Male. 215 Het conflict tussen Johanna
van Bretagne en de Vlaamse graaf zou na het afspringen van
het huwelijk tussen Lodewijk van Male en Yolande vlug
opnieuw oprijzen. In juli 1337 gaf Johanna volmacht voor
haar en voor haar dochter om de rechtzaken tegen de graaf
te beheren en te verdedigen. Op 16 september 1337 beval de
koning aan zijn baljuw van Amiens om de Vlaamse graaf
naar Parijs te laten komen op vraag van Johanna van Bretagne en haar dochter Yolande betreffende haar meerderjarigheid en ontvoogding. Johanna van Bretagne had immers
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gevraagd om ontlast te worden van de voogdij van haar dochter. Nog in dezelfde maand september werd door de koning
bevolen dat Johanna het bestuur over de onderdanen en bezittingen van Yolande zou blijven behouden, ook al was Yolande
nu meerde1jarig, tot op het ogenblik dat het anders zou bevolen worden. In november 1337 beval de Franse koning echter
dat deze vraag om ontvoogding zou worden verworpen. Hiertegen hebben Johanna en Yolande protest ingediend. 216
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De verloving van Yolande van Vlaanderen met Hendrik IV
van Bar bracht een nieuwe situatie met zich mee. Eind 1337
droeg Yolande al de titel "gravin van Bar". Daar ze deze titel
pas mocht dragen vlak na haar verloving, kunnen we hieruit
besluiten dat ze eind 1337 al met Hendrik IV van Bar verloofd
was. 217 Johanna van Bretagne bleef de titel van "vrouw van
Kassei" dragen en Yolande werd nu meestal aangeduid met
de titel "gravin van Bar". In januari-februari 1338 beloofden
Hendrik IV en zijn toekomstige echtgenote Yolande aan
Johanna van Bretagne dat ze zouden haar weduwegoed
behoeden tegen eventuele claims door de graaf van Vlaanderen of de Franse koning, op voorwaarde dat ze zou instemmen met hun huwelijk. In een ander document beloofde het
jonge koppel dat ze zich zouden houden aan hun huwelijkscontract, dat ze Johanna van Bretagne zouden behouden in
haar weduwegoed en dat ze afzagen van de 40.000 goudfranken die Robrecht van Kassei had toegewezen aan Yolande. In
januari 1338 beval Filips VI aan het Parlement van Parijs dat
hoewel Yolande de meerderjarigheid had bereikt, zij nog niet
kon procederen tegen Lodewijk II van Nevers alvorens haar
goederen in bezit te hebben gekregen door de graaf van
Vlaanderen. Gedurende de jaren 1338 en 1339 bleef het proces tussen Johanna van Bretagne en Yolande van Vlaanderen
enerzijds en de graaf van Vlaanderen anderzijds aanslepen.
Het huwelijk van Yolande met Hendrik IV van Bar werd vermoedelijk eind 1339 voltrokken. In december 1339 ratificeerden Hendrik IV en Yolande hun belofte aan Johanna om haar
te beschermen tegen eventuele troebelen veroorzaakt door de
Franse koning of door de Vlaamse graaf omwille van het
huwelijk van Yolande voordat ze 12jaar was. Op 3 december
1341 beloofde het jonge koppel aan Johanna van Bretagne
dat ze de twee gouden kronen, die zij aan hen in bruikleen
had gegeven voor hun huwelijksceremonie, zouden terugbezorgen en gaven intussen voor het leven aan Johanna hun huis
gelegen te Parijs, naast de Pont-Perrin. 218 Vanaf dit huwelijk
bleef Johanna nog enige tijd bepaalde zaken in Vlaanderen
opvolgen in haar naam en in naam van haar dochter. Andere
zaken beheerde ze nog steeds als haar eigen weduwegoed. Na
1340 bleef Johanna van Bretagne de titel van "dame de Cassel"
dragen, samen met haar dochter. Waarschijnlijk beheerde
Johanna van Bretagne na 1340 ook nog officieus of bij volmacht een aantal heerlijkheden in het Westland. 219
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Een onkostenstaat voor de legering
van regimenten ruiters en voetvolk in
Noord- en Zuidschote (1644)

JEF CAILLIAU
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Noord- en Zuidschote ::.ijn tH·ee gemeenten in on::.e Westhoek
die meerdere malen het oorlogsgeireld oFer ::.ich heen kregen
\l'(lardoor ::.eer H'einig archielbe1l'(lard bleef: De meeste inll'oners
imren buitenpoorters van leper en van de::.e stad ll'erd het stadsarchief vernield in W 0. /. Maar ander::.ijds ressorteerden de::.e
parochies bestuurlijk onder de kasselrij Veurne en daarvan bleel
het archief 1rél beimard. Men kan daar dan ook nog veel genealogische gegevens terugvinden :::oals bv. onderstaande staat uit
1644 van onkosten-vergoedingen aan de imroners voor legering
wm elke cavalerieregimenten.

Historische situering [P. D.]
Na de grote verwoestingen van de godsdienstoorlogen in de
l 6de eeuw en het moeizame herstel dat nog tot het begin der
jaren 1600 had aangesleept, beleefden de Zuidelijke Nederlanden één van hun meeste voorspoedige periodes. Gedurende
drie decennia was er vrede en economische bloei. Maar het
bleef niet duren. In 1635 was er oorlog uitgebroken tussen
Spanje en Frankrijk. De eerste tien jaar waren er nog geen
krijgsverrichtingen in het Ieperse of het Veurnse, de oorlog
werd uitgevochten in Artesië. Maar in mei 1644 kwam de
broer van Lodewijk XIII, de hertog van Orléans, de stad Grevelingen (Gravelines, Fr.) belegeren. Grevelingen viel en in de
zomer volgden Broek burg (Bourbourg), het fort van Lyncken,
Lens, Béthune, St.-Venant, Lilers, Armentières en Menen""
Tegen de Fransen werd weerwerk geboden door o.a. Karel IV,
de hertog van Lorreinen (1604-1675). In 1634 had zijn steun
aan de vijanden van Richelieu, de almachtige kardinaal-eerste
minister van Lodewijk XIII, hem zijn titel van hertog gekost.
Daarop was hij in dienst gegaan van de Habsburgers, de aartsvijanden van Frankrijk. Vanaf 1641 streed hij aan de zijde
van de Spaanse Habsburgers tegen de Fransen.
In deze Frans-Spaanse strijd dient dus de onderstaande lijst
van kosten voor inkwartiering van soldaten en schadeloosstelling voor hun baldadigheden in Noord- en Zuidschote

gekaderd te worden. Waarbij dient opgemerkt dat het
document zich richtte tot de
'bevriende legers' !
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De overlast van bevriende
legers was inderdaad vaak
nauwelijks kleiner dan die
van vijandelijke legers. Bij
de Veurnse kroniekschrijver
Pauwel Heinderycx ( 16331687) vinden we overigens
nog een ander voorbeeld
hiervan: een jaar later, op 13
juli 1645 kwam dezelfde
hertog van Lorreinen aan
Karel IV van Lorreinen
het hoofd van 8.000 manschappen te Ramskapelle,
Sint-Joris en Wulpen legeren. Omdat de soldaten maar schaars
betaald werden was hen volle vrijheid gelaten van te stelen en
te roven ... Wat dat voor de lokale bevolking betekende, valt
gemakkelijk te raden: zij werden (de woorden van Pauwel
Heinderycx citerend) 'rem dat volck uutgeëeten'. De Veurnse
kasselrijmagistraat zag maar één uitweg: de hertog voor een
forse som uitkopen, waarop deze naar Sint-Winnoksbergen
en Warhem verkastte. Maar van daaruit liet hij de hoofdmannen van alle andere parochies van Veurne-Ambacht berichten, dat ook zij nog geld moesten sturen, zoniet zou hij ook
hun parochie met een bezoekje komen vereren ...
1644 was het jaar waarin aan de tot dan toe zeer voorspoedige
tijd een einde kwam en wel voor heel lange tijd. Begin 1646
vielen de Franse legers de kasselrij Ieper binnen en op 7 februari trokken zij ten oosten van Elsendamme de bevroren IJzer
over en de Noordvierschaar van de kasselrij Veurne in ... Onze
gewesten werden voor meer dan een halve eeuw het favoriete
speelterrein van de legers van de Europese mogendheden in
hun verzet tegen de ongebreidelde veroveringsdrang van de
nieuwe Franse koning Lodewijk XIV ...
(bronnen: P. HEINDERYCX. Jaerboeken ran Veurne en VeurneAmbacht: Wikipedia. 'Charles IV de Lorraine ')

Transcriptie
Opmerking: de aantallen soldaten, ruiter~; en:: ... in geschreven
getallen alsook bedragen in kleine romeinse cijfers werden
omge::et in Arabische cijf'ers.

QuoYHIER VAN NooRT ENDE ZuUTSCHOTEN VAN ONCOSTEN GHEDAEN BIJ ,T VOLCK VAN OORLOGE VANDEN HERTOGHE VAN LORREIJEN. l

Quoyhier inhoudende declaratie van(den) oncosten ende
excessen bij dïnwoonders vander prochien van Noort ende
Zuutschoten wezende twee prochien vande ach te van de Casselrie van Veurne ghesupportiert upden xvi.e - xvii.e - xviii.e
ende xix.e ougst 1644 door het logement van eene brigade van
(de) cavaillerie ende van infanterie van de trouppen van (de)
hertoghe Chaerles VAN LORRAINE gheco(m)mandeert by
den Baron DE FANGE, consisteeren(de) in vyf regimenten
ruytterie met vrauwen ende bagaigie, ende twee regimenten
voetknechten ghetrocken vutte notitien bevonden ten greffie
vande voornomd(en) prochien zoo volght.

1
StadsarchiefVeurne.
Oud Archief, nr. 1011.

Eerst Lauwereyns RAMAULT heeft verclaerst ghehouden
't hebben vierendertich soldaeten met ghelyck ghetal van
paerden, boven acht knechten en( de) vier vrauwen, de welcke
zyn onderhouden gheweest rspectivelick van spyse ende
dranck naer huerlieden discretie en(de) fouraige voor huerlieder peerden zonder regie ofte maete, hebben gheleeft up de
ghewoonelicke maniere van soldaeten die gheen ander solde
en hadden als dïmpuniteyt en(de) die vermochten te doen
gheven en(de) doen betaelen an hunne patroonen 't gonne
hem was gheliefvende ende al ist dat d 'oncosten en( de) overdaet by de zelve officieren ende soldaten ghecommitteert niet
en is estimmelyck mits zy peerden, coyen, swyns en( de) ander
meubelen in veele plaetsen hebben mede ghevoert, ende veele
ghelt doen gheven boven hunne montcoste(n) daer door den
meerderen deel van( de) voorn( om de) inwoonders tenemael
zyn gheruyneert gheweest ende eeneghe daer door an hun
<loot ghecommen, nietemin om een estimatie van dien te
maecken ten besten doenelick zynde, wordt alhier ghetrocken
voor yder peertruytter drie guldens by daghe en( de)
d ·officieren naer advenant een soldaet te veerthien gulden,
voor yeder vrauwe ende knecht thien stuuvers, ende voor
yeder idel peert eenen gulden by daghe. Inghevolghe van
welcke estimatie den voorn(omde) Lauwereyns RAMAULT
es te coste gheweest over de houdenesse van voorseide XXXIIIJ peerderuytters ghedueren(de) den voorn(omden) tyt, ter
somme van vyf hondert sesthien guldenen, begrepen den
lieutenant voor vyf plaetzen ende de vrauwen ende knechten
alsvooren, es hier
516 guldens
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•Michiel RAMAULT heeft ghehouden 6 ghemonteerde ruytters 6 knechten ende 3 leeghe peerden
120 guldens
• Anthuenis VERSCHOTE heeft ghehouden 3 ghemonteerde
ruyters. ende eenen soldaet te voet. ghenomen op eener gulden ·s daechs es
40 guldens
•Jacob KESTELYN heeft ghehouden 13 ghemonteerde ruyters met 3 knechten. is
162 guldens
• Cathelyne. de weduwe Quynten BRIL. heeft ghehouden 8
ghemonteerde ruyters. es
96 guldens
180

• Jacques DE GRAVE heeft ghehouden naer zijn verclaers
130 peerden. onder ruytters en( de) bagaigie peerden. met 50
soldaeten. 50 vrauwen. ende 20 knechten boven een grote
partie kynderen. zynde daervooren by estimatie op 't mynste
1560 guldens
• Adriaen DE VICQ ghestelt tot bewaerenesse van (den)
huuze ende hove van Henderyck DE VOS. den weicken hem
gheritireert hadde ten ancommen vande trouppen. heeft verclaerst dat den zelven DE VOS belast es gheweest met eenen
capiteyn van (de) cavaillerie met 42 peerden. diversche soldaten. 8 knechten. 4 vrauwen.
648 guldens
•Charles DELVA heeft ghehouden eenen quartierm(eeste)r
van (de) cavaillerie met 11 ruytters ghemonteert ende een ydel
172 guldens
peert. es
• Adriaen LIEVEN heeft ghehouden 8 soldaeten te voet. es
32 gulden
• Christyneken VAN DEN CASTEELE, weduwe Jacques
TROOST. heeft ghehouden 12 ghemonteerde ruytters. es
144 guldens
•Pauwels VIEREN heeft ghehouden 23 ghemonteerde ruytters boven 4 knechten en( de) 5 leege peerden en 1 vrauwe, es
306 guldens
• Matthys LESCUTIER heeft ghehouden 5 ghemonteerde
ruytters. 1 knecht ende 1 vrauwe met haere kinderen, es
64 guldens
•Pieter PRIEM gestelt wesende omme te bewaeren het huus
ende hof van Jo.r Gheleyn VAN DIXMUDE die hem hadde
gheretyreert int ancommen vande trouppen. heeft verclaerst
ghehouden ·t hebben 20 peerden. sonder zeickerlick te hebben
konnen verclaeren het ghetal van het volck midts daer onder
waeren diversche persoonen ende huysgenoten van eenen
vinendier die over ende weder gynghen gheexstimeert op tsestich gulden by daghe, es
240 guldens
• Hanskin VIEREN ende Gillis DELCAMP ghecommiteert
gheweest zynde omme te bewaeren het huus ende hof van
Ph(i)lips HUUGHEBAERT, den welck(en) hem oock hadde

gheretireert hebben verclaerst ten zelven huuze ende have
ghehouden 't hebben 16 ghemonteerde peerderuytters ende 5
202 guldens
knechten, es
• Gheleyn VERSCHOTE heeft ghehouden 4 ruytters met
48 guldens
hunne peerden. es
• Gheeraert DE RAMAULX heeft ghehouden 12 peerderuutters met 5 knechten met 2 vrauwen ende eenyghe kynderen
158 guldens
voor
• Guillaemes WILLEMEERSCH heeft ghehouden 10 ghemonteerde peerderuytters, 4 leeghe peerden, 1 mulet, 2 esels,
4 vrauwen en eeneghe kynderen, es
156 guldens
•Pieter BLONDEE heeft ghehouden 11 peerderuytters, es
132 gulden
• Jacques BAERT heeft ghehouden een cornette met 12 ghe186 guldens
monteerde ruytters ende 3 vrauwen, es
•Pieter PIETERS heeft ghehouden 1 officier en( de) 28 peerderuytters, den voorn(omde) officier incluus, 4 vrauwen, es
't samen
352 guldens
• Pieter E VERAERT heeft ghehouden 21 peerderuytters ghe252 guldens
mon teert es
• Christynne GOBERT, w(eduw)e van Kaerle COOPMAN,
heeft ghehouden 4 peerderuytters
48 guldens
•Pieter SPILLIAERT in Noortschote heeft ghehouden 7 ghe80 guldens
monteerde ruytters, es
•Jacques VERMOTE heeft ghehouden een cornette met 30
ruytters
396 guldens
• Caerel SPLLIAERT heeft ghehouden 24 peerderuytters,
es
288 guldens
•Jan VAN LEERBERGHE heeft ghehouden 9 ghemonteerde
108 guldens
ruytters, es
•Michiel GOEMAN heeft ghehouden 3 peerderuytters, es
36 guldens
• Mailliaert LUGGHE heeft ghehouden 8 peerderuytters
104 guldens
ende 2 soldaten te voet. es
• Thomaes PEERREBOOM heeft ghehouden 4 idel peer16 guldens
den
•Joos SERUULX heeft ghehouden 15 peerderuytters, es
180 guldens
• Jan VERZYPPE heeft ghehouden 16 peerderuytters. es
192 guldens
• De weduwe Philips SCHOONBAERT heeft ghehouden 18
ydel peerden, es
72 guldens
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• De weduwe Mahieu VAN DE QUELLERIN heeft ghehou40 guldens
den 10 ydel peerden, es
•Jacob EVERAERT heeft ghehouden 9 ghemonteerde ruyt108 guldens
ters, es
•Jan JACOB heeft ghehouden 21 ghemonteerde ruytters en
260 guldens
2 voetknechten, es
• Andries GOEMAERE verclaerst gehouden t' hebben 24
288 guldens
peerderuytters, es
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•De huusvrauwe van Pieter DE VROEDE verclaerst ghehou120 guldens
den te hebben 10 peerderu ytters, es
• Franchois PARREIT heeft ghehouden 9 peerderuytters
116 guldens
ende 1 soldaet te voet
• Gillis EVERAERT heeft ghehouden 6 caretten mette waghenaers ende peerden daermede gaende, gheestimeert op
72 guldens
• Jooris HAELEWAERT heeft ghehouden 12 peerderuytters,
144 guldens
es
• Hendryck AERNOULT heeft ghehouden 20 peerderuytters,
240 guldens
es
• De huusvrauwe van Caerle BAERT, in absentie van haeren
man, heeft ghehouden eenen Capiteyn vande cavaillierie met
396 guldens
22 ghemonteerde ruytters, es 't samen
•Jacques TAYHALS heeft ghehouden 17 peerderuytters, es
204 guldens
• Salomon SETTE heeft ghehouden eenen luutenant met 24
ruytters ghemonteert boven 5 knechten, es
354 guldens
• Ph(i)lips BUNERT heeft ghehouden 13 ghemonteerde ruyt156 guldens
ters, es
•Jacques DE WILDE heeft ghehouden 30 peerderuytters
360 guldens
• Pieter WIDAU heeft ghehouden 6 ghemonteerde ruytters,
72 guldens
es
• Lioen DE POORTERE heeft ghehouden 21 peerderuytters
252 guldens
met hunne peerden, es
• Maerteyn BUSSEIGNE heeft ghehouden 22 peerderuytters,
2 vrauwen ende 1 knecht met 3 bagaige peerden, es
282 guldens
• Aernoult MERSSEMAN heeft ghehouden een hooftofficier
met 20 ghemonteerde ruytters, 4 knechten, 1 vrauwe en( de) 1
314 guldens
bagaige peert. es
•Rogier JACOB heeft ghehouden 10 ghemonteerde peerderuytters, 6 knechten, 4 vrauwen ende 4 bagaige peerden boven
180 guldens
diversche kynderen, es

•Jan BOUCKENOOGHE heeft ghehouden 4 ghemonteerde
60 guldens
ruytters met 3 soldaeten te voet, es
• Franchois VERMEIRRE verclaerst ghehouden t'hebben 1
officier, 1 cornette met 6 ghemonteerde ruytters ende 6 voet132 guldens
knechten, es
• Franchois RAMAULT heeft ghehouden 20 ghemonteerde
ruytters met 4 ydel peerden
256 guldens
• Albyn PIA heeft ghehouden 40 ghemonteerde ruytters daer
480 guldens
onder 1 officier, es
•Jacques VAN DER GHOTE verlcaerst ghehouden t'hebben
met Pieter VAN DOORNE, 7 peerderuytters met 2 knech88 guldens
ten
• Pieter BUEN heeft ghehouden 17 ghemonteerde ruytters,
es
204 gulden
• Franchois CAILLIAU heeft ghehouden 26 peerderuytters,
es
312 guldens
•Pieter VAN DER GHOTE heeft gehouden een Capitein van
de cavaillerie mt zyn train en(de) 7 ghemonteerde ruytters,
204 guldens
compt
•Pieter CAILLIAU heeft ghehouden 1 Capitein, 1 cornette
en 46 ghemonteerde ruytters met 10 voetknechten, compt
748 guldens
• Laureyns MEGANCK heeft ghehouden ! luitenant Co(lone)
1van (de) cavaillerie met zynne suytte ende bagaige, consisteerende in 19 effectieve peerden en( de) diversche knechten ende
domestycken, dannof het getal niet en is ghedeclareert
240 guldens
geweest, by estimatie
• Maillaert HAGHEBAERT heeft ghehouden 18 ghemonteerde ruytters met 8 knechten, compt 't samen 232 guldens
•Jan DENYS verclaerst gehouden te hebben 1 Capitain van
360 gulden
de cavaillirie met 20 ruytters, es
•Pieter MOUVAULX d'oude heeft ghehouden 12 peerderuytters een 1 waghen met 6 peerden, 3 vrauwen ende eenighe
persoonen van de suytte van een officier, gheestimeert op
184 guldens
• Hubrecht DE CLERCQ heeft ghehouden 3 caretten met
elck 3 peerden met het volck daertoe dienende, gheestimeert
op de somme van
48 guldens
• Franchois DE WITTE heeft ghehouden de bagaige van (de)
Luitenant Co(lone)l HOEST consisteerende in 5 karetten, 46
peerden, 5 esels, 1 coe ende ontrent 100 personen ghenomen
op de somme van
374 guldens
•Jacques DOULX heeft ghehouden 17 peerderuytters
204 guldens
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• Jan VIEREN heeft ghehouden 13 peerderuytters met
3 knechten, es 't samen
162 guldens
•De huusvrauwe van Maillaert VAN YWAEDE, in absentie
van haeren man heeft ghehouden 10 ghemonteerde ruytters
met een ydel peert
114 guldens
• Christyncke de weduwe van Jacques VAN DER GHOTE
heeft ghehouden 35 ghemonteerde ruytters, es 420 guldens
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•De huysvrauwe van Guilliaemes SATTYN in absentie van
haeren man heeft ghehouden 4 ghemonteerde ruytters, es
48 guldens
•Pieter MOUVAULXjunior heeft ghehouden 12 peerderuutters, es
144 guldens
• Chaerles LOUAIGE heeft belast gheweest met het logement
van eene luitenant, een cornette, 10 soldaeten ghemonteert
van (de) ruytterie, 8 knechten, een vrauwe en(de) twee leege
244 guldens
peerden, is 't samen
•Jan PIEREN heeft onderstaen het logement van 5 ghemonteerde ruytters, den eersten <lach ende resteerende daghen met
20 peerde ruytters, es 't samen
195 guldens
•De zone van Jacques BEUCKAERT in absentie van zyn(en)
vaeder die zyn huus en( de) hof verlaeten hadde in het ancommen vande trouppen, verclaerst belast gheweest te hebben met
het logement van 90 ruytters ende eenighe officieren, 't welcke
oock verclaerst heeft een tweede sone van( de) voors( ei de)
BEUCKAERT, es gheexstimeert op
1080 guldens
•Pieter BEUCKAERT es belast gheweest met 31 peerderuytters met zoo veele effective peerden, es
372 guldens
•Jan VAN KNESSELAERE es belast gheweest met 12 peerderuytters, es
144 guldens
• Matthys WALLAERT heeft ghehouden 7 peerderuytters,
es
84 guldens
• Jacques PAUWELS heeft ghehouden 10 peerderuytters, es
120 guldens
•Pieter PAUWELS heeft ghehouden 1 adjuyant, 1 quaertiermeester en( de) 8 effective peerden met 6 knechten daer onder
eenen vinindier t'samen uutbrynghen(de) de somme van
144 guldens
•Pieter BUEN heeft onderstaen ten hove van Sara, de weduwe
van Pieter PYL, zyne zuster, de welcke haer gheretireert hade,
de fouragien van 4 peerderuytters, es
48 guldens
• Antheunis TEERSIEN heeft ghehouden den eersten dach
5 peerderuytters ende de resteerende daghen 2 ruytter, es
57 guldens

• Bertolemeux CLEEMERSUENE heeft ghehouden 6 peer72 guldens
deruytters, es
•Pauwels COOLSAET heeft onderstaen het logement van 34
ruytters die hem door hunne excessen en(de) rooveren
ghedwonghen hebben zyn huis ende al zyn goet te habandonneeren, es alhier ghenomen als de voorgaende 408 guldens
•Jacques LIEVEN heeft ghehouden 1 luitenant Co(lono)l
met zyne suitte met 17 peerden, gheestimeert ten mynsten
up
296 guldens
• Matthys PULLEMULLE heeft ghehouden een colonol met
zyn suitte consisteerende in een groot ghetal van peerden,
knechten en( de) ander domestycquen, gheestimeert ter somme
300 guldens
van
• Christiaen LOON IS heeft ghehouden 22 peerderuytters, met
336 guldens
7 vrauwen en 7 bagaige peerden, es t' samen
•Pieter ABELHEYT heeft ghehouden 1 cornette met ontrent
100 peerden, zoo hij verclaerst heeft ghenomen up de somme
1200 guldens
van
• Antheunis CAILLIAU heeft ghehouden 10 peerderuytters,
es
140 guldens
• Mynheere Pastoor van N oortschote midts hy was houden( de)
bedryf van landtsneerynghe ende dat ten tytle van pachte es
belast gheweest met 25 effective peerderuytters, 2 vrauwen
en( de) 3 knechten, commen(de) te bedraghe
334 guldens
• Jacques HENNAERT heeft ghehouden 2 peerderuytters,
es
24 guldens
• Franchois VIEREN in Noortschote heeft ghehouden 12
peerderuytters, es
144 guldens
• Maerten VERHEULLE heeft ghehouden 7 peerderuytters
86 guldens
ende 1 vrauwe, es
• De huusvrauwe van Matthys DE MEYERE die ghevlucht
was ten ancommen van de trouppen heeft ghehouden inde
absentie van haaren man, 5 ghemonteerde ruytters, es
60 guldens
•Gillis DE LANG HE heeft ghehouden 22 peerderuytters, es
t 'samen
264 guldens
• Jaecques VAN NIEUKERCKE heeft ghehouden een luitenant Co(lone)l met 42 soldaeten van de cavaillierie, compt
698 guldens
met 3 vrauwen ende 4 knechten, t'samen
• Michiel DE LEU heeft ghehouden 19 peerderuytters, 7
244 guldens
knechten met 1 vrauwe. compt t' samen
• Mailliaert BAHEYT heeft ghehouden 7 peerderuytters, es
84 guldens
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• Mr. Ph(i)lips DATIN heeft ghehouden een Colonel van
612 guldens
peerden met 35 ruytters ghemonteert, es
•Jan LEURIDAN heeft ghehouden den brigadier den Baron
DE FAUGE met zynne suitte peerden ende familie die boven
een groote somme ghelts heeft ghetracteert geweest naer zyn
goedtdyncken en(de) discretie ende es gheextimeert op het
700 guldens
mynste ter somme van
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• Nicolays VAN ELSLANDE heeft ghehouden den Colonel
van peerden MONDRAGON den welck(en) groote somme
van pennynghen vutgheperst heeft van zynen patroon ende
es ghehouden gheweest met zynen train van 24 peerden en( de)
veele persoonen van spyse ende dranck naer zyn goetduncken
en( de) discretie 't wel( cke) wort gheestimeert op de somme
van
1080 guldens
• Jaspar VAN DER GHOTE heeft ghehouden den treyn ende
bagaige van den Colonel vande infanterie heeft consiteerende
in 23 peerden, 14 knechten. 10 soldaeten te voet ende 2 vrauwen, geestimeert up
324 guldens
• Jan DE PUUDT heeft ghehouden ten hove van Pieter
GHEERAERT, zyn(en) stiefvader den wekken ghevlucht was
ten ancommen van de trouppen, 30 ghemonteerde ruytters,
es
360 guldens
• Guillaemes DE BANDT heeft ghehouden een Capiteyn
van( de) ruutterye met 3 peerden en 2 knechten 120 guldens
• Nicolays COOPMAN heeft ghehouden 8 ghemonteerde
ruytters. es
96 guldens
•Gillis SERUULX heeft ghehouden 6 peerderuytters, es
72 guldens
• Coollyncken BRAEYLAERTS, weduwe van Pieter MEUS,
heeft ghehouden 28 ghemonteerde ruytters. es 336 guldens
• Jooris GHEERAERT heeft ghehouden 13 ghemonteerde
173 guldens
ruytters ende 4 soldaeten te voet. es
• Pieter GHELTDOLF heeft ghehouden l Capietyn met 20
ghemonteerde ruytters en( de) 1 soldaet te voet, compt t' samen
ter somme van
364 guldens
• Nicolays JACOB es belast gheweest met eenen Colonel met
zyn suitte ende 43 peerden onder ruytterspeerden en(de)
bagaigepeerden met 38 personen gheestimeert t'zaemen op
de somme van
744 guldens
• Gillis BOUSSETTE heeft belast gheweest met eenen Sergant Majoor met 8 peerderuytters ende 1 soldaet te voet,
compt t 'zamen de somme van
192 guldens
•De weduwe Passchier BOURRY es belast gheweest met ont120 guldens
rent de 20 peerden, es

• Bertholemeeux GOEMAN heeft ghehouden 18 ghemonteerde ruytters, es
216 gulden
•Matthys DE COUSSEMAECKER heeft ghehouden den
nombre van 13 soldaeten met 9 peerden, compt ter somme
88 guldens
van
• Lambrecht VAN HEEDIN verclaerst ghehouden te hebben
ende belast gheweest van 9 ghemonteerde ruytters, es
108 guldens
• Maillart DE COSTER verclaerst ghehouden t'hebben 1
Sergant Majoor met 15 peerden en(de) zoo veele persoonen
ghenomen t'samen opde somme van
312 guldens
•Jan BAERTIER heeft ghehouden 10 peerderuytters
120 guldens
Somme t 'samen
XXIX.M ILC LUI Guldens (29253 Gulden)
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De pouillé van het aartsdiakonaat
Vlaanderen van het bisdom Terwaan
uit 1405 1
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Tijdens de late middeleeuwen werden voor de bisdommen in
de Nederlanden een aantal pouillés opgesteld. Dit zijn fiscale
documenten, die per bisdom een overzicht geven van het aantal beneficies en hun bedienaars, met het oog op het innen van
kerkelijke belastingen. Onder een beneficie verstaan we hier
een geestelijk ambt en de daaraan verbonden inkomsten.
Sedert de 2oste eeuw bestaat er heel wat aandacht voor de
uitgave van pouillés. Voor de Nederlanden was vooral de
publicatie door Longnon van de pouillés van de kerkprovincie Reims, waartoe de bisdommen Doornik, Kamerijk en
Terwaan behoorden, van groot belang 2 . Voor Doornik en
Kamerijk werd zijn werk in grote mate aangevuld of zelfs
vervangen door uitgaven van de kanunniken Reusens en
Warichez 3. Het bisdom Luik, dat deel uitmaakte van de kerkprovincie Keulen, kende eveneens de uitgave van de oudste
pouillé4 . Voor het bisdom Terwaan bleef het behelpen met de
uitgave van Longnon die zich beperkt tot twee pouillés uit de
]4de eeuw. Nochtans verschaffen de pouillés ons heel wat
inzicht in de kerkelijke topografie van de oude bisdommen 5 .
Voor de periode tot 1300 biedt de studie van Carnier voldoende informatie betreffende een deel van het bisdom Terwaan6. De ontwikkeling van het bisdom tot aan de oprichting
van de nieuwe bisdommen in 1559 is minder bekend 7. Nochtans zijn er diverse pouillés uit deze periode bewaard. In het
archief van het bisdom Brugge troffen we een tot hiertoe
onbekende pouillé aan die gedateerd kan worden in 1405. In
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vergelijking met gelijkaardige documenten is deze lijst van
beneficies zeer gedetailleerd. Bovendien is het de eerste pouillé
die de halvering van de taxatio toepast. We beperken ons in
deze bijdrage tot het aartsdiakonaat Vlaanderen. Dit was naast Artesië - één van de twee aartsdiakonaten van het bisdom. De uitgebreidheid van het bisdom verantwoordt dit.
Bovendien kende het Vlaamse gedeelte van het bisdom een
aparte ontwikkeling. Zo koos het tijdens het Westers Schisma
aanvankelijk voor het Urbanistische kamp, terwijl in het
Artesische gedeelte de Clementijnen de overhand hadden 8 .
Tenslotte was het dit gebied dat onder de invloed stond van
de Bourgondische hertogen 9 en dat bij de oprichting van
nieuwe bisdommen in 1559 in grote mate het grondgebied van
het bisdom leper zou vormen 10 .
De taxatio

Het bestaan van de pouillés houdt verband met de belasting
door de paus van buitengewone tienden, die teruggaat tot het
pontificaat van Innocentius II op het einde van de l 2de eeuw 11 •
Ze werd oorspronkelijk geïnd ter financiering van de kruistochten. Vanaf 1218 werden deze belastingen ook voor andere
doeleinden aangewend en zou men ze overhevelen naar
wereldlijke of lagere geestelijke instanties. In Vlaanderen werden op deze manier pauselijke tienden geïnd ten voordele van
de graven in 1268, 1274, 1288, 1290-1291, 1297, 1306,
1330-1331 en 1357 12 • Ook de Bourgondische hertogen, die
een goede relatie onderhielden met Rome, lieten zich herhaaldelijk pauselijke tienden toekennen. Voor de inning van deze
belastingen werden door de functionarissen van de Apostolische Kamer repartitietabellen, de zogenaamde pouillés, aangelegd. Hierin werden per bisdom, onderverdeeld in
aartsdiakonaten en diakonaten, de beneficies en de taxatio
opgesomd. Eventueel vermeldde men de naam van de beneficianten. De taxatio bestond uit een tiende van de inkomsten
die aan een beneficie verbonden waren, na aftrekking van de
lasten voor de beneficiant. De oorspronkelijke repartitietabellen hielden echter geen rekening met de sterke daling van de
waarde van de beneficies die zich in Frankrijk tengevolge van
8
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de oorlogssituatie manifesteerde. Daarom werd de taxatio, op
vraag van de Franse clerus, door Urbanus V op 27 februari
1363 gehalveerd in de bul "Ex paterne caritatis" 13 .
Voor het bisdom Terwaan bleven diverse pouillés bewaard.
De oudste maakt deel uit van de kerkrekening van de provincie Reims en kan volgens Longnon gedateerd worden ca.
1372, maar is vermoedelijk ouder 14 . Een tweede pouillé zou
eveneens uit de 14de eeuw stammen. Beide pouillés werden
uitgegeven door Longnon 15 • Daarnaast wordt in het archief
van het aartsbisdom Mechelen een onuitgegeven pouillé van
de tweede helft van de 14cte eeuw bewaard 16 . Voor de 15cte
eeuw beschikken we over drie pouillés. Een eerste, waarvan
hier een gedeelte wordt uitgegeven, is te situeren in de context
van een belasting die in 1405 door pauselijke subcollector
Petrus de Turre werd geïnd. De halvering van de taxatio is
hier voor de eerste keer toegepast. Hertog Jan Zonder Vrees
verbood om bij weigering van betaling goederen te confisceren, gezien de grote verliezen die de kloosters hadden geleden
ten gevolge van overstromingen en de oorlog met Engeland 17 .
Een volgende lijst met de taxatio werd opgesteld in 1425 18 .
Naar aanleiding van de kruistocht tegen de Turken in 1441
werd vervolgens een nieuwe lijst opgesteld' 9. Een pouillé uit
1492, eertijds bewaard in het Rijksarchief van Bergen, kon
niet meer teruggevonden worden. Vermoedelijk werd deze
vernietigd tijdens de brand van dit depot in 194020 .
Deze eigenlijke pouillés mogen niet verward worden met
andere lijsten van beneficies of verwante fiscale documenten.
Zo beschikken we voor het aartsdiakonaat Vlaanderen over
een rekening van de belasting uit 149621 . Terwijl de pouillé de
taxatio vastlegt, vinden we in deze rekening de effectieve
inning van de tienden terug. Daarnaast zijn er ook lijsten van
beneficies in het bisdom Terwaan bewaard. De taxatio ontbreekt in deze documenten. De beneficies worden meestal niet
onderverdeeld per aartsdiakonaat en dekanaat, maar volgens
de collatores of begevers van de beneficies. Vermoedelijk werden ze opgesteld met het oog op de begeving van beneficies.
De lijsten uit 1523 en 1540 kunnen in deze categorie ondergebracht worden. 22

Beneficies
De pouillés zijn een uitgelezen bron om de evolutie van het
aantal beneficies in een bisdom na te gaan. Hierbij moeten we
echter enkele kanttekeningen plaatsen. Zo kon het gebeuren
dat beneficies die exempt waren niet opgenomen werden.
Bovendien blijkt een pouillé nooit volledig te zijn. Zo worden
niet alle kapelanieën of lagere beneficia, zoals die van de kosters, vicarissen, ... opgenomen 23 . Voor wat betreft het aantal
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parochies. kloosters en kapittelkerken zijn de gegevens meer
betrouwbaar. Bovendien kunnen we uit de pouillés de indeling van het bisdom afleiden. Een vergelijking tussen de verschillende taxatio's van het bisdom Terwaan leert dat deze
indeling van de 14de tot 16de eeuw voortdurend wisselde. De
oudst dateerbare pouillé, volgens Longnon uit 1372, vermeldt
twee aartsdiakonaten: Vlaanderen en Artesië. In Artesië
bestonden er toen 13 dekanaten: Ariën, Alquines, Bomy, Boulogne, Fauqembergue, Frencq, Guines, Helfaut, Hesdin, Lillers, Sint-Omaars en Arques, Sint-Pol en Wissant. Vlaanderen
telde slechts 9 dekanaten: Broekburg, Ieper, Sint-Winoksbergen, Belle, Poperinge, Diksmuide, Marck 24 , Veurne en Kassei.
Voor Vlaanderen is er in de pouillé van de 14de eeuw ook
sprake van een dekanaat Mesen, afgescheiden van leper.
Vanaf 1405 werd een aantal parochies uit het dekanaat Belle
ondergebracht in het nieuwe dekanaat Merville. Een dekanaat Nieuwpoort, met parochies zowel uit het dekanaat
Veurne als dat van Diksmuide, komt al voor in de pouillé van
de 14cte eeuw, maar verdwijnt dan om pas terug op te duiken
in 1441. Het dekanaat Arques, dat in de 14cte eeuw al vermeld
werd onder het aartsdiakonaat Vlaanderen, ontbreekt in de
pouillés van 1372, 1405 en 1425, maar behoort hier vanaf
1441 definitief toe. Dit dekanaat maakte overigens ook op het
einde van de 14cte eeuw al deel uit van het Vlaamse gedeelte
van het bisdom 25 . Het aantal dekanaten varieerde dus van 9
(in 1372) tot 12 (in de 14de eeuw en tijdens de periode van 1441
tot 1523).
Ook het aantal parochies, vermeld in de pouillés, schommelde
sterk: van 199 in 1441 tot 215 in de l 4de eeuw 26 . De erbarmelijke situatie van het zuidelijke gedeelte van het bisdom tengevolge van de Honderdjarige oorlog is hier wellicht niet
vreemd aan 27 . Toch is de schommeling in het aantal parochies
voornamelijk te wijten aan de herindeling van de parochies
in dekanaten. Slechts enkele nieuwe parochies duiken op,
zoals Koksijde, dat pas in 1523 vermeld wordt. Nochtans blijkt uit andere bronnen dat deze kustplaats al tijdens de 13cte
eeuw als parochie erkend was 28 . Enkele parochies ontbraken
aanvankelijk: de Ieperse parochies en de Nieuwpoortse SintLa uren ti usparochie.

24
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14de E

1231

215

1405

1032

201

1425

10

202

1441

1233

199

1496

1234

[170]

1523

1235

210

1559

1136

211

1372

TOUSSAERT. Le
sentiment. p. 56-57. De
indeling van het aartsdiakonaat die volgens
de legende van de
kaart de situatie voor
de 14de en de l 5de
eeuw weergeeft. komt
met geen enkele
pouillé uit die periode
overeen. Zo ontbreekt
het dekanaat Marck.
dat tijdens deze periode tot het Vlaamse
gedeelte van het bisdom Terwaan
behoorde.
30 Ieper. Veurne. Diksmuide, Poperinge.
Broekburg. SintWinoksbergen. Belle.
Marck. Kassei.
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Tabel 1: evolutie van het aantal parochies
en dekanaten van het bisdom

31

Arcques wordt nu
bij Vlaanderen gerekend. ook apart dekanaat Mesen en
Nieuwpoort.
.12 Apart dekanaat
voor Merville.

33 Apart dekanaat
voor Nieuwpoort en
Merville en Arcques
wordt bij Vlaanderen
gerekend.
34
Idem als in 1441 en
1525.

35 Nieuwpoort en
Merville zijn apart en
Arques wordt tot
Vlaanderen gerekend.
36 Aparte dekanaten
voor Nieuwpoort en
Merville.
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De kanaat

14de E

1405

1425

1441

1496

1523

1559 37

leper38

19

16

18

19

17

17

24

23

Mesen

-

3

-

-

-

-

-

-

28

28

14

14

13

13

14

14

Merville

-

-

14

14

14

14

14

14

Poperingé 0

19

19

19

19

19

19

18

19

Marck41

17

16

18

18

17

?

7

7

19

19

19

21

21

Belle

196

1372

39

Broekburg 42

19

15

18

Veume 43

22

29

25

22

16

16

22

21

Nieuwpoort 44

-

5

-

-

8

7

8

8

25

25

4

27

27

26

27

22

22

Arques 46

-

16

-

-

Il

?

14

14

Sint-Winoksbergen 47

30

35

28

29

29

29

29

30

Diksmuide 48

21

8

21

21

14

14

14

15

210

211

Kassel

'

Totaal

202

215

201

202

199

[170]

49

Tabel 2: aantal parochies per dekanaat
37
Gebaseerd op de
situatie vóór de verde!ing. De parochies die
in 1559 vanuit de
dekanaten SintOmaars. Lillers. Hesdin. Aire en Helfaut
naar Vlaanderen werden overgebracht. zijn
dus niet opgenomen.
38 De parochies Waasten. Neerwaasten en
Mesen zijn in de
pouillé van de 14ctc
eeuw overgeheveld
naar het dekanaat
Mesen. In 1405 is de
situatie dezelfde als in
1372. Mesen wordt
hier niet meer vermeld.
maar komt in 1425
opnieuw rnor. In 1441
ontbreken Voormezele
en Zonnebeke. wellicht
omdat ze niet
getaxeerd werden. In
de lijst \an 1523
komen ook de Ieperse
parochies Sint-Maarten. Sint-Pieter. SintJacob. Sint-Jan.
Sint-Niklaas en 0.-L.Vrouw ten Brielen
voor. Neerwaasten
ontbreekt echter.
In I 559 ontbreken
Voormezele en Zonnebeke.

39 In 1441 en 1496
ontbreekt Pradelles.
wellicht omdat het niet
getaxeerd werd.
40
In 1523 ontbreekt
West-Vleteren.
41 In de pouillé van de
14dc eeuw en die van
1441 ontbreekt de
persona van Zutkerque. Saint-Nicolas bij
Grevelingen behoort
in 1405 tot het dekanaat Marck. In 1496
werden geen tienden
ontvangen vanwege de
oorlogssituatie. In
1523 en 1559 ontbreken Marck. Offekercke. Guemps.
Saint-Nicolas. Oye.
Couchewade en la
Capelle. Herreweghe.
0.-L.-Vrouw. SintNiklaas. Sint-Pieters te
Calais en de persona
van Zutkerque.
42 In de pouillé van de
14ctc eeuw ontbreken
Brouckerque. GrandeSynthe. Pitgam. Spyckeren Petite-Synthe.
terwijl de persona van
Bourbourg nieuw is. In
1405 is Saint-Nicolas
bij Grevelingen ondergebracht bij het dekanaat Marck. ontbreekt

Capellebrouc en is
Mardijc bij het dekanaat Broekburg ondergebracht. In 1523
werden Watten en
Holcke vanuit het
dekanaat Kassei overgebracht naar het
dekanaat Broekburg.
4 3 In de pouillé van-de
J4dc eeuw zijn SintRijkers. Ramskapelle.
Oudekapelle. Lampernisse. Sint-Joris
Nieuwpoort. Pervijze.
Sint-Katarinakapelle
en Voormezele nieuw,
terwijl Lo ontbreekt.
In 1405 ontbreken
deze parochies. op
Sint-Rijkers na. Vinkern en Houtem
komen in deze lijst wel
voor. In 1425 worden
deze parochies. net
zoals Lo. niet meer
vermeld. In 1441 ontbreken Sint-Denijs en
Sint-Niklaas Veurne.
Zoutenaaie. ·s Heerwillemskapelle. Oostduinkerke en
Booitshoeke. De twee
parochies van Veurne.
Vinkem. Houtem en
Lo komen opnieuw
voor in 1523. wanneer
Koksijde voor een

eerste maal vermeld
wordt. In de lijst van
1559 wordt Lo
opnieuw achterwege
ie laten.
In de pouillé van de
14"" eeuw behoren
Nieuwpoort. Houtem.
Sint-Denijs in Lo.
Nieuwkapelle en Vinkern tot dit dekanaat.
In 1441 zijn dit SintKatarinakapelle. SintJoris in Nieuwland.
Ramskapelle. Zoutenaaie. 's Heerwillemskapelle. Booitshoeke
en Nieuwpoort. dat
dan weer ontbreekt in
de tiendenrekening
van 1496.
4' In 1405 ontbreekt
Noordpene. In 1441
worden 0.-L.-Vrouw
en Sint-Niklaas Kasse!. Oxelaere. Watten
en Holke niet vermeld.
wellicht omdat ze niet
getaxeerd werden. De
eerste drie parochies
komen wel weer mor
in 1523.
46 In 1496 werden
geen tienden ontvangen vanwege de oorlogssituatie.
47 In de pouillé van de
14"" eeuw zijn Brouc-

kerque. Grande-Synthe, Pitgam. Spycker
en Petite-Synthe uit
het dekanaat Broekburg overgebracht
naar het dekanaat
Sint-Winoksbergen. In
1405 ontbreekt Armbouts-Cappel en
behoort Mardijk tot
het dekanaat Broekburg. Vanaf 1425
wordt ArmboutsCappel opnieuw vermeld.
48 Nieuwkapelle,
Vinkem, Houtem en
Nieuwpoort zijn in de
pouillé van de 14ctc
eeuw overgebracht
naar het dekanaat
Nieuwpoort. Zuidschote Noordschote,
Reninge. Oudekapelle.
Lampernisse, SintWolframszoonkerk.
Pervijze. Sint-Joris bij
Nieuwpoort. Ramskapelle en Nieuwpoort
ontbreken.
49
Indien we voor de
dekanaten Arques en
Marck de pouillé van
1441 volgen. komen
we uit op een totaal
van 198 beneficies.
50 Dit is de exacte
halvering van de taxatio van 1362: PREVENIER. ''De
yerhouding". p. 37-38.
1
'
De pouillés werden
opgesteld op basis van
lijsten die de landdekens opstelden. Hoe
gedetailleerd ze zijn en
of de namen van de
bedienaars van beneficies met naam vermeld
staan. hing dus in
grote mate van hen af.

In het aartsdiakonaat waren er vier seculiere kapittels: Mesen,
Sint-Walburga Veurne, Sint-Pieters Kassei en 0.-L.-Vrouw
Kassei. Het Veurnse kapittel was het grootste met zijn 22
grote en 6 kleine prebenden, terwijl men in het 0.-L.-Vrouwekapittel van Kassei slechts tien kanunniken telde. Ook de
waarde van de prebenden liep sterk uiteen. Een kanunnik die
in Veurne een grote prebende bezat betaalde 30 lb. par., terwijl
dat in 0.-L.-Vrouw Kassei slechts 14 lb. par. was. Wie een
kleine prebende in Veurne bezat, betaalde slechts 4 lb. tot 6
lb. par. De hoogste individuele taxatio viel te beurt aan de
proost van Sint-Pieters Kassei: 83 lb. 10 s. par. Dezelfde verschillen gelden voor de taxatio van de pastoors. Sommigen
betaalden 30 lb. (Grevelingen, Offekerke, Grande-Synthe),
anderen 6 lb. (Sint-Jan Poperinge, Krombeke, Booitshoeke,
Volkerinkhove, Wenemaerskapelle). Ook de sommen die van
de kapelanen geïnd werden liepen sterk uiteen: van 6 lb. (SintJan Belle, Hondschoote) tot 15 lb. (Haveskerke, Diksmuide).
Dit relativeert - alvast wat betreft de inkomsten die aan de
beneficies verbonden waren- de al te strikte indeling tussen
hogere geestelijkheid (pastoors, kanunniken, ... ) enerzijds en
lagere geestelijkheid (kapelanen) anderzijds. Voor bepaalde
kapelanen was het inkomen namelijk beduidend hoger dan
dat van bepaalde pastoors. De kapelanieën die in de pouillé
worden opgesomd zijn van diverse aard. Een aantal was verbonden aan kapittel- of parochiekerken. Andere waren zelfstandig of waren gesticht in een reguliere of caritatieve
instelling.
Zeventien instellingen van regulieren komen voor in de
pouillé. Twee daarvan (Ravensbergen en "Novum Claustrum"
in Sint-Winoksbergen) werden vrijgesteld. Van de overige 15
komt de abdij van Watten (1250 lb.) met voorsprong als rijkste naar voor, gevolgd door Sint-Maartens Ieper (950 lb.) en
de abdij van Sint-Winoksbergen (900 lb.). Zonnebeke (100
lb.), Merkem (50 lb.) en Roesbrugge (17 lb. 10 s.) sluiten de
rijso.

De beneficianten

Het is eerder uitzonderlijk dat in een pouillé de beneficianten
met naam worden vermeld. In het geval van deze pouillé is
dit enkel het geval voor de pastoors van het dekanaat leper
en de kanunniken van de seculiere kapittels 51 . 111 beneficianten worden in de pouillé zelf vermeld. Daarnaast konden we
deze lijst aan de hand van secundaire bronnen aanvullen met
19 namen. Zo komen we tot een totaal van 130 beneficianten.
Op basis van deze lijst kan weinig cumulatie vastgesteld worden. Enkel Andreas de Weytborch was zowel pastoor van
Adinkerke als van Zegerscappel en Gerardus Everardi bezat
zowel een kanunniksprebende in het 0.-L.-Vrouwekapittel als
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in het Sint-Pieterskapittel van Kassei. Wel werd er veelvuldig
gecumuleerd met beneficies uit andere bisdommen of uit het
aartsdiakonaat Artesië van het bisdom Terwaan. Een groot
aantal beneficianten resideerde niet, hetzij omdat ze cumuleerden. hetzij omdat ze deel uitmaakten van de hertogelijke,
bisschoppelijke of de pauselijke administratie. Zo was de
reeds vernoemde Andreas de Weytborch secretaris van de
graaf van Holland 52 . Petrus Militis, pastoor van Diksmuide,
had een tijdje in Rome verbleven en verleende diensten zowel
aan de paus als aan de Bourgondische hertog. Meestal resideerde hij te Brugge, waar hij kanunnik was in het SintDonaaskapittel en later ook in het O.-L.-Vrouwekapittel 53 .
Henricus de Briarde was dan weer vicaris-generaal van het
bisdom van Doornik 54 . De aanwezigheid van clerici in kanselarijen verschafte hen de nodige privileges voor hun absenteïsme. Het was vaak net aan een carrière in dienst van een
wereldlijke of geestelijke heer dat ze hun kerkelijke ambten
dankten. Een andere geldige reden voor afwezigheid was de
studie. Zo studeerde Johannes Juvenis van 1402 tot 1407
canoniek recht in Parijs, terwijl hij één van de twee pastoors
was te Loon (bij Broek burg). Voor de meeste kanunniken gold
dat ze hoog opgeleid waren. Het artes-diploma kwam veelvuldig voor 55 , maar ook studies in burgerlijk recht 56 , kerkelijk
recht 57 en medicijnen 58 waren niet uitzonderlijk. Sommigen
kapittelheren waren in het bezit van meerdere diploma's. Voor
de pastoors was een magisterstitel minder voorkomend. Enkel
de universiteiten van Parijs en Orléans worden expliciet vermeld59. We vonden slechts enkele vermeldingen terug van het
bisdom waarin de beneficianten gewijd waren. Op basis hiervan kunnen we vermoeden dat het merendeel afkomstig was
uit het bisdom Terwaan 60 . Daarnaast bevonden zich onder de
kanunniken ook enkele clerici uit de bisdommen Noyon 61 ,
U trecht 62 en Limousin63 . Sommigen waren van edele afkomst,
zoals Odonus Danielis of Henricus de Briarde 64 .
52

BRIEGLEB. P. en
LARET-KAYSER.
A .. Suppliques de
Benoî1 XIII.
1394-1422 (Analecta
Vaticano-Belgica. lre
série: Documents
relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai,
Liège. Thérouanne et
Tournai. 26-27). 2
dln .. Brussel. 1973.
nr. 3438.
53 DE KEYSER R ..
Hel Si111-Donaaskapil1el Ie Brugge
( 1350-1450;. Bijdrage
101 de sllldie ran de
hogere geestelijkheid
tijdens de late Middel-

eeuiren. onuitgegeven
doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven.
departement Geschiedenis. 1972. III.
p. 51-52.
4
'
TITS-DIEUAIDE,
M.-J., Leures de
Benoî1 XIII
( 1394-1422;. Tome II
( 1395-1422) (Analecta Vaticano-Belgica. Documents
relatifs aux Anciens
dioceses de Cambrai.
Liège. Thérouanne et
Tournai. publiés par
J'institut historique
beige de Rome. 19),

Rome. 1960. nr. 399:
MERGHELYNCK.
A., Une page d'histoire
de la féodalité au pays
de Furnes. Le fiefmanoir dil 'Ie Cháteau
de Beauroorde'à Wulveringhem
(1408-1900). S0/1
origine probable, sa
chronique, ses possesseurs. sa descriplion,
etc.. Brugge. 1901, II,
P: 281.
)) Petrus Militis,
Henricus de Briardo.
Guido Cultelli: BRIEG LEB en LARETKAYSER. Suppliques,
nrs. 344, 3086.

56

Johannes de
Maroillis. Henricus de
Briardo. Guido
Cultelli: BRIEGLEB
en LARET-KAYSER,
Suppliques. nrs. 344.
3086: TITSDIEUAIDE. Let1res.
nr. 379.
Sï Henricus de
Briardo. Odonus
Danielis: BRIEGLEB
en LARET-KAYSER.
Suppliques. nrs. 344,
1106.
58 Guillelmus Burgensis: BRIEGLEB e;}
LARET-KAYSER.
Suppliques. nr. 2572.
59
BRIEGLEB en
LARET-KAYSER.
Suppliques. nrs. 108,
3086.
60 Andreas Broederlam. Henricus de
Briardo (afkomstig uit
Kassei). Petrus Bec,
Gerardus Everardus.
Petrus Militis. Johannes Troppineel. Petrus
Cappe en Ghiselbertus
Boeye : BAB. A. 49;
BRIEGLEB en
LARET-KAYSER.
Suppliques. nrs.
867-868: MERGHELYNCK. Cne page
d'histoire. II. p. 281.
61 Guido Cutelli:
BRIEGLEB en
LARET-KAYSER,
Suppliques. nr. 3086.
62 Guillermus Henrici
de Heylen : BRIEGLEB en LARETKAYSER. Suppliques,
nr. 3428.
63 Johannes Tabari:
BRIEGLEB en
LARET-KAYSER.
Suppliques. nrs. 1045
en 3618.
64 BRIEGLEB en
LARET-KAYSER.
Suppliques, nrs. 344 en
1106.

De meeste pastoors waren seculiere geestelijken, maar enkele
parochies werden bediend door regulieren. Het ging om bidplaatsen waaraan een regulier kapittel verbonden was en waar
de parochiekerk tevens fungeerde als kapittelkerk. Dit was
bijvoorbeeld zo in Zonnebeke, Lo, Ieper en Voormezele. Dit
verklaart ook waarom deze kapittelkerken vrijgesteld werden
in de taxatio. Sommige reguliere kapittels en abdijen zorgden
ook voor de bediening van parochies waarvan ze het patronaatsrecht bezaten. Dit was onder meer het geval voor Vinkem en Nieuwpoort, en vermoedelijk ook voor Houtem en
Nieuwkapelle, waar de parochie bediend werd door het kapittel van Lo en de premonstratenzerabdij van Veurne 65 .
Het document

65
CARNIER, Bidplaatsen.Lp. 336-338.
66 Onze dank gaat uit
naar prof. dr. Paul
Trio. die het document
onder onze aandacht
bracht.
67
TITS-DIEUAIDE,
Lettre.1·, nrs. 436. 462.
475.
68 Archief bisdom
Brugge (verder afgekort als ABB), A. 49.
69 Uitgegeven in de
reeks Analecto Vaticano Belgica.
10 HASQUIN, H. e.a.
(red.), Gemeenten van
België: geschiedkundig
en administratiefgeografisch iroordenboek.
4 dln., Brussel,
1980-1981: DE
FLOU, K., Woordenboek der toponymie
mn Jl'estelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië,
het land van den Hoek,
de graqf'schappen Guines en Boulogne. en een
gedeelte van het graafschap Ponthieu, 18 dln"
Gent, 1914-1938.
71
Bv. Renteka, dat
zonder twijfel kan
geïdentificeerd worden
met het hedendaagse
Arneke: of
Ruuschuere voor
Buysscheure: Wavelare
voor Bavelare....

De pouillé wordt sinds kort bewaard in het archief van het
bisdom Brugge onder het nummer Y5 bis 66 . Voorheen maakte
het document deel uit van het archief van Sint-Baafs te Gent
onder het nummer B 5362. Het betreft een register in papier,
met 46 folio's, zonder band, met de afmetingen 21,6 x 14,8
cm. Het draagt het opschrift FN 4. Onder hetzelfde nummer
wordt een gelijktijdig afschrift bewaard, bestaande uit drie
losse katernen, met opschrift FN 3. De taxatio van het aartsdiakonaat Vlaanderen bevindt zich op de folio's 21 recto tot
35 recto. De pouillé kan gedateerd worden in 1405. Hiervoor
baseren we ons op de gegevens uit het Vaticaanse archief
inzake de vermelde kanunniken. Zo resigneerde Nicolaus
Ginoti in dat jaar zijn prebende in de kathedraal van Terwaan. Hetzelfde jaar verwierven Nicolaus de Aulu en Petrus
Heyns hun respectieve kanunniksprebenden in Sint-Omaars
en Lillers 67 .
De namen van beneficianten die bekend zijn uit andere bronnen worden in voetnoot vermeld. We baseren ons hiervoor
voornamelijk op de Acta Capitulivan het Sint-Donaaskapittel, dat met name in de dekanaten Diksmuide en Ieper patronaatsrechten bezat 68 . Daarnaast konden we putten uit de
bewerkingen van bronnenreeksen uit het Vaticaans archief6 9 .
Het bedrag dat in de pouillé links wordt vermeld is de taxatio,
het bedrag dat betaald diende te worden. Rechts hebben we,
indien mogelijk, de hedendaagse plaatsnaam van de parochie,
de kapelanie of de abdij toegevoegd. Voor de identificatie van
oude plaatsnamen baseerden we ons deels op het reeds geciteerde werk van Longnon, dat echter op verscheidene punten
aangevuld en verbeterd kon worden. Daarnaast werd beroep
gedaan op diverse hulpinstrumenten 70 • Het is duidelijk dat de
kopiist van het document enkele plaatsnamen foutief heeft
overgeschreven, wat de soms vreemde spelling verklaart. 71
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Tekst
ARCHIDIACONATUS FLANDRENSIS

[f 1lr]

DECANATUS YPRENSIS
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Xllll 1.
VII 1. X s.
XX lib.
XXII l. X s.
XV lib.
XII l. X s.
x lib.
XVI.
XLI.
VI l. Xs.
XVI.
XII l. X s.
XII l. X s.
XV lib.
x lib.
XVII l. X s.
[f 1lv] Non taxantur

VII l. X s.
VII l. X s.
VIII l. X s.
VII l. X s.
VII l. X s.
VII 1.
VII l. X s.
Non taxantur

Pro integra decima
C l. VII s. VI d.
Pro integra decima
XVs.
[f.11r] Quilibet istorum
dehet. III s. p.
Quilibet istorum

1

Warnestun Andreas Broderlam
Bas Warnestun Johannes
Kemmele 1
Witscates Paulus Tegheldeckere
Woulverghem Petrus de Bredemersch
Zelebeke Johannes Damman
Elveltinghem Johannes Scote
Stainwerch Henricus Lauri
Langhemarc duo sint ibi curati
Dickebusch Henricus Cras
Nova Ecclesia Johannes Laris
Becxscotes Lotinus de Comene
Flamertinghes Johannes Charlot
Boisinghes Egidius Spinart
Zantfort Petrus Fabri
Lokeres Andreas
1 Zinebeke
1 Fourmeseles
CAPELLANI
Sancti Pauli de Langhemarch
Sanctae Marie de Pole in Langhemarch
Zinnebeke
CaQellanus de Wavelare~
CaQellanus de Kemmele
Sancti Eligii juxta Y12ram
Hos12italis de Belle in Y12ra
1 Le12rosarie de Wxcscates
1 Alte Misse in Bosco
1 De nova ecclesia
1 Domus Sancti Johannes in Elvertinghes
CANONICI MESSINENSES
CaQitulum pro communi et vino

Warneton
Bas- Warneton
Kemmel
Wijtschate
Wu!rergem
Zilleheke
Elverdinge
Steemrerck
Langemark
Dikkehus
Nieu11'kerke
Bikschote
Vlamertinge
Boe::inge
Zandroorde
Loker
Zonnebeke
Voorme::ele

Langemark
Poelkapelle
Zonnebeke
Bare/are
Kemmel
Ieper
leper
Wijtschate
Nieu1l'kerke
E!rerdinge
Mesen

Decanus pro decanatu
B. de Castinach
Johannes de Reidevorde
Jacobus Ursi
Jacobus de Grandi Campo

Iste prebende sint presbiterales

Jacobus Maugre. gestorven in 1406: ABB. A. 49.
In de uitgave van Longnon komt Wavelaire en Bavelaire voor. Mogelijk gaat het om Bavelare bij
Oost-Vleteren. vermeld door doo De Flou.
è

det. Vs. p.
prot.

Pro integro decima
III s. I d.

VII!.
VII!.
VII!.
VII!.

X
X
X
X

s.
s.
s.
s.

IXCL lib.
[f. 22v] VIIIXXX !.
Clib.
IIICL lib.
IIICIIIIXX!. X s.

XVII l.Xs.
XV lib.
VIII lib.
VII lib.
XIIII lib.
x lib.
XV lib.
VII lib.
VI!. Xs.
VII!. X s.
VII!. X s.
XX lib.
VII!. X s.
Non taxatur

[f. 23r]

L

VII!. X s.
VI!. X s.
VII!.
VII!.
Non taxantur

VIII!. X s.
XXX lib.

Dominus Johannes Mayekin
Johannes de Ghynis
Guillelmus de Ghistella
Nicholaus de Male
Matheus de Cateux
Johannes Gerardi
Egidius Scorbort
Johannes Damin
Prepositus Casletensis

Isti canonici sunt diaconatus
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CAPELLANI
Capellanus de coguina
Capellanus Sancti Benedicti
Sancti Spiritus
Capellanus de Saive
ABBATIE
Prepositus Sancti Martini Yprensis
Abbas de Warnestun
Abbas de Zinnebeke
Prepositus de Fourmezeles
Abbatissa de Messines

leper
Waasten
Zonneheke
Voorme::ele
Mesen

DECANATUS BALIOLO
Balioium duo sunt curati
Met ren es
Merries
Sancti Johannis Capella
Esca
Castres
Canisvilla
Borra
Estraselles
Wallonis Capella
Fleternes
Hazebrouch
Niepglise
Praieles

Bailleul
Meteren
Merri.1·
Sa in t-Jans-Cappel
Eecke
Caestre
Hondeghem
Borre
Stra::eele
Wa/1011-Cappel
Flêtre
Ha::ehrouck
Nieppe
Pradelles

CAPELLANI
Sancti Nicholay de Metrene
Beate Marie hospitalis de Baliolo
De Hazenbreuch
De Dulci Loco
1 De Outresten
1 Leprosarie de Baliolo
1 Beate Marie de Metrenes
1 Beate Marie de Canisvilla
Persona de Vierves
Persona de Canisvilla

Meteren
Bailleul
Ha::ehrouck
Le Doulieu
Outersteene
Bailleul
Meteren
Hondeghem
Merris
Hondeghem

Non taxatur

1
1
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VIII lib.
XX lib.
XV lib.
VII lib.
x lib.
[f. 23v] XV lib.
VII lib. X s.
Xlib.
VIII lib.
XV lib.
XV lib.
x lib.
XX lib.
x lib.

VII 1. X s.
XV lib.
IX lib.
XII 1. X s.
VI lib.
VII lib.
Non taxatur
Non taxantur

[f. 24r]
IX lib.
VI lib.
XV lib.
VII 1. x S.
VIII.
XI lib.
XV lib.
VII lib.
x lib.
XII 1. X s.
VI lib.
Xlib.
XIII lib.
XV lib.
XV lib.
x lib.
XII 1.
3

4

Hospitalis Sancti Anthonii prior
Prioratus de Niepa Ecclesia

Nieppe

DECANATUS DEMINORUM VILLA
Minor Villa
Estainbeka
Estaires
Sarcus
Tienneus
Til
Boisinghem
Blaringhem
Novum Brekinum
Vetus Brekinum
Morbeka
Eblinghem
Borsa
Haveskerke

Merl'i!le
Steenbecque
Estaires
Se reus
Tlziennes
Lynde
Boeseglzem
Blaringlzem
NeufBerquin
Vieux-Berquin
lv!orbecque
Ebblinghem
Barre
Hal'erskerque

CAPELLANI
Beate Katherine de Haveskerke
Haverskerque
Domini de Haveskerke3
Haverskerq11e
Curia de Morbeka
Morbecque
De Niepa
Nieppe
Sancti Johannis de Baliolo
Bailleul
De Placeto
1 De Stainbeka
Steenbecque
4
1 Persona de Sarcus
Se reus
Domus militie Templi de Esca et de CastresEecke. Caëstre

DECANATUS DE POPERINGES
Sancta Maria de Poperinghes
Sanctus Johannes de Poperinghes
Sanctus Bertinus de Poperinghes
Draenoutem
Wastina
Boxscepes
Reninghelst
Wescoutere
Oostfieternes
Godefridi de campo
Crombeka
Proven des
Westfieternes
Watou we
Bevernes
Stavles
Houtkerka

Stephanus Tavel: TITS-DIEUAIDE, Lettres. nr. 461.
Johannes Tabari: BRIEGLEB en LARET-KAYSER, Suppliques, nr. 3618.

Poperinge
Poperinge
Poperinge
Dranouter
Waasten
Boescepe
Reningelst
Westouter
Oostrleteren
Godeimersvelde
Krombeke
Prol'en
Westvleteren
Watou
Bel'eren
Stal'ele
Houtkerque

XIII 1.
VI 1. X s.

VII 1. X s.
Non taxantur

Roesbrugge

IIICXX !.
Non taxatur

ABBATIE
Prepositus de Eversam
Abbatissa de ponte Rohardi

Eversham
Roesbrugge

XXXV!. par.
XXVII lib.
XXII lib.
VII lib.
XXXII 1. X s.
XVI lib.
XV lib.
XXVIII 1. X s.
XX lib.
XXII!. X s.
XVI 1.
XVI 1.
XX lib.
XVII!. X s.
XV lib.
XV lib.
XL lib.
XII lib.

DECANATUS DE MERC
Mere. lbi sunt duo curati
Hova
Ganep
Bagia
Qys;. Sunt ibi duo curati
Coutelvade et capella
Sancti Folguini ecclesia
Sancti Audomari ecclesia
Audruich
Suutkerke
Noordkerke
Hereweghe
Sancte Marie ecclesia
Sancte Marie de Calesio
Sancti Nicholay de Calesio
Sancti Petri de Calesio
Persona de Zuutkerke 5
Sanctus Nicholaus supra Gravelinghes

Marck
Offèkerque
Cue mp
Saint-Nicolas
Oye
Couchell'ade
Saint-Folquin
Saint-Omer-Capelle
Audruicq
Zutkerque
Nortkerque
Nouvelle-Eglise
Sainte-Marie-Kerque
Calais
Calais
Calais
Zutkerque
Gravelines

CAPELLANI
Sancti Georgii in Oya
Castri de Calesio
Hospitalis de Calesio
Hospitalis de Merch
Sancte Katherine de Calesio
Lay ale wede in Calesio
Johannes Priecket in Calesio

Oye
Calais
Calais
Ma rek
Calais
Calais
Calais

x lib.

x

lib.
VII!. X s.
VII!. X s.
VII!. X s.
Non taxantur

vcx lib.

Roesbrugge

ABBATIE
Abbatie de Capella

DECANATUSDEBOURBOURCH

[f.25v]
XL lib.
XV lib.
XXX lib.

5

Haringe
Bert hen

CAPELLANI
De pon te Rohardi
Ad bursam abbatisse
Alia in ponte Rohardi

[f. 24v]

[f.25r]

Haringhes
Bertines

Bourbourch duo sunt ibi curati
Sanctus Georgius
Gravelinghes

Johannes de Maroillis: TITS-DIEUAIDE. Lettres. nr. 379.

Bourhourg
Sa in t-Georges-sur-1' Aa
Gravelines
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XX lib.
XL lib.
XX lib.
VIII lib.
VIII lib.
XX lib.
XI lib.
XV lib.
XVI lib.
VII 1. X s.
XXV lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXII 1. X s.
XXV lib.
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[f. 26r]
VII 1. X s.
VI 1. X s.
VI 1. X s.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
VI 1. X s.
VII 1. X s.
Non taxantur

IIIICIIIIxxvI 1.
XIIcL lib.
Non taxatur

[f.26v] XIIII 1.
XVI.
IX 1. Xs.
XVI.
XV lib.
VIII 1.
XVII 1. X s.
VIII 1. X s.
XI lib.
XXV lib.

Craywijch
Loen. Duo sunt ibi curati 6
Sanctus Petrus in Broco 7
Drinchamp
Millam
Markingheem
Eringhem
Mardiks
Loberghe
Wolvertinghes
Broukerke 8
Zintertemplum
Pitgam. Ibi sunt duo curati
Spikers
Zintercapella
CAPELLANI
Leprosarie de Bourbourch
Prime misse Sancti Johannis de Bourbourch
Medie misse Sancti Johannis de Bourbourch
Sancti Johannis in Bourbourch pro altari
Philippi de Bourbourch extra
Leprosarie de Gravelinghes
Capellanus beate Marie secunde
misse de Gravelinghes
Philippi de Bourbourch in villa
1 beate Katherine de Bourbourch
1 De Drincamp
1 Sancti Georgii
ABBATIE
Abbatissa de Bourbourch
Monasterium Wattinensis
Abbatissa de Ravesberghe

DECANATUS FURNENSIS
Sancta Walburgis Furnensis
Hofstade
Zoutenay
Orem
Sanctus Ricarius
Guillelmi Capella
Polinchove
Ave capella
Adenkerke 9
Wolverghem

CrarH"ick
Loon
Sa in t-Pierre-Brouck
Drincham
Mi/lam
Merckeghem
Eringhem
Marczi·ck
Looherghe
Wulverdinghe
Brouckerque
Grande-S)·nthe
Pitgam
Spycker
Pe1ite-Sr111he

Bourhourg
Bourhourg
Bourhourg
Bourhourg
Bourhourg
Gravelines
Gravelines
Bourhourg
Bourhourg
Drincham
Sainl- Georges-sur-/Aa

Bourhourg
Watten

Veurne
Hoogstade
Zoulenaaie
Oeren
Sil1f- Rijkers
's Heenril/emskapelle
Pollinkhore
Avekapelle
Adinkerke
Wulveringem

Petrus de Flosto: TITS-DIEUAIDE, Lettres, nr. 381.
Guillermus Henrici de Heylen: TITS-DIEUAIDE, Lettre.1·, nr. 420: BRIEGLEB en LARET-KAYSER. Suppliques, nr. 3428.
8 Gerardus de Ziil: BRIEGLEB en LARET-KAYSER, Suppliques. nr. 3630.
9
Andreas de Weyborth 1405: TITS-DIEUAIDE, Lettres, nr. 438.

XVI lib.
XXXV lib.
XV lib.
XV lib.
VI lib.
XVII 1. X s.
XV lib.
XIIII lib.
VI 1. X s.
x lib.
[f. 27r] Non taxantur
Non taxantur

VII 1. X s.
x lib.
Non taxantur

Wulpes
Lenselles
Bul scamp
Steenkerke
Boidekinshouch
Ysemberghe
Alveringhem
Ghieverenchoven
Oostdunckerke
Ghifridi Capella
1 Sanctus Nicolaus Fumensis
1 Sanctus Dionisius Fumensis
1 Houchem
1 Venchem
1 Loo

Wulpen
Leisele
Bulskamp
Steenkerke
Booitshoeke
l::enberge
A !l'eringem
Gijverinkhove
Oostduinkerke
Eggeirnartskapelle
Veurne
Veurne
Houtem
Vinkem
Lo

CAPELLANI
Capellania de Loo de novo fundata
Alia nuper fundata in hospicio de Loo
1 De Ofstade
1 De Polinchoven

Lo
Lo
Hoogstade
Pollinkhove

PERSONE ECCLES/E FURNENS/S

uuxx lib.
me lib.
XXV lib.

x lib.
XV lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
[f. 27v] XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.
XXX lib.

10

Veurne

Prepositus magister Johannes Paliardi 10
Capitulum pro communi et anniversaria
Decanus pro decanatu dum taxat
Cantor pro cantoria sive prebenda
Thesaurarius pro thesararia
Michael Breetvoet
H. de Escouteville
Johannes Marta Dei
Philippus de Frasnoy
Petrus de Godino
Johannes de Stratis
Egidius Normannus
Rycquardus de Chalus
Companius de Cambello
Paulus de Sancto Gemimano
Amoldus de Casteneta
Petrus Ymbardi
Nicolaus de Monte Claro
Petrus Rapunddi pratis
Egidius Al bi
Jacobus de Busseolio
Yterius de Manhaco
Johannes de Aureliano

In andere bronnen wordt Philippus Paillard vermeld als proost van Veurne in de periode

1394-1404.
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XXX
XXX
XXX
XXX

[f.28r]
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lib.
lib.
lib.
lib.

... s. x s.
... s. x s.
IIII 1. XV S.
IIII 1. XV s.
VI 1. v S.
IIII 1. XV s.

XVI s.
XIII s.
XV s. III d.
XVII s.
XVII s. IX d.
XIIII s.
XIIII s. III d.
XIIII s.
XIII s.
XIII s.
XIII s.
XIII s.
XIII s.
[f.28v] XII s. III d.
XIII s.
XVI s. X d.
XIII s. 1111 d.
XII s. IIII d.
XIII s.
XIIII s.
XIII s.
XIIII s.
XII s. 1111 d.
XV s. III d.
XVI s.
XIIII s.
XIII s.

vicvn lib.
mcLX lib.
mrc lib.

Johannes de Halmes
Guillelmus de Flandria
Elias de Vencodeio
Johannes Britonis
PARVE PREBENDE
Johannes de Flosca
Johannes de Monte Sancti Eligii
Georgius de Houtkerke
Johannes Albi
Oliverius de Watines
Rebertus de Estrus
CAPELLANI
Nicolaus Tenue!
Haloud
J. de Coppa
Johannes Navi
Egidius Teghelare
Johannes Stampal
Jacobus Capon
Jacobus Boudt
Michael Paviot
Henricus Pottere
Johannes Hercke
H. Marteel
Franciscus Zouttere
Lancellotus Sputere
Michael Noidin
R. de Westoude
Egidius Slapere
J. Corlose
Petrus Coc
Conrardus Gontere
Egidius Fabri
G. Noyth
Guille/mus de Betonch
Nicolaus Brune
Johannes Lusteghe
Jacobus Westkin
Walterus Blaeuvoet
ABBATIE
Abbas Sancti Nicolai Furnensis
Prepositus de Loo
Abbas de Dunis

Veurne
Lo
Koksijde

XVII 1. X s.
[f. 29r] XI lib.
VI lib.
XIIII lib.
VII 1.
XX lib.
XII lib.
XV!.
IX lib.
IX lib.
XV lib.
XI lib.
XVII 1. X s.
XIII lib.
XII 1. X s.
XXII 1. X s.
XXV lib.
VII 1. X s.
XII lib.
XII 1. x.
XI 1. Xs.
[f. 29v] VIII lib.
Non taxantur

1

1

1

1

1

1

Non taxatur

VIII lib.

1

DECANATUS CASLETENSIS
Sigeri Capella duo sunt ibi curati 11
Bolinseeles
Volkerinchove
Ruutbrouch
Broxelles
Ledrezelles
Ruuschuere
Renteka
Ochtinzelles
Odinzelles
Noortpenes
Zuudtpenes
Boovinchove
Stapel es
Sancte Marie Capella
Hildewardi Capella
Terdinghem
Stainfoort
Winneseles
Hardinfort
Wenemari Capella
Zermiseles
Sancte Marie Casletensis
Sanctus Nicholaus Casletensis
Watenes
Oxelare
Holcke

CAPELLANI
De Stainfort
Domus hospitalis de Rivelde
CANONICI BEATE
MARIE CASLETENSIS
Cantor pro cantoria
Petrus Bec
Petrus Roels
Gerardus Everardi
Jacobus Paielle
Johannes Cauroy
Geradus Loonins
Thomas de Alveto
Petrus Mota
Stephanus Renty
Nicolaus Matluer

ZegersCappel
Bollezeele
Vo!kerinchove
Rubroucq
Broxeele
Lederzeele
Buysscheure
Arnèke
Ochtezeele
Oudezeele
Noordpeene
Zuytpeene
Bavinchove
Stapte
Sainte-Marie-Cappel
Saint-Sylvestre-Cappe/1 2
Terdeghem
Steenvoorde
Winne:::e!e
Hardifort
Wemaers-Cappel
Zermezeele
Cassel
Cas se!
Watten
Oxelaere
Ho/que

Steenvoorde

Cassel

11 Andreas de Weyborth: TITS-DIEUAIDE, Lettres, nr. 438; BRIEGLEB en LARET-KAYSER,
Suppliques, nr. 3438.
12 Rond 1538 veranderde de naam van Hillewaertskapelle in Sint-Sylvesterkapelle.

207

[f.30r]
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IIIIxx III 1. X s.
CLXXVI.
VII lib.
XIII! 1.
XVI.
XV lib.
XVIII 1.
XVI.
XVII lib.
XVII 1.
XX lib.
XV lib.
XV lib.
XV lib.
XV lib.
XVII lib.
XV lib.
XIIII lib.
[f.30v] XV lib.
XVI lib.
XV lib.
XIII 1.
VIII 1. X s.

x lib.
x lib.
x lib.
Inutilis

x lib.
VI lib.
Inutilis
VI lib.
[f. 3 Ir] VII 1. X s.
VII.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
Non taxatur

XXX lib.
XL lib.
XXV lib.
XV lib.

PERSONE ECCLESIE SANCTI PETRI CASLETENSIS
Prepositus pro prepositura
Capitulum pro communi et anniversariis
Decanus pro decanatu
Cantor pro cantoria
Scolasticus
Jacobus de Monte Campuo
Odonus Danielis
Guille/mus de Ie Delft
Johannes Slupere
Everardus de Hontekines
Guido Cultelli
Johannes Comitis
Marandus Lemps
Guille/mus Reye
Philippus de Castro
Johannes de Percheo
Gerardus Everardi
Johannes De Coutknies
Henricus de Briarde
Georgius de Houdenarde
Guillemus Burgensis
Petrus Blo
Clemens Aubiti
QUATUOR MAGNI CAPPELANI
Guillelmus de Bonegauwe
Oudardus Locie
Guillelmus Sanders
Johannes Casorens
Capellania beate Marie Magdalene
Capellanie Sancti Stephani
Sancti Michaelis
Sancti Martini
Sancti Nicholai
Sancte Katherine
Sancti Petri
Sancti Johannis
Sancti Spiritus
Beate Marie Magdalene
Maioris altaris
Maioris altaris
Capellania de reguiem
Capellanus de salve Guillemus Ree
Johannes de Locies
DECANATUS BERGENSIS
Sanctus Petrus Bergensis duo sunt curati
Sanctus Martinus Bergensis duo sunt curati
Dun kerke
Steins

Bergues
Bergues
Dunkerque
Steene

XXX lib.
XII 1. X s.
XII 1. X s.
XXII 1. X s.
XL lib.
XV lib.
[f.3lv] XX lib.
XV lib.
XIII 1. X s.
XII.
XV lib.
XXV lib.
XI lib.
VII 1. X s.
XII 1. X s.
XXV lib.
XL lib.
XII lib.
XL lib.
XXV lib.
XXX lib.
XI lib.
XX lib.
[f .32r] VII lib.
x lib.

XII 1. X s.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
VIII 1. X s.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
XX lib.
VII 1. X s.
VII 1. X s.
IX 1. Xs.
VI lib.
VIII 1.
Non taxantur

Wormoud duo sunt curati
Chox
Killem
Tetinghem
Hondescota duo sunt curati
Coudekerke
Rexpoude
Sancti Nichola)'. Capella
Arnulphi capella
Leffrinhoucke
Heerseelde
Ghivelde
Yckelsbeke
Crochtes
Uxhem
Ledringhem
Warrem duo sunt ibi curati
Arembaldi Capella
Bambeka
Quadwre duo sunt ibi curati
Arembaldi templum
Bissinseles
Bierne
Zutscotes
Wil re
CAPELLANIA
Sancti Martini prime misse
Secunde misse in eadem ecclesia
Laisim de Hagha !3
De Yckesbeka
Prime misse de Hondescota
Beate Katherine in eadem ecclesia
Prime misse Sancti Petri Bergensis
duo sunt capel/ani
De chocx
Domini de Hondescota
Tercia capellania Sancti Martini Bergensis
Nova capellania de Hondescota
De Dunkerka prime misse
Domine Katherine dicte Regis
ad maius altare
Capellania guinta in ecclesia
Beati Martini Bergensis
Domini Johannes Dierin in
ecclesia Sancti Petri

Wormhoudt
Socx
Kil/em
Teteghem
Hondschoote
Coudekerque
Rexpoe de
Saint-Nicola.1·-Cappel
Westcappel
Leffrinchoucke
Her::.eele
Ghyvelde
Esquelbecq
Crochte
Uxem
Ledringhem
Warhem
Armbouts-Cappel
Bambecque
Quaedypre
Armbouts-Eglise
Bisse::.eele
Bierne
Zuydcoote
Wylder

Bergues
Bergues
Esquelbecq
Hondschoote
Hondschoote
Bergues
Socx
Hondschoote
Bergues
Hondschoote
Dunkerque
Dunkerque
Bergues
Bergues

13
Misschien kan deze plaatsnaam geïdentificeerd worden met het hedendaagse Haeghemuelen, ten
oosten van Sint-Winoksbergen. In de uitgave van Longnon vinden we het niet-geïdentificeerde "'Baysim de Hagha" terug.
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[f.32v]
XIX l.
Non taxatur
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[f.33r]

LXX lib.
XV lib.
XV lib.
XL lib.
XV lib.
VII l. X s.
XV lib.
XV lib.
XII 1. X s.
VI 1. x S.
XVII 1. X s.
x lib.
x lib.
Xlib.
XIII 1. X s.
x lib.
XVI.
Non taxantur

XV lib.
VIII 1. X s.
VII 1. X s.
x lib.
VIII 1.
VIII 1.
VII
VII
VII
[f. 33v] VII
VII

1.
1.
1.
1.
1.

X
X
X
X
X

s.
s.
s.
s.
s.

IX 1.
14

ABBATIE
Monasterium Sancti Winnoci Bergensis
Monasterium de Novo Claustra

DECANATUS DIXMUDENSIS
In Dixmuda sunt duo curati 14
Eessines 15
Clarques 16
Wouma sunt duo curati
Markem
Zuutscotes
Noortscotes
Renynghes
Veteriscapella
Sancti Ja co bi Capella 17
Lamprenesse
Wolcerini filiorum ecclesia
Caeskinskerke 18
Sancte Katherine ecclesia
Pervise
Sancti Georgii in nova terra
Ramscapelle
1 Nova capella loo
1 Novi portus
1 Houchem
1 Venchem Loo
CAPELLANI
Castellani de Dixmuda
Sancti Nicholay prime misse in Dixmuda
Leprosarie de Dixmuda
Saive de Dixmuda 19
Noorduch de Dixmuda
Hospitalis Sancti Johannis secunde
misse de Dixmuda
Spindekin et Almani
Alte Misse de Dixmuda
Sancte Crucis in Dixmuda 20
De Reninghes
Prime Misse hospitalis Sancti Johannis
in Dixmuda
Beghinarum in Dixmuda 21

Bergues
Bergues

Diksmuide
Esen
Klerken
Woumen
Merkem
Zuidschote
Noordschote
Reninge
Oudekapelle
Sint-Jacobskapelle
Lampernisse
Oostkerke
Kaaskerke
Sin t-Katharinakapelle
Perrij::e
Sint-Joris
Ramskapelle
N ieuirkapelle
NieuHpoort
Houtem
Vinkem, Lo

Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide
Reninge
Diksmuide
Diksmuide

Petrus Militis, pastoor Diksmuide 1394-1417; Johannes Troppineel, pastoor Diksmuide 1405-1408

(+): ABR A. 49-50.
15

Nicolaus Basekin, pastoor Esen 1396-1421: ABB, A. 49-50.
Petrus Cappe, pastoor Klerken 1404-01.04.1405; Johannes Dhint, pastoor Klerken
01.04.1405-1407: ABB, A. 49.
17 Ludovicus de Marka, pastoor Sint-Jacobskapelle 28.07.1404-1406: ABB, A. 49.
18 Daniël Labaem, pastoor Kaaskerke 1404-1407: ABB, A. 49.
19 Ghiselbertus Boeye: ABB, A. 49.
20 Op 01.04.1405 permuteerde Johannes Dhint, priester, deze kapelanie met Petrus Cappe: ABB, A. 49.
21 Ludovicus de Marcka: ABB, A. 49.
16

Non taxantur

Jacobus
Petrus duo capellani de Dixmuda
1 Domus milicie temple de Dixmuda
1
1

L lib.

ABBATIE
Monasterium de Marchem

Diksmuide
Diksmuide
Diksmuide

Merkem

ABBATIE ALIARUM DIOCES/UM
Bona habentes in archidiaconatu
fiandrensi in diocesi morinensi

L lib.
CLXV lib.
Pro integra decima

[f. 34r] Pro integra decima
CXVI lib.

CANON/Cl SANCTI AMATI
Douai
DUACENS/S
Prepositus
Capitulum pro omnibus que habet in dicta diocesi apud Menreville
Decanus pro decanatu
PERSONE ET CANONICI
SANCTI DONATIANI
BRUGENS/S
Prepositus Sancti Donatiani Brugensis

Brugge

Nota quod in ecclesia Sancti Donaciani Brugensis
sunt XXVIII grosse prebende cum decano et XVI
capellani et debent pro decima integra CVII lib.
XVIII s. IX d. Sic est pro toto LIIII lib.
XIX s. IIII d. de qua summa quilibet predictorum
capellanorum debet pro toto IIII s.
Et sunt bona sua in decanatu Dixmudensi

Pro integra
decima LXXII s.
Pro integra
decima XV lib.
Pro integra
decima VII s. VI d.

communo

[f. 34v]

Pro integra decima

CANON/Cl INSULENSES
Prepositus Insulensis

Lille

Capitulum pro massa celario et obitibus
Decanus pro decanatu salvomodo

Et est sciendum quod in ecclesia Sancti Petri Insulensis
sunt XXIX canonici quorum quilibet debet pro
VII s. VI d.
Item ibi sunt duo alii canonici qui faciunt
VII s. VI d.
unam prebendam et debent
Item ibi sunt sex alii canonici quorum
VI s. VIII d.
quilibet debet
Item ibi sunt XIX capellani et debent
in somma
V s. VI d.
Et sunt eorum bona apud Kasekinskerke
Westcapellam et in aliis locis in decanatu Dixmudensi
Sanctus Amandus in Pabula pro bonis
Saint-Amand-les-Eaux

211

XVII s. Id.
IIII s.
IIII 1. XI s. VIII d.
III 1. IX s.
Pro integra dccima
VI lib. VIII s.

212

IIII 1. VIII d.
XXXVII s. VI d.

VI 1. Vs.
[f. 35r] V 1. X s.
XLIX s. VI d.

x s.

III 1. VI s. VIII d. p.
XXXs.
XXVs.
XXs.

apud Messines decanatus Ypren.sis
Monasterium de Falempin pro bonis
Pha!empin
Apud Stainwerch in dicto decanatu
Marchiennes Attrebatensis diocesis
Marchiennes
Monasterium de Arouaize pro Trunco
Arrouaise
in decanatu de March
Hanon Attrebatensis diocesis
pro bonis que
Hasnon
ha/mnt apud Sanctum Petrum in Broco in
decanatu de Bourbourch
Domus de Viconia pro bonis apud
Vicoigne
Lamprenesse in decanatu Dixmudensi
Sanctus Bartholomeus Brugensis
Abbas de Ecourt
Brugge
in decanatu Dixmudensi
Monasterium de Enam pro Pervise in
Ename
decanatu Dixmudensi
Sanctus Petrus de Gand pro Boisinghem Gent
decanatus de Baliolo
Ecclesia Sancti Piati Seclinensis
pro Ghivelde
Sec/in
decanatus Bergensis
Monasteriwn de Avesnes juxta Bapaumes Avesnes-lés-Bapaume
Monasterium de Cambron pro bonis
in decanatu Dixmudensi
Abbas monasterii Sancti Martini
pro bonis in
Tournai
decanatu Furnensi
Monasterium de Marroel Attrebatensis Maroeuil
Monasterium Jacobinarwn Insulensis pro Lille
Baswarnestun decanatus Yprensis
Monasterium de Markettes
Marqueue-le::.-Lille
Abbatissa et conventus de Bello prato
Grimminge
decanatus de Baliolo
Sciendum est quad monasterium de Bello Prato nunquam solvit
decimam ut dicitur prius in codicibus inveniatur ad decimam et
ideo semper ponitur in arreragiis

De volkstelling 1698
van de stad Mesen

ARNOLD PRENEEL
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In de gepubliceerde Volkstelling 1698 in de kasselrij Ieper ontbreken de steden Roeselare en Mesen 1• Bij deze is de telling
van Mesen alvast terecht !
In 1698 was Mesen een klein stadje met slechts 566 [576] 2
inwoners verspreid over 116 gezinnen, zijnde gemiddeld 4,88
personen per gezin. De bevolking was samengesteld uit 121
[ 120] mannen, 120 [ 129] vrouwen, 30 [30] jongens ouder dan
14 jaar, 18 [18] meisjes ouder dan 12 jaar, 114 [113] jongens
jonger dan 14 jaar, 127 [127] meisjes jonger dan 12 jaar, 15
[13] knechten en 21 [21] meiden. Veertig gezinnen of 145 personen zijn arm. Zij vertegenwoordigden 25,6 % van de bevolking.

1
H. V. Ronse de
Craene. De volkstelling
1698 in de kasselrij
Ieper. 1990, 119 p"
met inleiding van
Ludo Vandamme.
2 Tussen[ ... ] het aantal personen zoals
gepubliceerd op p. 54.
cfr. Ieper. Stadsarchief:
Kasselrij Ieper. eerste
reeks. nr. 5097.
3 Brugge. Rijksarchief:
Brugse Vrije Bundels.
nr. 17 l.

De gepubliceerde tellingen zijn quasi allen van januari 1698.
De telling van Mesen is van oktober 1698 ! Ligt hier de oorsprong van de statistische verschillen? Opvallend is evenwel
dat deze telling de inwoners van de abdij (monialen en personeel) niet vermeld, maar wel zes kanunniken. Sedert 1679 was
Marie Louise Victoire de Créquy abdis. Mochten er alsdan 9
religieuzen en één knecht geweest zijn dan konden we de statistische verschillen deels verklaren.
Tenslotte worden met name één baljuw, één hulpbaljuw, zeven
schepenen, één griffier en zijn klerk vermeld, doch helaas zonder opgave van hun beroep.
Het document3

Denombrement de la ville de Messines
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Charle DE SAEGERE, meusnier
Jacques MAERTEN, cabarettier
Jacques ARNOUT, brasseur
Robert ISTERBIJ, cabarettier
Jean Baptiste BEUN, petit bouticlier
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Nicolas GOUDESEUNE, cabarettier
Nicolas DE BLAUWE, cabarettier
Fransois BOSSAERT Ie jeune, petit bouticlier
George BATTAILLIE fils de Michel, laboureur
Dierick WOESTYN, marechal
sieur Philippe DE CEUNYNCK, bailly
Vincent LEVESQUE, portbailly
Pierre STAMPAERT, eschevin
Jacques DAMBRE, eschevin
Antoine POUPAERT, eschevin
Jacques BREYNE, eschevin
Michel PROVOST, eschevin
Jean Fransois DES BUCQUOYE, eschevin
Louis BLOOTACKER, eschevin
Jacques Fransois DE CLERCQ, greffier
Fransois HEUGEBAERT aisné, sergeant
Fransois HEUGEBAERT Ie jeune, aussy sergeant
Ie sieur DE WILDE, doyen
Ie sieur VELLE, curé
Ie sieur MARSILLE, chanoine
Ie sieur WAUTIER, chanoine
Ie sieur VELTEMANS, chanoine
les sieur SIMOENS, chanoine
Ie sieur DE BIE, chanoine
Ie sieur DE MERENDRE, chanoine
Ie sieur chaplain4
Jean COOLEN, clercq paroissia!5
Pierre LAMARCHE, notaire 6
Huyge GESQUIERE, fermier
Noel COUVREUR, boucher
Christophre LE HOUCQ, taillieur
Jacques LIEBAERT, charon
Benoist LIEBAERT, mannouvrier
Jean LE HOUCQ, marechal
Charle VERMEERSCH, boucher
Grisole BREYNE, petit cabarettier
Jacques VAN CRAYLYNGHEN, charpentier
George LE BLAN, marechal
Nicolas DE ROO, mannouvrier
Augustin VAN CRAYLYNGHEN, tonnelier
Jacques MAHIEU, petit bouticlier
Jean PROVOST, charpentier
Charle LIEBAERT, laboureur
Mahieu DAMBRE, ancien laboureur
Michel MAERTEN, laboureur
Francois BOSSAERT l'aisné, fermier
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Kapelaan was Lieven Nicquel: H. Terrier. Histoire de /'ancienne Abbaye de Messines. suivie d'un
inventaire de ses archives. Ieper. 1912. p. 231.
5 Hij was bovendien ook schoolmeester: H. Terrier, o.c., p. 233.
6 A. Merghelynck. Vademecum ... , Doornik. 1896-97, p. 402: notaris van 1678 tot 1702
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Theodor LEVESQUE, fermier
Guillaume HEUGEBAERT, ancien laboureur
Jacques LOBBEL, petit bouticlier
Andre COCHET, chavatier 7
Fransois LIEVIN, petit bouticlier
Charle VIENICE, petit fermier
Jean Fransois PARCQUET, bouticlier
George LIEBAERT, petit laboureur
Jacques SIMOENS, petit ta(i)llieur
Antoine LADERRIERE, cordonnier
Charle DE BUIJS, mannouvrier
la femme (de) Pierre BLANQUAERT
Pierre MALBRANCKE, mannouvrier
Nicolas CARTON, vie(i)llard
Charle DESCAMPS, manno(u)vrier
Roeland BOUCKENOIGE, manno(u)vrier
Pierre ARNOUT, manouvrier
la veuve Nicolas BOSSAERT, manno(u)vriere
Fransois BON DUEL, pauvre charon
Pierre FAUQUENPRE, mnannouvrier
Thomas HOUSET, mannouvrier
Gille LIEBAERT, mannouvrier
Jean ISTERBIJ, mannouvrier
Jean HESSELE, mannouvrier
Jean BERTIN, pauvre ser(r)urier
Charle PACQUET, mannouvrier
Antoine PACQUET, mannouvrier
la veuve Pierre HEUGEBAERT, vie(i)l(le) femme
Pierre HESSELE, mannouvrier
Christien LIEBAERT, mannouvrier
Jaspard DE COCK, mannouvrier
Pierre HEUGEBAERT, mannouvrier
Charle BOSSAERT, mannouvrier
Pierre CASTEELE, chavatier
George BATTAILLIE fils de George, mannouvrier
Jean TREVEN, mannouvrier
Pierre DENIS, mannouvrier
Jean MARECHAL, mannouvrier
Josse PACQUET, mannouvrier
Jean CRAYLYNCK, mannouvrier
la veuve Guillaume DELHAYE, pauvre
la vefve Vaes LE HOUCQ, pauvre
la veuve Matthieu CRAYLYNCK, pauvre
Fransois DU THOO, pauvre mendiant
Michel MARRONNIE, pauvre mendiant
Guillaume SALOME, pauvre mendiant
Jean CARTON, mannouvrier
Marie RATE, pauvre veuve

Wellicht savetier. schoenlapper

1 0001115
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1 1 0 0 1 0 0 0 3
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1 0 0 1 1 1 0 0 4
1 1 0 0 1 2 0 0 5
1 1 0 0 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0 0 0 1
110011004
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1 0 0 0 3 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 3 0 0 6
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011100003
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Jean Baptiste LUTIN, mannouvrier
la veuve George PRAET, pauvre
losse VANDEN BERGE, pauvre
Pierre MOREL, pauvre manouvrier
Adrien VAN CRAYLYNGHEN, pauvre mendiant
Christien WOUSSEN, mannouvrier
Martin DELNAIT, pauvre mendiant
Jean COCHET, cavalier
la veuve Charle DE CLERCQ, pauvre mendiante
Nicolas VANDEN BERGE, mannouvrier
Claire LUTIN, pauvre veuve
Adrien BONDUE, pauvre mannouvrier
la femme Jean SAGON, pauvre mendiante
Jacques BEHAEGHELE, pauvre mendiant
Pierre BEHAGHELE, pauvre
Michel LE FEBVRE, pauvre
la vefve Charle PACQUET, pauvre
Jean Baptiste DESCAMPS, manouvrier
Noel DU FLOO, pauvre manouvrier
Francois TEROUANE, pauvre manouvrier
Antoine DASSONEVILLE, pauvre mendiant
Martin ISTERBIJ, pauvre manouvrier
Pierre MARONNIE, pauvre manouvrier
Jean BERTIN, pauvre manouvrier
la veuve Gabriel DU THOO, pauvre mendiante
la veuve Guillaume DE MOEN, pauvre mendiante
Jean PACQUET, pauvre manouvrier
Jean Francois DU THOO, pauvre mendiant
la femme (de) Jacques FAVET, pauvre
la veuve Andre CORDONNIER, pauvre mendiante
Fransois BOUCKILLIOEN, pauvre mendiant
Pierre BONAVENTURA, pauvre chavatier
Thomas SIX, pauvre manouvrier
Antoine DE CLERCQ, pauvre manouvreir
Antoine DU THOO, manouvrier
Pierre MAHIEU, pauvre
la vefve Antoine DE DEUXVILLE, pauvre mendiante
Michel DE FEBVRE Ie jeune, pauvre manouvrier
Abel BOUCKENOIGE, pauvre

Nous, eschevins de la ville de Messines, certiffions Ie denombrement et declaration cy dessus veritable, en foy de quoy
nous avons fait signer cette par nostre greffier. Fait, Ie 4e de
JObre XVJC quattre vinght dix huict, (signé) J. F. de Clercq,
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Efemeriden uit het Ieperse
kasselrijarchief (4)

KRISTOF PAPIN
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In wat gemeenzaam als kasselrijarchief van leper wordt
omschreven steekt veel méér dan enkel maar hetgeen strikt
gezien als kasselrijarchief kan beschouwd worden, nl. de
archieven van de administratie van het kasselrijbestuur. Door
de archiefvorming in de J9de eeuw kwamen daar ook o.m. het
archief van nogal wat heerlijkheden uit de kasselrij en het
archief van het Leenhof terecht. Over de samenstelling van
dit archief zullen we het in een volgende bijdrage uitgebreider
hebben. Uit het archief halen we ditmaal de Bruine Pakken
7598/2 van onder het stof, wat een stukje van het archief van
het leenhof van de zaal en kasselrij Ieper bevat. Het betreft
een bundel met bijna 100 leenverheffingen en enkele andere
documenten die betrekking hebben op leengoederen die
afhingen van de kasselrij. Stuk voor stuk zijn het documenten
die een bijzonder belang hebben voor de lokale geschiedenis.
Ze bieden een zicht op belangrijke domeinen, in en rondom
de stad Ieper. Alle documenten zijn uit de l 7de en 18de eeuw.
Oudere stukken zijn op andere plaatsen in het archief te vinden.
In onze inventarisatie hebben wij rekening gehouden met de
oude nummering uit de inventaris (zie hieronder n° 98). Een
oude orde voorstellen heeft weinig zin omdat er duidelijk
sprake is van twee afzonderlijke nummeringen in het ancien
regime. Momenteel staan deze stukken geklasseerd onder
'oorkonden' van het kasselrijarchief en zijn de stukken puur
chronologisch geordend.
Inventaris

1. Relief van een leen door Jonkheer Martin DE CROIX, heer
van DADIZELE, gehouden van het leenhof van Ieper. Het
leen behoorde voordien toe aan jonkheer Jehan DE CROYX,
nu overleden). Het leen lag in de parochie van Houtem en
omvatte 7 rasieren en 1 hanot rogge ( ypersche maete), 5 cappoenen, ... en was verschuldigd op de heerlijkheid Hagedoorn,
ook in Houtem gelegen. - 23 juli 1609

2. Lettren van Recepisse door Charles CO UD RON, leenman
van Jaques DE NOYELLES, graaf van Croix, baanderheer
van Vlaanderen, Roucourt, Staden, Rosbay en van de heerlijkheid Vos: Burggraaf van Nielles, Baron van Maldegem,
heer van Staden en thof van Rozebeke. Hij doet relief van zijn
heerlijkheid Vos in Staden, Hooglede, (Oost)-Nieuwkerke en
Rozebeke. Hij mocht er een baljuw en zeven schepenen aanstellen. - 10 februari 1626
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3 1• Jan Ferdinand VAN LICHTERVELDE, heer van Vellenaere, Croix etc., doet relief van een leen genoemd 'het duyf
huys', groot 10 gemeten, gelegen in de parochie Sint-Jacobs
(Ieper). - 1 februari 1638
4. Denombrement door Marijn VAN DAMME van een leen
van 4 gemeten 2 lijnen en 53 roeden land in Ledegem (als
onderdeel van een leen van 5 bunderen), hem toegevallen bij
het overlijden van Joos DAMME fs Pieter, zijn vader. Dit
gebeurde met de toestemming van Joos VAN DAMME fs
Joos, zijn broer. - 21 juli 1665
5. Denombrement door Jan Ferdinand VAN LICHTERVELDE, heer van Vellenaere, Croix, etc. van de heerlijkheid
Vellenaere, gelegen in Staden en Hooglede. Men had het recht
tot aanstellen van een baljuw en 7 schepenen. De heerlijkheid
had 28 achterlenen (die in het document worden opgegeven).
- 19 december 1678
6. Relief door Jan WELS DUCHASTEL, heer van Bertevelt,
kerkelijk voogd van Mary Catherine fa jonkheer Eustaes
DETHIENNES, heer van Lassuus, geprocreert bij Catherine
IMMELOOT, zijn wettelijke huisvrouw; van een heerlijkheid
met leenhof genaamd den Hellacker, haar toegekomen bij het
overlijden van Catherine lmmeloot. Deze heerlijkheid is thans
een hoeve van 22 gemeten in Brielen met 4 achterlenen (waarvan twee van elk 11 gemeten beleend aan Jan VAN LICHTERVELDE in Boezinge). Men mocht er een baljuw
aanstellen doch geen schepenen. - 9 december 1678
7. Marie Anne Philippyne VAN CUYCK VAN MYEROP,
douagière van Abraham VAN HOOBROUCK, heere van
Spere, Swynghem & Swielande als moeder en legitiem voogd
van Charles François VAN HOOBROUCK, oudste zoon:
doet relief voor haar zoon van een leen, hem toegekomen bij
de dood van zijn vader die het op zijn beurt had van jouj~
frouire Lievina DORMAEL fa Abraham. Dat leen geheten
'theerschap van Swijnlande' was een tiende in Ledegem. Men
mocht er een baljuw en 7 schepenen aanstellen. - 22 november 1678

1 Dit stuk. bij onze
inventarisatie in 1992
nog aanwezig. was bij
ons laatste bezoek in
2008 verdwenen.

8. Denombrement door Pieter DE HUYSSERE als voogd
over de wezen van Nicasen GEERARDYN van een leen van
2 gemeten zaailand in Dikkebus, nu toegevallen aan Pieter
GEERARDYN fs Nicasen, bij de dood van zijn broer Jan.
- 10 juni 1679
9. Denombrement van de heerlijkheid van Louis Joseph DE
HARCHIES DE VILLE dit DERSTREPY, comte de Halennes, Erquinghem, Ie Secq, seigneur de Millomez, comte a
Moustier, Roodes; Cachtem, Basinghien" .. fs Jean DE HARCHIES DE VILLE voor de heerlijkheid van Roodes in
Kachtem (met motte). En mocht er stellen: 1 baljuw, 7 schepenen en 1 amman. Er waren 19 achterlenen (opgegeven in
het denombrement). - 17 december 1680
10. Denombrement door Jean DE GAND, MERODE &
MONTMORENCY, prins en graaf van Izegem, prins van
Masminnes, graaf van Middelburg & Doignies, burggraaf
van Ieper; voor de burghgravie der stede ende casselrij van !per.
Aan dit leen behoorde l/3de van de boeten door de Ieperse
schepenen uitgesproken en J/3de van de boeten door de schepenen van de Zaal en Kasselrij Ieper uitgesproken. Van de 9
schepenen voor de Zaal en Kasselrij werden er zes door de
vorst en drie door de burggraaf aangewezen. Dit leen leverde
een schouteten, een klerk in beide vierscharen en zorgde voor
de 'uitbating' van de gevangenis. - 9 april 1680
11. Denombrement door Marius VOET, heer van Kueeckenburgh, etc. als machtig bij procuratie over Philips Balthazar
DE GAND, MERODE, prins van Masminnes, graaf van
Izegem, Middelburg, Doingnies, burggraaf van Ieper, Baron
van Rossenghies, Frete, etc" heer van Lannoy, Watene &
Charleroy etc.; van de burggravie der stede & kasselrie van
Ipre (hetzelfde als n° 10). - 26 september 1680
12. Denombrement door Adriaen DE MASYN, heer van
Fresnoy, als machtig bij procuratie over zijn broer Jan Idesbaelde DE MASYN, heer van Boezinge, Westhoeve etc"
voor 4 lenen in Boezinge en Langemark, hem toegevallen bij
de dood van Marie Jeanne DES TROMPES, zijn moeder. Op
het eerste leen staat het kasteel, omvatte 81 gemeten en 24
roeden land en 54 lijnen water. Het tweede leen omvatte 15
razieren evene ypersche maete op 300 gemeten land waar er
een baljuw gesteld mocht worden en een vollen banck van 7
schepenen en Amman. Aan dit lenen hingen 12 manschepen
(achterlenen), die alle opgegeven zijn. Dit leen omvatte de
heerlijkheid met het jachtrecht, de hoge en middele justitie.
Het derde leen was een erfelijke rente van 10 p. gr. op de
voorschreven heerlijkheid en het vierde leen, gelegen in Langemark, was 4 gemeten groot en lag naast 't goet van Kraykerke. - 20 oktober 1680
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13. Denombrement door Jan DE LANGE bij procuratie van
Jacques DELIERES, heer van Sersan, thof van Zillebeke,
Herrentaels etc., deken & kanunnik van de kathedraal van
Sint-Omaars & gekozen bisschop van Ieper, van de heerlijkheid Pilaetsheerschip in Wijtschate. Men mocht 1 baljuw en
1 amman aanstellen die recht spraken samen met de schepenen van de Zaal. - 30 oktober 1680
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14. Denombrement door François lgnatius QUAETJONCK,
heer van Vierlinckhove etc. van een heerlijkheid van 42 gemeten (met woonhuis en wal). - 26 oktober 1680
14 bis. Denombrement door François QUAETJONCK, heer
van Vierlinckhove van een leen van 11 1/2 gem. in Sint-Jans en
Brielen. - 28 oktober 1680
15. Denombrement van Maerten VANDER STICHELE,
raadspensionaris van de stad Ieper voor zijn heerlijkheid van
Sint-Jans Rolleghem. Dit was 7 gemeten en 17 roeden groot
en gelegen in de parochie van Sint-Jan. Een deel was 'verdoken
& geemployeert' bij het verdiepen en verbreden van de vaart
van de stad naar Boezinge. Met mocht baljuw aanstellen en
beschikte over de rechtsmacht met pit & galge. -31 oktober
1680
16. Denombrement door Philippe Albert DE LAMOTTE,
BARAFFLE, heer van Nokerhoutte etc. voor een heerlijkheid van 101 gemeten bestaande uit twee hofsteden: Vrijlant
en Waterbeke. Deze laatste was gelegen ten oosten aan het
Vrijlant en ten noorden aan het gasthuis op de markt. Beide
waren gelegen bij de Diksmuidestraat op de ommeloop van
de stad leper. - 22 november 1680

17. Denombrement door Mher Maerten SNOUCKAERT,
heer van Somerghem, Schauwbrouck etc. van zijn heerlijkheid t'goet ten Waerde, omvattende 54 gemeten in de parochie
van St.-Jan en Langemark. Er waren 6 achterlenen en men
mocht een baljuw aanstellen. - 26 oktober 1680
18. Denombrement door Catheryne VAN CROMBRUGGE
van een leen van 64 gemeten in Sint-Jan naast de Wielken
meulene. Ten noorden lag de ommeloop van de stad en ten
zuiden de Torhoutstraat. Het was nu een behuysde hofstede.
- 13 december 1680

19. Denombrement door het magistraat van de stad Ieper van
een heerlijkheid met hoge, middele en lage jurisdictie 'ter
plaetse' 'het sas van !pre' bij Nieuwpoort; bij concessie van de
graaf van Vlaanderen dd. 8 juni 1656. De stad moest alle 25
jaar relief betalen. - 31 oktober 1680.

20. Denombrement door Charles Winnocq KEINGIAERT
van 2 lenen in Boezinge, waarvan het eerste 24 gemeten telde
en het tweede, genoemd t' Hooghelandt, 12 gemeten. - 25
oktober 1680.
21. Denombrement door Pieter VAN DAMME fs Marijn van
een leen van 4 gemeten 53 roeden in Ledegem (deel van 5
bunderen), hem toegevallen bij de dood van zijn vader Marijn
fs Joos. (zie ook n° 4). - 31december1680.
22. Denombrement door Geeraert BOUTTEN in naam van
Woulter VANDER GRACHT, heer van Schiervelde, Sinte
Moor, Laudreghem, etc. van de heerlijkheid 'tlzof van Passendale', gespleten van de zelve heerlijkheid, dat toebehoort
aan Franciscus VANDER GRACHT bij verdelynghe (zijn
broers); met opperhof en neerhof van 150 gemeten genaamd
'tgoet te Loonisvivere'. Men mocht een baljuw, 7 schepenen,
amman en klerk aanstellen. Bij de achterlenen staat enkel 't
Roozevelt in Passendale vermeld. - 30 oktober 1680
23. Denombrement door Jacques CORTVRIENT in naam
van François Gislain HAINGOAERT van een leen van 17
gemeten (hoeve) in Sint-Jacobs. - 29 oktober 1680
24. Denombrement door Francois HANNERON, kanunnik
van de kathedraal van Ieper van een leen van 14 gemeten,
genoemd het Nieuwpoorthof in de Sint-Jacobsparochie van
Ieper gelegen. - 27 oktober 1680
25. Denombrement door Philips Albert DE LA MOTE, heer
van Nokerhoutte etc., uit naam van Pieter VAN LICHTERVELDE, heer van Vrijlant etc. van een leen van 5 gemeten en
1 lijn 'vette weede' dat samen met een ander leen in de SintJacobsparochie van Ieper wordt genoemd 'Duyjhuyse' en dat
geïnclaveerd is in het voorschreven leen (binnen het schependom van Ieper, ten noorden de Cortryckstraete). - 26 oktober
1680
26. Denombrement van Cornelis DONCHE, presbiter en
kanunnik van de kathedraal van Ieper en van Cristoffel
DIEUSAERT, voogd van de vijf wezen van Gilles DIEUSAERT van een leen 'ivesende een ervelijke rente van 60 hoet
evene siaers', bezet op de spijker van Ieper. - 29 oktober
1680
27. Denombrement van Isabelle DESCHOORE douagiere
van Dadizele, Blentour,"" als voogd van lgnatius Ferdinand
DE CROIX, heer van Dadizele, Blentour, Wallemote, Ternincx etc. van een erfelijke leenrente van 7 rasieren rogge
(coornemaete van Yper) en 5 1/2 capoenen en l/12e capoen in
Houtem. - 20 augustus 1680
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28. Denombrement van Jan Baptiste PIJPE als bedienende
man van Jan DE GAND, MERODE & MONTMORENCY
van een leen & heerlijkheid gelegen in de heerlijkheid van
Meeseghem (Kachtem) met opper- en neerhof, groot 42 bunderen. Men mocht aanstellen: baljuw, een praeter, één schepen. De vierschaar van Jan DE HARCHIETS, heer van
Milomen van zijn heerlijkheid Rhodes moest er recht komen
spreken. - 7 mei 1681
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29. Denombrement van Maeyken MISSEEL weduwe van
Pieter SCHERRIER als moeder en voogd over Pieter, van
een leen van 4 lijnen land in Dikkebus. - 18 januari 1680
30. Denombrement van Pieter DE LILLE van een leen van
10 bunderen. bestaande uit een hoeve in Ledegem. - 10 maart
1681
31. Den om bremen t van Gilles HAVE LOOS, griffier van
Olsene als procureur over Donato Maximilien Franciscus
LANCHALS, baron van Exaerde, heer van Olsene, Desselgem. Dentergem, Gotthem etc., van een heerlijkheid van 28
gemeten en 2 lijnen land genoemd 'den grooten Reybrouck'
gelegen in de parochie van Sint-Jacobs leper. Deze heerlijkheid heeft maar één achterleen, in dezelfde parochie gelegen.
Het bezit was verkregen nà het overlijden van Franciscus Phelippe LANCHALS, zijn vader. - 5 augustus 1681
3211. Denombrement van Jan WAIN, heer van Deldaele als
voogd en grootvader materneel van Jan DE CARNIN fs Jan
Baptist Franciscus, Baron van Slijps etc. van de heerlijkheid
genaamd 'Ter Loo', groot 19 bunderen en gelegen in Staden.
Men kon een baljuw en een 'vullen banck' van zeven schepenen aanstellen. De heerlijkheid had 26 achterlenen. - 26
november 1681
3212. Denombrement door dezelfde van de heerlijkheid s Vos
(en van diverse erfelijke renten in Staden, Hooglede, (Oost-)
Nieuwerke en Hooglede). Men mocht een baljuw, een amman
en een volle bank van zeven schepenen aanstellen. Men
bepaalde dat die schepenen laten dienden te zijn die grond en
erf hadden onder die heerlijkheid. - 26 november 1681

32/3. Denombrement door dezelfde van een leen 'iresende de
landmaete van Oost)perambocht'. De eigenaar van dit leen
mocht een persoon aanstellen 'capable omme de selve landmaete te commen exerceren'. Hij mocht alle landen meten
onder Oostyperambacht. - 26 november 1681
33. Denombrement door Gilles VAN ISACKER fs Mahieu
(uit huwelijk met Joossyne VERPLANCKE en haar tweede
huwelijk met Gilles OOGHE) van een leen van 10 lijnen en 3

roeden in Staden, bestaande uit een hofstedeken met wal. - 19
juli 1682
34. Denombrement door Passchier DE KERSSCHIETER
als bedienende man van leene van Jacques Franciscus LE
COCQ fs Cosmaes, heer van Wulvergem, van een leenrente
van 6 p. p. siaers genoemd de ridderpenning, bezet op landen
in Boezinge, Brielen en Sint-Jan. Hij had deze leenrente verkregen bij het overlijden van zijn vader. - 28 juli 1684
35. Denombrement door Pieter LA MOOT, deken van SintPieters (leper) als bedienende man van leene over Phelips
Alexander DE GHISTELLES, ridder, markies van Croix,
heer van Maret Ie Chastel etc. van een leenrente van 36 p.p.
op de spijker van Ieper bezet. - 26 september 1684
36. Denombrement van Jan Baptist GESQUIERE, machtig
bij procuratie van de eerwaarde pater VAN LAERE, rector
der societeyt Je sus binnen Sint- Winoksbergen en bedienende
man van leene van Meester Henricus DE WALLEUX, ongeprofeste religieus binnen de societeyt Jesus van een erfelijke
leenrente van 20 p.p. op de spijker van Ieper bezet. - 26 september 1684
37. Denombrement door Franciscus WEMAERE als bedienende man over sieur Gilles DE VENDEVILLE van een
leenrente (ridderpenning) van 10 p.p. siaers. - 12 oktober
1684
38. Denombrement door Care! DE VOS fs Care! van een leen
van 2 gemeten bos in Wijtschate. - 15 mei 1685
39/1. Denombrement door meester Jan Baptiste PROVENTIER, raadspensionaris van de Zaal en Kasselrij van Ieper,
van twee lenen; nl. het ammanschip van Boezinge en 50 s. p.
siaers dat hoort bij dat ammanschip. - 29 januari 1680
3912. Leenverheffing van het ammanschip van Langemark,

Rozebeke, Passendale, Moorslede, Zonnebeke en Bikschote
door meester Jan Baptiste PROVENTIER, raadspensionaris.
Hij mocht het ammanschip verpachten. - 29 januari 1680
3913. - Ontvangsten van de 4 lenen door de ontvanger van de

burggraaf Christoofel DE BRUYNE van de 1oe penning van
een leen, zijnde de greffie van Hoogledeambacht & Swijland
(dat door de burggraaf gheerigeert was in leen).
- Relief van de ammanie van Langemark etc. vervallen bij de
dood van meester Jeronimus PERSONE en nu verheven door
meester Jacques Felix LETTEN.
- Relief van de ammanie van Boezinge etc. - 29 maart 1680
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Het relief wordt betaald door de Zaal en Kasselrij Ieper aan
Christoffel DE BRUYNE als baljuw en ontvanger van de
Burggravie 'der stede en ::.aele'.

l26

40. Denombrement van een tiendeleen van Guy DE PERTINS,
baron Desban, mareschal Descamp, gouverneur van de stad
en roede van Menen. Hij had dit leen gekocht van Jonker
Charles HOOBROUCK oudste zoon en hoir/èodalvan wijlen
jonker Abraham VAN HOOBROUCQ in zijn leven heer van
Aspere en van het voorschreven leen en van de heerlijkheid
van Sirijlande in Ledegem (eveneens een tiende). Men mocht
een baljuw en 7 schepenen aanstellen. - 20 augustus 1692

41. Denombrement door Denis VAN ACKERE, greffier van
1ree::.en van de stad en roede van Menen, verkregen bij koop
aan Guy DE PERTINS baron Desban, marechal Descaps,
gouverneur van de stad en roede van Menen, van de heerlijkheid Sirijnlande, wesende een tiende in Ledeghem. - 25 augustus 1692
42. Denombrement door Jan Baptiste VAN ZANDICKE,
gemachtigd bij procuratie over Mher Philippe Louys DE
BEAUFORT, ridder, heer van Mondicour, Malmaison etc.,
gehuwd met Marie Charlotte DE QUAETJONCK van een
leen van 42 gemeten bij de Ipervaert (Brielen en Boezinge), bij
koop aan de heer van Vierlynckhove. - 19 juli 1694
43. Denombrement door Francois DE QUICKE fs Jacques;
gehuwd met Mary Cathelyne VAN STAVELE fa Jan Baptiste
in huwelijk met Mary de QUICKE fa Noel van een leen van
2 gemeten in Dikkebus. - 8 januari 171 7
44. Denombrement door Georgius DE VOS fs Caerel, priester, van een leen van 2 lijnen bos in Wijtschate. - 27 juni
1717
45. Denombrement door Louys DESCAN van een leen van
22 gemeten, genoemd 'den helacker' in Brielen. - 6 december
1717
46. Denombrement door Pieter VANDER ESPT, raadspensionaris van de stad, en uit naam van de stad, van de heerlijkheid van het Sas van Ieper (in Nieuwpoort). Deze heerlijkheid
had hoge, middele en lage justitie. - 3 december 1717
47. Denombrement door Pieter DE THIBAULT, heer van
Boezinge etc. van zijn heerlijkheid, prochie en leenhove van
Boezinge, bestaande uit 3 lenen bij koop aan Marie Josephe
Anthonette DE CHAUVIRAY, bij procuratie van haar man
Charles François DE LA GRANGE, markies van Villedonné
etc. Eerst het hof en heerlijkheid (waar het kasteel op staat)
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groot 80 gemeten 3 lijnen en 53 roeden, waarvan er 74 gemeten l lijn en 53 roeden gebruikt zijn door Charles DELVA. Er
zijn 15 achterlenen. Ten tweede de hoge en middele justitie
met het recht van confiscatie van goederen. Ten derde een leen
van 10 p. g1: siaers ervelijke rente (dat gespleten was van de
heerlijkheid).
Belangrijk stuk dat melding geeft van oudere documenten uit
1414, 1494, 1555, 1622, 1680, 1707, 1712. - 7 december
1718
48. Denombrement door Michiel PIJPE, notaris, bij procuratie van Glaude Albert Florent DE JAUCHE DE MASTAING, graaf van Kruishoutem, Oudenaarde etc. van zijn
leen 't hof te Rhodes in Kachtem, bestaande uit een motte, 2
nederhoven, 32 bunderen en 1 gemet. Men mocht stellen een
baljuw, 7 schepenen en 1 amman. - 20 april 1718
49. Denombrement door Albert Maximilien VAN ROBAYS,
machtig bij procuratie over Jan Herman DE HINNISDAEL
DE KERKEM, ridder, baron de Fumal, heer van Ferfay,
Couchy, Alatour, Wontergem, Wesamarle, Saint-Cornille, Zillebeke, ... van zijn leen en heerlijkheid Pilootsheerschip in
Wijtschate, bestaande uit JO s. par; siaers ervelijke penningrente
en~ capoen siaers. Men mocht baljuw en amman aanstellen,
de schepenen waren die van de Zaal van Ieper. Het goed was
afkomstig van Jacques DE LIERES, voormalig bisschop van
Ieper. - 3 maart 1718
50. Denombrement door Andries DESFEBURES als voogd
van Jacobus Ludovicus VARLET fs Michiel van een leen van
14 gemeten, zijnde de hoeve 'Nieu1rpoorthof in de Sint-Jacobsparochie van Ieper, nu gebruikt door Toussain BEAUPREZ;
hem toegevallen bij successie van Marie Magdalene DE VOS
fa Jan, weduwe van Michiel VARLET. - 6 november 1718
51. Denombrement door Michiel PIJPE, notaris, uit naam
van Charles Phelippe KEIGNAERT, heer van Dentergem,
luitenant-hoogbaljuw van Kassei van een leen bestaande uit
een vervallen hofstede met wallen en grachten in de SintJacobsparochie te Ieper, groot zijnde 17 gemeten 2 lijnen en
65 roeden. - 30 april 1718
52. Denombrement door Catheryne THIERSSONE weduwe
van Denys VAN ACKERE van de heerlijkheid van S1rielande
in Ledegem, zijnde en tiende. - 13 mei 1718
53. Denombrement door Jan Ignace DE BANE van een leen,
zijnde een erfelijke rente van 16 hoet evene siaers, bezet op de
spijker met 1 achterleen, hem toegekomen bij de dood van
Franciscus Jospehus DIEUSAERT. -4 april 1718
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54. Denombrement door Erasmus Jan DE VOOGHT, chevalier hereditaire du Saint-empire, oud-burgemeester van Brugge
en voorschepen aldaar, heer van Burmon, Tendoorne, Barrizeele, etc. Als oudste hoir feodal van Wallerand Albert DE
VOOGHT, in zijn leven heer van Barrizeele en Cruyseecke;
van de heerlijkheid Cruyseecke, bestaande uit een heerlijke
erfelijke rente van 8 p. 5 s. par. siaers, op diverse gronden in
Komen, Wervik, Geluwe en Geluvelt. Er zijn 5 achterlenen
waarvan 2 in Wervik. Men mocht aan baljuw, praters of dienaers, 7 schepenen aanstellen en beschikte over middele en
nedere justitie. - 28 september 1719.
55. Denombrement door Jan Baptiste Jospeh DE CARPENTIER, priester 'appartenant aux reverend peres de Chartreuses
de Nostre-Dame des Soulleures de la Bouillene' van 4200 roeden in Verlingem. - 10 maart 1719
56. Denombrement door Michiel PIJPE, notaris en procureur
te Ieper, bij procuratie over Guillaume Joseph VANDER
MEERE fs Emanuel Leopoldus, raad en rekenmeester in de
rekenkamer te Brussel, van zijn heerlijkheid 't hof van Rhodes in Kachtem, bestaande uit een motte met twee nederhoven en 32 bunderen. Men mocht een baljuw, 7 schepenen en
een amman aanstellen. - 11 maart 1720
57. Denombrement door Jacques Maximiliaen VAN MEERE,
ridder, heer van Voorde van zijn heerlijkheid 't hof te Rhodes
in Kachtem, dat 19 achterlenen heeft. - 21 april 1722
58. Denombrement door Charles DE SAVARY, handelaar in
Rijsel voor zijn heerlijkheid Haghedoorne in Houtem dat hij
verkreeg bij decreet van de Raad van Mechelen op 16 januari
1723 van messire Charles DE GLIMES, graaf van Judoigne,
Hollebeek etc .. Deze heerlijkheid bestaat uit 1900 roeden land
en een 'lieu manoir' genoemd Hasekint. Het is deels eigendom
van de kinderen van wijlen Antoine MOREL. - 13 mei
1723
59. Denombrement door Ghelain BOUTEN, baljuw van het
hof van Passendale, bij procuratie van Theodoris DE THIENNES gezegd VANDER GRACHT, als voogd van Philippus DE THIENNES, graaf van Mimbecque, baron van
Henelem, van een leen wesende het hof van Passendale, nu
gespleten van de heerlijkheid die toebehoort aan de heer van
Nipkerke, DE LA MOTTE. Het hof is 150 gemeten groot.
- 16 april 1723
60. Denombrement door meester Guilliames DE FEBURE,
pastoor van St.-Jacobs en kanunnik van de kathedraal te
Ieper van een leen van 17 gemeten 2 lijnen en 65 roeden in de
Sint-Jacobsparochie gelegen. - 29 juli 1728

61. Denombrement door Martinus Francois DELVA,
wonende in Wervik, bij procuratie van Gilles BEUVET, ridder, heer van Berghe etc., van een renteleen van 10 p.p. siaers
ridderpenninck. - 2 december 1729
62. Denombrement door Marijn VAN DAMME fs Michiel
van een leen van 4 gemeten 258 roeden in Ledegem. 22 februari 1729
63. Denombrement door Charles SOBRIJ, bij procuratie over
Marcus DE CORTE, heer van Oostkerke van een leen,
bestaande uit een hofstede en 64 gemeten land in Sint-Jan.
Ten noorden de ommeloop van de stad, ten westen de Hogezieken, ten zuiden de Torhoutstraat en ten oosten tWielkenstraetgen. - 15 januari 1729
64/1. Denombrement door Jan Baptist VAN ZANDYCKE,
bij procuratie over Charles Antoine DE BEAUFFORT, heer
van Mondicourt, Malmaison, Vierlynckhove ... van een leen
van 42 gemeten in Boezinge, ten oosten de Ypervaert. 7 maart 1732
64/2. Idem maar nu van een leen van 11gemeten1/2 land 'binnen de oude vesten van !pre in de prochie van St. -Jans & Brielen'; ten oosten de Diksmuidestraat. - 7 maart 1732
65. Denombrement door Maerten ROUSSEEL fs Guillaume
van een leen van 4 gemeten 238 roeden, zijnde een behuisde
hofstede in Ledegem. - 14 oktober 1733
66. Denombrement door Michiel PIJPE, notaris en procureur
uit naam van Francois Marianus DE VOOGHT,presbiter en
kanunnik van de kathedraal van Doornik, zoon en hoir feodal van Pieter Charles, vicomte DE VOOGHT, heer van Barrezeele en Cruyseecke en dit voor de heerlijkheid Cruyseecke,
bestaande uit een heerlijke erfelijke rente van 8p. 5s. p. op
diverse gronden in Komen, Wervik, Geluwe en Geluvelt. Er
zijn 5 achterlenen, waarvan 2 in Geluvelt, 1 in Komen en 2 in
Wervik). Men kon een baljuw, prater of dienaar en een volle
bank van 7 schepenen aanstellen. De heerlijkheid bezat de
middele en lage justitie. - 17 april 1733
67. Denombrement door Albert Franciscus VAN ROBAYS,
bedienende man van Louis Joseph Herman DE HINNISDAL, baron van Feumal, heer van Ferfay, Couchy, Zillebeke, ... voor zijn heerlijkheid van Pilootsheerschip, gelegen in
Wijtschate, gelegen ten oosten van de kerk. Deze bestaat uit
een erfelijke rente van 10 s. p. en 1/2 capoen. Men kon een
baljuw en amman aanstellen maar maakte gebruik van de
schepenen van de Zaal en Kasselrij. - 5 mei 1733
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68. Denombrement door Gilles Theodorus DE LANGHE
heer van Hoflande, viscomtier van het hof van Kassei, als
vader en voogd over Henricus Theodorus Franciscus DE
LANGHE, heer van Backelroodt, Coudecote etc., zijn minderjarige zoon van een leen bestaande uit een hofstede met
64 gemeten grond in Sint-Jans naar de Wielkensmolen. 1 juni 1733
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69. Denombrement door Charles SOBRY, machtig bij procuratie over Marie Anne DE CORTE fa George, heer van Oostkerke, geprocreert bij Catherine VAN CROMBRUGGHE,
van een leen van 64 gemeten grond met hofstede in Sint-Jans
naar de Wielken meulen, haar toegekomen bij de dood van
haar broer Marcus DE CORTE. Ten noorden ligt de ommeloop van de stad, ten westen tland van de hoge::ieken en ten
zuiden de Torhoutstraete. - 1 juni 1733
70. Denombrement door Jan Franciscus VERMERSCH,
licentiaat in de rechten, in naam van Gerardus Josephus DE
KERCKHOVE, heer van Ousselghem, Gotthem, Elst ter
Alphen etc., als zoon en erfgenaam van Anna Isabella LANCHALS, barones van Exaerde, voor de heerlijkheid 'den grooten Rubrouck' gelegen in Sint-Jacobs en Zonnebeke. De
heerlijkheid was 87 gemeten groot en had 1 achterleen van 20
gemeten. - 15 mei 1739
71. Denombrement door Albert PHILIPO fs Pieter, wonende
in Staden, van een leen van 4 gemeten 1 lijn en 81 roeden in
Hooglede. - 12 november 1740
72. Denombrement door Pieter Franciscus DE QUICKE fs
Franciscus geprocreert bij Marie Cathelijne VAN STAVELE
fa Jan Baptist, van een leen van 2 gemeten in Dikkebus. 5 mei 1742
73. Denombrement door Isabelle DE BAENE, douariere van
Tanneguy DE ZACHINAIS, provoost-generaal van Vlaanderen, vrauwe van Zandvoorde, van een leen, bestaande uit
een erfelijke rente van 16 boet evene siaers met een achterleen.
- 4 maart 1750
74. Denombrement door Pierre Joseph DESAVARY, handelaar te Rijsel, van zijn heerlijkheid Haghedoorne in Houtem,
hem toegevallen bij de dood van zijn vader Charles. De heerlijkheid bestond uit 1900 roeden grond met een lieu mannoire
nommée Hasekint, dat deels toebehoort aan de kinderen van
wijlen Antoine MOREL. - 5 januari 1751
75/1. Denombrement door Franciscus Camile DE LE
PO URE, raadspensionaris van de stad Ieper voor de heerlijk-

heid Rolleghem, groot 7 gemeten 17 roeden in Sint-Jans gelegen. -10 december 1751
75/2. Denombrement van dezelfde voor de stad Ieper van de
heerlijkheid 't Sas van leper bij Nieuwpoort, met aldaar hoge,
middele en lage justitie 'ter platse'. Deze heerlijkheid moest
alle 25 jaar 'verheven' worden. - 10 december 1751
76. Denombrement door Pieter Ferdinandus WAMPE,
wonende in de stad, van een leen van 30 gemeten in Boezinge
(een hofstede genoemd Hooghlande), in pacht gebruikt door
Gilles Claerebout. - 25 juni 1751
77. Denombrement door Joannes Franciscus VAN EECKE
fs Jan Frans, pastoor in Lampernisse, van een leen van 4 lijnen
in Dikkebus. - 2 juli 1751
78/1. Denombrement door Marie Therese & Petronelle Thomasine DE TURCK, wonende in de stad Ieper, van een leen
in Sint-Jacobs van 7 Y2 gemeten 4 lijnen groot, bestaande uit
een hofstede in pacht gebruikt door de kinderen van Philippus DU FLO. - 11 oktober 1754
78/2. Denombrement door dezelfde van hetzelfde leen. 31juli1754
79. Denombrement door Jacques HOLVOET, bij procuratie
door Joseph Adriaen Ferdinand, graaf van Croix & Moen,
baron van Wingene & Rostune, heer van Dadizele, Moorslede
etc., van een erfelijke leenrente van 7 Y2 rasier rogge (coornemaete van /pre) etc. - 30 januari 1759
80. Denombrement door Theodoris Joseph DE VILSTEREN, heer van Amelroy etc., van een leen van 51 1h gemeten
bestaande uit een hofstede en genoemd de heerlijkheid van
Beaurewaerde gelegen in de parochies van Zillebeke en SintJacobs. - 3 maart 1758
81. Denombrement door Franciscus Laurent DE COURNONAILLIE, écuyer, heer van Chalencour, voor zijn echtgenote
Florence Theodore Jospeh DE LANG HE, dame van Hofland
verblijvende in Douai, van een leen en hofstede van 64 gemeten in Sint-Jans bij de Wielkensmolen. - 13 januari 1758
82. Denombrement door Servatius Franciscus MAES bij procuratie over Marie Philippine DE BOURNEL, douariere van
Adriaen Eugène HERMAN, graaf van Hinnesdal, heer van
Zillebeke en als hoirfeodal van Marie Eugene François HERMAN, van zijn heerlijkheid Pilootsheerschip in Wijtschate.
- 22 november 1760
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83. Denombrement door Ignatius CAMERLYNCK in huwelijk met Marie Dorothea LEMAHIEU fa Guillaume en
Susanne DEVOS fa Care!; van een leen van 2 lijnen bos in
Wijtschate. - 27 juni 1761
84. Denombrement door Joannes BRAUWERS, wonende in
Diksmuide, van een leen, bestaande uit het erfachtig deurwaarderschap van de Raad van Vlaanderen 'der residentie
van Ipre'. Het mocht verpacht worden. - 23 juni 1769
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85. Denombrement door Pieter Hubertus JOYE, greffier en
deelsman van de stad Ieper, bij procuratie over Marie Joanna
Therese SIGNARD DUHAMEAU, douarière van jonker
Louis Frans GUEROULT DE SAINT AUBIN, van een ervelijke leenrente van 16 hoet evene siaers, bezet op de spijker
18 januari 1769
van Ieper. 86. Denombrement door Pierre Antoine MALOU, handelaar
in de stad, van een leen van 4 gemeten (de helft van een leen
van 8 gemeten) in Vlamertinge onder Crommenelst bij de
vijver van Dikkebus. - 7 september 1771
87. Denombrement door Francois Charles VAN LILLE in
huwelijk met Marie Catherine Josephine VARLET fa Michiel
van een leen van 14 gemeten in Sint-Jacobs, genaamd de hofstede Nieuirpoorthof, gebruikt door Charles Louis VERBEKE. - 30 oktober 1773
88. Denombrement door jonker Joannes Baptiste Joseph
WULLEMS DE BISTERVELDT, schepen van de stad, voor
de heerlijkheid Sint-Jans Rolleghem, groot 7 gemeten & 7
roeden, gelegen in Sint-Jans. Het grootste deel ervan werd
ingenomen bij de uitbreiding en uitdieping van de vaart. Men
mocht een baljuw stellen en men had het recht van 'put en
galghe'. - 29 oktober 1772
89. Denombrement door Jan François CASIER bij procuratie over Robert Jan BURGH GRAVE DE MOERMAN, heer
van Harelbeke, voor een leen van 4 gemeten 253 roeden (een
hofstede) in Ledegem. - 13 augustus 1773
90. Denombrement door Pieter Eugene PEEREN bij procuratie over Charles Louis ALEXANDER, markies de Beauffort etc (wonende in Atrecht), van een leen van 11 1h gemeten
grond liggende meest binnen de oude vesten van !pre, op de
parochies van St.-Jans en Brielen. - 12 november 1774
91. Idem, maar nu een leen van 42 gemeten in Brielen en
Boezinge, met een woonhuis met iral en syngel. - 12 november
1774

92. Denombrement door Pierre Jacques DE DIE bij procuratie over Jacques Theodore Ernest Joseph PAYEN, ridder,
burggraaf De La Bucquieres, van een leen bestaande uit een
hoeve met 64 gemeten grond in Sint-Jansparochie, naast de
Wieltjesmolen. - 27 mei 1775
93. Denombrement door Anna Françoise GOUDENHOOFT
die procuratie gaf aan François BOUSSON, ontvanger van
de parochie Zwevezele voor een leen genaamd Hoflande in
Hooglede, groot 5 gemeten en 2 lijnen. Dat leen was haar
toegevallen bij de dood van reverius Petrus Franciscus DE LA
HAYE, overleden pastoor van Pittem, zoon van Pierre Albert
in huwelijk met Anna Françoise GOUDENHOOFT. 3 december 1792
Bijgevoegd: wettelijke passering en procuratieacte. - 10 december 1792
94. Denombrement door Pieter VANDER ESPT, raadspensionaris van Ieper voor de heerlijkheid Sint-Jans Rollegem,
groot 7 gemeten en 17 roeden gelegen in Sint-Jan. - 27 november 1717
95. Denombrement door Jan Ferdinand VAN LICHTERVELDE, heer van Croix etc. voor een leen van 51 V2 gemeten
gelegen ten goede genaempt den Beaure1raert in de prochie van
Zillebeke en Sint-Jacobs, in twee stukken. Er waren 6 achterlenen. - 19 december 1678
96. Denombrement door Jan Ferdinand VAN LICHTERVELDE fs Pieter, heer van Vellenaere, Croix etc. van een leen
van 34 gemeten in Boezinge & Sint-Jan genaamd 'het l'rijlant',
iresende een deel van een hofstede genaemt Waterbeke van in
totaal 101 gemeten. - 9 december 1678
97. Denombrement door Pieter VAN LICHTERVELDE,
schildknaap, heer van Vellenaere, Bavenaert, Croix, ... in
naam van zijn broer Jan VAN LICHTERVELDE, schildknaap, heer van Vellenaere, van de heerlijkheid Vellenaere
gelegen in Staden en Hooglede, zijnde en penningrente van
52 s.p. en haverlevering van 70 baensten roesselaere nwte. Men
mocht een baljuw, amman en 7 schepenen aanstellen. Er
waren 28 achterlenen (zijn opgegeven in het denombrement).
- 18 maart 1628
98. Oude inventaris van de bovenstaande stukken.
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Boekbesprekingen

R.F. BERKHOFER, Day of Reckoning: Power and Accountability in Medieval France, University of Pennsylvania Press,
2004. - 280 p., 152x229 mm. - ISBN-13: 978-0-8122-3796-2
-$ 65.00.
R.F. BERKHOFER, A. COOPER & A.J. KOSTO, The Experience of Power in Medieval Europe, 950-1350, Aldershot,
U.K.: Ashgate, 2005. - x + 294 p. 160x234 mm. - ISBN-13:
978-0-7546-5106-2 - GB ! 55.00.
Macht is een onderwerp dat menig hisl
'
toricus in de ban
I· ." ! '.I '.
1
houdt. Het verwerl
ven, verliezen of
herwinnen van
macht is een interessant thema omdat
het een fenomeen
van alle eeuwen is
en dus steeds actueel. Het tweede
werk trok onze aandacht omdat het een interessant hoofdstuk
bevat 'Abbatial Authority over lay agents' en grotendeels betrekking heeft op Poperinge. Datzelfde thema kwam, zij het in beperktere mate, ook al aan bod in het eerste werk.
Poperinge was tijdens het ancien regime eigendom van de
Sint-Bertijnsabdij in Sint-Omaars, wat al wordt bevestigd in
het polyptiek van die abdij uit midden de 9cte eeuw. In de loop
van de 1octe eeuw had de abdij evenwel af te rekenen met de
familieclan van Reningelst die in bezit waren gekomen van
stukken grond, die achteraf in leen werden gegeven, maar ook
van het ministerium van de stad. Odo van Reningelst liet zich
weinig gelegen wat de inmenging van de proosdij betrof. In
1107 werd met diens zoon, Lambert van Reningelst en de abt
Lambert een overeenkomst getroffen die de macht van de
abdij terug herstelde. Het ministerium, wat een ambt was,
werd afgescheiden van de grond en de abt probeerde dat eerste niet langer meer als erfelijk te doen beschouwen. Iets waar
hij overigens pas laat in de 13cte eeuw in slaagde. Het akkoord
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van 1107 zorgde voor een grotere macht voor de proost,
plaatsvervanger van de abt in de stad. en de schepenen van de
stad. De historicus Berkhofer slaagt er in een duidelijk beeld
te schetsen van de gebeurtenissen maar valt toch op door zijn
eerder gebrekkige kennis van de plaatselijke toestand. Een
overview missen we m.b.t. dit Poperings gebeuren in de stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen in deze periode en daarenboven haalt hij zijn bronnenmateriaal bij één enkele uitgave,
nl. van d'Hoop van de charters van de proosdij. Dat is jammer. want zo laat hij interessante bronnen die de situatie beter
kunnen uitklaren. links liggen. Het is een heikel punt bij veel
dergelijke werken van Amerikaanse mediëvisten. die maar een
beperkt zicht hebben op het bronnenmateriaal en de lokale
studies & situatie niet kennen. [K.P.]

Ludo ABICHT, Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen,
Antwerpen/ Amsterdam: Meulenhoff/Manteau, 2006. - 486 p.
- ISBN 90-8542-042-3. - € 15.
Vanaf de 13<le eeuw vestigden er zich in
onze gewesten verschillende contigenten
Joden. Hun aanwezigheid in de ruime
en bij uitbreiding Vlaanderen
JODEN isWesthoek
steeds zeer beperkt geweest. Er zijn
1..\ <, L
verschillende studies gemaakt (o.a. door
L\'\J)I'.\.
Jean Stengers) over de Joodse aanwezig~mi'r.n
heid en steeds wordt hun aanwezigheid
~)'r,r
in onze contreien van de hand gedaan
als onbestaande. Ook dit boek. dat overigens veel verdiensten heeft. geeft evenmin een afdoende verklaring voor het
ontbreken van deze groep in Vlaanderen. Was het omdat het financiële systeem in Vlaanderen al
veel vroeger tot ontwikkeling was gekomen dan de komst van
de Joden (begin 13de eeuw in Brabant en Henegouwen) en
omdat de plaats die ze innamen in de geldhandel hier al was
ingenomen? Joden trokken in de late l 6de eeuw de zijde van
de Protestanten en met de val van Antwerpen trokken zij met
deze groep mee naar de Noordelijke Nederlanden. Het boek
is eerder gericht op de Noordelijke Nederlanden gezien de
aanwezigheid van Joden daar veel groter is, maar is toch een
gedegen standaardwerk voor al wie geïnteresseerd is in het
doen en laten van deze bevolkingsgroep. [K.P.]
i 1 !•IJ
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Marie-Anne WILSSENS (red.), Singelherg. Het kasteel & het
land van Beveren, Tielt: Lannoo, 2007. - 269 p., 255x300 mm.
- ISBN 978-90-209-7095-1. - € 45.
S•Nc~uitRc
lirt krutcd ·het rand van Bewrm

Bij uitgeverij Lannoo verscheen
een prachtig uitgegeven boek over
het kasteel Singelberg in Beveren
(Beveren-Waas). Het kasteel zelf is
al sinds enkele eeuwen volledig verdwenen en het kan vreemd lijken
om aan dergelijk verdwenen patrimonium zo een grote aandacht te
besteden. Vandaag rest enkel nog
een grote aarden heuvel die verwijst
naar het oude kasteel. De nabijgelegen Antwerpse haven en in het
bijzonder de Katoennatie zijn er voor verantwoordelijk dat
voor dergelijk luxe boek kan verschijnen. Bovendien verschijnt het in afzonderlijke edities in vier talen. Het kasteel
was ooit de woonplaats van de lokale heren van Beveren, die
in de 12cte - l 3de eeuw overigens ook burggraven van Diksmuide waren. In het boek wordt op verschillende plaatsen
ingegaan op de woelige geschiedenis van deze familie en hun
relatie met de graven van Vlaanderen. In 1335 kocht de
Vlaamse graaf van deze familie de heerlijkheid en het kasteel
van Beveren. Op dat ogenblik verdwijnt het belang van deze
plaats voor de geschiedenis van de Westhoek. In 1449 schonk
de Bourgondische hertog Filips de Goede de heerlijkheid aan
zijn bastaardzoon Cornelis. Deze was ook heer van de leenheerlijkheid Elverdinge-Vlamertinge. Bij diens dood in 1452
ging de heerlijkheid Beveren over naar een andere bastaardzoon, Antoon van Bourgondië, bijgenaamd de Grote Bastaard. Elverdinge-Vlamertinge volgde vanaf dan een andere
dynastieke weg. Tijdens de dramatische gebeurtenissen van
de l 6de eeuw was het kasteel diverse malen het toneel van
belangrijke gebeurtenissen. De uitgave die volledig in kleur
verscheen, maakt dankbaar gebruik van het zeer rijke archiefmateriaal dat voor de streek nog is bewaard. Vooral het grote
aantal handschriftelijke kaarten en plannen is van een uitzonderlijk niveau. Een boek schrijven over een gebouw dat niet
meer bestaat is geen gemakkelijke opgave. Toch zijn de auteurs
er in geslaagd deze onderneming tot een goed einde te brengen. Dat niet alle auteurs tot eenzelfde conclusie komen in
hun veronderstellingen hoeft geen beletsel te zijn. [K.P.]
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Filip HOOGHE, Walter VERSTRAETEN, Luc ROCHTUS, Het Kasteel van Bornem. Duizend jaar Europese
Geschiedenis. Deel 1 van het ontstaan tot de komst van Pedro
1 Co/oma, Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in
Klein-Brabant, 42e jaargang, Bornem, 2007. - 496 p., ill. € 32.
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Het land van Bornem maakte
vanaf 1250 deel uit van het grafe1-fel 1<.Mfeefvan '&rnem
lijke patrimonium. Vanaf 1299/ 1305
kwam het gebied in het apanage
terecht van Robrecht van Bethune
en bleef aldus nauw verbonden met
de streek van Kassei, die eveneens
in het apanage stak. De geschiedenis van hun heren is dus gelijklopend tot omstreeks 1430 met
Johanna van Bar, laatste dame van
Bar en Kassei. Het boek gaat dieper in op de biografieën van deze
soms merkwaardige personages en geeft talrijke gegevens die
betrekking hebben op de Kasselse regio. De heren (en dames)
die nadien Bornem in eigendom hielden zijn overigens allen
belangrijke personages uit onze geschiedenis. Het lijvige boek
leest als een geschiedenis van onze ruime regio en is zeer mooi
geïllustreerd met veel kleurillustraties. Voor het eerst kon een
historicus het zeer rijke archief van het kasteel van Bornem
gebruiken. Met meer dan 3.400 voetnoten bekleedt dit boek
op dit vlak wel een zeer bijzondere plaats, maar toch zijn de
auteurs er in geslaagd een mooie synthese te schrijven. Heren
van Bornem die tevens het gebied van Kassei in apanage hielden waren achtereenvolgens: Robrecht van Bethune, Robrecht
van Kassei, Jan van Kassei, Johanna van Bretagne, Yolande
van Vlaanderen, Robrecht van Bar, Robrecht van Oisy, Lodewijk van Bar en ten slotte Johanna van Bar. Nadien verschenen nog o.a. Lodewijk van Luxemburg en St.-Pol en Filips
van Kleef, die we ook in onze regio tegenkomen. Stuk voor
stuk wordt er op al deze personages dieper ingegaan. Wat dus
voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de Kasselse regio
op eerste zicht een onbelangrijk boek was, zal veel zoekers een
gedegen oriëntatie geven in hun verder onderzoek. [K.P.]
Germain SCHOONAERT, Evolutie van het Sint-Stanislascollege Poperinge in de 20ste eeuw, 1906-2001, Poperinge: Archief
College Poperinge, Deel Il, 2007. - 365 p., ill.
In 2004 verscheen van de hand van wijlen Germain Schoonaert het boek "Ontstaan, groei, en bloei van het Sint-Stanislascollege Poperinge, 1832-1906" (zie bespreking Deel 1 in:
Westhoek, XXI (2005), pp. 201-202). Het nieuwe boek "Evo-

lutie van het Sint-Stanislascollege
Poperinge" is hierop een vervolg en
behandelt de geschiedenis van het
college in de twintigste eeuw. Net als
in het eerste boekdeel koos de auteur
voor een chronologische opbouw
met de principalen (later directeurs)
als centrale figuren. In dit boekdeel
treden er elf in het voetlicht: tien
priesters en één lekendirecteur.
Ofschoon het geheel in elf hoofdstukken is verdeeld, steken een aantal thema's voortdurend weer de kop
op. Enkele voorbeelden: de verschillende bouwfasen van het
college, de opbouw van de structuren van de school, de impact
van de principalen en leraren op het religieus leven van de
leerlingen, de bestendige aandacht voor de pedagogische,
didactische en inhoudelijke vooruitgang, de belangrijke rol
van een aantal leraars en oud-leerlingen buiten de muren van
het college. De Lagere Afdeling en de BLO-afdeling krijgen
ook ruimschoots hun plaatsje in dit boek. Germain Schoonaert kennende weten we dat het boek met veel zorg voor de
historische waarheid werd samengesteld. Hoewel we merken
dat bij de laatste hoofdstukken - wanneer we het heden naderen - het meer een relaas van feiten wordt en kritische zin en
interpretatie van de feiten moeilijker worden. Dit is begrijpelijk wanneer men het werk en het beleid van mensen moet
beoordelen die nog in leven zijn. Het is misschien aan te raden
aan degenen die binnen vijftig of honderd jaar een vervolg
breien aan de geschiedenis van het college niet starten bij het
jaartal 2007, hetjaar van de feestelijkheden, maar vijftig jaar
vroeger de geschiedenis aanvatten waardoor de historische
waarheid van de laatste halve eeuw meer geduid kan worden.
Niettemin hoed af voor deze studie van Germain Schoonaert,
die ondanks de moeilijke omstandigheden van zijn slepende
ziekte het boek toch kon afwerken. Het was dan ook spijtig
dat hij in juli 2007 bij de voorstelling van zijn boek door zijn
ziekte niet meer aanwezig kon zijn. [N.B.]

Franz DENYS en Henri VANDENBERGHE, De voorgeschiedenis van het college te Poperinge, 1628-1825. Poperinge:
Archief College Poperinge, deel 111, 2007. - 195 p., ill.
Dit boek vormt als het ware het sluitstuk van een trilogie over
de geschiedenis van het humanioraonderwijs in Poperinge.
Germain Schoonaert beschreef in twee boekdelen de geschiedenis van het Sint-Stanislascollege (1832-2001 ), Franz Denys
en Henri Vandenberghe onderzochten de voorgeschiedenis
van het college van Poperinge (1628-1825). Zij bespreken het
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ontstaan en de evolutie van het
Recolettenklooster ( 1628-1 796 ),
het Latijns Recolettencollege
(1657-1796) en het stadscollege
(1809-1812 en 1814-1825) in Popennge.
De Recoletten, een tak van de
Franciscanen-Min der broeders, vestigden zich in Poperinge in 1628. In
1657 kregen zij de toelating om
onderwijs te verstrekken en zo ontstond de "Latijnse School''. Deze
"'Latijnse School" en de Recoletten
verdwenen uit Poperinge in 1796 met de bezetting van Poperinge door de Franse revolutionairen.
De auteurs -die niet aan hun proefstuk toe zijn - hebben met
dit boek de grote verdienste heel wat nieuwe gegevens over
het onderwijs in Poperinge en omstreken aan te brengen. In
een vlotte stijl bieden de auteurs ons interessante gegevens
over het onderwijs, het collegereglement, de tijdsgeest en de
perikelen van de kloosterlingen in de l 7de en l 8de eeuw, leven
en welzijn van de kerk, rijk en arm in Poperinge. Dit boek
ontsluiert opnieuw een stukje Poperingse geschiedenis. Voorts
behandelen zij de onderwijshervormingen van Maria Theresia en Jozef II, de Franse Bezetting en de Nederlandse periode. Lijsten met de namen van paters, lekenbroeders en
collegeleerlingen, plattegronden van het kloosterterrein verrijken het boek. Leuk is ook dat op p. 180 even de vergeten
figuur van Louis Reyphins (0 1767- + 1838), oud-leerling van
het Recolettencollege, in de schijnwerpers wordt geplaatst.
[N.B.]

Kristof PAPIN (red.), Van Latijnse School tot St.-Janscollege,
350 jaar humaniora te Poperinge ( 1657-2007), Poperinge: St.Janscollege Poperinge, 2007. - 280 p., ill.
In oktober 2007 vierde het Sint-Janscollege 350 jaar humanioraonderwijs
in Poperinge. In het kader van dit
feest publiceerde G. Schoonaert de
geschiedenis van het Sint-Stanislascollege (=nu Sint-Janscollege) in twee
boekdelen en F. Denys en H. Vandenberghe de voorgeschiedenis van het
college. Vele mensen hadden aan deze
puur historische werken geen echte
boodschap. Daarom wilde de directie
nog een bijkomende uitgave, een meer
vulgariserend werk waar de tekst minder belangrijk was, maar
de illustraties des te belangrijker. Het boek "Van Latijnse

School tot St.-Janscollege" onder redactie van Kristof Papin
zag zo het levenslicht.
Het Sint-Janscollege ontstond in september 2001 uit een fusie
van het Sint-Stanislascollege en het Sint-Franciscusinstituut.
Beide scholen komen in dit boekwerk dan ook uitgebreid aan
bod. Ongeveer achtentwintig personen - leerkrachten, oudleerkrachten, oud-leerlingen enz. - zetten zich in om met één
of meerdere bijdragen een aspect van het rijke schoolleven
van beide instituten te belichten.
Het lijvige boek is een heel luxueuze uitgave geworden met
schitterende illustraties. Het boek is een symbiose van een
historisch gedeelte en een fotokijkboek. Naast het historisch
luik belicht men het schoolleven vanuit een aantal invalshoeken met uitdrukkelijke focus op de mensen die de school uiteindelijk bevolkten: leerkrachten en leerlingen komen
uitgebreid aan bod.
In ongeveer 58 bladzijden schetst hoofdredacteur Kristof
Papin de voorgeschiedenis van en de geschiedenis van het
Sint-Stanislascollege. Mileen Versavel behandelt aansluitend
de geschiedenis van het Sint-Franciscusinstituut in een achttal
bladzijden. Daarna komen alle aspecten van het schoolleven
in beide instituten aan bod: de sport, cultuur en vorming,
maatschappelijke bewogenheid en solidariteit, het religieus
leven, het schoolleven doorheen het jaar, de intellectuele vorming, schoolpublicaties doorheen de jaren enz. Hier en daar
halen bekende oud-leerlingen herinneringen aan hun schoolleven op. Elk hoofdstuk van de uitgave wordt voorafgegaan
door een bijpassend citaat van een bekend historisch personage, tegen een kleurrijke achtergrond, wat het boek charmeert. Het boek sluit af met alle leerkrachten van het
Sint-Stanislascollege en zijn voorgangers (1657-2001) en van
het Sint-Franciscusinstituut ( 1959-2001 ).
Kort samengevat: een mooie, verzorgde uitgave met een overvloed aan illustraties. [N.B.]

Noël BOUSSEMAERE, Het muziekleven in het college van
Poperinge 1832-2007. De Sint-Stanislasspeelschaar 1956-2007,
Poperinge, 2007.
Het muziekleven in het college
van Poperinge
1832. 2007

De Sint-Stanislasspeelschaar
1956-2007

In het najaar van 2007 vierde het Poperingse Sint-Janscollege, beter gekend
onder zijn pre-fusie naam Sint-Stanislascollege, zijn 350-jarig bestaan. Dat
gaf aanleiding tot de uitgave van tal
van historische werken waar menig
Vlaams college terecht jaloers op is.
Het 50-jarig bestaan van de Speelschaar, in 1956 opgericht, was de
directe aanleiding om een lijvig en
luxueus uitgegeven boekwerk samen te
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stellen over de geschiedenis van dit korps. Dat dit een kolfje
naar de hand was van spelend lid en bestuurslid van de Speelschaar, Noë! Boussemaere stond in de sterren geschreven. De
auteur slaagt er op een voortreffelijke manier in het muziekleven tot aan de stichting van de Speelschaar te reconstrueren.
Dat is op zich geen gemakkelijke opdracht omdat onze
schoolarchieven eigenlijk maar zeer fragmentarisch bewaard
zijn. De auteur kon terugvallen op een vrij behoorlijk bijgehouden archief vanaf de oprichting van de Speelschaar. Dat
het boek in eerste instantie vooral de oud-muzikanten zal
plezieren is een feit. Maar als werk dat een bijzonder segment
van de Vlaamse harmoniegeschiedenis belicht, namelijk deze
van de rijke traditie van 'collegemu::ieken', zal menig muziekliefhebber plezieren. Oud-muzikanten halen in dit boek herinneringen op van memorabele uitstappen: het jaarlijkse
mardi-gras in Belle, onze vaste fans (moeder en dochter in
panterpakje!) die we hadden bij elke uitstap, de geurige frieten
en een in 'den duuk' gedronken pint na de optochten, de processie van Echternach (die we hielden in Vianden), een liftscène in een Hollands klooster (jammer genoeg wel zonder
Sharon Stone ), maar wel met Martini (shaken, not stirred) en
zakken chips .... Iedere generatie muzikanten heeft zijn eigen
herinneringen aan de mooiste zes jaren uit zijn muziekcarrière. In de tijd dat we nog uren zongen op de bus. Met dit
boek is het Ad Majora nagenoeg bereikt: mooie uitgave, verzorgd, vlot geschreven en schitterend geïllustreerd (in kleur).
Jawel, en dat alles zonder valse noot. [K.P.]

Kroniek

PAUL TRIO
243
2000 jaar geschiedenis van de Westhoek kleurrijk verpakt

In een vorige aflevering van Westhoek waarin we de 18 verschenen nummers van Waar is de Tijd. 2000 jaar de Westhoek
in hun algemeenheid hebben besproken, beloofden we om de
afzonderlijke nummers van naderbij te bekijken. Niet elke dag
immers verschijnt er een, ook al is het een meer populariserende, overzichtsstudie van de regio die door ons tijdschrift
wordt bestudeerd.
In een eerste nummer (Het rijke verleden) duidt, na een voorwoord van de gouverneur van West-Vlaanderen en een ruime
inhoudstafel van wat nog volgen zal, de stadsarchivaris van
Veurne, Jan Van Acker, de grote lijnen aan van de geschiedenis van de Westhoek. We krijgen de voornaamste ontwikkelingsgolven voorgeschoteld, waarbij ook de markantste
gebeurtenissen en figuren staan aangestipt. In dit mooi overzicht konden we enkele kleine onnauwkeurigheden aantreffen
met betrekking tot de geschiedenis van leper. Dat de stad in
de elfde eeuw nauwelijks iets voorstelde (p. 8), is wellicht wat
overdreven, precies omdat de stad al in 1127 Italiaanse handelaars op haar jaarmarkt mocht begroeten. Een zeker belang
kan Ieper al in de tiende eeuw toegedicht worden, zij het dan
eerder onder de vorm van een prestedelijke kern of geconcentreerde bewoning. Zie daarvoor de recente studies van Octaaf
Mus. Bij de verklarende tekst bij de weergave van een miniatuur waarin het beleg van Ieper uit 1383 wordt afgebeeld
(p. 11) is de afloop van de belegering wat te vroeg gedateerd
(zie hierna). De vernietiging van de buitenwijken naar aanleiding van dat beleg mag zeker niet alleen op het conto van de
belegeraars geschreven worden (p. 12). Ook de belegerden zelf
stichtten nog voor de aanvallers toekwamen brand in de buitenwijken om er de hoge gebouwen te doen verdwijnen zodat
die niet als verschansing konden gebruikt worden. Dat de
Zwarte Dood in 1316 toesloeg (p. 11 ), moet een vergissing
zijn. De pest die gans Europa teisterde, moet in deze contreien
in 1349-51 gesitueerd worden. Wel was er in Vlaanderen in
1316 een grote hongersnood. Deze catastrofe die te Ieper veel
slachtoffers maakte werd destijds door de Gentse hoogleraar

244

Hans Van Werveke in beeld gebracht aan de hand van gegevens gedistilleerd uit de stadsrekeningen. Ieperlingen zullen
hier niet graag lezen dat ·hun' chirurgijn Jan Yperman mogelijk ook aan Poperinge kan toegewezen worden (p. 14) (zie
daarom ook het artikel van Kristof Pa pin in een eerder nummer van West/zoek). Er wordt verder beweerd dat Michiel
Veyse uit Veurne de eerste Vlaamse student was die zich in
1444 inschreef aan de befaamde rechtsuniversiteit van
Orléans. Deze uitspraak is niet (langer) aan te houden. Zelf
hebben we ooit in een onderzoek naar Ieperse universiteitsstudenten een Anceel Boutelgier gerepertorieerd, die al in
1403 een opleiding aan deze befaamde rechtsfaculteit achter
de rug had. Maar deze details doen niets af aan het rake
overzicht dat hier van de streekgeschiedenis wordt geschetst,
een moeilijke karwei trouwens die weinigen zouden aandurven. Hierna overlopen de 17 andere opeenvolgende thematische nummers. Zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit
van al deze bijdragen, proberen we hier en daar, misschien
wat lukraak en vooral gefocust op Ieper en de middeleeuwen,
enkele uitschuivers recht te zetten. Missen is menselijk en wie
zonder zonde is werpe de eerste steen. De auteurs zullen het
hopelijk ons niet ten kwade duiden. Het is juist de verdienste
geweest van de diverse schrijvers en redacteurs om telkens in
een notendop twintig eeuwen geschiedenis samen te vatten
waarbij met succes gestreefd werd naar een ruime toegankelijkheid en een verfrissende lay-out.
2. Verkeer en vervoer door Johan Beun;
Het reizen in de middeleeuwen wordt er wel wat onderschat,
wanneer de auteur schrijft dat weinig mensen op reis durfden
gaan (p. 37).
3. Zielenherders door Harry Van Royen;
De eerste minderbroeders in onze gewesten waren die van
Ieper, die er ten laatste in 1249 een klooster oprichtten. Franciscanen pas zien toekomen in deze regio in de vijftiende eeuw
(p. 65), is dus veel te laat. Dat in deze bijdrage ook begijnen
en cisterciënzers de revue passeren, had moeten vermeden
worden. Deze respectieve semi-religieuzen en kloosterlingen
waren zelden of nooit actief binnen het domein van de zielzorg. Liever hadden we wat meer informatie gezien over de
rol die pastoors en de kerkelijke overheid vervulden ten aanzien van de grote uitdagingen van de negentiende en twintigste eeuw (secularisatie, armoede, kapitalisme en socialisme,
enz.), al zou men kunnen aanvoeren dat die niet strikt iets met
zielzorg te maken heeft.
4. Hui::en en kastelen door Sarah Willems;
Veel informatie uit archeologische vondsten reikt de auteur
niet aan, al moet gezegd dat de vernietiging van bovengrondse
sporen door de Eerste Wereldoorlog alsook het gebrek aan

gedegen archeologisch onderzoek in de laatste decennia het
schrijven van een dergelijke bijdrage niet hebben vereenvoudigd. De bevindingen van het in 1981 voortreffelijke onderzoek naar houten huizen in middeleeuws Ieper door Hugo
Constandt waren hier zeker op hun plaats geweest.
5. Leute en ple::.ier door Jef Ameeuw;
Dat het bestaan van de Ieperse schuttersgilde zou teruggaan
tot het jaar 1302, een datum die ook al door deze van Veurne
wordt geclaimd, (p. l 07), is een hardnekkig overblijfsel van
de mythe rond 1302 die vooral in de loop van de negentiende
eeuw vorm kreeg. Nochtans heeft de vroegere stadsarchivaris
van Ieper, Emile De Sagher, nog voor WO I al op een overtuigende wijze aangetoond dat dit niet met de werkelijkheid
strookt. Zijn artikel werd trouwens opgenomen in de bundel
Prisma van de Geschiedenis van Ieper uit 1974. Beweren dat
alle rangen en standen in dergelijke schuttersverenigingen
vertegenwoordigd waren (p. 108) is pertinent onjuist. Het
waren, zeker in de middeleeuwen, net zoals de rederijkersgilden corporaties waar vooral de betere middenklasse en de
hoge burgerij het lidmaatschap opvulden. De rederijkersgilden ziet de auteur pas in de zestiende eeuw opkomen (p. 109),
terwijl ze nochtans na een aanloop in de late veertiende eeuw
gedurende de vijftiende eeuw overal als paddenstoelen uit de
grond rezen. In deze bijdrage diende de opkomst van radio
en televisie een plaats te hebben.
6. Leraars en leerlingen door Robert Barbry;
Het omschrijven van de abdij van Voormezele als een belangrijke onderwijsinstelling (p. 133 ), is voor ons een stap te ver.
Dergelijke onderwijsfunctie paste ook niet bij een kleinschalig regulier kapittel zoals niet alleen Voormezele maar ook
Zonnebeke, Lo, en Eversam waren. Vragen kunnen ook
gesteld worden bij de uitspraak dat wevers in Ieper tot de
topklasse behoorden (p. 134 ), tenzij men onder deze beroepsklasse en dan nog alleen in bepaalde perioden de kleine groep
van meester wevers beter bekend als drapiers zou bedoelen.
Buiten een enkele beknopte vermelding (p. 133) valt het hoger
onderwijs mijn inziens hier te veel uit de boot. Nochtans heeft
het universitaire onderwijs dat buiten de regio moest gevolgd
worden een zeer grote aantrekkingskracht op de jeugd van de
Westhoek uitgeoefend met grote gevolgen voor alle aspecten
van het maatschappelijk bestel. Ook met de zinsnede dat op
het einde van de middeleeuwen de Westhoek beter geschoold
was dan elders hebben we het moeilijk. Daar willen we nog
wel eens de cijfers van zien. De verstedelijkte Nederlanden
over het algemeen hadden in vergelijking met de rest van
Europa in die periode een hogere scholingsgraad maar of de
Westhoek binnen die context aan de kop stond moeten we
betwijfelen temeer de regio al economisch op haar retour was.
De bijdrage is teveel gefocust op wat we kunnen noemen de
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traditionele instellingsgeschiedenis met andere woorden op
de organisatie van het onderwijs en minder op diegenen die
het onderwijs gaven en ondergingen, terwijl ook de brede
maatschappelijke impact van het onderwijs (bv. carrièreuitbouw, sociale promotie, groeiende bureaucratie, verschriftelijking, etc.) minder tot haar recht komt.
7. Bestuurders en bestuurden door Jan van Acker;
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8. Kunstenaars door Sarah Willems;
In dit nummer was enige aandacht voor de Van Maelbeketriptiek, die Jan van Eyck ca. 1445 voor de Ieperse Sint-Maartenskerk bestelde, zeker niet misplaatst. In die zin had het
overwicht van negentiende-eeuwse Ieperse schilders wat kunnen afgezwakt worden. Vermeldingen van middeleeuwse
beeldhouwkunst zijn in deze bijdrage nauwelijks te bespeuren.
9. Armen en :;ieken door Sigrid Dehaeck;
10. Oorlogen door Bernard Schotte;
11. Nijverheid door Harry van Royen en Chris Vandewalle:
Op p. 252 wordt gewezen op de mogelijkheid om tijdens de
middeleeuwen goedkoper te produceren door te gaan werken
buiten de Ieperse stadsmuren. De juridische bevoegdheid van
de schepenen en dus ook de controle op de stedelijke nijverheid strekte zich echter uit over gans het schependom wat veel
verder ging dan de eigenlijke stadsomwalling. Bovendien kregen de Ieperlingen, zeker in de late middeleeuwen, allerlei
privileges waardoor het ook in een zone buiten de stedelijke
jurisdictie (banmijl) verboden was om in concurrentie te treden met het alom vermaarde Ieperse laken.
12. Misdaad en straf door Rik Opsommer m.m.v. Jan Van
Acker;
We hopen dat niemand het ons kwalijk neemt als we zeggen
dat dit nummer ons het meest kon bekoren zowel vanwege de
gelijknamige behandeling van de diverse perioden als door de
treffende weergave van de grote ontwikkelingslijnen telkens
doorspekt met nuttige en sappige voorbeelden.
13. De Eerste Wereldoorlog door Dominiek Dendooven;
Helemaal niet middeleeuws maar toch altijd weer pakkend
als men de foto's daarover ziet. De foto op. p. 304 van de
Ieperse fotograaf Robert Antony, waarbij twee gesneuvelden
haast in close-up worden getoond, biedt een treffend beeld
van de wrede oorlog en het schier oneindig menselijk leed
waarmee de Westhoek werd geconfronteerd. Niet gemakkelijk ook om hier nog maar weinig getoond beeldmateriaal in
te lassen.

14. Handel door Harry van Royen en Chris Vandewalle;
15. De gelovigen door Jonas Tanghe en Jan Van Acker;
16. Boeren en vissers door Willem Lanszweert en Hannah Pector;
De bewering "ook in gevaarlijke tijden, toen de Noormannen
rond het jaar 1000 hun invallen deden" (p. 372), is toch wel
wat onprecies omdat de lange golf van invallen al lang over
haar hoogtepunt heen was. De vroegste dateren zelf al uit het
einde van de achtste eeuw. Wat verder lezen we nog dat "in de
elfde en twaalfde eeuw speelde de Abdij Ten Duinen in Koksijde hierbij een belangrijke rol." (p. 372). Dit moet gecorrigeerd worden aangezien de abdij pas strikt genomen in 1128
(en met enige speelruimte al kort na 1107) werd opgericht. De
massale bossenkap die hier gesitueerd wordt in de dertiende
en veertiende eeuw is zeker voor die laatste eeuw niet juist,
omdat de opname van woeste gronden (bossen, heiden, schorren) al op het einde van de dertiende eeuw ten einde liep (375).
Eind tiende tot en met de eerste helft van de dertiende eeuw
is een betere aanduiding voor deze massale ontginningsbeweging in onze gewesten. Op diezelfde bladzijde lezen we dat
tegen de veertiende eeuw hier ten lande overgeschakeld werd
naar Engelse wol om te voldoen aan de massale vraag van
Vlaams laken. Al circa 1100 zien we echter die verschuiving
om vanaf de twaalfde-dertiende eeuw, wanneer de Ieperse
lakenproductie op haar hoogtepunt stond, nog bijna uitsluitend Engelse wol te gebruiken.

1 P. TRIO en W.
SIMONS. 'Achtergronden bij het ontstaan van de
tuindagprocessie:
bronnen en situering',
in Ieper Tuindag.
Zesde Eeuwfeest. Een
bundel historische
opstellen, Ieper. 1983.
p. 107-128.

17. Stoeten en processies door Jef Ameeuw;
Deze bijdrage lijkt ons iets te anekdotisch opgevat waardoor
een duidelijk zicht op de grote ontwikkelingen en veranderingen wat verloren gaat. Over het ontstaan van de Tuindagprocessie (p. 396-7) lezen we hier dat het beleg van Ieper begon
op 8 juni 1383 om een maand later te eindigen op 8 augustus
toen de belegeraars afdropen. Hierop zouden volgens de
auteur de feestelijkheden onmiddellijk zijn ingezet. Aan
0. L. V. 'van de vesten' schreef men de miraculeuze redding toe
en daarom trokken de Ieperlingen die achtste augustus nog
met haar beeltenis de wallen van de stad rond, tevens met de
belofte om dit ieder jaar te herhalen. Op die manier groeide
8 augustus uit tot de religieuze en profane gebeurtenis van het
jaar waarbij de Tuindagprocessie het hoogtepunt van de feestelijkheden vormde. In 1523 verschoof men het gebeuren naar
de eerste zondag van augustus. De meeste van deze hier verhaalde gegevens zijn echter in strijd met onze bevindingen die
we al in 1983 publiceerden. 1 Het beleg nam immers een aanvang op 10 juni en eindigde pas op 10 augustus. 8 augustus
was evenwel de dag waarop zich de laatste ultieme poging van
de Gentenaars en Engelsen voltrok om de stad in te nemen.
Het was dus de laatste mislukte aanval die later in herinnering
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werd gebracht. Uit ander onderzoek blijkt dat de stedelijke
overheid pas het jaar erop de beslissing nam om uit dank voor
deze wonderbaarlijke redding ieder jaar een 'generale processie" ter ere van de redster de Maagd Maria te laten uitgaan.
Van spontane volksdevotie reppen de documenten (archivalische en narratieve bronnen) met geen woord. Dat de processie onder andere in de zeventiende eeuw rond de stad ging,
leidt de auteur af uit een tekening van Guillaume du Tielt uit
het begin van die eeuw (p.397 met afbeelding). Met de tekening poogde deze Ieperse graveur alleen de wonderbare redding van de stad en haar verdediging door O.L.V. van Tuine
in 1383 te visualiseren; geenszins duidt de gravure op het reële
af te leggen parcours van de processie. Trouwens voor enkele
jaren in de vijftiende eeuw kennen we min of meer de te volgen route dank zij twee processieordonnanties. Daarin komen
alleen straatnamen in de binnenstad voor. De auteur maakt
hier ook de vergissing door de verering van O.L.Vrouw van
de Vesten (zie afbeelding van een promotiefolder voor de viering van de octaaf uit 1945 op p. 396) gelijk te stellen aan die
van O.L.V. van Tuine. Deze eerste verering was in het Ancien
Regime verbonden met de jezuïeten en nadien na hun afschaffing gelieerd aan de Sint-Niklaaskerk. Ze stond dus volkomen
los van de O.L.V. van Tuine verering die eerst bij de Minderbroeders onderdak kreeg om nadien naar de Sint-Maartenskerk te verhuizen. Met betrekking tot de verering van het
Heilig Bloed te Voormezele haalt de auteur aan dat in 1580
een echte volksverering ontstond, na de onlusten met de geuzen. Op wat dit gegeven gebaseerd is, blijft mij totaal onbekend. De studie van Lambrecht die gedetailleerd de woelige
periode van de reformatie behandelt, rept er met geen woord
over. 2 Het zou trouwens ook moeilijk kunnen want van juli
1578 tot april 1584 was de streek in handen van de Gents
gezinde Calvinisten. Op p. 402 wordt de komst van Willibrordus in de zevende eeuw gesitueerd, terwijl dat de achtste eeuw
moet zijn. Hij stierf pas in 739. Nog enige rechtzetting omtrent
het kattensmijten te Ieper dat hier als gebruik naar de twaalfde
eeuw wordt gekatapulteerd (p. 406). Toch is de oudste vermelding van dit stukje folklore pas uit 142 L meer bepaald in de
Ieperse stadsrekeningen. De zogenaamde 'herkomst' van deze
zeker niet door Gaia geapprecieerde stadsfolklore uit 'de duistere tijden van de druïden' is dan ook verre van zeker.
J. LAMBRECHT.
"De geuzenstormen
rond de proostdij
Voormezele
(1566-1584 )". Studies
over de kerkelijke en
kunstgeschiedenis van
West-Vlaanderen
opgedragen aan
Z.E.H. Michiel
English. Brugge. 1952.
229-248.
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Deel 2. Historische banden tussen het Westland en het
Land van Bornem in de eerste helft van de 14de eeuw

FILIP HOOGHE
3

Dit artikel is het tweede deel over Robrecht van Kassei, waarvan het eerste deel verscheen in Westhoek, 2008, nr. 3-4 onder
de titel: 'Robrecht van Kassei, Vlaams edelman tussen feodale
trouw en rebellie in de eerste helft van de 14cte eeuw'.

1. Situering en begren::.ing van het Land van Bornem

Om de banden van Robrecht van Kassei met het Land van
Bornem in het uiterste oosten van het graafschap Vlaanderen
te begrijpen, is het noodzakelijk om kort even deze heerlijkheid te situeren.

N

+•
Situering van de heerlijkheid Bornem in het oosten
van het graafschap Vlaanderen in de 11 de eeuw.
(kaart F. Van den Broeck del.)

.,....

4

Het ontstaan van het Land van Bornem als territoriale en
later juridische omschrijving (kasselrij) hangt nauw samen
met het ontstaan van het burggraafschap Gent en de oostwaartse drang van de graven van Vlaanderen in de 1oe en 11 e
eeuw. Het Land van Bornem moet als aparte heerlijkheid deeluitmakend van het burggraafschap Gent waarschijnlijk dus
niet eerder ontstaan zijn dan in de 11 e eeuw. Het Land van
Bornem was aanvankelijk niets anders dan het domein dat
afhing van het castrum of de burcht van Bornem, een allodium dat een onderdeel vormde van de uitgestrekte bezittingen van de burggraven van Gent. Samen met het Land van
Dendermonde werd het waarschijnlijk in de 11 e eeuw als
bruggenhoofd in pagus bracbatensis (Brabantgouw) opgericht
om de Schelde te bewaken en te verdedigen. 1
Volgens L. Vanderkindere omvatte het Land van Bornem
volgende localiteiten: Bornhem, Hingene, Natten Haesdonck,
Wintham, Eyckesvliet, Leupeghem en Baesrode-SainteMarie.2 In 1315 beschrijft men in een charter het Land van
Bornem als volgt: Ende es te 1retene dat Vlaenderen toe/werd
tusschen Berdonck ende de Rupenne, Eykevliet ende de Scelde
ende dit heet et dlant van Bornheem. 3 In een document uit
1331 aangaande een onderzoek ingesteld door kastelein
Wouter van der Hasselt met betrekking tot de afhankelijkheid
van Hingene en de samenhorigheid met het graafschap
Vlaanderen wordt door de mannen ende schepenen ende die
goede lieden ghemeenlike van den lande van Bornem verklaard
dat dlant van Bornem gheleghen tusschen Rupen ende Berdonc,
Eikervliete ende der Schelde, leghet binnen den tenementen van
Vlaendren.
Meteen hebben we de juiste begrenzing zoals men ze in de 14cte
eeuw zag: het Land van Bornem strekte zich uit tussen de
Rupel en Beerdonk (dus zonder Weert!), en tussen Eikevliet
en de Schelde. 4 In het denombrement van 1634 ingediend
door baron Pedro II Coloma omvat het Land en de kasselrij
Bornem volgende gebieden: het grondgebied en het dorp Bornem, de heerlijkheden Hingene en Haasdonk met Eike en
Wintam en de heerlijkheden Mariekerke en Opdorp, met al
hun aan- en afhankelijkheden. Het Land van Bornem was als
een eiland omringd door de rivieren Schelde en Rupel en
begint vanaf de gracht tussen Mariekerke en Sint-Amands,
waar men aan de oever van de Schelde de toren van Baasrode
recht voor zich zag, daarna de twee rivieren volgend tot
Eikevliet, overstromend in de Rupel. Enkel Weert was afgescheiden door de Oude Dijk. De grens tussen Eikevliet en de
voornoemde gracht liep langs de dorpen Puurs met de
Koningsbeek, Oppuurs en Sint-Amands. De heerlijkheid
Opdorp was ervan afgescheiden en was omringd door SintAmands, Malderen en Buggenhout. 5

1 Een meer uitgebreide beschrijving
van het ontstaan en de
evolutie van het Land
van Bornem is terug
te vinden in onze studie over het kasteel
van Bornem.
Cf. HOOGHE.
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Buggenhout.» Cf.
BORNEM. Kasteelarchief, Série 2, Carton
1, Liasse 2, 1634, fol.
1V0 •
6 VERBESSELT, Het
parochie1l'e::en in Brabant. X. 21.
7
ID" 14-15.
8 HOOGHE. PEELMAN. en ROCHTUS,
Geschiedenis \'an de
Steenovens van SintAmands. 44-59.
9
GENT. R.A" Oorkonden der Graven
van Vlaanderen.
Fonds Gaillard. nr.
697.

Naast het aaneengesloten gebied van Bornem, Luipegem,
Hingene, Nattenhaasdonk, Wintham, Eikevliet en Mariekerke, behoorde ook de heerlijkheid Opdorp tot het Land van
Bornem. De heerlijkheid Opdorp, ingesloten door de dorpen
Buggenhout, Malderen en Sint-Amands, was er alleen een
atbankelijkheid van, maar was voor de rest net als SintAmands een zelfstandige vrijheerlijkheid. Opdorp was oorspronkelijk zeker Brabants, want parochiaal behoorde het
onder Malderen onder het aartsdiaconaat Brabant-Brussel. 6
Dat de heren van Grimbergen, later de Berthouts nog in 1227,
1236, 1238, 1240 gedeeltelijk, en vanaf 1292 de gehele tienden
te Opdorp bezaten, toont aan dat dit gebied oorspronkelijk
deel heeft uitgemaakt van het Land van Grimbergen. 7 Bij de
vorming van de landen van Dendermonde en Bornem in de
11 de eeuw, werd Opdorp uit Brabant gelicht en toegevoegd
aan het Land van Bornem, toebehorend aan de burggraven
van Gent. 8

2. Robrecht van Bethune gebruikte Bornem als
schadeloos.1·telling

Uit meerdere historische bronnen kan afgeleid worden dat
Robrecht van Bethune, de vader van Robrecht van Kassei,
reeds een belangrijke band had met zijn kasteel en het Land
van Bornem. Robrecht van Bethune, oudste zoon van Gwijde
van Dampierre, voogd van Atrecht, verklaarde op 19 maart
1299 dat hij aan ridder Geraard de Moor 1.000 lb. Vl. had
toegestaan, ter compensatie van de schade begaan op zijn
eigendommen door de Franse koning. Deze 1.000 lb. Vl. werden bezet op het kasteel van Rupelmonde, alsook op de tolgelden erbijhorend. Maar aangezien dat graaf Gwijde, zijn
heer en vader, het kasteel van Rupelmonde nog in bezit had
en er de tolgelden hief, wees Robrecht van Bethune aan
Geraard de Moor de 1.000 lb. Vl. dan maar toe op zijn Land
van Dendermonde en atbankelijkheden. Als de inkomsten
hiervan ontoereikend zouden zijn, gaf Robrecht de toelating
om de rest in te zamelen in het aangrenzende Land van Bornem. Deze toewijzingen werden door Robrecht van Bethune
vastgelegd, voor de ganse duur van het leven van zijn vader.
Wanneer deze zou komen te sterven, zou de oorspronkelijke
toewijzing terug gangbaar worden en zouden de Landen van
Dendermonde en Bornem vanaf dat ogenblik terug vrijgesteld zijn van deze bijdrage. Tot slot werd opgemerkt dat
ondanks de toewijzing gedaan aan Gerard de Moor op het
Land van Bornem, de rechten van Willem van Mortagne, heer
van Dossemer, zouden gehandhaafd blijven. 9 Voornoemde
Geraard de Moor speelde in de naweeën van de FransVlaamse oorlog een belangrijke rol als diplomaat. Hij was
tevens ook heer van Wessegem en een gereputeerd ridder. Hij
maakte deel uit van de Vlaamse delegatie die op 23 september
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Het Land van Dendermonde en het Land van Bornem ontstonden in de 11 de eeuw door de
oostwaartse drang van de graven van Vlaanderen. Deze gebieden ontstonden langs beide oevers
van de Schelde tussen het graafschap Gent en het Land van Aalst enerzijds, en het graafschap
Ukkel anderzijds.
(Cf. LINDEMANS, Het oude Land van Dendermonde, 21 +eigen aanpassingen)
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De kasselrij of baronie van Bornem door A. Sanderus ( 1641 ), uitgegeven in 1665 door Joan
Blaeu. Het zuiden is hierbij aan de bovenkant.
(Cf. JOAN BLAEU. Belgica Regia & Belgica Foederata: de Lage Landen, 156, nr. 42)

1304 vredesonderhandelingen startte met de Franse koning
Filips de Schone. 10 Ook Willem van Mortagne nam als trouwe
bondgenoot van de Dampierres deel aan de onderhandelingen. 11 Hij was een Vlaams edelman die samen met graaf
Gwijde van Dampierre drie jaar gevangen had gezeten in
Frankrijk. Op 16 augustus 1302 bracht hij samen met de
graaf van Savoie een bezoek aan Filips van Chieti, die het
beleg van Doornik leidde. Hij wenste onderhandelingen met
de Franse koning aan te knopen, doch de koning wilde eerst
dat het beleg werd opgeheven. 12

10 VERBRUGGEN
en FALTER, 1302.
Opstand in Vlaanderen, 233-234.
Il ID., 233.
12 ID., 1302. Opstand
in Vlaanderen, 198.
13 VAN UYTVEN,
Geschiedenis van
Brabant van het hertogdom tot heden.
107.
14 PRIMS. Geschiedenis van A11t1rerpe11. II.
22-23.
15 Leeuwergem =dorp
deeluitmakend van de
gemeente Zottegem,
provincie Oost-Vlaanderen.
16 DELFOS. Het
avontuur 1·an de Liebaard.1·, 332, nr. 119121.
17 LIER. Privé-archief
Prof. dr. Jules Mees,
Geschiedenis van Bornem. Onuitgegeven
Studie. 25.
18 VERBRUGGEN
en FALTER, 1302.
Opstand i11 Vlaanderen, 151.

Rond deze periode van Frans-Vlaamse oorlog, bevonden de
inwoners van het Land van Bornem zich in een benarde positie. Ze grensden immers vlak aan het hertogdom Brabant.
Hertog Jan II steunde vanaf 1299 niet langer de Vlaamse
graaf tegen diens Franse leenheer. Zijn Fransgezinde oom
Godevaart en een aantal van diens aanhangers vochten en
sneuvelden zelfs in 1302 te Kortrijk tegen de Vlamingen aan
de kant van de Fransen. 13 Bovendien had de bisschop van
Luik Hugo van Chàlons aan de Brabantse hertog beloofd om
de heerlijkheid Mechelen voor drie geslachten lang af te
staan, mits steun van de hertog tegen zijn oproerige steden,
welke steden zich verbonden hadden met Jan van Namen en
met het huis van Vlaanderen. Dit alles had hertog Jan II ervan
weerhouden de Vlamingen bij te springen in 1302. De dood
van Godevaart van Brabant en de overwinning van de Vlamingen veranderde de situatie. Hij sloot zich aan bij Willem
van Gulik en Gwijde van Namen, de overwinnaars van Kortrijk, tegen hun familievijand, Jan van Avesnes, graaf van
Henegouwen en Holland. 14

3. Gijselbreclzt van Leeu1\'erge111 als lokale potentaat in
Bornem

Onder de liebaardse edellieden die op de slag van Kortrijk
( 1302) aanwezig waren, treffen wij Gijselbrecht van Leeuwergem 15 aan, samen met vermoedelijk zijn familieleden Robert
en Zeger van Leeuwergem. 16 Volgens prof. J. Mees, in zijn
onuitgegeven studie "De Geschiedenis van Bornem", is het niet
uitgesloten dat meerdere inwoners van Bornem deelgenomen
hebben aan de slag bij Kortrijk in 1302. Bij de bevelhebbers
van het Vlaamse leger op de Groeningekouter vermeldde J.
Mees o.m. Gijselbrecht van Leeuwergem, als kastelein van
Bornem en heer van Barelsteyn. 17 Zeker is dat Robrecht van
Leeuwergem een van de aanvoerders aan Vlaamse kant
was. 18
Intussen woelde het in het vo01jaar van 1303 ook in Mechelen
tussen het "gemene volk" en de "goede lieden". De "goede
lieden" van Mechelen trokken uit de stad en gingen hun
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Oudste schepenzegel van Bornem met het kasteel uit 1303.
(Cf. LAURENT, Het cartularium en het oorkondenboek van de abdij
van Affligem, L cart. !, nr. 4627, 480)

beklag doen bij de Brabantse hertog. De Mechelaars sloten
de stadspoorten en hertog Jan II riep de Brabantse wapengilden op om met hem tegen Mechelen op te trekken. Mechelen
werd zelfs rond 5 april 1303 belegerd. De hertog koos er echter voor om Mechelen economisch te isoleren door een blokkade van de vaarwegen (Zenne, Dijle en Schelde). De
Mechelaars bouwden een sterke vloot en wilden de Dijle afvaren om Antwerpen aan te doen, waar zout en vis werden achtergehouden. De hertog legde zijn schepen te wacht aan de
monding van de Rupel, waar de Mechelaars moesten uitlopen. Kort na 26 mei 1303 trokken de Mechelaars met hun
vloot er bij nacht op uit. Even boven Rupelmonde stootten
zij op de schepen van de hertog en het kwam tot een ware
zeeslag. De Antwerpse vloot kwam de hertog te hulp. Heel
wat Mechelaars sneuvelden of werden gevangen gezet. Op 30
juni 1303 onderwierpen de Mechelaars zich aan de Brabantse
hertog en steden. 19
In het kader van voornoemd conflict met Mechelen, werd ook
Bornem rechtstreeks betrokken. Laureins Janssone, Goswijn
Brien, Peeter Inghel, Jan de Scrivere, Hendrik Maghelem en
Jan vanden Eetvelde, leenmannen van de graaf van Vlaanderen in het Land van Bornem, verklaarden op 26 juli 1303 dat
Wouter van Capelle, edelknaap van de hertog van Brabant,
en Abraham van Wildebrouc naar Hingene waren gekomen,
waar zij naast het kerkhof een ontmoeting hadden met Gijselbrecht van Leeuwergem, stadthouder van den heere grave
van Vlaenderen int lant rnn Bornhem. De Brabantse gezanten
vroegen voornoemde Gijselbrecht, om te bekomen dat de hertog enige schepen mocht leggen op ons heers graFen stroom
rnn Vlaenderen op de Rupel tussen het Wiel en Eikevliet tegen
die van Mechelen, om ze te bestrijden en ze te hinderen in hun
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hoedanigheid van vijanden van de hertog. Dit was een volle,
onbewimpelde erkenning van 's graven recht op de Scheldestroom. Zij hadden dit eertijds reeds gevraagd en dan had
Gijselbrecht beloofd hen te antwoorden hierover. Heer Gijselbrecht zei dat hij naar Gent was geweest om deze zaak voor
te leggen aan graaf Gwijde van Namen, die op dat ogenblik
regent en gouverneur van Vlaanderen was. De toestemming
werd door de grafelijke regent verleend in een brief, die te
Hingene door Gijselbrecht werd getoond aan de Brabanders.
De graaf van Namen ging op hun vraag in op voorwaarde
dat er geen enkele schade zou berokkend worden aan de inwoners van het land van Vlaanderen, noch te water noch te land.
Dit werd beloofd door Wouter van Kets, Everdei Wilmaer en
Willem van Liere in aanwezigheid van de voornoemde leenmannen als getuigen. 20 Nu blijkt dat er een schip geladen met
graan voer van Antwerpen op de Rupel en door de Brabantse
troepen op hun versterkte schepen tegengehouden werden.
De hertogelijke lieden namen het graan in beslag, lieten het
uit het schip laden en verdeelden het onder elkaar, in de overtuiging dat dit graan bestemd was voor de vijanden van de
hertog in Mechelen. De berooide lieden van het schip kwamen hierover klagen bij heer Gijselbrecht van Leeuwergem,
baljuw van Bornem. Daarop stuurde deze Goswijn Brien en
Jan de Scrivere naar shertogs lieden om het graan aan de
rechtmatige eigenaars te restitueren aan sgraeven lieden van
Vlaenderen. Volgende lieden werden schadeloos gesteld: Hendrick den Brimere, Willem Wegge, Michiel van der Beke,
Papine ver Marienzone, Janne van der Mose en Gillekinde de
Brede. Wanneer de hertog de inwoners van Mechelen bedwongen had, beval heer Gijselbrecht van Leeuwergem aan de
leenmannen die van voorzeide zaken getuige waren geweest
om dit te onthouden en in brieven te bezegelen. 21
Uit voorgaand relaas blijkt dat Gijselbrecht van Leeuwergem
als één van de winnaars van 1302 het in de periode vlak erna
in het Land van Bornem voor het zeggen had. Gijselbrecht
van Leeuwergem was in 1306 alleszins zowel ontvanger als
baljuw van Bornem, zoals blijkt uit de baljuwsrekening van
datzelfde jaar. Hij had dat jaar 130 lb. 9 s. 7 d. voor renten en
cijnzen ontvangen en 109 lb. 12 d. als baljuw. 22 Daarnaast
hield hij ook in 1306 het schoutheetdom van Rupelmonde te
leen. 23 De stipulaties uit het verdrag van Athis-sur-Orge
( 1305) waarbij bepaald werd dat de leliaards mochten terugkeren, dat ze vergoed mochten worden voor de opgelopen
schade en dat ze vrijgesteld waren van betaling van de opgelegde boetes, liet zich ook voelen in Bornem. Waarschijnlijk
door de druk van de boetes stond de rekening van Gijselbrecht in 1307 voor 216 lb. 13 s. 7 d. in min. 24 In 1308 diende
Daneel van Savelberghe klacht in ten laste van heer Gijselbrecht van Leeuwergem, omdat hij hem gevangen hield te
Bornem. omdat hij schepen van de koning (leliaard) was
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geweest. 25 Dit is op zich niet bevreemdend, daar dit gesitueerd
kan worden in een periode van terugkeer en rehabilitatie van
de koningsgezinde Vlamingen. Het is dan ook niet bevreemdend dat in 1308 enkel vermeld wordt dat Gijselbrecht nog
rekening moest geven van de inkomsten van Bornem. 26 Dat
Gijselbrecht van Leeuwergem een vertrouweling van graaf
Robrecht van Bethune was, blijkt uit het feit dat hij op 26 mei
1308 samen met Willem van de Dender (Gil/ion de Ie Tenre)
een schattingsverslag of akte-prijzing opmaakte van het Land
van Dendermonde op vraag van Willem van Vlaanderen en
zijn broer Robrecht van Bethune.27

4. Schenking van Bo mem door graal Rob recht van Bethune aan
::.ijn ::.0011 Rohrecht va11 Kassei

In het kasteelarchief is in een kopie uit 1672 volgende akte te
vinden. Op 17 augustus 1310 werd een akte uitgevaardigd
door Robrecht van Vlaanderen, heer van Alluyes en Montmirail in Perche, Jan van Vlaanderen, graaf van Namen en
Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen. Robrecht van
Bethune was met een groot leger gelegerd te Chierepont aan
de ene kant van de rivier en daar werd een compromis gesloten. Daar zei Robrecht van Kassei dat de landen van Aalst,
Geraardsbergen, de Vier Ambachten en het Land van Bornem en aanhorigheden zonder discussie toebehoorden aan de
graaf van Vlaanderen. 28
Dat Robrecht van Kassei steeds aandacht heeft gehad voor
Rijks-Vlaanderen, in het bijzonder voor het kasteel en Land
van Bornem, hebben we reeds vastgesteld. Reeds in juni 1306
verbleef hij samen met zijn vader Robrecht van Bethune te
Aalst. 29 Vlak vóór 14 januari 1314 schonk Robrecht van
Bethune het kasteel en de heerlijkheid van Bornem ten
geschenke a Rohiert notre amé fit, dus aan zijn jongere zoon
Robrecht van Vlaanderen, de latere Robrecht van Kassei. 30
Dit valt af te leiden uit een oorkonde van 14 januari 1314
waarin Robrecht van Bethune ook alle aanhorigheden schonk
zoals renten, inkomsten, werken, schuldvorderingen en belastingen die in hun tijd en ten tijde van de voorgaande heren van
Bornem werden verzameld. Hierin verwijst hij naar de schenkingsoorkonde van Bornem. 31 Wat later schonk de graaf aan
Robrecht van Kassei op 2 oktober 1315 nog andere landgoe25
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deren en heerlijkheden in Vlaanderen en elders, die voortkwamen van Jan van Namen, dit in aftrekking van de 7.000 lb.
jaarlijkse landrente, die hem waren toegewezen. 32 Waarschijnlijk naar aanleiding van de schenking van het kasteel en het
Land van Bornem aan Robrecht van Kassei, werd in 1315
voor graaf Robrecht van Bethune een leenrol opgemaakt met
een opsomming van alle oude grafelijke lenen in het Land van
Waas en van alle nieuwe lenen die tot het grafelijke domein
waren gekomen door koop van de burggraaf van Gent. Deze
laatstgenoemde nieuwe lenen behoorden tot het leenhof van
het Land van Bornem. 33 Specifiek ging het om lenen behorend
tot de vierscharen van Melsele, Vrasene, Sint-Gillis, Lokeren,
Waasmunster, Elversele, Tielrode en Haasdonk (Havixdonc). 34
Één van de belangrijkste grafelijke leenmannen in Haasdonk
was niet toevallig Gijselbrecht van Leeuwergem, de kastelein,
baljuw en ontvanger van het kasteel en Land van Bornem, die
40 bunder in leen had van graaf Robrecht van Bethune. Hij
diende hiervoor één paard ter waarde van 100 s. ter beschikking te stellen van de graaf. Zelf had Gijselbrecht van dit leen
24 bunder in eigen handen met leenmannen en laten. 35

5. Robrecht van Kassei laat ::.ijn macht gelden in Bornem

Het heeft er alle schijn naar dat Robrecht wel vaker residentie
had in het kasteel van Bornem dan zijn grafelijke voorgangers. J. Mees stelde vast dat Robrecht in 1314 aanwezig was
op een plechtige rechtszitting gehouden in de zaal van depriorij van Bornem, waarop Gijselbrecht van Leeuwergem werd
veroordeeld. Laatstgenoemde had het hof van Barelsteyn met
enige andere lenen te Bornem aangekocht en trachtte zijn
nieuwe bezittingen tot een heerlijkheid met eigen rechtsgebied
te verheffen. Hij hield zijn vierschaar, vonniste de overtredingen en sprak grote en kleine boeten uit. Zijn annexeringsplannen werden door het vonnis van heer Robrecht in 1314 teniet
gedaan. 36 In het kasteelarchief van Bornem is een kopie
bewaard van 1672 van een akte van 12 januari 1316 uit het
register van de charters van Vlaanderen waarin sprake is van
een wissel door de Sint-Baafsabdij van de Grote en de Kleine
Weert nabij Bornem aan heer Robrecht van Kassei, in ruil
voor een zekere rente. 37 Hoogstwaarschijnlijk maakte hij hier
misbruik van zijn macht om deze moerasgronden van de abdij
op de linkeroever van de Schelde in te palmen en zo zijn latere
uitbreidingsplannen te verwezenlijken.

6. Beschrijving van het Land van Bornem als apanage van
Robrech t van Kassei

Het kasteel en Land van Bornem, dat in de 13" eeuw door de
graven was verworven, werd in 1318 ten gevolge van de par-

11

12

tage of opdeling van Vlaanderen in apanage toegewezen aan
Robrecht van Kassei en dus opnieuw uit het grafelijk domein
vervreemd. Toch bleef het zo in een zijtak van de grafelijke
familie en zouden de latere Vlaamse graven, zoals Lodewijk
II van Nevers en Lodewijk van Male er alles aan doen om het
verloren deel weer te verenigen met de rest. 38 Op 7 september
1318 werd in de akte-prijzing van Eustache Bernaige en Jan
Palster voor het eerst een beschrijving gemaakt van de eigendommen die toebehoorden aan het graafschap Vlaanderen
voor wat het Land van Bornem betreft. 39 Een kopie van dit
schattingsverslag bevindt zich ook in het kasteelarchief van
Bornem. 40 Deze schatting werd gedaan op basis van de cijnslijsten en de verklaringen van de kastelein, baljuw, leenmannen en oude lieden. Het maakte deel uit van de vernieuwende
leeninventarisatie door Robrecht van Kassei ingevoerd in zijn
apanagegebieden en is een voorloper van de latere denombrementen. Het Land van Bornem bracht in totaal 174 lb. 2 s. 7
d. aan inkomsten op. Deze inkomsten kwamen bijna uitsluitend voort uit heerlijke rechten: cijnzen te Bornem, Hingene
en Mariekerke (53 lb. 15 s. 8 d.), turf (30 s.), helftwinningen
en schooftanden (15 lb.), erfpacht van twee molens ( 15 lb.),
vogelrijen (33 s. 4 d.), visserijen (21 lb. 12 s.), slobberieën
(inkomsten van het slib, vloeibare riviermodder) 41 (13 lb. 14
d.) en leenverheffen (26 p. 15 s. 6 d.). 42 Dit schattingsverslag
van 1318 geeft ons een uniek beeld van het beheer van het
middeleeuwse domein van het kasteel van Bornem. Vandaar
dat het hier uitgebreid aandacht krijgt.

In zuivere renten in denieren hief de heer van Bornem in Bornem en Hingene 33 lb. 10 s., wat bleek uit de rentebrief. Daarnaast bezat de heer van Bornem door zijn voogdij in Hingene
15 s. in zuivere renten. Elke woning en elke inwoner van Bornem die geen leenman was, moest aan de heer 12 d. betalen
van de turf die ze uit het moer namen. De inwoners van het
Land van Bornem zeiden wel, dat in 1318 het moer binnen
korte tijd zou wegvallen. Daarom werd ze maar voor 30 s. in
de schatting ingebracht. In Mariekerke (Basseroude) 43 moest
men voor elk behuisd gemet grond 2 s. par. en twee kapoenen
betalen aan de heer van Bornem. In 1318 werden 80 kapoenen
ingezameld, aan 8 d. par. per kapoen. Hieruit leiden wij af
dat er in Mariekerke in dat jaar een 40-tal woningen stonden.44 We komen te weten dat de stad Mariekerke buitenpoorters bezat, die dus niet in de stad verbleven maar wel
genoten van de stadsvrijheid en daarom betaalden deze
vreemdelingen (jorains bourgois) dus evenveel als diegenen die
er effectief woonden. Daarnaast had de heer recht op de
vijfde schoof buiten de vrijheid van Mariekerke. Daarnaast
had de heer van Bornem nog recht op een aantal nieuwe renten, die men Lanchens noemde. Uit dit verslag komen we te
weten dat een zestal vissersboten op de Schelde te Mariekerke
visten. Deze visserij bracht de heer jaarlijks 5 lb. op. Verder
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had de heer van Bornem recht op de helft van de opbrengst
van enkele gezaaide gronden in Bornem en Hingene, waarvan
het zaaigraan geleverd werd door de heer. Van sommige gronden had de heer recht op de vijfde schoof. Naast het kasteel
bezat de heer ook nog vijf bunders broekland, die men de
Briel noemde. Ook bezat de kasteelheer de vogelrij op de
riviervogels van het Land van Bornem, dus de eendenvangst.
Dit werd geschat op 100 riviervogels, aan 4 d. par. per vogel.
Jaarlijks werden ook 60 viertalen 45 rogge verkocht, die samen
15 lb. opbrachten. In Nattenhaasdonk (Haxdonc) lag er een
stuk braakland of weiland waarover tussen de heer van Bornem en de heer van Rumst een dispuut bestond, dat in 1318
nog steeds niet was uitgeklaard. Het vierde deel van dit weiland behoorde toe aan de heer van Bornem en bracht jaarlijks
20 s. op. De heer van Bornem ook het jachtrecht, dat volgens
het verslag van 1318 echter geen opbrengst binnenbracht en
eigenlijk meer kostte om ze in stand te houden dan ze
opbracht. 46 Van de heren van Bornem werden 20 volle lenen
in leen gehouden, die jaarlijks 20 lb. opbrachten. Daarnaast
waren er nog 89 lenen, die niet ten volle in leen werden gehouden van de heer van Bornem, ter waarde van 6 lb. 15 s. en 7
d. In het Land van Bornem woonden tevens ook 116 hospites
of hoste.1· couchans et le1•ans (= letterlijk "gasten die slapengaan en opstaan in de heerlijkheid", dus gasten die permanent
verblijven), mensen die van buiten de heerlijkheid waren
gekomen en waaraan door de heer nieuw land tegen een geldbetaling werd uitgegeven. 47 Zij waren een intermediaire klasse
tussen de vrije mannen en de horigen. 48 Zij betaalden een
jaarlijke cijns van 2 s. per persoon. Daarnaast waren er ook
50 hoste.1· die niet permanent verbleven in de heerlijkheid.
Jaarlijks moest men aan de heer van Bornem ook 4 s. betalen
voor het Lobsveer, zijnde het veer over de Rupel naar de kant
van de Sint-Bernardusabdij nabij Schelle. Het veer droeg de
naam van Lobbesveer, omdat de abdij van Lobbes gedurende
lange tijd over de rechten had beschikt. De opbrengst van dit
veer werd in 1476/77 nog gedeeld tussen de vrouwe van 't landt
van Mechelen ( 114), de hertog van Brabant ( 114) en de heren
van Rumst ( 112). 49
Er bestonden verscheidene onlichamelijke, gefeodaliseerde
overheidsrechten die het voorwerp van een belening uitmaakten. Men noemde ze voghelrien, visscherien, tollen aft anderen
eeuweghen profiten die namen hebben in de lucht. 50 De heer van
Bornem bezat dus het recht op de visscherie (visvangst), de
vogelrie (recht op de vogelvangst), het recht op de schutterie
(beschermen van het vee) 51 en op de slobberie Men vermeldt
twee bunders moerland die eertijds door Gijselbrecht van
Leeuwergem in bezit werden gehouden, maar toegewezen
werden aan het kasteel van Bornem. 52 Er bestond ook een
schutterie over de gronden die men Cortlant noemde, die
Henri li Vos(= Hendrik de Vos) van de kasteelheer in leen
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hield. Een andere schutterie, gelegen in Beerdonk, werd na
een gerechtelijk onderzoek van 1314 afgenomen van Gijselbrecht van Leeuwergem en aan Robrecht van Kassei toegewezen.53 Nog in het Corteland was er een slobberie, die ook
door heer Gijselbrecht werd in leen gehouden. De schorren
langsheen de Schelde kwamen immers dagelijks door de getijden onder water te staan. Men gebruikte de vruchtbare modderafzetting van de Schelde op de oevers als meststof voor de
gronden. 54 De slobberie van de Kortelanden hield later op te
bestaan, na de winning van de Nieuwe Landen op de Oude
Schelde. Het inkomen uit de slobberie was echter maar van
geringe betekenis. 55 Ook te Beerdonk was er nog een slobberie, die heer Gijselbrecht meende in leen te hebben, maar die
uiteindelijk werd toegewezen aan de heer van Bornem. Te
Beerdonk bevonden zich heel wat weidegronden, waarop jaarlijks 30 tot 40 dieren konden grazen, als men ze kon vinden
of al er iemand was om ze er uit te zetten. Er bevonden zich
ook nog andere stukken grond, waarvan heer Gijselbrecht
meende dat het de zijne waren. Op de gronden van Beerdonk
en de Kortelanden werd een jaarlijkse rente van 40 kapoenen
geheven. In totaal brachten de woeste gronden van Beerdonk
en de Kortelanden 36 lb. en 14 s. op.
Een aparte informatiesectie werd in het verslag voorbehouden
voor het rivierrecht van de heren van Bornem. Volgens dit
document strekte de jurisdictie van Bornem zich uit vanaf een
kreke te Mariekerke, liggend tegenover de windmolen die men
Guautier sloy ( Woutersloy) noemde, langsheen de Vie:::: Escaut
(Oude Schelde) tot aan de Calfsghote, hedendaags genaamd
de Notelaar onder Hingene. In de schatting van 1318 verschijnt dus de vroegste vermelding van het toponiem Oude
Schelde. Bovendien hebben de mannen van Bornem de heer
van Bornem zien jurisdictie uitoefenen van Calfsglzote tot aan
de Corendam of tot aan de grenspaal die zich bevond aan het
hof recht over de Schelde ten opzichte van de toren van Bazel.
Gossin Brien getuigde dat hij had gezien hoe de heren van
Bornem en van Rumst elk huisgezin onder elkaar verdeelden.
Tussen Calfsghote en Corendam kreeg de heer van Rumst alle
jurisdictie. Maar tussen de Corendam en Lobsghote bestonden
er twee lenen, waarvan het ene leen toebehoorde aan de heer
van Bornem en Jehan Broeder werd genoemd, en het andere
leen toekwam aan de heer van Rumst en Jehan filius Cols
werd genoemd. Van Lobsghote tot aan Eikevliet meende de
voornoemde Gossin dat dit tot behoorde de gemeenschappelijke jurisdictie van de heren van Bornem en Rumst en hun
voogdij. Er kon geen schatting gemaakt worden van alles,
enkel van het gebied tussen de Calfsghote. Het gaat hier
immers om de reeds vermelde inkomsten uit de vissersboten
van Mariekerke. De cijnzen van heel de rivier werden steeds
aan die van Bornem betaald. De mannen van Bornem hadden
ook gezien dat die van het kasteel eertijds een paar cijnzen
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bezaten op de waterloop en dat zij deze kwamen innen. Ze
hadden ook gezien hoe die van Dendermonde kwamen vragen naar die cijnzen, maar ze wisten niet of zij er recht op
hadden of niet, want de waterloop hoorde toe aan die van
Bornem. 56 Tenslotte merkten de mannen van Bornem op dat
er enige lenen in het Land van Waas toebehoorden aan het
kasteel van Bornem. Deze lenen waren herkenbaar door dat
zefie-::. le chastelain (lenen van de burggraaf) werden genoemd.
Men kon ze ook herkennen doordat ze geen octrooi van de
tiende denier moesten betalen en enkel het verheffingsgeld
moesten betalen bij een verkoop. Alle lenen die toebehoorden
aan het Land van Bornem werden vermeld in dit schrijven.
En omdat de hospites veranderden en de moerlanden aangroeiden en weer overstroomden, werden ze hier niet in dit
verslag van 1318 vermeld bij naam en voornaam.

Het hof van Barelsteyn. Kaart Jeremias Semeelen, 1637.
(Cf. BORNEM, G.A., Kaart van het Land van Bornem door landmeter Jeremias Semeelen. a 0 1637)
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Vervolgens krijgen we in het verslag van 1318 een opsomming
van de leenmannen en de lenen die toebehoorden tot het Land
van Bornem en zijn appendentiën. Het ging om 20 volle en 89
kleine lenen. Tot de belangrijkste leenmannen van Bornem
behoorde Gijselbrecht van Leeuwergem, die kastelein en baljuw was geweest. Hij bezat een vol leen in het bos met datgeen
wat erbij hoorde en ook de huizen die erop stonden. Daarnaast hield dezelfde een vol leen te Linquenbeque liggend in
het bos. Het gaat hier om een verwijzing naar de Linkebeekhoeve. Een ander leen lag op de Hulst en was vroeger van
Gillion de Plusenghiem. Gijselbrecht bezat ook een vol leen
op de Heiden in de parochies Bornem en Hingene, dat eertijds
van Gillion de Niemens was. Hij bezat ook een vol leen liggend op de Kouter te Bornem, dat eertijds van Aelis Schelfoudes was. Hij had ook een vol leen dat hij gekocht had van
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Bertout van Baerle en dat naast zijn huis lag. In de leenrol van
1373 wordt dit het Bertoutsreld genoemd. 57 Hij bezat nog een
leen dat eertijds van Impinus van Baerle was en dat ook naast
zijn huis lag. Dit huis was waarschijnlijk het hof van Barelsteyn. 58 Een laatste leen lag ook naast zijn woning, waartoe
ook de praterie behoorde. Het woord pralerij of praterie etekent het door de prater uitgeoefend recht of het ambt :::elf 59 Een
prater was een weideopzichter of boswachter. 60 Dit alles wijst
er op dat Gijselbrecht van Leeuwergem in 1318 ondanks zijn
veroordeling in 1314 nog steeds een machtig grootgrondbezitter in het Land van Bornem was. Ook de heer van Asse hield
nog in 1318 een vol leen van de heer van Bornem. Heer Jan
van de Voerde bezat een vol leen ter grootte van 10 bunders
grond liggende naast het Vlasrot. Dit toponiem kan wijzen
op vroegere vlasnijverheid. Een andere belangrijke leenman
was Pieter van den Dilve, die drie volle lenen hield, vermoedelijk de eigenaar van de Dilfthoeve en -toren, in de 14e eeuw
een grote boerderij. Een ander vol leen was dat van de heer
Wouter van Zavelberghe, die 22 bunders weide in leen hield
te Mariekerke naast het Drovelt (het Drooch Velt). Het toponiem Savelberghen komt nog voor op de kaart van Pieter
Meysmans uit 1677 onder het elfde beloop. Verder volgden
nog 89 kleine lenen. 61

7. Robrecht van Kassei beheerst het oosten van het graaf:
schap Vlaanderen

In de herfst van 1318 wordt duidelijk dat Robrecht van Kassei reeds de touwtjes strak in handen heeft in het oosten van
het graafschap Vlaanderen. Rond die periode lagen de soldaten van de Brabantse hertog Jan 111 met hun schepen bij het
Hellegat aan de monding van de Rupel om de Mechelse schepen tegen te houden. Ze voeren echter up sgraven stroom in
den Wintham en namen een schip met graan in beslag van
goede lieden uit Gent. Ze voeren tevens ook de scheepsman
met hen mee. Toen men dit te weten kwam op het grafelijke
kasteel van Rupelmonde, voer de grafelijke baljuw per schip
naar het Hellegat en kreeg het schip terug in zijn handen
samen met de scheepsman en de drie dienaars van de hertog
die de misdaad hadden gepleegd. De drie werden in de gevangenis van het kasteel van Rupelmonde gestopt, wat meteen
tot een dispuut leidde met de Brabantse hertog. Daarom werd
er een parlement gehouden op het kasteel van Rupelmonde,
waar heer Robrecht van Kassei zijn vader de graaf vertegenwoordigde enerzijds, en de heer Rogier van Levedale de hertog vertegenwoordigde anderzijds. Er werd overeengekomen
dat Wouter Pipenpoy, amman van Brussel, met een brief van
de hertog gemachtigd te Vernodezarden zou komen en daar
de stroom van Eikevliet tot Hontehorde zou resaisieren in
naam van de hertog. 62 Dit gebeurde op 15 oktober 1318 door
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Het kasteel van Rupelmonde op een kaart van ca. 1632
(Cf. BORNEM, Kasteelarchief. Série 2. Carton 16. Liasse 3, kaart
fort Sint-Margriet (foto Filip Hooghe).)
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een soort ritueel. Op die dag getuigden immers Zeger van
Belle, Willem vanden Borch, Peeter Pul, Jan vanden Eetvelde,
Jan de Puur, Laurens vande Boengarde en Hendrik van Bossche, leenmannen van de graaf van Vlaanderen uit de landen
van Waas en Bornem, dat op bevel van Joos van Heemsrode 63 ,
de baljuw van Waas, zij zich hadden begeven op het zand
vlakbij Vernodezarden en dat daar voornoemde Joos een
brief van de graaf had voorgelezen, die hem het recht gaf om
de ressaisine van de Stroom van de Brabantse hertog te ontvangen. Wouter Pipenpoy verscheen op hetzelfde ogenblik en
was gemachtigd door de hertog om de ressaisine te doen. Hij
wierp een paar witte handschoenen in de Schelde terwijl hij
moest erkennen dat de hertog geen recht had op de stroom en
dat alle recht toekwam aan de graaf of zijn vertegenwoordiger. Daarna liet de baljuw de leenmannen van de graaf zweren
dit voor eeuwig te onthouden. 64 Ook Willem Snoec, Pieter
lnghels, Laurens Jhansone, Jehan de Scrivere en Willem
lnghel van het huis van heer Robrecht van Kassei uit het
Land van Bornem waren hiervan getuige, samen met Heinric
Machlein en Willem vanden hove vanwege de vrouwe van
Dendermonde en Hoboken. 65

"Om me dat leengoed
es thoochste dinc 1•m1
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8. De rol van de familie Vila in

noot 517; PRIMS.

Dat ook de nakomelingen van de Gentse burggraven nog in de
14e eeuw in het Land van Bornem en omstreken aanwezig
waren, blijkt uit volgend relaas. Een nieuw verdrag dat de
Vlaamse graaf en de stad Mechelen sloten in 1318, herstelde
de vrede tussen graaf en stad, maar maakte geen einde aan een
vete die de stad Mechelen had met de verwanten van Jan Vilain.
Tussen 1303 en 1318 moet een lange reeks conflicten tussen
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64
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deze stad en de familie Vilain plaats gevonden hebben. Vanuit
Rupelmonde en Temse maakten de Vilains, nakomelingen van
de Gentse burggraven en voogden van Temse, de Schelde onveilig, die voor de Mechelaars van levensbelang was voor de handel. Tijdens een vergeldingsactie hadden de Mechelaars echter
Jan Vilain gedood en hierdoor was de stad in een jarenlange
vete met de verwanten van Jan Vilain terechtgekomen. De stad
Mechelen liet zich in de vetevoering vertegenwoordigen door
haar stadsheer. In 1318 was dit Willem III, graaf van Henegouwen en Holland. In dat jaar gaf de graaf het aan hem verpande vruchtgebruik over de helft van de stadsheerlijkheid
terug aan Floris Berthout, die voortaan moest ijveren voor een
verzoening in naam van de stad. In 1318 werd Hector Vilain
voogd van Temse van zijn broer Filips Vilain. 66 Op 18 maart
1318 werd een akkoord gesloten tussen de afgevaardigden van
graaf Robrecht van Bethune en de procureurs van de stad
Mechelen over de grieven van de graaf tegen die van Mechelen.
Het akkoord stipuleerde dat de Mechelaars zich met 4 à 5.000
van hun voornaamste burgers naar een bepaalde plaats moesten begeven en in aanwezigheid van de graaf moesten ze onder
ede zweren dat geen enkele Mechelaar betrokken was geweest
bij de moord op Jan Vilain, dat de moord hen mishaagde en
dat ze de moord zouden voorkomen hebben, indien ze er iets
van hadden gewist. Bovendien vroegen de Mechelaars de graaf
om vergeving voor de brandschatting van Rupelmonde en voor
al wat de mensen werd aangedaan die op de Schelde werden
opgepakt op een plaats waar de Mechelaars geen jurisdictie
bezaten. Zij betreurden de graaf beledigd te hebben en vroegen
hem nederig om vergiffenis. Ze zouden een boete van 10.000
lb. torn. betalen gedurende een periode van 10 jaar en zouden
hem op de dag van de vergiffenis reeds de eerste 1.000 lb. brengen. Op deze voorwaarden stemde de Vlaamse graaf in om hen
te vergeven voor al hun misdaden begaan tegen hem en hen
voortaan vrij te laten rondreizen in zijn graafschap om handel
te drijven. Hij zou hen echter niet beschermen tegen de heer
van Dendermonde, zijn neef, of tegen Hector Vilain of zijn
partij in het Land van Dendermonde. De Mechelaars moesten
de te Mechelen geconfisqueerde goederen van Jan Schinkel,
burger van Brugge, direct terugbetalen. Aangaande de confiscaties gedaan door de graaf en de stad Mechelen, zouden door
elke partij een aantal edellieden aangesteld worden die een
onderzoek zouden openen over deze materie. Als ze niet overeen zouden komen, moest een derde edelman gekozen worden
door de goede steden van Vlaanderen en Brabant, die dan een
oordeel moest vellen. 67 Pas in 1321 werd eindelijk een akkoord
met de Vilains bereikt, nadat de stad en de voornoemde graaf
van Henegouwen een aanzienlijke zoensom hadden uitgekeerd.
Waarschijnlijk werden op dat moment een aantal rentelenen
gecreëerd op landelijke heerlijkheden van de heer van Mechelen in het Land van Mechelen en geassigneerd aan Gerard,
Hector, Wolfard en Wouter Vilain. 68

66 CROENEN. Familie en Macht, 206: DE
POTTER en BROECKAERT. Geschiedenis
rnn de ~emee/1/en der
prm·inl~e Oost- Vlaanderen. 3: Arrondissement St.-Nicolaas. 4:
Stekene. Temschc
Tielrode. Verrehroek.
Vrasene. Zirijndrecht.
44-46.
67
GENT. R.A .. Oorkonden der graven van
Vlaanderen. Fonds de
Saint-Genois. nr.
1354.
6 8 CROENEN. Familie rn Macht. 206: DE
POTTER en BROECKAERT. Geschiedenis
rnn de ge111ee111rn der
prm·incie Oost- Vlaanderen. 3: Arrondissement St.-Nicolaas. 4:
Stekrne. Temsche.
Tielrode. Verrehroek.
Vrasene. Z1rij11drech1.
44-46.

9. Claus uten Zacke, kastelein van Bornem

Op 8 februari 1319 verlengde Nikolaas de Jonghe, abt van de
Sint-Baafsabdij te Gent, de termijn waarbinnen Robrecht van
Kassei een rente van 350 lb. par. op gronden moest aanwijzen
aan de Sint-Baafsabdij in ruil voor de Grote en de Kleine
Weert, die hij reeds in 1316 had met hen gewisseld. De abt
verlengde de voornoemde termijn op uitdrukkelijke vraag van
heer Robrecht, wat nogmaals diens machtspositie in het graafschap benadrukt. 69
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VLEESHOUWERS, De oorkonden
van de Sint-Baafsahdij
te Gent (819-1321 ), II,
720-721, nr. 652.
70
VAN DONINCK,
Het voormalig
Engelsch Klooster te
Bornhem, 390-391,
bijlage nr. VII.
71
"Wi Henrec prior
van Bornem ende
Godeverd 1•an Midsheke miins here Zeghers pape van Belle
scasteleins van Rupelmonde doen cond ende
kenleec al denghenen
die dese letteren sien
solen of horen lesen,
dat iri dar omme he:::agen Rufiins papire des
lomhards iras van
Tem:::eke, de1relcke
papiere miin here miin
her Rohrecht van Vlaemleren heeft liggende in
sine maght binnen
sinen caste/e te Bornem. alsen heer l'lln
Rufiins goede vors. in
de irelke l'orseide
papire 11•i hebben 11·e/
openbar gesien dat
Adam Raduard heefi
l'ergouden den l'oirs.
Rufine alse !'an principale V lh. en XVs. g1:
torn. minderingen en in
rahat 1·w1 ere mere
summen i•an gelde de
ll'eike die van Bar:::elhroeck den l'orssrnldich
iraren ende an hem
gecregen hadden op
goede borgen. de lt'e!ke
borgen in die papire
vernoemt siin. Ende
nogh heefi de vors.
Adam dar C!f rergouden

Robrecht van Kassei verbleef zeker niet de ganse tijd op zijn
kasteel van Bornem en liet zich dan ook daar vertegenwoordigen door een kastelein. Dit wordt ondermeer aangetoond
door een kopie van de sententiën van Zeger van Belle, baljuw
van Rupelmonde, die bewaard worden in het Archief van de
Sint-Bernardusabdij te Bornem. Daarin vinden we volgend
uittreksel: .. .ende dese papire ontboet .. Claus uten Zacke ..
castelein van bornem .. " 70 Het betreft hier Nikolaas Utenzaeke
die van 1312 tot 1323 als baljuw van Bornem wordt vermeld.
Uit een oorkonde van 10 oktober 1319 komen we te weten dat
dezelfde Claus uten Zacke kastelein was van Bornem. Dit
betekent dat hij de plaatsvervanger en lokale vertegenwoordiger van heer Robrecht van Kassei was. Henricus, prior van
Bornem, en Godeverd van Midsbeke getuigden op 10 oktober
1319 dat zij in het kasteel van heer Robrecht van Kassei de
schuldbrieven had kunnen inkijken van Rufyn, lombard van
Temse, betreffende de gelden die de inwoners van Bazelbroek
hem nog schuldig waren. Adam Raduard had zich hiervoor
borggesteld. Kastelein Claus uten Zacke had deze papieren
ontboet, want hij was met Hendrik van Luipegem gelast om
de betaling na te pluizen. Het bleek dat over deze borgstelling
zowel papieren bewaard lagen in het kasteel als in het klooster van Bornem. Voornoemde Godeverd van Midsbeke bleek
de vertegenwoordiger te zijn van Zeger van Belle, kastelein
van het kasteel van Rupelmonde. 71 De grootse plannen van
Robrecht van Kassei met betrekking tot Bornem en omstreken vroegen als het ware om een regelmatige opvolging en
daarom benoemde hij permanente plaatsvervangers in de
vorm van een kastelein en een baljuw. 72 Daarnaast stonden
ook de leenmannen en de dorpsoudsten hem bij in het bestuur
van coste den vors.
Rujine dertech scef/. g1:
torn. Ende dese papire
0111boe1 .. Claus l//en
:::acke .. Castelein 1·an
Bornem dire l/11 ll'as
om de irarheit te
it"etene mn den voirs.
paymente ende oec was
er an Henrec mn
Lupegem ende binnen
den cloestre rnn Bor-

nem dar de papire
11•aren ende van dien
1rns de payme/1/ i•ergouden geliic l'Ore
geseit es. Ende in orscape der irareit hehhe
ll'i Henrec ende Gode1•erd vors. de.1·e let/errn
ge:::egelt uithangende
mei onsen propren
::eg/en. Ghegel'rn int
jaer ons Heren dat men

se reef' der/ ienhondert
ende XIX des godensdaghs na sanct dronys
dagh."Cf. VAN
DONINCK. B. Het
voormalig Engelsch
klooster te Bornhem,
390-391, bijlage nr. 7.
72 MEES. "Het domaniaal inkomen van
Bornem". 73.
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van het Land van Bornem. 73 Op 2 juni 1320 kreeg Robrecht
van Kassel dan officieel zijn apanagegebied, waaronder Ie
chastel. Ville et Terre de Bornhem et les apandances. 74

10. Gespannen verhouding met de buren uit Brabant
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Er was in 1318 alleszins discussie met Filips van Vianden, de
heer van Rumst, over diens bezitsrechten in het Land van Bornem, die aangevochten werden door Robrecht van Kassei,
voornamelijk met betrekking tot Hingene en Haasdonk, een
dorp ten oosten van Bornem. Zo bevond zich te Haasdonk nog
een stuk weiland waarover de heren van Bornem en van Rumst
een geschil hadden, dat in 1318 nog steeds niet opgelost was. 75
Toch lijkt uit de volgende domeinrekeningen van het Land van
Bornem uit de jaren 1320 enige goede verstandhouding naar
voren te komen tussen de heer en vrouw van Rumst enerzijds
en de heer van Bornem anderzijds. Kastelein Jan van den Steene
stuurde immers Hannekine van der Asseld naar Brussel om er
aan de drossaard van Brussel te vragen waarom Bouden de
Wilde, de meier van de hertog van Brabant, binnen het Land
van Bornem was gekomen en de meier van de heer van Bornem
te Hingene wilde gevangen nemen. 76

11. Indijking van de Oude Schelde

Dat Robrecht van Kassei wel degelijk op het kasteel van Bornem verbleven heeft, blijkt uit het volgende. In een oorkonde
van oktober van waarschijnlijk 1320 liet Robrecht de kosten
beramen voor het bouwen van twee dijken op de Oude
Schelde. 77 J. de Saint-Genois dateerde deze oorkonde in okto7J

GENT. R.A .. Oorkonden van de graven
van Vlaanderen.
Fonds de SaintGenois. nr. 1359. f. 13.
r. 13.
74
BORNEM. Kasteelarchief. Série 2.
Carton l. Liasse 1.
1586a.
7 ' ··E11core a e11
Haxdo11c 1111 ries do11t
/i sires de Bournehem
et li sires de Rumste
ont eu debat e11se111hle
qui encore n'est 1111/
desclairis do11t la (/Uatre part dou{/it ries
appartie11t au sire de
Bournehem si est prisJe a rint souls.» Cf.
GENT. R.A..
Oorkonden van de

graven van Vlaande~en. Fonds de SaintGenois. nr. 1359. fol.
13: «Ries»=
braakland. weiland.
Cf. GODEFROY.
«Ries». 192.
7
6 BRUSSEL. A.R.A"
Archief van de Rekenkamer van Vlaanderen en Brabant.
Rolrekeningen. nr.
~
2949.
77
J. de Saint-Genois
dateerde deze oorkonde in oktober 1306
met een vraagteken. J.
Mees meende terecht
dat het om Robrecht
van Kassei ging. Het
kan overigens niet om
Robrecht van Kassei
gaan vóór 1314. of

het moet om graaf
Robrecht van Bethune
gaan. Alles wijst echter in de richting van
Robrecht van Kassei.
«Che.1·1 li aris er Ie
co11sril que messire a
eu a Bornehem Ie
se111111edi apres Ie jour
Saint Denis par
s(r;11eur Jehan dele
pierre. pierro11 ma:::iere
[ erhore11: «et les deus
arpe111eurs» j de ce que
li deu dijc devroient
cou.1'/er et les pourfis
qui en pettrr'fff dnro11t
re11ir er sour Ie rete11a11ce du Wert a
/'amendement que li
Wert pre11deroit tktr
diic des deus dijcs.
Premiersfi1 il terminei

par les dessusdir:::
co11seillie et ari:::ei par
accort que /edit dijc
derroie11t hien couster
et par ta11t s'e11 doit 011
passer. ij. ·11 lh. pm: sa11s
peri/ ou aren/ure qui y
pourait co11trerenir et
eest a e11te11dre au peri/
dou sig11ew:
flem 011! li dessusdit
regardei par estimation
que il cscherra hien
deden\' les deus dzïc.1·
largement. VIII. c
mcsurcs que d'ea111re
que de rierre.
Item 0111 il dit qu' il
leur samhle par estimation qu' il y ara plus de
terre que d' eauire.
Item 0111 il dit qu 'il
croient que li arpent del
eau11·e doir asseis mieu.1·
rnloir que de Ie terre.
Item on/ il dit qu'i/ leur
samhle que li arpent
ta11t dele terre que del
eau11·e /'u11 parmi
/'mare l'all/Ta bien dijs
s. parisis ou plus.
Item leur samhle il par
leur esgard et par ce
qu 'il e11 0111 apr is que li
1wijs de Bornehem riers
les hruec::: par /'amendeme/1/. /'amntaige et
Ie sauvement quïl prenderoient des deus dijcs,
derroit hien donner a
monsigneur et retenir
m·oec ce les deus dijcs .
vj. c lh. pw: et tant dient
il plus, c1ue par la seurtei de leur dijc anchien
a tous jours.' nwis dom
mes.1·iie les asseuroit. il
en derroie11t hie11 paijer
en co re deseure ce. iiij. c
/h. pm: E11si endevroit
messire aroir.). Jt /h.
pm:

Item tol/f autre tel de
ceus de Saint Bal'on et
par ches meismes raisons et tout c'est .j. M lb.
Encore dient il que chi/
de Saint Bamn prendroient deus ta/lf plus
d'amendemen t qtt'mr
tin* a mettre esc/uses
p~mlevans Ie castel que
ou dijc, car par les
esc/uses se seuroit si
netemellf /i Wers. l/Ue
tou.1· porroit estre mis a
la cherui\'e et ensi vauroit /i Wers adonc deus
tant::. contre un tant de
maintenant et m•ecques
ce ne y aroit en mestre
d'awres esc/uses.
Item ont il dit l/Ue ale
soustenance et asseurance dou Werf et
especia/ement de cortlant contre Ie noul'e!
escaut, il r {aut a mettre trois dukers au
[mains J li que/ cousteront .LX. lb. c'est
cascun villf lb. pan> Cf.
GENT. R.A" Oorkonden der Graven van
Vlaanderen, Fonds de
Saint-Genois, nr.
1140.
78
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ww~rtique des clwrtes
des comtes de Flandre,
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79 MEES, "De vorming van de OudeSchelde'", 9.
so VERSTRAETEN,
"Waterrampen in
Klein-Brabant in
vroegere tijden", 145.
81
HOOGHEen
ROCHTUS, Het Tempeliershof en de
Ro::.endaa/lweve, 122171.

ber 1306 met een vraagteken. 78 J. Mees meende terecht dat
het om Robrecht van Kassei ging. Het kan overigens niet om
Ro brecht van Kassei gaan voor 1314, of het moet om graaf
Robrecht van Bethune gaan. Alles wijst echter in de richting
van Robrecht van Kassei. Robrecht van Kassei had waarschijnlijk in de maand oktober van het jaar 1320 immers Jan
van den Steene, baljuw van Bornem, en Pieter Maziere, watergraaf van Vlaanderen met twee landmeters te Bornem een
kosten-baten analyse laten opmaken voor de bouw van twee
dijken op de Oude Schelde. 79 Waarschijnlijk had de SintNicasiusvloed van 1287 aangetoond dat Weert en het Land
van Bornem pas echt beschermd zou zijn, wanneer de Oude
Schelde zou worden bedijkt. 80 De heer van Bornem riep op
de zaterdag voor de feestdag van de H. Dionysius dus een
vergadering bijeen met Jan van den Steene en Pieter Maziere
op het kasteel van Bornem. Tijdens deze beraadslaging werden de verwachte kosten afgewogen ten opzichte van de te
verwachten baten van de indijking van de Oude Schelde,
waarbij dan de meest voordelige oplossing kon worden gekozen. Het doel van de twee dijken was vooreerst het behoud en
het verbeteren van de Weert en ook het beschermen van het
Land van Bornem. De raadsheren schatten dat beide dijken
ongeveer 2.000 lb. par. zouden kosten, zonder rekening te
houden met eventuele gevaren. Door de dijken zouden toch
wel 800 gemeten grond en water liggen, maar de schatters
meenden dat er toch meer grond zou zijn dan water. De landmeters meenden dat de opmeting van het land en het water
10 s. par. of meer zou opbrengen. De inwoners van de broeklanden in het Land van Bornem zouden ook voordeel en
bescherming genieten van de twee dijken. Daarom zouden zij
de graaf moeten helpen met het onderhoud van de twee dijken en jaarlijks 600 lb. par. voor moeten betalen. Robrecht
van Kassei wilde ook instaan voor het onderhoud van de
oude dijk in ruil voor een vergoeding van 400 lb. par. betaald
door de inwoners van Bornem. Samen maakt dat 1.000 lb.
par. Voor deze bedijking van de Oude Schelde zouden die van
Sint-Baafs 1.000 lb. par. moeten betalen aan de graaf. Bovendien merkten de landmeters op dat die van de Sint-Baafsabdij
nog meer voordeel zouden hebben, als ze sluizen plaatsten
vóór het kasteel in plaats van in de dijk, want via die sluizen
zou de Weert zo goed gedraineerd kunnen worden, dat heel
de Weert akkerland zou kunnen worden dat met de ploeg kan
bewerkt worden. Zo zouden de Weerten twee keer zoveel
opbrengen dan ze tot nu toe deden. Deze rooskleurige voorspelling zal echter niet uitkomen, zoals in onze studie over het
Tempeliershof kan vastgesteld worden. 81 De vermelding van
het toponiem Nieull'e Schelde (letterlijk Ie Nouvel Escaut) is
een belangrijke aanwijzing voor de kennis over de vorming
van de huidige Schelde. Dit wijst er immers op dat reeds voor
1320 er eigenlijk twee Scheldelopen bestonden, nl. de Oude
en de Nieuwe Schelde. Immers, in deze oorkonde meldt men
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ons dat, ter ondersteuning en verzekering van Weert en in het
bijzonder van de Kortelanden liggende tegen de Nieuwe
Schelde men drie dukers zal moeten steken. Deze benaming
Nieuwe Schelde is zéér belangrijk, daar ze bewijst dat reeds in
1320 de Nieuwe Schelde via Branst en Tielrode bestond en
dat blijkbaar de Oude Schelde nabij de Kortelanden ook reeds
zo klein was geworden dat men er door het bouwen van een
drietal duikers naar Weert kon. Het feit dat Robrecht van
Bethune spreekt over het plaatsen van duikers, toont eveneens
aan dat de verzanding van de Oude Schelde reeds in 1320
vergevorderd was, en dus deels te wijten is aan natuurlijke
oorzaken, nl. de stormvloeden en de getijdenwerking, die de
loop van de Schelde hebben doen verschuiven naar de Nieuwe
Schelde, ten noorden van Weert, zoals Patrick Kiden reeds
eerder stelde. 82 Nochtans getuigden in 13 78 Jan Haversman
en Gillis de Wevere uit Mariekerke, allebei 80 jaar oud, dat zij
wel meenden dat voordat heer Robrecht van Kassei de Schelde
deed stoppen, dat het water van de Schelde dagelijks tot aan
de dijk van Weert vloeide. Dit wijst op de getijdenwerking die
toen ook nog op de Oude Schelde bestond! 83
In een document uit 1378 beschrijft zijn dochter Yolande, hoe
haar vader de Oude Schelde heeft ingedijkt. Om zijn bezittingen uit te breiden liet Robrecht van Kassei in 1320 dus twee
dijken aanleggen boven en onder de stroom van de Schelderivier tussen het Land van Bornem en de Weert, toebehorend
aan de Sint-Baafsabdij. Dit betekent dat ook de Oude Schelde
nog in 1320 stromend water bevatte. Robrecht van Kassei liet
de stroom van de Schelde omkeren in de rivier de Durme aan
de andere kant van de Weert. 84 Waarschijnlijk heeft Robrecht
in 1320 daarom gedurende de indamming van de Oude
Schelde meermaals op het kasteel van Bornem verbleven om
de werken te controleren. 85 De Steendamdijk werd stroomafwaarts gebouwd tegenover Temse en de Beerdonkdijk stroomopwaarts nabij Branst. Dit gebeurde blijkbaar zonder veel
inspraak van de buur aan de overkant van de Oude Schelde,
de Sint-Baafsabdij, die bezitter was van het Hof van Weert.
We moeten opmerken dat het hier niet alleen om een afdamming ging, maar ook om het plaatsen van een sluis, om het
overtollige water van de Oude Schelde en de Weert te kunnen
afleiden naar de Nieuwe Schelde. Althans zo had Robrecht
van Kassei het in zijn kostenanalyse voorgenomen. 86
Op 4 maart 1320 besliste Robrecht van Bethune, graaf van
Vlaanderen, te Kortrijk, dat, gezien zijn zoon, Robrecht van
Kassei, er zich toe verbond aan de Sint-Baafsabdij te Gent
gronden aan te wijzen in ruil voor de Kleine en Grote Weert
bij Bornem, hij als graaf zijn zoon toestond die gronden aan
te wijzen binnen het graafschap Vlaanderen, zowel binnen
Kroon- als binnen Rijks-Vlaanderen. Blijkbaar had Robrecht
van Kassei, als heer van Bornem, zijn oog laten vallen op

82 KIDEN. Recente
m01fodynamiek van de
Schelde in de omgeving
van Temse, 28.
83 GENT. R.A..
Archief van SintBaafs en bisdom Gent,
reeks R, nr. 887/155.
84 "Nous Yolande,
contesse de Bar, dame
etc. faysons savoir a
tous que comme du
temps passé quant
notre trescher et
redoubté signeur et
pere monseigneur
Robert de Flandre dont
dieus ait !' ame avoit
fayt dikier la riviere de
l'Escaut dessubs dessoubs en son droit
cours entre notre terre
de Bornhem et Ie Werd
appartenant as religieus abbé et couvent
de Saint Bavon de
Gand et tourner en la
riviere de Ie Dorme a
l'autre les dou Werd.»
Cf. GENT. R.A.,
Archief van SintBaafs en bisdom Gent,
reeks R, nr. 887/101.
85 MEES. "Het domaniaal inkomen van
Bornem", 72-73.
86 "Encore dient il que
chi! de Saint Bavon
prendroient deus tant
plus damendement qtr
tttHiijck a mettre eschises pardevans Ie castel
que ou dijc car par les
escluses se seuroit si
netement li Wers que
tous porroit estre mis a
la cheruwe et ensi
vauroit li Wers adonc
deus tantz contre un
tant de maintenant et
ausequens ce ne y avoit
en mestre dautres
escluses." Cf. GENT.
R.A., Oorkonden der
Graven van Vlaanderen, Fonds de SaintGenois, nr. 1140.
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De bedijking van Weert en de afdamming van de Oude Schelde volgens Patrick Kiden. De vermelde Binnenpolder werd zeker vóór 1600
ingepolderd, hij wordt reeds vernoemd in 1325 en 1411 als de Nieuire
Polder of Grote Polder. De Weerten moeten deels al ingepolderd zijn
geweest vóór 1240 door de heren van Coudenborch.
(Cf. KIDEN, Recente 11101fodrna111iek ran de Schelde in de omgering
ran Temse. 27. fig. 9)

Weert, en zag hij er een winstgevend zaakje in om Weert over
te kopen en verder in te dijken. Hij zou immers in 1320-1322
de afdamming van de Oude Schelde verwezenlijken. Vandaar
dat hij Weert dan ook bij zijn grondgebied van Bornem wilde
voegen en alzo de Nieuwe Schelde als nieuwe natuurlijke
grens wilde laten gelden tussen het Land van Waas en het
Land van Bornem. De Sint-Baafsabdij was blijkbaar reeds in
1316 akkoord gegaan met de overgave van de Kleine en de
Grote Weert in ruil voor een rente van 350 ponden. Blijkbaar
had de Sint-Baafsabdij reeds de omwisseling toegestaan en
moest Robrecht van Kassei nu de toestemming krijgen van
zijn vader, de graaf, om de 350 ponden erfelijke rente of gronden te vestigen elders in het graafschap Vlaanderen. De graaf
beloofde ook aan de abdij om de 350 ponden erfelijke rente
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of gronden te vergoeden van het moment dat Robrecht van
Kassei deze zou hebben overgenomen. 87 Robrecht van Kassei
had reeds in 1316 met de Sint-Baafsabdij overeengekomen tot
het overgeven van Weert in ruil voor een nog vast te stellen
vervangingsgoed. Robrecht van Kassei wilde zich immers verzekeren van een vaste voet aan de grond in het graafschap
Vlaanderen om zijn ambitieuze plannen tot uitvoering te
brengen, o.a. oorlog te voeren tegen de Franse koning. Daarvoor had hij echter veel inkomsten nodig en daarom kon elke
uitbreiding van zijn bezittingen hierbij helpen, ook in het
Land van Bornem. De ruil tussen de Sint-Baafsabdij en
Robrecht van Kassei moet echter afgesprongen zijn. Wat de
reden hiervoor was is niet zeker. Het begin van de opstand
van Kust-Vlaanderen onder Zannekin zal er zeker toe bijgedragen hebben. Heel wat van de beslissingen van Robrecht
van Kassei in deze periode werden later betwist. Ook een aantal dijkbreuken in 1323-1326, waarover later meer, en de daarmee gepaard gaande overstromingen en rampen zullen een
rol gespeeld hebben, zeker in de Weert.
Een enigszins misleidende akte van 8 oktober 1389 verwijst
naar de periode rond 1321. Op de achterkant van de akte staat
in een ander handschrift dat de akte vermeldt dat de abt van
Corbie enige rechten genoot die hij opeiste te bezitten in de
landen van Rode en Bornem. 88 In de akte is onder meer sprake
van "les maysons de Ie Weede", wat gemakkelijk kan verward
worden met de huizen van de Weert. Het gaat hem volgens C.
Zoller-Devroey echter hoogstwaarschijnlijk om de heerlijkheid Ter Weede in Huize in Oost-Vlaanderen nabij Oudenaarde. In een andere bron is sprake van "Ie court de Le Wiede"
die Robrecht van Kassei in leen hield van Corbie. 89
Ook Jan Haversman en Gillis de Wevere, beiden 80 jaar oud,
meenden dat Robrecht van Kassei de Schelde had doen stoppen, om er profijt uit te halen en om land te verkrijgen, omdat
hij meende dat het land meer geld zou opbrengen dan het
water. 90 Robrecht van Kassei meende dat ook de Sint-Baafsabdij in Weert uit deze indamming van de Schelde profijt had
getrokken. Zowel de Kleine als de Grote Weert waren hierdoor nu drie keer zo beter als te voren, want te voren waren
die van Sint-Baafs wanhopig dat zij de dijk van Weert niet
zouden kunnen behouden. Ze dachten er soms aan om dijk
en water te laten voor wat ze waren. Toen Robrecht de nieuwe
dijken aanlegde, werd Sint-Baafs tegen die vrees behoed en
de onderdanen van Sint-Baafs hielpen zelfs mee in de werken
van heer Robrecht. Nooit had men iemand van Sint-Baafs
horen protesteren toen. 91 Omdat de Sint-Baafsabdij dus profijt had gewonnen uit de bedijking van de Oude Schelde, had
Robrecht van Kassei de abdij gevraagd om bij te dragen in de
kosten en uitgaven gedaan voor deze indijking. De religieuzen
van de Sint-Baafsabdij hadden dit echter geweigerd en daarom
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had Robrecht van Kassei beslag laten leggen op de gewonnen
gronden aan de kant van Weert. Vandaar dat sinds die tijd de
heer van Bornem recht had op alle profijten en bijkomende
inkomsten uit de Nieuirelanden, de Middel::.anden en zekere
poldertjes en schorren waarvan de eigendom en de ondergrond bleef toebehoren aan de Sint-Baafsabdij volgens het
gewoonterecht van Vlaanderen.n
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De gronden die Robrecht van Kassei dus won door het afdammen van de Oude Schelde, lagen zowel langs de kant van
Weert als langs de kant van Bornem en werden dus de Nieu1relanden en de Middel::.anden genoemd. Voor deze vruchtbare
aangespoelde gronden (ongeveer 150 hectaren) werden niet
het cijns- maar wel het voordeliger pachtstelsel ingevoerd en
voortaan zullen zij de voornaamste bron van inkomsten van
het kasteel van Bornem vormen. 93 In de rekening van 13241325 verwijst de ontvanger van het kasteel van Bornem, Jan
van den Steene nog naar C/aise ure den Zacke als de vorige
ontvanger in 1322. 94 Hij ontving met Kerstmis 1322 voor het
eerst de pacht van de Nieu1relanden en de Middel::.anden voor
een termijn van 9 jaren aan 18 gr. of s. par. per gemet (0,4455
heet.) Ter vergelijking: de opbrengst van de hoge landen te
Bornem werd in 1318 gemiddeld geschat op 20 s. per bunder
(ca. 3 gemeten). 95 De rent van den Nie1ren Lande wordt reeds
in 1325 vermeld in de bronnen, wat aantoont dat deze gronden reeds vroeg na de afdamming bewerkbaar werden
gemaakt, want ze worden reeds verpacht. 96 Reeds in de rekening van 1326-1327 verschijnen de uitgaven aan papier en inkt
om een boech van den Nieuwenlande te bindene in enen rouwe
coverrure. 97 Nog in de l 7c eeuw zien we op de oudste kaart
van Weert dat men een onderscheid maakte tussen De Nieuwe
Landen op de sijde van Bornhem en De Nieuwe Landen op de
sijde van de Weert, iets wat terug gaat tot de vroegst bewaarde
domeinrekeningen ten tijde van de vorming van deze Nieuwelanden.98 Vermoedelijk maakte Robrecht van Kassei ook
landwinst nabij de Luipegemdijk. Ook de grond die vrij kwam
voor de andere dijken die de Oude Schelde afdamden zou
later in cultuur gebracht worden. Zo werd reeds in 1325 al
grond verpacht ten zuiden van de dijk in Beerdonk. 99 Door
het bouwen van de Steendamdijk ontstond een nieuwe polder
nommès se/one droit et
costume du pars» er
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ten noordwesten van het huidige Sas van Weert, die men op
de oudste kaarten niet toevallig den Polder van den heere van
Bornhem noemt. 100 Reeds in 1325 is immers sprake in de bronnen over de po/re voor Temse/ie, die ontstaan is door het bouwen van de Steendamdijk. 101 Volgens P. Kiden werd de
Binnendijkpolder (hier verder de Polder van de heer van Bornem of de Nieuwe Polder genoemd) pas rond 1600 ingedijkt,
wat wij dus terug kunnen brengen tot 1325. 102
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12. Inkomsten uit het domein van Bornem

Volgens de eerste rekening van kastelein Jan van den Steene 103
was Robrecht van Kassei op 11 november 1324 op het kasteel
van Bornem aanwezig. Zijn paarden aten er 8 viertalen haver
op. 104 Uit de rekening blijkt inderdaad dat heer Robrecht van
Kassei op het kasteel verbleef op zaterdag 17 november en er
toen 6 snoeken en andere witte vissen werden verteerd. Uit
deze rekening komen we te weten dat er acht vissersboten te
Mariekerke op de Schelde visten en jaarlijks aan de heer 12
gr. per boot betaalden. In Beerdonk werden vooral schapen
gekweekt. In die jaren blijkt dat de hofsteden gelegen in
Mariekerke tussen de Schelde en de straat door de vloed afgebroken waren, zodat die gronden verhuurd werden te slobberne. Robrecht van Kassei had ook recht op de vijfde schoof
te Mariekerke. De heer van Bornem haalde ook inkomsten
uit 10 servoerputten 105 , dit waren vijvers te Mariekerke gelegen. De ontvangsten uit de heerlijkheid Hingene werden in
een apart kapittel ondergebracht. De heer van Bornem bezat
er een een hofstede genaamd ten Stijlkine, met daarbij erfelijke cijnzen uit Eikerbrouc, Rupenbrouc en van nog een spade
land. Ook de vissers van de Rupel moesten hem jaarlijks een
cijns betalen van 15 s. par. In 1324- 1325 werd door de inwoners van Bornem en Hingene ook turf gestoken, dat als
brandstof werd gebruikt. De heer van Bornem haalde ook
nog rente uit de inkomsten van een schorre gelegen voor
Temse en van de molen van Oppuurs. Dat jaar ontving hij
echter geen inkomsten uit de visserij in Bornem vóór Temse.
De vijfde schoof van de rogge te Bornem en Hingene kwam
dat jaar op 55 viertalen rogge, waarvan 15 viertalen (Mechelse
maat) in het kasteel van Bornem werden opgeslagen en de rest
verkocht. Vroeger teelde men haver op de Briel nabij Weert,
doch door dat al verdroncken 1ras bracht de vijfde schoof hier
niets op en had de heer er maar de vier ossen uit Niepen te
grazen gezet. Ook op de verkoop van gerst had de heer van
Bornem recht op zijn deel. Er waren nog 395 viertalen haver,
waarvan de ossen van de heer in de winter een deel opaten.
De resterende 310 viertal en werden verkocht, doch hiervoor
moest men ook de kosten van de huur van de schepen, van de
zolders, van de dragers en van wat er op verteerd was aftrekken. De heer van Bornem haalde ook inkomsten uit de vogel-
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rij van Janne den Mersinare van zijn hofstede genaamd de
Lanthe, van een hofstede op de heide van Luipegem en van
Crailo. Ook werden vogels gevangen in Manshroec, Hinghelaerhrouc en Scoethrouc. De gronden ontstaan door de afdamming van de Schelde, de Nieuwe Landen, werden verpacht. Er
was de polder voor Temse, ontstaan door de aanleg van de
Steendamdijk, die in 1318 ca. 39 gemeten groot was. Uit de
rekening blijkt dat er nog een visvijver was en een visserhuisje
stond. Ook de Steendamdijk zelf en de dijk aan de voornoemde polder werd verhuurd, net zoals het schor dat nog
tussen de Steendam en de sluis van de heer van Bornem lag.
Aan de kant van Bornem werden reeds 176 gemeten 115 roeden Nieuwe Landen verhuurd. Bij het kasteel bevonden zich
nog ca. 17 gemeten en aan de zijde van Weert bevonden zich
79 gemeten 131 roeden Nieuwe Landen. In Beerdonk, de polder ontstaan door de aanleg van de Beerdonkdijk stroomopwaarts de Oude Schelde, werden de weiden, de slohherie en de
vage/rij ook verhuurd. De meersen in Beerdonk brachten ook
hooi op voor de heer. Op de plaats waar het kasteel van Bornem stond, waren er nog 8 gemeten 260 roeden land, die de
kastelein in bezit had. Ook uit de visserij van het Land van
Bornem ontving de heer wat inkomsten. Er bestond ook een
schutterij te Beerdonk en voor de Steendam, wat het hoeden
van vee inhield. 106 Sinds Jan van den Steene in het Land van
Bornem was komen wonen had heer Robrecht heel wat eigendommen van bastaarden en van veroordeelde lieden bijgewonnen. In de parochie van Hingene bevond zich een dries
de welke som es mijns heer mijns heer Robbrechte ende dander
mire vrouwen van Hoehoucken. Van Jan van den Heetvelde,
baljuw van het Land van Bornem in 1324 ontving de heer 56
lb. 8 s. par. Ook wapens, zoals twee wapenrokken, twee
kaproenen 107 en een pinsoen 108 werden verkocht aan Coppine
vander Cateringhen. Op het kasteel werden ook de normale
middelen tot levensonderhoud bekostigd, zoals twee bedden,
een paar slaaplakens, een hangmat, een pan, een toiletpot, een
ketel, een zwaard en een bokaal. 109 De ontvangsten van 13241325 beliepen 794 lb. 4 s. 4 d. en tonen aan dat de indijking
van de Oude Schelde wel degelijk zorgde voor aanzienlijke
winsten, wanneer we ze vergelijken met die van 1318. Hierin
waren ook 100 lb. par. van de priorij van Bornem begrepen
van haar aandeel van 300 lb. par. in de bedijkingskosten van
de Oude Schelde. Hieruit blijkt dus dat naast Robrecht van
Kassei ook de priorij van Bornem een belangrijke bijdrage
leverde tot de bedijking van de Oude Schelde. De priorij werd
waarschijnlijk met lichte dwang hiertoe gebracht door de heer
van Bornem, ommdat zij ook zou profiteren van de landwinst
door de tienden van de Nieuwe Landen waarvan zij in bezit
kwam. 110 Het aandeel van de Nieuwe Landen met Beerdonk
bedroeg in 1324-1325 al 321 lb. 1 s.81/2 d., wat bijna de helft
van alle opbrengsten van het kasteel van Bornem besloeg. 111
Deze stijging van de inkomsten was broodnodig, want de uit-
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De springaal, een werptuig voor metalen en stenen kogels, werd op de
meestertoren van het kasteel van Bornem geplaatst.
(Cf. LUYKX, Het grafelijk geslacht Dampierre, pl. XXXI)

gaven voor het onderhoud van de dijken vermeerderden ook
zienderogen. In schier alle rekeningen van die periode zijn
aanzienlijke uitgaven te vinden voor de sluis, voor het stoppen, verbreden en verhogen van de dijken. Daarnaast vormden ook de herstellingswerken aan het kasteel van Bornem
zelf een aanzienlijke post, wat wijst op het feit dat het kasteel
in die periode zwaar te lijden had door de opstand van Zannekin.112
Toch lijkt het erop dat Robrecht van Kassei nog steeds ambieerde om dit kasteel en de bijhorende heerlijkheid terug te
laten bloeien, zeker nu hij zelf in Vlaanderen zoveel macht
had als ruwaard. Dit valt af te leiden uit de intensieve contacten met Jan Palster, de kamerheer van Robrecht van Kassei, die vooral te Duinkerke verbleef. Men ruimde de corenpute
en baggerde de walgracht. De poort van de kasteelschuur
werd hersteld. De grote toren werd met nieuwe dakpannen
bedekt. De weg aan het thusekijn, waarschijnlijk het wachthuisje van de heer van Opdorp vóór de stenen brug van het
kasteel, werd heraangelegd. De sloten aan de kapel en de stal
werden vernieuwd. De stal van het kasteel werd gedekt. Het
kasteel werd blijkbaar ook met het oog op de verdediging
ervan in orde gebracht. De grote springaal, een werptuig voor
metalen en stenen kogels, werd in 1324-1325 op de meestertoren van het kasteel geplaatst. De bogen van het kasteel werden door de meester-bogenmaker met meuwe pezen
bespannen, gevernisd en in orde gezet. 113
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13. Opstand en overstromingen teisteren
het Land van Bornem
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In 1324 ontstond een conflict tussen de baljuw en de inwoners
van Rupelmonde enerzijds en de heer van Bornem en de lieden van de vrouw van Hoboken, zijnde Maria van Vianden,
vrouw van Rumst, Hoboken en Ekeren 114, anderzijds betreffende de Stroom bij het Lohsveer op de Rupel. Die van Rupelmonde hadden een schip aldaar overmeesterd en de
opvarenden gevangengenomen binnen de jurisdictie van het
Land van Bornem. Deze gevangenen werden bevrijd en ook
de gevangenen in het kasteel van Bornem, die de graaf van
Vlaanderen moesten erkennen. De oorlogssituatie liet zich
ook economisch voelen, want de vishandelaars die met hun
vis van Bornem naar Gent voeren, konden hun handelswaar
lange tijd niet afleveren. De verscheidene boden met boodschappen en brieven van en naar heer Robrecht, wijzen op het
belang dat de heer van Kassei hechtte aan deze strategische
uithoek van het graafschap Vlaanderen. De kastelein te Bornem stuurde naar heer Robrecht het bericht dat de graafsgezinde gebroeders Wolfard en Wouter Vilain de macht hadden
in het Land van Waas. 115 Uit de uitgaven van 1324-1325 blijkt
dat het Land van Bornem in de winter van 1324 geteisterd
werd door een heuse stormvloed, waarbij zowel de pas aangelegde Steendam-, de Beerdonk- als de oude Luipegemdijk
doorbraken. De Briel nabij de Beerdonkdijk viel ten prooi
aan den stroem. Met man en macht trachtten de onderdanen
van de heer van Bornem de bressen te dichten en de dijken te
herstellen. Vooral Jan van der Donc en zijn gezellen speelden
een opvallende rol in de strijd tegen het wassende water. Men
gebruikte stro en plakaarde om de dijken te versterken. 116 Het
klopt inderdaad dat Noord-West-Europa in de winter van
1324 gekweld werd door twee zware stormen. Een stormvloed
op 21 oktober 1324 en één op 10 november decimeerde de
vissersvloot te Egmond. Ook het Engelse graafschap Kent en
het graafschap Vlaanderen werden getroffen door zware overstromingen. Intussen was in 1323 reeds de boerenopstand van
Zannekin uitgebroken. De noodtoestand door de weersomstandigheden zal zeker geen goed gedaan hebben aan de
malaise. 117 De Briel en de broeklanden waren die winter zo
verdronken, dat het recht op de vijfde schoof nog nooit zoveel
hooi op had gebracht. Vier ossen werden door heer Robrecht
van Kassei van het hof van Hout van Niepen naar Bornem
gezonden, die men in de zomer tot 11 november 1324 liet
grazen in de Weert. Daarna zette men de ossen in de stal van
het kasteel tot 10 juni 1325 en vetmestte ze met het overvloedige hooi en haver afkomstig uit de Briei. 118
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14. Belegeringen van het kasteel van Bornem

Hoewel Robrecht op 20 maart 1326 zich reeds verzoend had
met de Franse koning, werd het kasteel van Bornem in dat
jaar toch nog door de graafsgezinde Gentenaars belegerd, wat
ervoor zorgde dat de rekening van dat jaar een tekort van 973
lb. 16 s. had. De rekening van 1326 vermeldt nog allerlei cos te
\'an den casteele te reke te doene alse l'an temmerne mn deckene
ende l'an metsirerke ende vele andere ding/zen dire te braken
ende ontval iraren alse dbelaecht Hûs. 119
30

De domeinrekening van Bornem voor 1326-1327, opgemaakt
door ontvanger Jan van den Steene in het kasteel van Waasten, getuigt van de gevaren die het kasteel van Bornem moest
doorstaan in die periode. Het dak van de meestertoren, dat
oorspronkelijk uit tichelen bestond, was vernietigd geweest
in de oorlog. Ter vervanging werd voorlopig gebruik gemaakt
van bulsters stro om de toren te dekken. De met lood beslagen kelderdeur moest hersteld worden. Vermoedelijk gaat het
hier om de kerker onder de grote toren van het kasteel, die
gebruikt werd als gevangenis. Op de toren werd een dak
gebouwd met bulster, zijnde bossen stro uit de vijfde schoof. 120
De rest van het stro werd gebruikt als bedstro. Of men daarbovenop nog dakpannen heeft gelegd, valt niet af te leiden,
doch men schafte wel 1.000 teghlen aan om mede te stoppene
ende te dechene achtert castele daers te doene heulde. Nadat
de toren terug bedekt was, moest Jan van Spire in het kasteel
alle vuil dat daarvan gekomen was opruimen. Men liet de
loden dakgoten aan de oude zaal stoppen en plaatste op de
toren een gouden schild. Men liet ook de vloer op de kapel
repareren. Er werden ook hennep en basten repen gekocht
die men gebruikte om de valbrug van het kasteel neer te
laten. Ook heel wat nieuwe sloten moesten geplaatst worden
aan de deur van den nieire 1rerke, aan de kelder, aan het
kamertje onder de steiger, aan de grote kelderdeur, aan de
graanzolder en aan diverse andere deuren in het kasteel. Men
moest de tuin voor het kasteel omsluiten met een hek en de
stronken snoeien. Het kasteel van Bornem bezat in 1326 drie
schepen, die men door een man van Rumst liet herstellen. Er
werden datjaar ook heel wat werken uitgevoerd aan de stoof
en de bakkerij die af ghevallen was door het beleg. Meester
Pieter Pletsard en meester Reinier metsten verscheidene
dagen aan de stoofkamer en aan een muur tussen de stoof
en de bakkerij. In de bakkerij bouwden ze een nieuwe oven.
De warmte van de bakoven werd waarschijnlijk gebruikt om
de badstoof te verwarmen. Het hout voor de bakkerij werd
gekocht te Rumst en met schepen naar het kasteel van Bornem vervoerd. Ook tussen de nieuwe zaal en de kapel werd
houtwerk getimmerd en een dak aangebracht. Verscheidene
arbeiders stonden in voor het dorsen en tassen van de vijfde
schoof en van de Briel. In 1326 werd eveneens heel wat man-
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kracht ingezet om de dijken, die in de winter opnieuw waren
doorgebroken te herstellen. Om de grond aan de dijken vaster te maken, werden ca. 825 poten, i.e. jonge boompjes gezet
langsheen de dijken. Ook werd er hout geleverd om de sluis
van de Oude Schelde tegenover Temse te herstellen. Hector
Vilain had deze immers laten verbranden! Uit deze rekening
komen we ook te weten dat men in Bornem reeds paling ving
voor de heer van het kasteel. Men bouwde in 1326 ook een
nieuwe schuur vlak voor het kasteel. Deze schuur was eigendom geweest van Robrecht van Kassei en stond oorspronkelijk in Hamme, maar werd dus via Dendermonde verhuisd
naar Bornem. Men bedekte deze nieuwe schuur met bulsters
stro en teen. Dat jaar werden ook veel kosten gedaan aan de
nieuwe zaal of het nieul\'en huis. Duizenden karelen en kalk
werden aangevoerd per schip, de voorgevel werd gestut en
meester Pieter Pletsard stond in voor het ter plaatse houwen
en metsen van de stenen. De ontvanger had tijdens de belegering van het huis van Bornem uit de nieuwe zaal de steunbalken laten weghalen. Deze werden teruggeplaatst of
gebruikt om de mantel van de kamenneyen 121 af te maken.
Ook het timmerwerk tussen de nieuwe zaal en de nieuwe
muur werd ermee afgewerkt. De nieuwe zaal, de muur en de
gang rondom de grote toren werden door Coline den Scaelgedechere bedekt met wel 1.800 schaliën. 122
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De twee graanmolens van mevrouw van Baerle leverden in
1326-1327 60 viertalen rogge. De gronden van Hannijn van
der Scaghe werden geconfisqueerd omdat hij een verrader van
de heer was. Heer Willem van Leeuwergem was blijkbaar ook
overgelopen naar de grafelijke partij. want hij had de goede
knapen van de heer te Bornem dood geslagen en zijn bezittingen werden dan ook aangeslagen. De kinderen van Soy
Notekens hadden de broer van Wouter van den Salkine vermoord. Ook de bezittingen van Arnoude Lempine werden
verbeurd verklaard omdat hij erchheede ende va/schede ghedaen hadden ieghen mijn here en ook de ontvanger had misdaan. De baljuw van Bornem Jan van den Heetvelde ontving
verschillende geldsommen in naam van de heer aangaande
deze confiscaties. 123 Het geschil dat er bestond tussen die van
Rupelmonde en die van het Land van Bornem over een zestal
gevangenen van een schip dat in 1324 werd in beslag genomen
door die van Rupelmonde, vergrootte in 1326 alleen maar de
wrevel tussen de beide partijen. Gillis, de klerk van Jan van
den Steene, ging speciaal daarom naar het kasteel van het
Hout van Niepen om er de heer van Bornem om raad te vragen. Bij bevel van de graaf van Vlaanderen moesten zij vrijgelaten worden en als de graaf weer zou komen uit Frankrijk,
zou hij de zaak van de Stroom opnieuw bekijken. Dus werden
de gevangenen op borgtocht vrijgelaten uit het kasteel van
Rupelmonde. Door het beleg van het kasteel door de graafsgezinden, werd de ontvanger van Bornem gedwongen de
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borggelden af te geven aan heer Godevaerd de Jonche, baljuw
van het Land van Waas. De helft ervan moest echter opgehoest worden door de heer van Rumst. 124 Er bestonden contacten van de kastelein van Bornem met Jan van Halen te
Brussel en met Antwerpen, waar men de wijn voor het kasteel
had in beslag genomen. Er werd een verbond gesloten voor
heer Robrecht van Kassei door Jan Palster, Pieter van den
Dilve en Gillis, de klerk van Jan van den Steene enerzijds, en
de schepenen van Mechelen, vertegenwoordigd door Jan van
den Bossche anderzijds. Van 1 juli tot 17 augustus 1326 verbleef heer Jacob uten den Zacke met zijn 20 knapen in het
kasteel van Bornem op kosten van de heer. Daarnaast had
Jan van den Steene nog 14 personen dienstpersoneel ter zijner
beschikking. Jan Palster schreef hem een brief met het bevel
om 10 knapen te houden op de kosten van de heer omme de
verll'erdheide van den lande tot het land in een betere situatie
zou verkeren.
15. Jacob Peyt ::.aait oproer

Ondanks het sluiten van de vrede van Arcques in 1326 bleven
de opstandelingen het land in chaos storten. De gebeurtenissen in het Westland hadden wel degelijk een rechtstreekse
invloed in de rest van Vlaanderen, zelfs tot in Bornem. Volgens prof. J. Mees is het niet uitgesloten dat tijdens de opstand
ook Jacob Peyt, de felle priesterhater uit Sint-Winoksbergen,
zijn opwachting maakte en gewapende terreur uitoefende tot
in Bornem, want de kastelein bracht in afwachting daarvan
onmiddellijk het kasteel in gereedheid. In de rolrekening van
het kasteel van Bornem meldt de kastelein rond Pasen 1326
dat Jacob Peyt oproer in het land begon te zaaien en dat Jan
Palster, de kamerheer van Robrecht van Kassei, hem vanwege
zijn heer per brief aanmaande op zijn hoede te zijn. Daarom
nam de kastelein zes extra knapen aan en voorzag hij het
kasteel met extra proviand. Dit duurde drie weken en twee
dagen tot 0.-L.-H.-Hemelvaart. Op die dag ontving de kastelein opnieuw een brief van heer Robrecht waarin stond vermeld dat het Westland in chaos verkeerde en zijn vrees dat de
opstand over heel Vlaanderen zou uitbreid was terecht. De
heer beval zijn kastelein om ::.ijn huus van Bornem te voorzien
tegen de beroerten. Daarom recruteerde de kastelein in het
kasteel een garnizoen van twintig knapen aan. Ook heer
Jacob ute den Zacke vond beschutting in het kasteel. Deze
verhoogde staat van paraatheid bleef duren tot Bamis (Baafmis = 1 oktober), datum waarop de kastelein het aantal
wapenknechten verminderde tot tien. 125 Nochtans had de
onrust geen invloed op de ontvangstenrekening van het kasteeldomein, die met een totaal van 741 lb. 4 s. 10 d. met maar
weinig minder afsloot dan in vergelijking met twee jaren vroeger. 126

124 BRUSSEL.
A.R.A.. Archief van
de Rekenkamer van
Vlaanderen en Brabant. Rolrekeningen,
nr. 2949.
~
125 MEES. ··Het
domaniaal inkomen
van Bornem". 73.
··Jrem te Paesschen
hegonste Copyn Pete
roeringhe te makene
ende ghyng weder
1rnndersech in dlant
staen ::o dat mi Jan
Pa/ster starcke lettren
::ende ende ontboed mn
mijns herrn 1reghen dat
ic nerenstellich op mine
hoede ::oude ::rn ende
doe name ic 6. cnapen
meer ende rer::aech mi
noch m11 al anderen
promnc/11.:11 ghe(rc dat
hier acker appareren
::al. Ende dat durde
tote Asentions dag/ze
ende lllsschen de::en
termijn mrseed 1rns 3
1reken e11de 2 dag/zen
21 pond. 17 stuyrers.
Item in Assentionsdaghe doe ::ende mi
mrn here rne !ettere
d;tl d1l'l'stla11d 1rnre in
quaden pointe ende
onthoedmi hr ::rnen
lettren a/so iu1/ aide ic
hem lwdde. dat ic ::ijn
huus ::oe mer::ien
::oude dat hire ghene
fàute bi rn hadde ::o
dat ick rer::ach ::o ic
best llUH!cte ende doe
name ic 11·eder de cnapen in dcasteel tote 20
rnde den her Jacobbe
( ute den ::acke J ende
die 1rnre11 tote ::ente
Bamesse ende doe dede
icker JO l\'l'der 1rnuch
... 170 lh. 4.s... Cf.
BRUSSEL. A.R.A.,
Rekenkamer. Rolrekeningen. nr. 2949.
126 MEES, "Het
domaniaal inkomen
van Bornem". 73.

16. Klachten over de ll'andaden te Bornem door de Vilains

Verscheidene verwijzingen naar het beleg van het kasteel van
Bornem in 1326 verschijnen in een klacht door Robrecht van
Kassei ingediend bij zijn neef Lodewijk II van Nevers in 1329
over de schade hem door de Gentenaars aangedaan tijden de
opstand van Zannekin. Hieruit blijkt dat de Gentenaars en
hun handlangers het kasteel van Bornem in 1326 hadden belegerd en dat ze ook de huizen van Robrecht van Kassei in het
dorp hadden aangevallen. Bovendien hadden de opstandelingen alle renten en inkomsten van het Land van Bornem tot
hun eigen profijt geheven. Ze hadden ook de onderdanen van
Robrecht te Bornem een eed doen zweren tegen hun eigen
heer. Tevens hadden de Gentenaars zich sinds de vrijlating
van de graaf (30 november 1325) tot het moment dat het beleg
van het kasteel van Bornem werd opgeheven ook schuldig
gemaakt aan meerdere gewelddaden en uitspattingen.
Robrecht vroeg dan ook aan de Vlaamse graaf dat hij alle
schade vergoed zou worden en dat alle eedverbonden opgedrongen aan zijn onderdanen nietig zouden worden verklaard. 127 De raids op Bornem en de belegering van het
kasteel in de winter van 1325-1326 kunnen gekaderd worden
in de succesvolle uitvallen van de Gentse graafsgezinden. Een
leger Gentenaars onder leiding van Hector Vilain en Zeger
van Kortrijk slaagde erin om het grootste deel van oostelijk
Vlaanderen terug te winnen op ruwaard Robrecht van Kassei
en zijn opstandelingen. Na de bezetting van deze gebieden
een strenge repressie werd ingesteld tegen de collaborerende
steden en gewesten. Specifiek moesten de bezittingen van
Robrecht van Kassei het natuurlijk ontgelden. Zijn landgoed
van Schelderode, ter waarde van 2.000 lb. torn. werd door
Hector Vilain en zijn kornuiten gebrandschat. Van uit het
grafelijk slot van Rupelmonde wist Hector Vilain met een deel
van zijn troepen de Schelde over te steken en plundertochten
te organiseren tegen het Land van Bornem. 128 Voornoemde
Hector Vilain wordt in de klacht van Robrecht van Kassei
omschreven als alloiés du Conte de Namur et de Ie ville de
Gand. 129 Hij was dus een bondgenoot van ruwaard Jan van
Namen en van de graafsgezinde Gentenaars. Dat juist Hector
Vilain zijn woede specifiek richtte op Robrechts kasteel van
Bornem en zijn onderdanen in het Land van Bornem, valt
127 "'Item que ce que ei/
de gand ou leur aidant
ont assegiet Ie chastel
de Bornehem, ars et
essilliet les maisons Ie
dit signeur de Cassel
qu'i/ m•oit illuec et ont
leveit et /inent chascun
jour les rellles, les
revenue.1· et esplois de
sa terre de Bomehem

et ontfáitjurer se.1·
gent:: m•ecques eaus
contre lui. Et ontfitit
plussieurs autres excès
et outrage.1· puis la
délivrance dou conte
que li siege.1· soit levés.
Si dammage li soient
rendu et li sennent et
alliances 11u'i/ ontfitit
.fáire a ses gent:: hos-

tée.1· et mises a nient. »
Cf. RIJSEL. A.D.N ..
Reeks B 263. GODEFROY nr. 6000 bis.
128 SABBE. Vlaanderen in opslllnd 13231328, 48-50.
129 RIJSEL. A.D.N ..
Reeks B 263. GODEFROY nr. 6000.
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misschien te verklaren door de familiale band die Vilain had
met het kasteel van Bornem. Hij was immers één van de nakomelingen uit het roemrijke Gentse burggravengeslacht, dat
vanaf het midden van de l 3e eeuw schromelijk aan macht had
moeten inboeten. Het spreekt voor zich dat Vilain zijn kans
schoon zag om een stuk verloren gegaan familiegoed te trachten te recupereren. Daarnaast was Hector Vilain sinds 1318
zijn broer Filips opgevolgd als voogd van Temse, waardoor
hij de dichtste buurman van het kasteel van Bornem
werd. 130
34

In een uitvoerig relaas uit 1329 handelend over de schade die
Robrecht had opgelopen, wordt dieper ingegaan op de specifieke gebeurtenissen in Bornem. Vooreerst stak Hector Vilain
twee huizen in brand die gelegen waren naast de sluis van
Bornem in de Steendamdijk. In deze huizen woonde de wachter van de visserij in de wateren van Bornem. Hector Vilain
liet ook graan en hooi roven van de bezittingen van Robrecht
van Kassei in Bornem. Ook liet hij de renten en schuldvorderingen heffen in het Land van Bornem, die normaal aan de
heer van Bornem toekwamen. Hector liet ook de goederen
van de tiende van Bazelbroek overbrengen naar het grafelijk
kasteel van Rupelmonde. De Gentenaren namen ook een hoeveelheid tarwe en gerst opgeslagen in het kasteel van Bornem
in beslag, die normaal toekwamen aan Jan Palster, de kamerheer van Robrecht van Kassei. Heer Hector liet ook uit de
wateren van de heer van Bornem vis vangen. Een hoeve die
toebehoorde aan de kastelein van Bornem viel ten prooi aan
de vlammen. Hector liet ook 200 hopen tarwebundels van de
kastelein aanslaan. Uit een graanschip stalen de Gentenaars
1200 hopen haver. Daarnaast werden ook rogge en tonnen
Hugo II! had een
broer Wouter Vilain
(1251-1260). die de
tweede zoon was van
burggraaf Hugo II en
ridderheer werd van
Sint-Jans-Steen. eertijds verworven door
Zeger III. Uit hem
ontsproot één van de
bekendste zijtakken
van de burggraven van
Gent. die de bijnaam
··Vila in de Ganá"
aannam. Uit het
geslacht Vilain sproten de heren van
Welle. Huysse. Moerbeke. Liedekerke en
anderen. Zij droegen
het wapen van Gent in
hun schild. met dat
verschil dat ze er een
barensteel met vijf
DO

hangers aan toevoegden. daar Wouter de
tweede zoon was van
burggraaf Hugo II.
Wouter Vilain werd
opgevolgd door zijn
zoon Alexander
Vilain, die in 1282 nog
als edelman werd
aangeduid. Alexanders~ oudste zoon was
Wouter II Vilain. die
de vader was van onze
Hector Vilain. Wouter
II Vilain huwde met
Adelise van Temse.
waardoor hij de voogdij van Temse en het
kasteel aldaar wist te
verwerven. Filips
Vilain volgde Wouter
II op als heer van
Temse. Filips stond de
voogdij van Temse

echter al in 1318 op
zijn beurt af aan zijn
jongere broer Hector
Vilain. die gehuwd
was met Maria van
Liedekerke. Hector
stond bekend als een
dapper ridder en werd
in 1327 kastelein van
het grafelijke kasteel
van Rupelmonde.
Hector Vilain stierf in
1335 en liet de voogdij
van Temse terug na
aan zijn broer Filips.
die intussen professor
in de rechten was
geworden. De helft
van de inkomsten van
de voogdij van Temse
kwam echter toe aan
zijn schoonzuster en
weduwe Maria van
Liedekerke. Filips

werd opgevolgd door
Clara van Mirabello.
die huwde met Jan
Vilain. heer van Boekhoute. zodat de voogdij van Temse weer
terugkeerde tot de
familie Vilain. Cf. DU
CHESNE. Histoire
généalogique des maisons de Guines. IX.
354-377; DE POTTER en BROECKAERT. Geschiedenis
i·an de gemeenten der
prol'incie Oost- Vlaanderen. 3: Arrondissement St.-Nicolaas. 4:
Stekene, Temse/ze,
Tielrode, Verrebroek,
Vrasene. Zll'ijndrecht,
43-45: WARLOP. The
Flemish nobility before
1300, m. 825. nr. 49
en 836, nr. 49.

131 NOWÉ. Les baillis
comtaux de Flandre.
402.
132 "Che sont li grief et
li damage qui par Ie
ville de Gand et ses
allyés ont esté fait a
monsigneur Robert de
Flandres et a ses gent::,
les quels il requiert
qu'il soient a liet a ses
gent:: rendu et restitué
comme li Rors nos dit
ait Ie dit mo~signeur
Robert temt pour
excusé de ce don/ il
avoit estés enfournies
contre luy.
Premiers ars/ messire
Hector Villain, alloiés
du Conte de Namur et
de Ie ville de Gand,
deu::: maisons assises
dele::. !' escluse a Bornehem, esquelles Ie garde
de Ie peskerie des
eauires de Bornehem
soloit demoure1; les
quelles raloient . lx. lb.
Item prist oufist prendre lidi:: messire Rector des bleis et foins Ie
dit monseigneur Robert
a Bornehem qui va/uren/ C. lb.
Item prist oufist prendre et lever lidi::. messire Hector rentes et
dettes deues au dit
monsigneur Robert en
sa terre de Bornehem,
montent ijc. lb.
Item arst lidi:: messire
Hector ou ses gent::
qu'il amis ou chastel de
Rupelmonde les biens
de Ie disme de Bar::ielebrouch li que! estoient
au dit monsigneur
Robert, ra/ent . l. lb.
Item prist il ou fist
prendre asses pries de
la dite maison de Bornehem en orge et en
fi'oment qui estoient a
Jehan Palstre, cambrelenc au dit monsigneur
Robert qui valurent
.XXX. fb.
Item prist oufist prendre li diz messire Rector es eauives Ie dit
monsigneur Robert a
Bornehem beket:: et
autres poissons qui
valurent. ijc. !. lb.

bier ingepalmd. Hector liet ook de schuldvorderingen van de
kastelein van Bornem opnemen. Er werden ook vier koeien
geroofd van het kasteel. Hector Vilain had in het bijzonder
een tuk op Pieter de Vos, een ridder in dienst van heer Robrecht
van Kassei, wiens twee hofsteden te Bornem hij liet brandschatten. Ook de woningen van Jan Peenne en Jan de Wale
moesten eraan geloven. Hector liet bovendien nog vier huizen
van Y:::abel Meschine in brand steken, omdat zij werkte op het
kasteel in dienst van heer Robrechts kastelein. Zij moest overigens van Hector een oude schuur terugkopen en werd ook
het graan en de tonnen bier in beslag genomen. Ook het huis
van Gillion van Clapdorpe en van zijn oudere broer werden
gebrandschat omdat hij klerk was in het kasteel van Bornem.
Ze namen ook zijn haver, hooi, tonnen bier en drie veulens in
beslag. Van de inwoners van Hingene eiste Hector Vilain dat
ze 20 lb. groot betaalden, waarvan de heer van Bornem normaal recht had op de helft. Daarnaast liet ook Jan van Namen
120 karrevrachten hooi, 57 scheepsvrachten haver en 400
kapoenen uit het kasteel van Bornem weghalen ter waarde
van 250 lb. Robrecht van Kassei liet toe dat hij hiervoor in
goud terugbetaald zou worden. Ten slotte werd Pieter van der
Dilf het laatste slachtoffer van Hectors razernij. Hij was in
1326 baljuw van heer Robrecht in Sint-Winoksbergen 131 , wat
de band tussen Bornem en het Westland nog maar eens aantoont. Zijn Dilfthoeve werd in 1326 verwoest, gebrandschat
en geplunderd van alle voorzieningen, granen en hooi. Ook
zijn hoog bos (misschien Hoog Bosch in Bornem?) werd
gekapt en zijn tuinen en boomgaarden rond het hof werden
vernield. Bovendien werden zijn huis naast zijn hoeve en zijn
mooie windmolen ook verwoest. Er werden nog een oud
paard en de vissen uit zijn vijvers buitgemaakt, dit alles ter
waarde van een goede 660 lb. 132
Item ars/ oufist ardoir
lidi::: messire Hector
un manoir dou chastellain de Ie maison Ie dit
monsigneur Robert a
Bornehem qui bien li
cousta. CC lb.
Itemfist lidi::: messire
Hector prendre. ijc.
moncheaus de fourment
enjarbe quifi1rent au
dit clwstellain qui bien
ra/uren/. lx. lb.
Tout ausi xijc 111011ceaus d'une navire
d'avoine qu'on apiele
havere qui bien valurent iij. c lb.
Temt ausi de xxx.
monceaus de blé soile
et viij. c monceaus de
fourage qui va/uren/
iiij." lb.

Item fist lidi::: messire
Hee/or lever des dettes
deues dettt:-s au chastellain de Bornehem qui
montent lx. lb.
Item lifist il prendre
iiij. mches qui hien
mlurent xij. lb.
Iremjist lidi:: messire
Hector ardoir deic
manoirs qui estoient a
un escuier qu'on apiele
Pierre Ie Vos pour ce
qu 'il estoit ou service Ie
dit monsigneur Robert
en la elite maison de
Bornehem qui valurent
iij. c lb. ou plus
Item fist il ardoir pour
Ie dite cause Ie maison
de Jehan Peenne qui
valu .xxx. lb.
Tout aussi Ie maison

Jehan Ie Wale qui valu
.XXX. fb.
Itemfist il ardoir en Ie
ville de Bornehem
quatre maisons qui
estoient a Y::abel
Meschine clou chastellain de Bornehem pour
ce qit'elle fu en la elite
maison de Bornehem
au serrice Ie dit monsigneur Robert qui ra/uren/. ij. c lb.
Item racata elle une
fieu1\'e grange contre Ie
dit messire Hector de
.x. lb. iiij s.
Item li fist il prendre
blé et fourage vaillant
XXX. fb.
Item fist il ardoir Ie
manoir clou clerc qu'on
apiele Gillion de
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17. Herstel
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Na het herstel van de rust werd Pieter \'an der Dill door
Robrecht van Kassei benoemd tot baljuw van Kassei (8 januari - 11 maart 1327). 133 De domeinrekening van het ontvangstjaar 1327-1328 is slechts gedeeltelijk bewaard, want
doormidden gesneden. Toch blijkt dat de Briel nu volledig
gebruikt werd voor het hooi, dat opgeborgen werd in de
nieuwe schuur voor het kasteel. Er bestonden vage/rijen in den
steke achter Mansbrouc, een steke ten Widen", eene steke dat
men heet Dueder Rot, oppe Breedvenne, in Scaecbrouc, te
Lupenghem van dien ute Berdonc en een steken in Hinghene
brouc. Er is sprake van de ganse hout te Beerdonk. Wat opvalt
uit deze rekening is, dat heel wat gronden braak lagen, waarschijnlijk omdat de pachters opstandelingen waren geweest
die nu gevlucht waren of gevangen zaten. Opnieuw werden
heel wat timmerwerken en andere herstellingswerken uitgevoerd aan het kasteel. De stoof werd gepleisterd en er werd
ook gewerkt ten camerkine en aan de het bijgebouwtje van de
schuur. Voor het eerst wordt de basse court of het neerhof bij
name genoemd. In de stoof werd een bedstede gemaakt. Voor
het eerst verschijnt ook een bewijs van het bestaan van een
boetelrie, een wijnkelder of bottelarij. Ook is er sprake van
één van de torrekijn achteraan. Er werden voor al deze nieuwe
gebouwen sloten gemaakt. De vloer van de nieuwe zaal werd
aangelegd. Een tegeldekker moest de gaten in het dak van de
huse van den casteele stoppen. De bogen van het kasteel werden in orde gebracht, want ze waren in onbruik geraakt sinds
het laatste beleg van het kasteel in 1326. De werken aan de
dijkagie werd stipt opgevolgd. De tuin van het kasteel werd
onderhouden. Blijkbaar was er in 1327-1328 discussie over de
bezittingen van Robrecht van Kassei als heer van Bornem in
het Land van Beveren, want men trok met Jan Palster naar
Parijs om deze zaak aan te kaarten. 134

Clapdorpe dele maison de Bornehem et de
w1 fieufi-ere vaillant
iij. c lb.
Item prist il del al'Oine
qu "011 apiele hal'ere qui
fi1 au dit clerc millant
xxiiij. lb.
Item lifist il prendre
foins etjóuragc:
rail/ani xx. lb.
Item li fist il prendre
troi::. poulains prisie ix.
lb.
Item eut il des gent::. Ie
dit monsigneur Robert
de sa ville de Bornehem <(rs livres dys sol::.

de unes gros qui.font
en pro.fis lxxviij. lb.
Item eut il des dites
gem::. en une autre
somme xxxvj. lb.
Item eut il des gent::. de
Hingisne vint lil'res de
gros dont li moitiet
appartient a 111011sig11eur rnillant. vj. xx lb.
De. ri.'' clwretees de
jóin, de ./rij. [11 9/
d'al'oine. de .iiij.
chapons que le. conte
de Namur/is! prendre
a Robert en Ie maison
le dit monsigneur
Robert qui tout bien

l'alu. ij. c !. lb. se soefjie
lidi::. messire Rohers
de demander ent restitution quantité d'ore
Item a lidi::. messire
Hecror 1rasté, ars er
essillie un manoir
Pierron de Ie Dil/:
hailliu 111011sig11e.ur
Robert en se l'ille de
Berghes, li que!::.
mmwirs estoir a.1·sis a
Bomehem. 1rnsré et
essillie et ars de ses
pour\'éances. de ses
escrains et joins d'illuec. cope son haur

hors er mllre et ses
g<irdins essillies d'enrour et d'encosté son
dit manoir abatu et
emmène une maison. Ie
dir hailliu séalll a
Rupelmonde, 1msré.
rompu er essillie w1
beau molin a ren!. pris
unfieu chel'al, peschie
les eainres et enunène
ses poissons qui rout
hien l'alu a monstrer en
temp.1· et en lieu. vj. c
lx. lh.» Cf. RIJSEL
A.D.N .. Série B 263.
GODEFROY nr.
6000.
133 NOWÉ. Les baillis
comtaux de Flandre.
404.
114 BRUSSEL
A.R.A" Archief van
de Rekenkamer van
Vlaanderen en Brabant. Rolrekeningen.

nr. 2950.
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Het kasteel van Bornem met zijn meestertoren in 1641.
(ANTONIUS SANDERUS. Flandria il!ustrata, sive provinciae ac
comitatus hujus descriptio ... 2 dln. (Herdruk) Tielt. 1978)

Het kasteel van Bornem anno 2006 (foto Jos Winckelmans).

135 '"A Clai dou Sac.
XX !ibl'res» er eAR-

LIER. «Robert de
eassel». 232.
1
l. 6

"'Item. au prioré de
Bornehl!/11 et au curel
dudit lieu. XXX lihl'res
lournois pour achater
rente en Ie maniére
dessus diere, dontje
\'oei et ordenne que li
religieus en aie111 les
deux pars el li dis curés
la 1ierche.» er eAR-

LIER. «Robert de
eassel». 224.

18. Robrecht van Kassei l'ergat :::.ijn trouire onderdanen te
Bornem niet op :::.ijn ste1:fhed

Dat Robrecht van Kassei een sterke band had met het kasteeldomein van Bornem, blijkt uit zijn testament, waarin hij
verscheidene onderdanen opnam. De vroegere kastelein en
baljuw van Bornem Clais uten Zacke schonk hij 20 lb. 135 Aan
de priorij van Bornem en aan de pastoor schonk hij 30 lb.
torn. om een eeuwige rente te kopen voor het celebreren van
een jaarmis na zijn overlijden in de kerk van Bornem. De
religieuzen kregen 2/3 en de pastoor 1/3 deel. 136 Bovendien
stipuleerde heer Robrecht dat hij wilde dat de kinderen van
Jan van den Steene, zijn kastelein en ontvanger te Bornem,
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op de beste manier zouden gewettigd worden door zijn
geliefde echtgenote en nakomelingen, op voorwaarde dat hij
loyaal zou zijn aan zijn echtgenote en zijn kinderen. 137
Robrecht stelde dus de loyaliteit van zijn dienaars te Bornem
aan zijn vrouw en kinderen als voorwaarde voor het behoud
van hun functie en toebedeling. In 1330 verschijnt nog een
brief van Pieter de Vos, baljuw van Bornem, waarin hij samen
met Ympyn Coucke, Jan Noetken, Jan die Kobbennere en Wouter Velleman, man myns Her Robbrechts l'an Vlaendren deed
weten dat Vranck van Hekelgem een halve schuur, de helft van
de poort en het stalh uis van Dierick l'an A1'erd had
gekocht. 138

19. De strijd l'an Johanna l'an Bretagne om de e1fenis l'an

Robrecht l'an Kassei in Bornem

In 1330 waren opnieuw moeilijkheden uitgebroken tussen
Robrecht van Kassei en de Vlaamse graaf, zijn neef over het
apanagium van Kassei. Er waren ook problemen met de
inwoners van het Land van Dendermonde, want de Franse
koning verbood om nog langer deze inwoners aan te vallen
betreffende de boetes die de Vlamingen nog aan hem verschuldigd waren, terwijl die van Rijks-Vlaanderen hiervan
vrijgesteld waren. 139 Vrijwel onmiddellijk na de dood van
Robrecht van Kassei op 26 mei 1331, kwam de baljuw van
het Land van Aalst aan het hoofd van 500 soldaten, zich
meester maken van de burcht van Bornem. Wouter \'an der
Hasselt, baljuw van Aalst, werd door de graaf aangesteld tot
kastelein en bestuurde het Land van Bornem van 15 juli 1331
tot augustus 1333. 140 Op 1 januari 1332 werd Hendrik van
Metkerke benoemd tot kastelein en bewaker van het kasteel
en de kasselrij van Bornem door Gilles Na::ars, gouverneur
van Johanna van Bretagne voor haar bezittingen in het graafschap Aalst. 141 Hij zou echter nog meer dan een jaar moeten
wachten eer hij zijn functie zou kunnen opnemen. Op 19
februari 1332 bereikte de Franse koning Filips VI een compromis tussen Lodewijk II van Nevers en Johanna van Bretagne betreffende de teruggave van het kasteel en Land van
Bornem, het Land van Rode en aanhankelijkheden, samen
met de wapenrustingen, artillerie en andere zaken die in het
kasteel aanwezig waren ten tijde van de inname en de bezetting door de graaf. Op dat ogenblik was Johanna al weduwe
geworden. In deze overeenkomst tot teruggave van de burcht
van Bornem aan zijn rechtmatige eigenares wordt uitdrukkelijk gewag gemaakt van de bewapening, de artillerie en de
oorkondenschat, die zich nog op het kasteel bevonden en dit
volgens het getuigenis van de toenmalige kastelein Sohiers de
Ie Vigne (Zeger van den Wijngaerde), die op het ogenblik van
de inname van het kasteel daar aanwezig was. 142
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Koning Filips VI verklaarde dat Johanna van Bretagne
beloofd had dat, wanneer zij terug in het bezit zou gesteld
worden van het kasteel van Bornem en het Land van Rode,
zij de graaf zou kwijtschelden van de som die hij nog schuldig
was te betalen aangaande de part age van Vlaanderen. 143 Terzelfdertijd vaardigde Filips VI een bevelschrift uit waarbij hij
beval aan de graaf van Vlaanderen om binnen de eerstvolgende twee weken Johanna van Bretagne, dame van Kassei,
haar leenhulde te ontvangen voor haar goederen van Bornem
en Kassei. 144 In een daaropvolgende brief van 22 februari
1332 liet de Franse koning weten dat Johanna had verklaard
in te stemmen met de uitvoering van de clausules bevat in het
akkoord dat was overeengekomen tussen haar en de graaf van
Vlaanderen betreffende de gronden van Bornem en Rode. 145
Pas op 19 februari 1332 maakte koning Filips VI bekend dat
er een overeenkomst bereikt was tussen Johanna van Bretagne
en de graaf van Vlaanderen waarin o.a. werd voorzien dat de
graaf van Vlaanderen het kasteel van Bornem en het Land
van Rode zou teruggeven. 1-1 6
Op 20 maart 1332 beval het Parlement van Parijs dat de graaf
van Vlaanderen aan Johanna van Bretagne de kastelen van
Bornem en Rode zou teruggeven. Op haar beurt moest
Johanna waarborg geven dat ze haar kinderen vrij van schulden en van staat zou terugbrengen wanneer ze meerde1jarig
zouden worden. 147 Op 4 juli 1332 volgde eenzelfde arrest van
het Parlement. 148 Ingevolge de voornoemde overeenkomst
moest door Johanna in 1332 uiteindelijk leenhulde gebracht
worden namens haar twee minde1jarige kinderen aan Lodewijk II van Nevers in zijn hof te leper. 149 Het kasteel van
Bornem bleef echter in handen van de graaf van Vlaanderen,
want in april-juni stuurde Jean de Lrnu, onderbaljuw van Rijsel naar de koning een kopie op van de akte van leenhulde van
Johanna en van haar opeising van het kasteel van Bornem en
van het Land van Rode, die ze dus ondanks haar knieval te
Ieper niet had teruggekregen. 150 Vermoedelijk vroegen ook
de onderdanen van Johanna van Bretagne in Bornem samen
met de andere gebieden van Rijks-Vlaanderen in 1332 vrijstelling van de boetes opgelegd na de slag bij Kassei, daar zij niet
onder de Franse kroon vielen. 151 Op21november1332 beval
koning Filips VI aan de baljuw van Amiens om Johanna van
Bretagne en de testamentuitvoerders te steunen bij de uitvoering van het testament, ondanks de pogingen tot verhindering
door de graaf van Vlaanderen. 151 Op 6 januari 1333 stuurde
de Bretagne. .fe111111e de
Rohert de Cassel.
101-102.
151
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Adrien de Louvencourt een rapport naar de baljuw van Vermandois over zijn onderhandelingen over de teruggave door
de graaf van Vlaanderen van het kasteel van Bornem met de
bijhorende artillerie, zoals hij het eertijds had ingenomen, en
het Land van Rode aan Johanna van Bretagne. 153 Pas na herhaalde rechterlijke stappen werd Johanna van Bretagne tot
de leeneed toegelaten. Op 1 mei 1333 gaf Johanna aan ridder
Gilles Nasard; Wouter van Meetkerke, kastelein van Niepen;
Denis Aliot, kapelaan; Huart de Maille en Anselet 1•an Lo,
haar edelknapen de opdracht om het kasteel van Bornem in
haar naam terug in bezit te nemen met alle artillerie, wapenrustingen, brieven en andere dingen die er in aanwezig waren
geweest op het ogenblik dat het kasteel werd ingenomen door
de Vlaamse graaf. Ook moesten zij het Land van Rode en alle
toebehorende bezittingen terug in ontvangst nemen. Dit
gebeurde in navolging van het akkoord bezegeld tussen haarzelf en Lodewijk II van Nevers en van het arrest van het Parlement van Parijs. Deze afgevaardigden moesten zich echter
strikt aan de bepalingen van het akkoord houden. 15-1 Pas in
augustus 1333 kon Johanna van Bretagne effectief opnieuw
bezit nemen van het Land van Bornem met al de artillerie en
de archiefstukken die er gevonden werden toen het slot in
handen van de graaf viel. 155 Gilles Nasard, ruwaard en gouverneur van Johanna van Bretagne in het graafschap Vlaanderen en het graafschap Aalst, herbevestigde op 4 augustus
1333 hiervoor opnieuw de aanstelling van Hendrik van Metkerke als kastelein en bewaarder van het kasteel en de kasselrij van Bornem. De kastelein was tevens ook baljuw en
ontvanger van het kasteel, de stad en het Land van Bornem.
Dit was een bevestiging van zijn benoeming op 1 januari
1332. 156 Op 3 augustus 1333 startte Hendrik van Metkerke
zijn domeinrekening van het Land van Bornem. Het is aan
de rekening te zien dat deze nieuwe ontvanger nog niet goed
wist wat van hem verwacht werd. In tegenstelling tot voorgaande gedetailleerde rekeningen, gebruikt hij een compactere methode. Er volgt eerst een opsomming van de
verscheidene inkomsten uit renten, meer een opsomming van
namen en getallen. Wat betreft de natuurlijke opbrengsten uit
de heerlijkheid Bornem, valt uit de rekening op te merken dat
een groot deel (vis, kaas, graan, hesp) werd doorgestuurd naar
Tartarin van Ruischeure (Fr.: Renescure}, de toekomstige ontvanger van Bornem. Er werden veel uitgaven gedaan aan het
onderhoud en herstel van het kasteel. Zo werd het woonhuis
van het kasteel opnieuw bedekt en werden nieuwe sloten
geplaatst in gans het kasteel. Ook de sluis werd hersteld. De
kastelein liet te Brussel een koets kopen voor mevrouw van
Bretagne. Een schrijnwerker moest de springalen op de meestertoren herstellen. Ook de stallen en de deuren van het kasteel kregen een onderhoudsbeurt. Een metselaar moest de
zaal van het kasteel verbeteren. Ook de dijken werden onderhouden. De kastelein betaalde twaalf soldaten die het kasteel
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van Bornem bewaakten gedurende 100 à 150 dagen. 157 Na
Hendrik van Metkerke benoemde Johanna uiteindelijk in
1334 Tartarin van Ruischeure als kastelein, baljuw en ontvanger in Bornem. 158 Deze Tartarin van Ruischeure was ridder
en had zich al in 1332 borg gesteld tegenover de Franse koning
voor de voogdij van Johanna over haar kinderen. 159 Op 28
juni 1333 verklaarde Adolf van der Mark, prins-bisschop van
Luik en neef van de Vlaamse graaf Lodewijk II van Nevers,
samen met het kapittel van Sint-Lambert dat hij de stad
Mechelen, alsook hun rechten op de heerlijkheden Geraardsbergen en Bornem voor 100.000 lb. tourn. verkocht had aan
Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen, om deze
bezittingen voortaan in leen te houden van het prinsbisdom
Luik. 160 Niettemin bleef de prins-bisschop leenheer. 161 De
stad Mechelen met zijn aanhankelijkheden werd als één geheel
beschouwd met Geraardsbergen en Bornem. De heerlijkheid
Bornem wordt in deze verkoopakte speciaal toegelicht als
zijnde een achterleen (retrofèodum) van het prinsbisdom
Luik. 162 Bornem en Geraardsbergen moesten voor altijd als
één geheel verenigd blijven met Mechelen en toebehoren aan
het graafschap Vlaanderen. 163 Op 28 juli 1333 verklaarden
prins-bisschop Adolf en het Sint-Lambertuskapittel waarvoor ze het ontvangen geld van de verkoop van Mechelen
zouden gaan gebruiken. Hieruit blijkt dat de reden van de
verkoop van Mechelen eigenlijk de ongehoorzaamheid en
rebelsheid van haar inwoners tegen het gezag van de prinsbisschop was. 164 In augustus werden de formaliteiten afgehandeld en op 10 augustus 1333 beloofde Lodewijk II van
Nevers voor hemzelf en zijn opvolgers om leenhulde te doen
voor Mechelen, Geraardsbergen en Bornem. Hij benoemde
Jan van Spiere. een klerk uit Doornik om de ratificaties van
de vertegenwoordigers van de prins-bisschop en het kapittel
van Luik te ontvangen. Op 21 augustus was aan dit alles voldaan. Er werd overeengekomen dat graaf Lodewijk zo vlug
mogelijk de eerste 50.000 lb. torn., te betalen aan de afgevaardigden van de bisschop en de resterende 50.000 lb. torn. onder
specifieke borgen moesten verzekerd zijn. De vertegenwoornohis episcopo el successorihus 110.1·1ris
episcopis Ll'o<liensihus
d!'cl'tero in el sub 11110
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digers ontmoetten elkaar opnieuw op 23 augustus om de
belofte te zweren op de Evangeliën dat ze de eigendomstitels
aan de graaf zouden overgeven. Lodewijk begon meteen te
betalen want op 7 september gaf de bisschop hem reeds een
kwijtschrift voor de eerste 18.000 lb. en op 30 september was
reeds 80.000 lb. betaald. De resterende 20.000 lb. werden
gewaarborgd door het deponeren van juwelen en edelstenen
bij prins-bisschop Adolf. 165 Op 2 oktober 1333 gaf het SintLambertuskapittel van Luik zijn goedkeuring voor de inleengeving van Mechelen, Geraardsbergen en Bornem. 166 Nog op
dezelfde dag maakte prins-bisschop Adolf de verkoop bekend
aan de inwoners van Mechelen en nodigde hij hen uit de graaf
van Vlaanderen als hun rechtmatige heer te erkennen. 167
Graaf Lodewijk II van Nevers deed op 15 oktober 1333 in de
handen van zijn neef, prins-bisschop Adolf van Luik, leenverhef en manschap, en legde zijn eed af voor de steden en
heerlijkheden Mechelen, Geraardsbergen en Bornem (Bornheim) in het klooster van Sint-Adriaan te Geraardsbergen. 168
Tussen 28 juni en 21 oktober 1333 verscheen een brief van
graaf Lodewijk II van Nevers waarin hij alle stipulaties van
de verkoop van Mechelen beloofde te respecteren. 169 Op 21
oktober 1333 verklaarde de Vlaamse graaf te Dendermonde
dat hij in het klooster van Sint-Adriaan te Geraardsbergen
leenverhef had gedaan aan zijn neef, de prins-bisschop van
Luik voor Mechelen met zijn aanhankelijkheden en eveneens
Geraardsbergen en Bornem met hun aanhankelijkheden. 170
Lodewijk II van Nevers zwoer hierbij dat dit domein nooit
mocht verkocht worden en nooit van het graafschap Vlaanderen mocht afgescheiden worden. 171 J.B. David noemde
Geraardsbergen en Bornem naar aanleiding van deze belening "t1ree oude leenen der kerk van Luik, doch 11·aer sedert lang
geen leenpligt over gedaen iras". 172 Op 21oktober1333 verklaarde Lodewijk II van Nevers dat voornoemd leenverhef
geen schade mocht berokkenen aan de voornoemde prinsbisschop, noch aan zijn kathedraal. De graaf verklaarde
tevens dat hij niet mocht beweren dat het leenverhef mocht
plaatshebben op zijn grondgebied, daar hij verplicht was om
leenverhef te doen op elke plaats waar de prins-bisschop zich
bevond. 173 Niet toevallig had Lodewijk II van N evers juist
voor deze datum de stad Mechelen van prins-bisschop Adolf
van der Mark gekocht. 174 Bovendien erkende de graaf dat de
prins-bisschop en het Sint-Lambertkapittel de begeving van
165
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de wereldlijke voogdij van Sint-Rombouts behielden. 175 Pas
nadat het proces tegen de graaf van Vlaanderen uitkomst leek
te vinden, kon Johanna van Bretagne eindelijk op 8 oktober
1333 overgaan tot de praktische uitvoering van het testament
van Robrecht van Kassei. Zoals al vastgesteld, had Robrecht
verscheidene instanties en personen uit Bornem in zijn testament vermeld. De dame van Kassei richtte zich dan ook
onder meer tot de prior van het klooster en tot de pastoor van
de kerk van Bornem, om hen te bevelen een afgevaardigde
naar Waasten te sturen op 6 november 1333 om de toegewezen geldsommen van Robrecht in ontvangst te kunnen nemen.
Zowel de prior als de pastoor van Bornem hingen hun zegels
aan deze akte. 176 Vrouwe Johanna beval op 10 november 1333
aan haar baljuw en ontvanger van het land van Rode om de
laatste wilsbeschikkingen van Robrecht van Kassei, haar man
zaliger, uit te voeren. Een aantal geldsommen werden verdeeld onder volgende personen: Geraard de Moor, Zeger van
Barzele, een zekere An toon en Nicholin zijn broer en de kinderen van Ernoul van Oosterzele. 177
De verkoop van Mechelen aan de Vlaamse graaf in de zomer
van 1333 was de directe aanleiding tot een kort maar hevig
militair conflict tussen Brabant en Vlaanderen, waarbij het
kasteel en het Land van Bornem een centrale rol gingen spelen. Waarschijnlijk zullen ook de al beschreven schermutselingen aan de grenzen van het Land van Bornem met Brabant
tot een vijandig klimaat hebben bijgedragen. In februari 1334
vroeg de graaf van Vlaanderen aan Johanna van Bretagne
immers om hem militaire steun te leveren in deze strijd. 178 Dat
ook Johanna van Bretagne wel degelijk zich verbonden voelde
met het kasteel en de heerlijkheid van Bornem, blijkt uit volgend relaas. Op 2 november 1335 moest Jan van Parennes,
kastelein van Bornem. een kwijtschrift uitschrijven voor de
ontvangst van 100 lb. par. die hij ontvangen had van Daniel
Bec, de ontvanger van de gravin van Bar voor haar bezittingen in Vlaanderen. Deze som geld werd gebruikt voor de
aankoop van acht stukken laken voor de priesters van Bornem en voor de lonen van mevrouw. Het kwijtschrift werd
door Jan van Parennes opgemaakt in het kasteel van Waasten. 179
Omtrent het begin van de Vasten 1338 liet de graaf door een
grafelijke commissie een onderzoek instellen naar de toestand
van de vestingswerken langsheen de oostgrens van het graafschap Vlaanderen. Het betreft een onderzoek naar de versterkingen van de Dendersteden Aalst, Geraardsbergen en
Dendermonde en de kastelen te Schendelbeke en te Bornem.
Het gaat er over de bevolking van de drie voornoemde steden,
over het aantal weerbare manschappen met wapenrustingen
of met wambuizen, over de graanvoorraden, over de werptuigen, over de voorhanden zijnde reserves aan wijn en graan-
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soorten, geschikt om bier te brouwen, over de werptuigen en
voorraden in de burchten te Bornem en te Schendelbeke. 180
Het document moet deel uitgemaakt hebben van een breder
onderzoek, eventueel naar de andere versterkte plaatsen
langsheen de Henegouwse grens, of de kastelen te Ninove, te
Liedekerke en te Rupelmonde. Waarschijnlijk lag het in de
bedoeling van graaf Lodewijk II van Nevers om garnizoenen
in deze versterkingen te leggen. We bevinden ons in de periode
van het aan de macht komen van Jacob van Artevelde te Gent
(3 januari 1338). De neutraliteitspolitiek van Artevelde aan
het begin van de Honderdjarige Oorlog (omwille van de woltoevoer uit Engeland) positioneerde het graafschap Vlaanderen niet aan de zijde van Frankrijk, hoewel ook niet aan die
van Engeland. De Franse koning vreesde echter terecht dat
de Vlaamse steden onder economische druk noodgedwongen
partij zouden moeten kiezen voor Engeland. Voorzorgsmaatregelen om de oostelijke limes in staat van verdediging te
brengen drongen zich dus op, al waren ze ook van defensieve
aard. Enkele maanden later legde de Franse koning, kort voor
de landing der Engelsen te Antwerpen in juli 1338, garnizoenen te Doornik, Kamerijk en in enkele kastelen langs de grens
met Henegouwen. Men vreesde dus een aanval van Engeland
en zijn bondgenoten vanuit het oosten. De koop van de heerlijkheid en het kasteel van Schendelbeke door de graaf moet
in de zelfde defensiepolitiek gezien worden. Het kasteel van
Bornem maakte in de 14e eeuw dus deel uit van de oostelijke
verdedigingslinie van het graafschap Vlaanderen. 181 Hendrik
van Medekerke werd op 3 oktober 1339 nog door Johanna
van Bretagne, in haar hoedanigheid van voogdes van haar
dochter Yolande, gepromoveerd tot soeverein ontvanger van
alle bezittingen van de dame van Kassei in het graafschap
Vlaanderen en het graafschap Aalst. 182

Besluit
Uit voorgaande uitgebreide beschrijving van het leven van
Robrecht van Kassei kunnen wij besluiten dat deze Vlaamse
edelman wel degelijk zijn stempel heeft achtergelaten, zowel
in de Westhoek als in het Land van Bornem. De baanbrekende ingrepen die hij deed, zoals de loop van de Schelde
verleggen in Weert of de kant van de rebellen kiezen tijdens
de opstand van Kust-Vlaanderen hadden wel degelijk een verregaande impact op de geschiedenis van beide regio's. En het
verhaal eindigt hier nog niet. Doorheen de eeuwen zal het
apanage van Robrecht van Kassei onder zijn weduwe Johanna
van Bretagne, zijn zoon Jan van Kassei, zijn dochter Yolande
van Vlaanderen en de hertogelijke familie van Bar als een
soort enclave in het graafschap Vlaanderen nog lang een struikel blok vormen voor de graven van Vlaanderen en de Bourgondische hertogen. Ook de nagedachtenis van Robrecht van
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Kassei bleef doorwerken, o.m. in de naamgeving van zijn
kleinzoon Robrecht, graaf en later hertog van Bar en diens
neef Robrecht van Oisy. Het wel en wee van de erfenis van
Robrecht van Kassei verdient echter een studie op zich, wat
wij hopen in een latere bijdrage te bespreken.
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Westouter in de late middeleeuwen

MAX DESWARTE
49
Het register met inventarisnummer AA 17 1 van het gemeentelijk archief van Cassel is een eersterangsbron voor de kennis
van de feodaliteit in de kasselrij Cassel in de l 6dc eeuw.
Geklasseerd per parochie werden daar de 'rapporten en
denombrementen' in overgeschreven van talrijke lenen en
heerlijkheden, opgemaakt tussen 1495 en 1654. De meeste
ervan worden ook vermeld door abbé Vanhove in zijn Essai
de Statistique feodale de la Flandre Maritime, verschenen in
1932.
Hieronder transcribeerden we het rapport van de heerlijkheid
van Westouter, genaamd Kerckhol Vierscaere, gedateerd 15
februari 1502. 2 De heerlijkheid telde toen 41 achterlenen
waarvan de twee voornaamste een naam hadden: t'Huelhof
en t' Peenehof. Peenehof telde twaalf achterlenen beweert het
rapport, maar het beschrijft er maar elf. De heerlijkheid, lenen
en achterlenen strekte zich uit over de parochies Belle,
Dranouter, Loberghe, Lokeren, Nieuwkerke en Sente Jans
Capple by Belle.

Het document:

1 Met titel: Register
mnde lee11e11 i111111ediateliken ende 111ediatelike11 ghehouden vanden
have van Cassel Anno
1654. Een kopie van
dit register vindt men
in Archives Départementales du Nord.
B3949.
2 Folio 32 l recto tot
336 verso.

(f-' 1)
Dit es de grootte rappoort ende denombrement van Leene dat
ic Gheeraerdt DE CROIX Schiltcnape als kerckelic man ende
voocht van Jonckvrauwe Adriane VAN DER GRACHT
myne gheselnede doe ende overgheve Edelen ende weerden
Chaerles VAN HALEWIN ter tyt hoochbailliu van Cassel
ende van Cassel ambacht inde name van onsen gheduchten
heere ende prince mynen heere den Eerdshertoghe Phlips van
Oistrycke, hertoghe van Bourgoingnen ende van Brabant,
grave van Vlaendren et" van eenen leene manscepe ende heerlichede dat ic als man ende voocht van mynre voornompde
gheselnede ervachteghe houden
(fl) 2)
ben van mynen voors(eide) gheduchten heere ende prince van
synen voors(eiden) hove ende Casteele van Cassele te wetene
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de heerlichede van Westoultre die men ooc noempt Kerchof
Vierscaere en es eene behuisde plache 3 ende woonstede met
upperhof ende nederhof, wal, grachten, chyngelen, bogaerden, meersch, eist, ghers ende zaylant groot zestien ghemeten
lants lette! meer of min t'kerckhof van Westoutre ende noort
daer ontrent
Item ter cause van myne voors(eide) heerlichede zyn my sculdich vyf hondert ghemeten lants gheleghen binder voors( eide)
prochie van Westoutre tien penne elc ghemet my jaerlicx
betaelt te wesene te Baefmesse
Item noch ter causen van mynen voors( eide) heerlichede hebbic noch eene ammanscip inde
(f' 3)

voors(eide) prochie springhende inde prochie van Dranoultre
up hondert ende tweeensestich ghemeten erven onder t'
voors(eide) ammanscip metgaders up zessenvichtich ghemeten broucx inde voors(eide) prochie van Dranoultre ende de
welcke hondert LXIJ ghemeten ghelast zyn met eenre cooren
rente die ghehouden es van my ende van mynre voorseider
heerlichede in leene ende in manscepe
Item onder myne voorseide heerlichede van Westoutre ende
Kerckhof vierscaere Justicie viscontiere eenen bailliu
ammanscepen ende mannen omme met hemlieden de justicie
viscontiere van myne voors( eide) heerlicheit in wetten te regierene ende gouvernerene ende hebbe kennesse ende berecht
onder myne voors( ei de) heerlichede up de voorn( ompde)
rente
(f' 4)

landen van erven ontervene maerchghelt to Ine foraige camage
ende andere heerlicke kennessen berechte ende proffyten ende
vervallen die onder myne voors( eide) heerlicheyt verscynen
mueghen alsoo wel van criminelen sticken als van civilen
alsoo veele ende alzoo verre als myne voorseide heerlicheit
van ouden tyden toebehoort ende justicie viscontiere vermach
naer den wetten ende coustumen van ghelycken onderhouden
int voorseide hof en( de) Casselrie van Cassele ende ter causen
van mynen voors( eide) leene manscepe en( de) heerlichede zyn
ghehouden eenenviertich manscepen hier naer verclaerst 4
Te weten Gilles GUISELIN houdt van van myne
voorn( ompde) heerlichede eenen
(f' 5)

leen ende met Justicie viscontiere ghenaemt t' Huelhof gheleghen in de prochie van Westoutere groot acht ghemeten
ende hondert roen lants of daerontrent metgaders up vertich
ghemeten lants inde voors(eide) prochie daer hy heeft twaelf
penninghen van(den) ghemete ten termyn van Sente Jans
daghe in( de) middewinter en( de) van hem es ghehouden een
ghemet lants in leene voort hy vermach eenen bailliu en(de)

3 Pluche: open ruimte.
open plaats in of bij
een huis. Fr.: cour.
basse-cour (VERDAM)
4 Vl!rclacrsen : hetzelfde als l'erc/arrn
(VER DAM).

ooc de heerlicke kennessen ende berechten met gaders de
proffytten vallen( de) onder zyne voors( eide) heerlichede viscontierelic ende es my de voors(eide) Gilles ter causen van
synen voors( eide) leene sculdich een re lief van tien ponden
par(isi)s ter <loot veranderinghe ende ten coope ende tiensten
penninc ten vercoope alst ghebuert
(fJ 6)

Joos RYCKELIN tercause van Joncvr(auwe) Gheleene VAN
PEEN zynen wyve houdt ooc een leen manscip ende heerlicheydt met Justicie viscontiere ghenaemt t' Peenehof streckende zuut ende noort ande westzyde ande Noortvierscaere
ande westzyde de Kerchof vierscaere ende Popringhe strate
eenenviertich ghemeten drie vierendeel lants of daer ontrent
ende syn van(de) voors(eide) Joos ghehouden twaelfve achterleenen ende manscepen te wetene
Pauwel BENDEN houdt dies een leen van den voorseiden
Joos ende ter causen van syne voors(eide) heerlichede groot
acht ghemeten lants in Lokere ter vullen relieve van tien ponden) par(isi)s
France PIERIN houdt dies ooc een leen groot zes ghemeten
ende een half lants in Lokere ende ooc ten vullen relieve
Pieter BAELDE
(fJ 7)

ter cause van Margriete (MEER) SMAN zynen wive houdt
dies twee leenen danof deen groot es zeven vierendeel ende
<lander een half ghemet twintich roen lants beede in Lokere
ten relieve van der meester vrome 5
France DE WEERDT houdt dies ooc een leen groot een half
ghemet ende twintich roen in Lokere ten relieve van der bester
vrome
France DE BELS houdt dies ooc een leen groot een half ghemet ende twintich roen ende relief ter meester vrome
Myn heere van Morbeke houdt dies ooc twee leenen danof
deen groot es zeven ghemeten lette! min of meer ten relieve
van der meester vrome ende <lander leen es groot vyf vierendeel lants beede in Lokere

w8)

Meester rrome:
hetzelfde als hester
vrome?

ten relive van der meester vrome
Pieter VAN PEENE houdt dies ooc een leen groot vier ghemeten lants of daer ontrent in Westoutere ten relieve van der
meester vrome
Franchois DE BURGH GRAVE tercause van Jane DORENS
zinen wyve houdt dies ooc een leen groot zeven vierendeel
lants in Westoutere ter meester vrome
Rault GHUISELIN ooc Jans zone houdt een leen groot ooc
drie ghemeten ende min een vierendeel in Westoutere ten
relieve van der meester vrome ende alle de voornomde leenhouders ter causen van hueren voorseiden leenen zyn hueren
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voorseiden heere sculdich de relieve up elcken boven verclaerst
alst ghevalt ende ooc tiensten penninc ten vercoope
(fb 9)
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trauwe ende waerheit metgaders leendiensten naer wet ende
costumen ende de voors(eide) Joos stelt eenen bailliu om de
Justicie van synder voors(eide) heerlicheit te regierene ende
gouverneren ende heeft de kennessen heerlicke rechten prouffyten ende vervallen onder syn voorseide heerlicheit die Justicie viscontier vermach en( de) toebehoort naer wetten ende
costumen vanden hove ende Casteele van Cassele en de
voors( eide) Joos es my sculdich ter ca usen van synen
voors(eiden) leene ende heerlicheyt trauwe ende waerheit
relief van tien ponden parisise vlaems(che)r munten ter doot
veranderinghe ende ten coope ende tiensten penninc ten vercoope
(fb 10)

ende voort zulcker rechten van leendiensten naer den
voors( eide) wetten ende costumen
Anthoine WYTS gheseit VAN MEITERNE houdt ooc een
leen ende manscip van mynre voors(eide) heerlicheit van
Westoutere ende begrypt hem in zeven en twintich rasieren
taerwen Belle mate gheassigneert ende bezedt up hondert
ende twee sestich ghemeten lants of daer ontrent in de prochie
van Dranoutere welcke landen zyn een ammanscip gheinclaveert in Westoutere daer men mach arresteren met Xij par(isis)
ende voor alle de wettelicheden naer den Costumen van Casselambacht
(fb 11)
ten proffytte van den heere van Westoutere streckende dit
voors( eide) leen ende manscip an doistzyde van de strate die
loopt van Belle t Ypre waert, ende de noortzyde es t' heerscip
van Lokere an de zuitzyde ende oostzyde t' heerscip van
Dranoultre van der welcker erve elcke zes ghemeten ghelden
eene rasiere taerwen t'sjaers Belle mate vallende te Ste Jans
Messe midszomers van welcker voorseider taerwe rente mynen
wetten van Westoutere zyn van ouden tyden ghecostumeert
altoos sdisendaech6 naer den voors( eide) St Jans messe te treckene te Belle ten versoucke van den ervachteghe den slach van
der valuacie daer te halene ter pryse dat soe ter maert
(fb 12)

ghelt up vier pene par(isi)s de beste van der maerct de rasiere
ende sondaechs daer naer te ghebiedene inde kercke te
Dranoultre eenen gheldach sdonderdaechs daer naer volghende tot eeneghen huse staende onder t' voorseide ammanscip
ligghende dit voorseide leen ten relieve van tien ponden
par(isi)s

6 Sdisendaech : op
dinsdag.

Jan COUTTEL houdt dies ooc een leen van der voors(eide)
heerlichede van Westoutere groot neghen vierendeel lands of
daer ontrent ligghende in Sent Jans Capple by Belle an de
noortzyde van der kercken commende ter strate an t' kerckhof
voorseit ende es eene mote behuust staende ter relieve van tien
ponden par(isi)s
Jan TASSEEL houdt dies ooc een leen
(fl' 13)

in Belle zuut van der kercken groot vier en twintich ghemeten
lants of daer ontrent ende gheeft mancke tiende 7 te weten van
elcken hondert scooven drie ende relief van tien ponden
par(isi)s
Jacop CAPPOEN houdt dies ooc een leen in Belle groot twee
en twintich ghemeten lants of daer ontrent ooc ghevende
mancke tiende alsvooren an doostzyde van den leene van Jan
TASSEEL ten relieve van tien ponden par(isi)s
Jacob MOREEL ter causen van Guillemine ERCKENBOUTS zynen wyve houdt dies ooc een leen ghenaempt t'
Mortierken inde prochie van Loberghe ende zyn drie hoeden
taerwen en drye hoeden evenen bezedt ende die hem heffen
(fl' 14)

up vyf ghemeten erven streckende oost ende west metten zuuthende zyde jeghens de Loostraete ten relieve van der meester
vrome
Cornelis DE SCRIVERE houdt dies ooc een leen ghenaempt
den Cassel in Locre groot elleven ghemeten lants of daerontrent metter zuutzyde an svoorseides Cornelis heerscip ten
relieve van tien ponden parisis
Hannekin DUUTSCHEN Alis CLINCKEBIL houdt dies
ooc een leen ligghende inde prochie van Nieukercke inden
Bellebroucq ende es ghenaemt t' Zoete Ghers groot elleven
ghemeten lants of daerontrent ten relieve van der meester
vrome
(fl' 15)

7

Mancke tiende : te
1rete11 1•a11 elcken hondert scooven drie.

VERDAM noch
STALLAERT kennen
die term.

Pieter CLINCKEBIL houdt dies ooc een leen inde voors(eide)
prochie van Nieukercke inden voors(eiden) Belle broucq ooc
groot elleven ghemeten ande noortzyde van een stick lants
ghenaemt den Biesebeilc ten relieve van der meester vrome
Jan BREUX fs Maillin houdt ooc een leen van der voorseide
heerlichede van Westoutre groot twee ghemeten lants lette!
min of meer streckende zuut ende noort metten zuuthende
up den Yperwech, metter westzyde an een ander leen van den
voorseiden Jan dat hy houdt van den voorseide hove groot
twee ghemeten ende een half ende vichtich roen lants of daer
ontrent ooc streckende zuut ende noort metten noorthende
up den
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(fb 16)
voorseiden Yper wech metten zuuthende up de westzyde jeghens Willems VAN DER PEENE leen
De voorseide Jan BREUX houdt dies noch drie leenen ende
manscepen te wetene deen groot twee ghemeten vichtich roen
lants lette! min of meer
<lander groot twee ghemeten ende een half lette! meer of min
ende t' derde groot twee ghemeten ende een half ende dertich
roen lette! min of meer streckende alle drye zuut ende noort
ende alle vive de voorseide leenen inde prochie van Westoutere
(fb 17)
gheleghen ende elc sonderlinghe ten relieve van der meester
vrome
Willem GHYSELIN houdt dies ooc een leen groot vier ghemeten lants lette! min of meer in de voors(eide) prochie van
Westoutre metter westzyde jeghens dleen ende heerlichede van
Canegheem 8 ende van noorden jeghens den Yperwech ten
relieve van der meester vrome
Pieter PLATEVOET houdt dies ooc een leen gheleghen noort
oost van der kercken groot vier ghemeten lants lette! min of
meer, van westen ande Poperinc strate die gaet van Westoutere
ten Huelhove ten relieve van der meester vrome
De voorseide Pieter houdt dies noch
(fb 18)
een leen in de voors(eide) prochie van Westoutere groot drye
ghemeten lants of daer ontrent van noorden den Faye couttre
ende van westen de Poperinghe strate ten relieve van der meester vrome
Gilles GHYSELIN houdt dies ooc een leen gheleghen noort
oost van der kercken an Jan WYTS stede groot vier ghemeten
dertich roen lette! min of meer in de prochie van Westoutre,
van westen eenen jochwech ende van oosten an svoors(eide)
Gillis GHYSELINs heerscip ten relieve van der meester
vrome
Jan GHYSELIN houdt dies ooc een leen in de voors(eide)
prochie van Westoutre groot vyf ghemeten ende een half lants
lette! min of meer van westen
(fb 19)
an de Noodtvierscaere, van zuuden an den Yperwech ten
relieve van der meester vrome
Franche DE BURCHGRAVE ter causen van Jane DOORENS zinen wyve houdt dies ooc een leen in de voors(eide)
prochie van Westoutre groot drie ghemeten lants lette! meer
of min, van oosten Leenekin SVOS ende van westen an
svoors(eiden) Janen leen ghehouden van Willem VAN PEENEN ten relieve van der meester vrome

Heerlichede van
Canegheem: het dorp

8

Loker bestond uit
twee grote heerlijkheden: de baronnie van
Loker en de heerlijkheid Caneghem met
achterlenen. De heren
bewoonden respectievelijk het Hof van
Loker en het kasteel
Waterleet.

Jacop DE WAGHEMAKERE ter causen van Joosine SVOS
f' Olin zynen wive houdt dies ooc een leen in de voors(eide)
prochie groot twee ghemeten ende een half
(fO 20)
lants lette! meer of min de westzyde an svoors(eide) Jane
DOORENS leen, metten noorthende up de beke ende de
zuutzyde an Woutere VAN DEN WALLE ten relieve van der
meester vrome
Jan DEN WAGHEMAKERE fs Jan houdt dies ooc een leen
gheleghen in de voors(eide) prochie van Westoutere groot een
ghemet lants of daer ontrent metter zuutzyde up de beke ende
van noorden eenen jocwech ten relieve van der meester
vrome
Philips VAN DEN CORNUSE houdt dies ooc een leen in de
voors(eide) prochie alsvooren gaet van Frans SBANEN te
Care) VACHS stede waert groot zes ghemeten ende een half
lants of daer ontrent van noorden

(fb2J)
de erve van m(eest)er Jan VAN LICHTERVELDE, den Disch
ende vander Cappelle van Westoutere ten relieve van tien ponden parisise
Gilles GHYSELIN houdt dies ooc een leen ghenaempt Joncfferhof9 groot zeventien ghemeten lants lette) min of meer, van
zuuden anden Yperwech ende van oosten an eenen jocwech
ten relieve van tien ponden par(isi)s
De voorn(ompde) Gillis GHYSELIN houdt dies ooc een leen
in de voornompde prochie noort vander kercken tusschen den
stedeken van Jaecx THOORINS ende Lenaert SZOMERS
hove groot vyf ghemeten en half ende neghenen viertich roen
lette! meer of min
(fO 22)
de noortzyde an eenen jocwech ten relieve van tien ponden
par(isi)s
Meester Michiel GHYSELIN houdt dies ooc een leen in( de)
voors( eide) prochie oost van der Poperincstrate groot twee
ghemeten lants lette! meer of min metter zuutzyde up de beke,
van noorden Pieter GHYSELINs leen ten relieve van der
meester vrome
Joos RYCKELIN ter causen van Joncvrauwe Gheleyne VAN
PEENE zynen wyve houdt dies ooc een leen gheleghen noort
oost van der kercken van Westoutere, groot twee ghemeten
ende achtien roen lants lette! meer of min metter noortzyde
an eenen jocwech die loopt van der voors( eide) Westoutere
9

Joncffer : hetzelfde
alsjoncvrou1re in het

Middelnederlands
zoalsjoncji:re in VER-

DAM.

(fO 23)
ten Huelhove waert teenen vullen relieve van tien ponden
par(isi)s
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Jan BREUX de zone Denys houdt dies ooc een leen in de
voors( eide) prochie groot twee ghemeten ende een vierendeel
lants of daer ontrent van oosten aen eenen jocwech, zuut an
Willems van Peene leen ten relieve van der meester vrome
Maye de dochtere van Andries VAN DEN AMEELE houdt
dies ooc een leen in de voorn( ompde) prochie groot twee ghemeten lants lette! min of meer van oosten an eenen jocwech
die loopt van Steenkene van noorden de beke die compt van
de Meulne walle ten relieve
56

(P 24)

van der meester vrome
Michiel WYT houdt dies ooc een leen in de voors(eide) prochie van groot twee ghemeten lants lette! min of meer an de
westzyde van Pieters VAN DEN AMEELE have ende van
noorden an eenenjocwech die loopt ten Steenkinne ten relieve
van der meester vrome
Jan DE WAGHEMAKERE houdt dies ooc een leen ende
manscip van den voors(eiden) have ende heerlichede van
Westoutere ghenaemt Kerchof vierscaere in de voors(eide)
prochie groot hondert roen lants lette! min of meer streckende
zuut ende noort de oostzyde Abeel SVOS erve ende de westzyde an Daneel BOYS
(P 25)

erve ende es sculdich zynen heere up den kerkemesdach van
Westoutere of die cause daer van hem heeft ter offer an de
hem te bringhen drie pene of daer boven ende relief ter meester vrome
Meester Pieter VAN PEENEN houdt dies ooc een leen in de
voors( eide) prochie groot een half ghemet lette! min of meer
doostzyde an eenen jockwech an thof toebehoorende den hoir
van Jan WYT ten relieve van der meester vrome
De zelve meester Pieter houdt dies noch een leen in de prochie
van Drennoultre groot vieren seventich roen lette! min of
meer metten oosthende an de heerlichede van mynen heere
van Morbeke
(P 26)

ende de zuutzyde an de w(eduw)e ende kinderen van Vincent
POPERINC ten relieve van der meester vrome
Jan VAN DEN WALLE die men seght BANE houdt dies ooc
een leen in de voors( eide) prochie van Westoutre groot een
vierendeel lants of daer ontrent streckende zuut ende noort
an de westzyde de Poperincstrate an de zuutzyde eenen jocwech ten relieve van der meester vrome
Pieter TRYOEN houdt dies ooc een leenkin inde voors(eide)
prochie groot hondert roen gheleghen in de Ten gravekinne
an de noortwestzyde van eenen jocwech ende an erve van
Franchois GHINSELIN ter relieve van de meester vrome

(fb 27)
Jan VAN DEN WALLE houdt dies ooc een leenkin groot
twintich roen lants of daerontrent ende es eene haghe 10 an de
noortzyde van Pieters VAN DER AMEELE hove ende an de
noortzyde licht Jane DOORENS leen ten relieve van der
meester vrome
Pieter VAN PEENE houdt dies ooc een leen groot veertich
roen lants of daerontrent ligghende an de Berderinbrugghe by
Joos BANEN ande de noortzyde loopt de beke ende ande
oostzyde de Poperincstrate ten relieve van der meester
vrome
Stevin DE POTTERE ter causen van zynen wyve houdt dies
ooc een leen groot een vierendeel lants of daerontrent gheleghen noort van der kercken van Westoultre
(fb 28)
in een sticq lants ghenaempt den Pottere ten relieve van der
meester vrome
Ende Hendric MACHUE houdt dies ooc een leen van den
voors(eide) hove ende heerlichede van Westoutre groot een
vierendeel lants ligghende in de prochie van Lokere bachten
Jan REYGHEERS an de noortzyde van den heerscipe van
Jacop van OUDEN COUTRE ende an de westzyde t'heerscip
van Locre ten relieve van der meester vrome
Alle de welke voorn(ompde) leenen ende manscepen ende elc
zonderlinghe zyn my ter causen
(fb 29)
van mynen voorseiden hove ende heerscepe van Westoutre
sculdich de relieven zoot up elcken verclaerst es ter <loot, veranderinghe ende ten coope ende tiensten penninc ten vercoope, trauwe ende waerheit ende ooc leendienst naer wet
ende costumen van wetten
Twelcke myn voors( ei de) leen manscip ende heerlichede met
justicie viscontiere ter causen van mynre voorn(ompde) gheselnede ervachteghen Ic Gheraert DE CROIX houde ende
ghelove te houdene van mynen voors( eiden) gheduchten heere
ende prince van synen hove ende Casteele van Cassele

10 Haghe: bosje van
laag hout (VERDAM).
11 Pement : variant
van peyment, paiment:

betaling~

(fb 30)
vrylic met tra uwen ende waerheden teenen vullen relieve van
tien ponden par(isi)s vlaemscher munten ter <loot, veranderinghe ende ten coope ende tiensten penninc ten vercoope
ende alsoo voort met alsulcken rechten ende vryheden ende
diensten als daer toe behooren van ouden tyden ende zoo
myne voorders dat ghehouden hebben ende ic naer hofrechte
sculdich bem van houdene naer den wetten ende costumen
van den voors(eiden) hove ende Casteele van Cassele ende up
dat dit myn rappoort meerder ofte minder waere dan boven
verclaerst es zoo p(rese)ntere ic dat te corrigierene al zonder
preuidicie van pements 11 rechte
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(fb 31)

ten zegghene van den mannen van den voors(eiden) hove
mynen huusghenoten in kennessen der waerheyt zoo hebbic
Gheeraert DE CROIX als kerckelic man ende voocht
voorn(omp)t dit myn rappoort ghezeghelt met mynen propren zeghele hier an ghehanghen den XVe <lach van Sporckele
int jaer duust vyf hondert ende twee.

Index der lenen:
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gh = gemet, roe = roede, v= vierendeel ( ]/4<le van een
gemet).
In de kasselrij Belle was 1 gemet 100 roeden en niet 300 zoals
in bijna alle andere Vlaamse kasselrijen (P. VANDEWALLE,
Oude maten, geirichten en mutstelsels in Vlaanderen, Brabant
en Limburg, Gent, 1984)

Gheeraerdt

Croix (de)

Gheeraerdt

Croix (de)

Gheeraerdt

Croix (de)

Gilles

Guiselin

Gilles

Guiselin

Kerchof
Vierscaere

16gh

Westouter

500 gh

Westouter

ammansc1p

208 gh

Dranouter
en Westouter

t'Huelhof

48 gh 100
roen

Westouter

1 gh

Westouter

Joos

Ryckelin

41gh3 v

Westouter

Pauwel

Benden

8 gh

Loker

France

Pi erin

6,5 gh

Loker

Pieter

Baelde

7v

Loker

Pieter

Baelde

0.5 gh
20 roen

Loker

France

Weerdt (de)

0.5 gh
20 roen

Loker

Bels (de)

0,5 gh
20 roen

Morbeke
(M ynheere van)

7 gh

Loker

Morbeke
(Mynheere van)

5v

Loker

Pieter

van Peene

4 gh

Westouter

Franchois

Burghrave (de)

7v

Westouter

Rault

Ghuiselin

3 gh min
1v

Westouter

Anthoine

Wyts gheseit van
Mei terne

220 gh

Dranouter

France

t'Peenehof

Jan

Couttel

9v

Sente Jans
Capple by
Belle

Jan

Tasseel

24 gh

Belle

Jacop

Cappoen

22 gh

Belle

Jacob

Moreel

t' Mortierken

5 gh

Loberghe

Cornelis

Scrivere (de)

den
Cassel

11 gh

Loker

Hannekin

Du utschen Alis
Clinckebil

t' Zoete

Il gh

Nieukercke

Pieter

Clinckebil

11 gh

Nieukercke

Jan

Breux

2 gh

Westouter

Jan

Breux

2,5 gh
50 roen

Westouter

Jan

Breux

2 gh
50 roen

Westouter

Jan

Breux

2,5 gh

Westouter

Jan

Breux

2,5 gh
30 roen

Westouter

Willem

Ghyselin

4 gh

Westouter

Pieter

Platevoet

4gh

Westouter

Pieter

Platevoet

3 gh

Westouter

Gilles

Ghyselin

4 gh
30 roen

Westouter
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Jan

Ghyselin

5,5 gh

Westouter

Franche

Burcgrave (de)

3 gh

Westouter

Jacob

Waghemakere
(de)

2,5 gh

Westouter

Jan

Waghemakere
(den)

1 gh

Westouter

Philips

Cornuse (van der)

6,5 gh

Westouter

Gilles

Ghyselin

Joncster-hof

17 gh

Westouter
Westouter

Gilles

Ghyselin

5,5 gh
49 roen

Michiel

Ghyselin

2gh

Westouter
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Ryckelin

2gh
18 roen

Westouter

Jan

Breux
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2 gh 1 v
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Michiel

Wyt
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Westouter
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(de)

100 roen

Westouter

Westouter
Westouter

Peenen (van)
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Westouter

Pieter

Peenen (van)

74 roen

Dranouter

Jan

Walle (van den)
die men seght
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1v

Westouter

Pieter

Tryoen

100 roen

Westouter

Jan

Walle (van den)

20 roen

Westouter

Pieter

Peenen (van)

50 roen

Westouter

Stevin

Pot tere (de)
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Westouter

Hen drie

Machue

lv

Loker

Pieter
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Ameele (van den) Pieter
Banen Joos
Boys Danel
Dorens Jane
Erckenbout Guillemine
Ghinselin Franchois
Ghyselin Pieter
Lichtervelde (van) Jan
Meersman Margriete
Ouden Coutre (van den ) Jacob
Peen(van) Gheleene
Peene (van) Pieter
Poperinc Vincent
Reygheer losse
Banen Frans
Vos Abel
Vos Joosine
Vos Leenekin
Zomer Lenaert
Thoorins Jaec
Vach Care!
Walle (van den) Woutere
Wyt Jan

Medische kennis te Poperinge
omstreeks 1525: het handschrift
van stadsgeneesheer en barbier
Jan Davidt
KRISTOF PAPIN
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Inleiding

Over de stand van de medische kennis in Poperinge pakweg
500 jaar geleden hebben we maar weinig gegevens en blijven
we meestal steken in een lethargisch doemdenken: dat van de
onbekwame en ondeskundige kwakzalver die de zieke en
vooral zichzelf meer voor de gek hield dan effectief hielp. Die
visie moeten we herzien en nog geen klein beetje.
Onlangs kwamen we op het spoor van een medisch handschrift van de hand van barbier Jan Davidt die in dienst was
van de stad Poperinge en waarin hij een medisch traktaat
neerpende over de pest. Dat handschrift opent voor ons een
gans nieuwe wereld die een beeld geeft van de toestand van
de medische kennis in die tijd in de Westhoek. Maar bovenal
toont het aan dat de barbier, meestal beschouwd als een minderwaardige medicus, eigenlijk een enorme kennis bezat.

Het handschrift

We kwamen zoals gezegd eerder toevallig op het spoor van
dit handschrift en zijn beschrijving als een uroscopisch handschrift bleek dan nog foutief te zijn ook. Het bevindt zich
thans in de collectie handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (II 5225). We hebben hier ongetwijfeld te
maken met een autograaf, dus een door Jan Davidt zelf
geschreven handschrift en van maar liefst 235 in de volkstaal
geschreven pagina's. Er staan mooie Poperingse woorden in!
Jammer genoeg ontbreken de eerste (of meerdere) begin bladzijden en dienen we deze opmerking te herhalen voor de laatste bladzijden. Zware watersporen laten ons vermoeden dat
deze zijn verloren gegaan door datzelfde water. Het handschrift was in bezit van de Veurnse Sint-Niklaasabdij om uiteindelijk in de 19dc eeuw in de verzameling van de voorzitter
van de Veurnse rechtbank H. Vande Velde te komen.

~ie lé!tetabull! uanlltt pdlitmrit
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Geneesheer op bezoek bij een pestlijder.
(uit: Fasciculus Medicine. Antwerpen: Nic. De Grave. 1512)

Barbier Jan Davidt

De toeschrijving van het auteurschap aan Jan Davidt staat
vast. Op de f"lür 0 van het handschrift staat 'die Ic Jan Davidt
se/ve geexperimenteert lzebbe in jaer ons heeren XXVI inden
dienste ende gage vande stede van Poperynghe'. Over die Jan
Davidt hebben we geen gegevens. Zoals hij zelf zegt was hij
in dienst van de stad, zeker in 1526, maar het ontbreken van
stadsrekeningen voor die jaren laat ons niet toe daarover meer
te weten te komen. Twijfelen aan Davidts bewering moeten
we niet doen want het was gebruikelijk dat steden barbiers en
chirurgijns in dienst namen, zeker wanneer er epidemieën uitgebroken waren. Of de man ook van Poperingse origine was
weten we niet. Wat we wel weten is dat er in 1526 inderdaad

een pestepidemie lelijk heeft huisgehouden onder de bevolking van Poperinge. Dat de stadsmedicus precies in dat jaar
een traktaat schrijft is dus niet toevallig.

Medische kennis

Barbiers staan doorgaans op de laagste sport van de medische
ladder en hadden niet de opleiding genoten die chirurgijns wel
hadden. Spottend worden ze vaak beschouwd als veredelde
kappers, die naast haarknippen en baardscheren ook met het
mes kleine ingrepen deden, zoals steensnijdingen. Wat betreft
Jan Davidt klopt deze omschrijving allerminst. Hij heeft zijn
kennis rond de pest, zoals hij zelf schrijft, gehaald uit 'autentieke meesters, ende huut praticken ende diversche houcken'.
Zelf zegt hij dat hij 'geexperimenteert, gepracti::eert' ... 'ende
ooc mids der hulpe god1· diverse/ie per.wonen ghecureert hebbe
die wmde ::iecte besmet iraren'. Straks komen we terug op het
extra-medische van zijn kennis.
Jan Davidt is eerlijk want hij vermeldt de bronnen waar hij
op terugviel bij het schrijven van zijn traktaat. Dat op zich is
eerder uitzonderlijk. Het gaat over Willem van Salieto, Guido
de Cauliaco, Euricius Cordus. De andere drie opgegeven
namen konden we nog niet toewijzen aan een bekende medicus. Dat geeft aan dat onze barbier een bibliotheek aan medische kennis van bekende en vooraanstaande namen ter
beschikking had, gelezen had en gebruikte.
Nu stellen we ons de vraag of deze man wel gewoon barbier
was. Hij noemt zich geen medicus en geeft zichzelf geen meestertitel wat zou wijzen op universitaire studies in de geneeskunde. Ook komt hij niet voor tussen het contingent
Poperingenaars dat de universiteit van Leuven aandeed 1•
Natuurlijk is het mogelijk dat hij een andere universiteit
bezocht. Het lijkt er op dat hij, door studie en lectuur van
grootmeesters en vooral praktische ervaring, wat hij zelf zegt,
het métier heeft geleerd. Misschien is hij hiervoor gewoon in
de leer geweest bij zijn vader, familie of derden. Daarover zegt
hij niets en hebben we er het raden naar. Voor wie hij het werk
schreef in evenmin bekend. Het ganse handschrift is door
eenzelfde hand geschreven en geeft allerminst de indruk dat
het een ophoping is van nota's. Het is dus wel degelijk een
beredeneerd en aan één stuk doorgeschreven verhaal.

1

A. SCHILLINGS.

Matricu!e de!' U11irersité de Loul'ilin. Brus-

sel. Academie van
België. l 958. !II
(31aug.1485-31 aug.
1527).

Pestboek

De titel die de schrijver geeft aan zijn werk (op f"6r luidt
'irat den imrachtich medichijn behoort te ireitene'. Dat zou in
eerste instantie laten uitschijnen dat we met een algemeen
medisch werk te maken hebben maar het gaat over de pest.
0
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Nu waren pestboekjes zeer populair 2. Deze ziekte die sinds
de middeleeuwen om de haverklap de kop opstak - hij verwijst
zelf naar de grote epidemie van 1348 - was een bron van zorgen voor de stedelijke magistraten. Men zorgde er voor dat er
werken werden verspreid, eerst handschriftelijk en sinds de
opkomst van de boekdrukkunst in drukvorm, over hoe men
de pest het best te lijf kon gaan. Het werk van onze Jan Davidt
is een heel stuk ruimer opgevat dan deze traditionele pestboekjes. Algemeen lijkt het dat Davidt de mosterd hoofdzakelijk bij twee mensen heeft gehaald: een zekere Haly en
meester Jan Goenort, een franciscaan en doctor in de medicijnen die in 1531 omwille van de pest uit Frankrijk was
gevlucht en in de streek was aanbeland 3 .

Almanakken en prognostikaties

Davidt start zijn traktaat met de opgave van de tekenen die
een pestepidemie voorafgaan 'pronosticierende daerof' of voorgaende teekenen vande pestilencie'. Daar blijft zijn visie steken
in deze van de middeleeuwer: donkere dagen, het opduiken
van coppespinnen en vliegen en het opduiken van kometen zijn
tekenen dat een pestepidemie op komst is. Dat verhaal zal
later in vele tientallen prognostikaties te lezen zijn. Het gebrek
aan wetenschappelijk inzicht deed veel medici grijpen naar
metafysische en magische verklaringen voor ziektebeelden.
De invloed van de hemellichamen werd algemeen aanvaard
en ook door christelijke auteurs bevestigd. Dergelijke astrologische indicaties werden gedrukt en deze prognostikaties
gingen zeer vlot van de hand, zeker nadat de boekdrukkunst
had gezorgd voor een veel vlottere verspreiding van deze werken. Ze werden opgenomen in almanakken die voorspellingen
brachten, o.m. over gezondheid. Opvallend is dat deze almanakken meestal door medici werden opgesteld die veelal als
praktizerende astrologen bekend stonden. Soms gaven deze
zelfs hun prognostikaties uit op last van de stad waar ze in
dienst waren 4 . Het is ook in deze periode dat de eerste gedrukte
medische werken de toegankelijkheid van de medische kennis
veralgemeenden. Bij de Ieperse drukker Destrée verscheen in
1522 een eerste medisch boek 'den troost der crancker mensche11'.
Wanneer hij de redenen voor het uitbreken van een pestepidemie opsomt (hij geeft er vijf aan) is het wel even de wenkbrauwen fronsen wanneer hij als reden 3 simpelweg 'de
vrauwen' opgeeft. Het zou op vandaag niet zo gemakkelijk
zijn om dat ook maar te durven beweren.
In schril contrast met de 'tekenen' die weinig rationeel zijn
toont de auteur zich toch van zijn betere kant wanneer het op

R.A. BLONDEAU.
Wetenschap in de taal
dff Vlamingen. Vanaf"
Jacoh 1·w1 A1aerlant tot
de stichting 1·a11 de
Akademi~n. Gent:
Reinaert - Het Volk.
1991. p. 99-102.
3 De gegevens van
deze r'na'!i worden
door de auteur opgegeven in zijn werk.
We konden evenwel
geen ander spoor
vinden van deze medicus. Valt hij te vereenzelvigen met Jan
Thibault die vanuit
Frankrijk in 1518 naar
Antwerpen kwam 9 Zie
R.A. BLONDEAU.
Wetenschap. p.84.
4 R.-A. BLONDEAU.
Wetenschap. p. 65-72.
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het medische aspect komt van de zaak. We halen er een aantal markante feiten uit.
De auteur wijst er op dat zuivere lucht een vereiste is om de
pestzieke te verhelpen. Een woning die geïnfecteerd was door
de aanwezigheid van een zieke kon gedesinfecteerd worden
door het ontsteken van een groot vuur met eikenhout, laurierboom, takken van mirtilliën of jeneverhout. Het hout
moest je goed kunnen ruiken. Hygiënische traktaten waren in
deze periode niet zeldzaam en ook onze Jan Davidt wijdt er
dus een hoofdstuk aan in zijn werk.
Bij het hoofdstuk spijs en drank beveelt de auteur het eten
van wit brood aan dat maximaal twee dagen oud is, goed
gedesemd en gemengd met anijszaad en zout. Bovendien
moest het goed gebakken zijn. Wat drank betreft is de schrijver streng: bijna enkel witte wijn (niet te zoute en niet zuere)
vindt genade in zijn ogen, maar dan nog bij uitstek oude wijn
en geen waterachtige nieuwe wijn. En die moest 's morgens
gedronken worden: 's nuchtens heer men huut den hu::.e gaet,
ll'ant 1·eele roocken \\'orden hier duert verdroocht, ende die
levende gheesten worden hier mede verstaerct ende ghecm~for
teert'. Les excuses sont faites pour s'en servir.
'Ende drynct ll'el ghehuetert hier' was het enige gerstenat dat
in zijn ogen genade vond. Voor het overige worden tientallen
kruiden, de ene al meer exotisch dan de andere vermeld. We
hadden er geen idee van dat al die kruiden omstreeks 1525
verkrijgbaar waren in de hoppestad. En ja, over hoppe ... geen
woord. Terwijl vele auteurs er medische kwaliteiten aan toewijzen zwijgt Davidt er over in alle talen.

Ook opvallend is dat pestlijder het eten van vis moet vermijden, zeker van grote vissoorten en dat of het nu zeevis of
riviervis is. Dat had volgens de auteur te maken met de grote
vochtigheid van de vis.
Nu sleurt de schrijver er werkelijk alles bij en geeft hij ook bij
alles zijn commentaar: over het slapen gaan en het doen van
zware arbeid. De zieke moest rusten maar zeker niet de ganse
dag in zijn bed blijven liggen omdat hij dan 's nachts niet meer
zou slapen. Zijn commentaren hebben soms meer weg van een
goed ingestudeerd opvoedingsplan dan een medisch traktaat,
zeker wanneer hij het over de 'oncuscheit' heeft. Hij geeft
recepten op om pillen samen te stellen en zelfs suppositoires
bestonden al!
In zijn derde deel dat handelt over het helpen van de zieken
geeft hij een ganse resem voorbeelden hoe men de wonden
van de zieken moet behandelen. Zo geeft hij o.a. een recept
dat goed was voor de lever met gherstenwatre dat samenge-
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steld was uit gerst en water aangevuld met acetose en root
coo!b!at. Hij verzette zich tegen kwakzalvers en landlopers die
allerhande middeltjes aanprezen aan de zieken in de stad. Zo
waren er die beweerden dat men in zijn handen een groene
levende ve!dpuuten moest vasthouden of levende slakken
moest laten bloedzuigen. Opvallend is zijn grote aandacht
voor het bloedvatenstelsel (j!obothomie zoals hij dat noemt).
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Al moeten we met de huidige stand van de medische kennis
soms glimlachen bij de remedies die men 500 jaar geleden
aanraadde aan de zieken, het handschrift vormt toch het
bewijs dat men er over nadacht en zocht naar middelen om
de ziekte te verhelpen en de zieken te genezen. Hij verzet zich
tegen de kwakzalvers en trekt tegen hun middeltjes ten strijde.
Dat zijn middeltjes soms even ondoeltreffend waren kon de
man toen nog niet weten. Dat er in Poperinge dergelijke medische kennis aanwezig was, wisten we evenmin maar vermoedden we. Korte tijd later zal er in de stad één van de meest
vooraanstaande medici geboren worden van het eind van de
16de en het begin van de l 7de eeuw: Jan de Backer. Dergelijke
personen komen zelden uit het niets maar hebben wortels in
de streek. Deze Jan Davidt zal allicht één van hen geweest
zijn. Dit teruggevonden handschrift bewijst dit en men kan
niet meer omheen de toch behoorlijke kennis van de lokale
medici.

Het status animarum
van Zillebeke anno 1610

ARNOLD PRENEEL
67
Slechts vier status animarum van parochies in de kasselrij Ieper
uit hetjaar 1610 zijn (tot op heden) bekend. Drie ervan werden
reeds gepubliceerd 1. Hun auteurs hebben steeds uitgebreid de
context ervan in de verf gezet, zodoende dat wij ons dan ook
beperken tot de transcriptie van het document en de analyse. Van
het status animarum van Zillebeke is, net zoals dit van Wijtschate, slechts een kopie voorhanden 2.
1 N. BOUSSEMAEREen K.
PAPIN. Status animarum Boezinge 16101611, s.1., 1995,52pp
en index., J. DECAESTECKER, 'De bevolking van Langemark
in het begin van de
17cte eeuw, samenstelling en herkomst', in:
Westhoek, genealogisch jaarboek IV,
Dikkebus, 1987, p.
65-125 en J. BEUN,
'De wederbevolking
van Wijtschate door
walen na de godsdiensttroebelen ( 1570
- 1610)', in: Westhoek,
tijdschrift voor geschiedenis &familiekunde in
de Vlaamse & Franse
Westhoek,jg 14 ·
(1998), p. 87 - 123.
2 Bibliotheek V.V.F.
Oostende, II-2b /359.
3
Het gezinnen 23 en
24 zijn onvolledig en
worden bijgevolg in de
analyse buiten
beschouwing gelaten,
en de gezinnen 25 tot
en met 27 ontbreken
(alleen in de kopie?).
O.m. ook de pastoor
zelf en eventueel zijn
meid ontbreken.
4 Van 5 gezinshoofden
hebben we geen informatie.

De recensie werd gehouden op 1 februari (de gezinnen 1 t.e.m. 8),
op 3 november (gezinnen 9 t.e.m. 31 ), op 4 november (de gezinnen 32 t.e.m. 88) en op 5 november 1610 (de gezinnen 89 t.e.m.
93). Er zijn dus negen maanden verlopen tussen de eerste aanzet
en de laatste huisbezoeken.
In totaal telden de 88 3 (in detail) gerecenseerde gezinnen 540
personen, zijnde gemiddeld 6, 1 personen per gezin. Op basis van
het gemiddelde aantal gezinsleden had Zillebeke in 1610 waarschijnlijk circa 570 inwoners. Van hen werd slechts een paar maal
de leeftijd vermeld: een gewezen amman van de heer van Zillebeke was ca 105 jaar oud (gezin 20) en een andere man ca 95
jaar (gezin 36).
Mogen we ervan uit gaan dat Zillebeke nooit helemaal onbewoond is gebleven, zelfs in het desastreuse laatste kwart van de
16de eeuw ? In elk geval verklaarden tien van 83 4 gezinshoofden,
zijnde 12 %, dat ze er altijd, al lang of sedert 1551 hebben
gewoond. Tussen 1582 (dus nog voor de belegering van Ieper
door Famese) en 1593 kwam gemiddeld één gezin per jaar zich
te Zillebeke vestigen, tussen 1594 en 1599 liep dit op tot gemiddeld 3,6 gezinnen per jaar en tussen 1600 en 1608 tot gemiddeld
4,6 gezinnen per jaar. Deze "versnellende" herbevolking leidde
er wellicht toe dat één gezin in een hut (gezin 12) en drie andere
in een hovencot (d.i. bakhuis) (gezinnen 11, 17 en 60) woonden.
Bij de gezinssamenstelling is het meest opvallende dat meer dan
213 van de gezinnen 6 of meer leden telde. Er waren zelfs vijf
gezinnen met 12 leden, en slechts één alleenstaande weduwe
(gezin 17).

Totaal

Gezinssamenstelling
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Aantal
gezinsleden

1 2 3 4

5

6 7

8 9 10

11

12

Aantal
gezmnen

1 7 8 14

11

8 12

8 7 6

1

5

88

De 88 gezinnen bestonden uit 154 echtparen, 5 weduwnaar en 6
weduwen. Zij hadden 308 kinderen, zijnde gemiddeld 3,5 per
gezin. Uit de gezinsstructuur blijkt dat de bevolking voor
57,0 % uit kinderen 5 bestond.
Gezinsstructuur

Aantal

'/ic
28,5

Echtgenoten

154

Weduwnaars

5
6 (!)

0.9

Weduwen
Kinderen

308 (2)

57,0

Knechten

31

5.8

Meiden

21

3.9

Anderen

15
11 (3)

2.8

- kinderen
- volwassenen

4 (4)

......................

Totaal

1,1

100,0

540

( 1) Inclusief de vrouw waarvan haar man reeds drie jaren 1l'echghe-

loopen was (gezin 91 ).
(2) Kinderen van de echtgenoten of uit een vorig huwelijk.
(3) Vreemde minderjarigen.
(4) Een schoonmoeder, een schoonzoon. een zus en een halfzus.

Onderstaand overzicht6 heeft tot doel de herkomst van de inwoners in kaart te brengen, waarbij in
kolom 3 de geboorteplaats van de gehuwde mannen en weduwnaars,
kolom 4 de geboorteplaats van de gehuwde vrouwen en weduwen,
kolom 5 de plaats van huwelijk, en
kolom 6 de geboorteplaats van de knechten en meiden.
Plaatsnaam
in het document

Huidige benaming

1

2

3

4

5

6

Becelaere
Boesinghe
Brielen binnen Ypre
Brielen buïten Yp re

Beselare
Boezinge
Ieper. Brielenhoekje
Brielen

1
0
0
2

0
0
0

0
5
1
0

0
0
0
0

1

5 De kind-knechten
en kind-meiden niet
medegerekend.
6 In deze lijst werden
alle plaatsnamen verwerkt die in het document voorkomen.

Comene
Dickebusch
Drenoultre
Gheluvelt
Gheluwe
Heule
Hollebeke
Houthem
Kemmele
Langhemarck
Meenene
Meessene
Merckem
Moorseele
Mo( o )rslede
N eerwa( e )sten( e)
Nieukercke
Passchendale
Poperynghe
Provene
Renyghelst
Santvoorde
St Jacobs buijten Ypre
St Jans
St Pieters buyten Ypre
Staden
Sunnebeke
Vlamertynghe
Vormizele
Waestene
Watou
Werckene
Wervicke
Wevelghem
Wytschate
Ypre
Zillebeke - Sillebeke

Komen
Dikkebus
Dranouter
Geluveld
Geluwe
Heule
Hollebeke
Houtem (Kasselrij
Ieper)
Kemmel
Langemark
Menen
Mesen
Merkem
Moorsele
Moorslede
Neerwaasten
Nieuwkerke
Passendale
Poperinge
Proven
Reningelst
Zandvoorde
Ieper, Sint-JacobsBuiten
Sint-Jan
Ieper, Sint-PietersBuiten
Staden
Zonnebeke
Vlamertinge
Voormezele
Waasten
Watou
Werken
Wervik
Wevelgem
Wijtschate
Ieper
Zillebeke

Subtotaal

7

Nu deelgemeente
van Villeneuved' Ascq.

A(e)rmentiers
Anap int Rysselsche
Bassèë
Boeschepe
Boeseghem
Bondue
Caucourt in Artois

3
1
0
1
1
1
4
0

5
0

1
1

1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
1

0

1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0

l
1

2
l
1
0
0
1
2
1
0
1
2
0
1
3
0

1
1

l
0

0
0

0
0

0
1
0
2
1
0
0
1
0
2

0
1
1
2
1
0
2
0
3

0
0
1
1
2
1
0
0
0

0
0

1

2
6 28

0
0

5

5

12

6

1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0

36
Armentières (Nord)
Annappes (Nord) 7
La Bassée (Nord)
Boeschepe (Nord)
Boëseghem (Nord)
Bondues (Nord)
Caucourt (Pas-deCalais)

l

0
0
0
0
0
0

1
1

1
0

1
0
0
0
0
3
0

1
3
1
0
1
0

1

47 62 21

0
0
2
0
0
0

1
0

1

0

1
0

1

1

0
0
0
0
0
0
0

2
1
0

1
0
0
0
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Cassele 8
Cousture
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Cassel (Nord)
La Couture (Pas-deCalais)
Dulsmont
Deûlémont (Nord)
Ecke by Ariën
Ecq ues (Pas-deCalais)
Entier(e)s - Dentiers
Ennetières-enWeppes (Nord)
Ferlinghien
Frelinghien (Nord)
Feste Hubert by Bethune Festubert (Pas-deCalais)
Fluerbaix
Fleurbaix (Pas-deCalais)
Fournes
Fournes-en-Weppes
(Nord)
Givency by Basséë
Givenchy-lès-LaBassée
(Pas-de-Calais)
Habordyn
Haubourdin (Nord)
Herly
Herlies (Nord)
Hoeuille bij St Pool
H umeroeuille (?) bij
St-Pol-en-Ternoise
(Pas-de-Calais)
Houplines
Houplines (Nord)
Jeloincy in Arthois
(?)
Lenny
Ligny (Nord)9
Linsele - Lensele
Linselles (Nord)
Lomme
Lomme (Nord)
Longpré int Rysselsche Lompret
Marcke by Ryssele
Marcq-en -Baroeul
(Nord)
Marq uette-lez-Lille
Marquette
(Nord) 10
Nipkercke
Nieppe (Nord)
Noielle int Rysselsche
N oyelles-lès-Seclin
(Nord)
Perency - Pernesy
Pérenchies (Nord)
Premesque
Prémesques (Nord)
Quesenet
Le Quesnoy (Nord)
Quesnoy
Quesnoy-sur-Deûle
(Nord)
Radinghem-enRadinghem
Weppes (Nord)
Ricquebourg
Richebourg (Pas-deCalais)
Rinceul in Arthois
(?)
Saine int Rysselsche
Sains-de-N ord
(Nord)
Saint Lanzare by Atrecht Arras Saint-Lazare

0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

0
0

0
0

2

3

0

0
2

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
2
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
1
0

0
0
0
2
0
4
2

0

0
0

0

0
0
2

0

2
0
0
2

2

0

0
3
0
0
0

0
0

0
0

1

0

0
0
0
0

0
0
0

1
0

0
0

0

0

8 Huwelijksplaats van
een kind.
9
Nu deelgemeente
van Beaucamps-Ligny
(Nord).
10
Kan ook Marquette-en-Ostrevant
(Nord) zijn.
11 Wijlen de echtgenoten van twee weduwen

Singain
Solaine
St Andries by Ryssele
St Thomas
Tourcoigne
Verlinghem - Verleghem
Violaine
Wambresy
Warlu by Atreght
Wavrain
Wieken
Bergh( en )am baght
Vrancryc(k)
Waelnede
Walsche quartier
Subtotaal
Lant van Luyck
Onbekend
ALGEMEEN TOTAAL

Sainghin-en-Weppes
(Nord)
Solesmes (Nord)
Sa in t-André-lezLille (Nord)
(?)

Tourcoing (Nord)
Verlinghem (Nord)
Violaines (Pas-deCalais)
Wambrechies
(Nord)
Warlus (Pas-deCalais)
Wavrin (Nord)
Wicres (Nord)
Kasselrij SintWinoksbergen
Frankrijk
inwoonster van
Waals-Vlaanderen
Waals-Vlaanderen

1

0

0

0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
1
8
0

0
0
3
1

0
0
1
0

1
0
0
0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

1
0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0

0

0

0

42 32 13 1l
Land van Luik

0

0

0

1

4

4

2

19

82 83

77 52

Van 78 mannen (4 van de 82 ontbreken) waren er 36 (46,2 %)
geboren in de regio, en 42 (53,8 %) waren geboren in het huidige
Frankrijk, op één uitzondering na allen in het departement van
het Noorden en in het departement van de Pas-de-Calais. Van 79
vrouwen (4 van de 83 ontbreken 11 ) waren er 4 7 ( 59 ,5 % ) geboren
in de regio en 32 (40,5 %) ervan waren geboren in de departementen van het Noorden of van de Pas-de-Calais.
Van 75 van de 77 gehuwde gezinshoofden (en van één weduwe)
is de huwelijksplaats bekend. Deze was in slechts 13 gevallen
(17 ,3 '/;,) in Frans-Vlaanderen, 62 (82, 7 'Yo) waren gehuwd in
de regio, 12 ervan te Zillebeke en 28 ervan te Ieper, waarvan 18
in de Sint-Pieterskerk en 7 in de Sint-Jacobskerk.

kwamen uit Wicres
(Nord) en Violaines
(Pas-de-Calais).

Bij de bezoeken van begin november werd van 77 van de 80
gezinshoofden genoteerd tot welke jurisdictie zij behoorden.
Veertien ( 18 % ) ervan waren poorter van Ieper, twee poorter
van Rijsel en één poorter van Waasten. Zestig gezinshoofden
(quasi 78 °/ci) verklaarden laat te zijn van de Zaal en kasselrij
van leper.
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Een kleine 10 °;., van de bevolking bestond uit knechten en
meiden. Een derde ervan (bij 33 van de 52), waarvan de herkomst bekend is, komt uit Frans-Vlaanderen (11 van de 33),
één knecht komt uit het Land van Luik en 63,6 % (21 van de
33) komen uit de regio.

72

De meest illustere inwoners waren jonkheer Heijndrick Lampsaem (gezin 28, Lamsaem), die gehuwd was met de dochter
van de baljuw van de Proosdie van Sint-Winoksbergen, en
François Heyman, schepen van de Zaal en kasselrij van Ieper
(gezin 93).
De overgrote meerderheid (48 gezinshoofden, zijnde 54,5 '%)
deed aan lantsneerynghe, al dan niet met dienstboden, al dan
niet als hoofd- of bijberoep. De belangrijkste landbouwer
(gezin 6) had zelfs vijf knechten en één meid in dienst. Hij was
pachter van het goed van meester Pieter vanden Broucke. Er
was één schaapherder (gezin 80).
Iets meer dan 20 '/;, van de gezinshoofden waren dagloners,
hand- of landwerkers. Eén ervan was daarnaast nog herbergier, een ander houtwerker en nog een ander was bovendien
beenhouwer en houtkliever. Er was nog één houtwerker, één
bezemmaker en één kleermaker en één leefde van de jacht (sic,
gezin 9). Enkele weduwen waren spinster en/of naaister
(gezinnen 8, 12, 17, 46). De koster was afkomstig van Tourcoing (gezin 92). Een man van ca 95 jaar deed aan netten
breyen voor de visschers en zijn echtgenote den tap (gezin 36).
Daarnaast waren nog twee herbergiers (gezin 72 en 86) en één
herbergierster (gezin 91 ). De amman van tHof te Zillebeke
was bovendien bierverkoper (gezin 54). Tenslotte was er nog
één wagenmaker-timmerman (gezin 44) en één timmerman
(gezin 89).
We kunnen besluiten dat in Zillebeke in 1610 overwegend
grote gezinnen woonden. Immers meer dan 2/3 van de gezinnen telden zes of meer leden. Bovendien bestond 57 % van de
bevolking uit kinderen. Zillebeke was toen dus een bijzonder
jonge gemeenschap. En tenslotte blijkt uit de mix van de geciteerde geboorteplaatsen dat quasi 39 % van de inwoners uit
Frans-Vlaanderen en Picardië kwamen. Zij waren evenwel
voor slechts 17 '%gehuwd in hun regio van herkomst. Opvallend is dat meer dan 37 % ervan gehuwd waren te Ieper. Hun
emigratie blijkt dus ook verbonden te zijn met het zoeken
naar een partner !

Zillebeke

'-.:
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Zillebeke dorp in 1641
(uit: A. SANDERUS, Flandria J//ustrata, 1, p. 387,
detail van de kaart van de kasselrij leper, Keulen, 1641
(hier in de herdruk van 1732 of 1735))

Het document:

(schutblad)
Huyssouckinghe te Sillebeke 12
(f' lr 0 )
Huijssouckinghe ghedaen te Zillebeke by laste van mijn heeren
vanden college ter presentie vanden pastor aldaer, by mijn heeren
den doctor AERLEBOUT ende joncheer Philips VAN STEELANDT, schepenen, ter adionctie vanden greffier PIERSSENE,
ten dien fyne by t'selve college ghedeputeert, oock ten bywesen
vanden hooftman der selver prochie, up den eersten februari
1610

Eerste mesnage van noorden de kercke
Es bewoont by Lauwers DE CAESTEKERE, toebehoorende
Christiaen DOMICENT, gheboren van S1 Jacobs buyten Ypre, op
t'voorseyde goet ghewoont ontrent ses jaeren, es ghehuwt te Nipkercke met Francyne SCHILDERS, gheboren te Nipkercke,
leden ontrent IX jaeren
12 In een 17cte_eeuws
handschrift staat hier
bovendien: 1raerschij11/ijck te11 opsichte remde
moulage, maar dat is
zonder twijfel foutief.

(f'1v0)
Hebben huerlieden kerckelycke devoiren ghedaen te Paesschen
Iaestieden te Sillebeke.
En heeft gheen knapen, nemaer eenjonckwijf, ghenaempt Mechlyne VAN HULLAERTS, wonende te S1 Eloys in Vormizele

Hebben een kint, wesende een meysken out ontrent seven jaeren
Seght voor haer vroevrauwe ghebruyct te hebben Francyne
HARINCKS, huysvrauwe was van Bastiaen BOLLAERT
Tweede mesnage up t'goet aenghetrocken by Olivier THIBAUT
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Ende es bewoont by Denys SOENEN fi/ius Willems, gheboren
met syn huysvrauwe Maeyken VANDEN BILCKE te Morslede,
hebbende met haer ghehuwt gheweest ontrent XXXVIIJ jaeren
te Morslede voorseyt, hebben op t'selve goet ghewoont ontrent
Xjaeren.
Hebben tsamen vyf kinderen: twee sonen, den outsten ontrent
XXVJ jaeren ende dry doghters, d'outste ontrent XXXIllJ jaeren,
ghehuwt
(f" 2r 0 )
t'Ypre met Pieter LETTEN
Hebben te bieghte ende ten H. Sacramente gheweest te Paesschen 1aestleden inde voorseyde prochie
En hebben noch knapen noch maerten als henlieden dienende
van huerlieden kinders
Houdt een kneghcken om Gods wille, out ontrent ses jaeren,
ghenaempt Rogierken VANDEN BROUCKE
Uxor est sterilis: neque indignit in hac parochia obstetrix

IIJe mesnage opt' goet toebehoorende t'Clooster van Nonnenbussche t'Ypre
(In margine:) aberant pater et mater familiae
Bewoont by Jan VAN ELSLANDE filius Jans, gheboren van
Gheluvelt, ghehuwt met Maeyken filia Rogier JACOBS, gheboren t'Ypre, t'Ypre, wesende syne tweede huysvrauwe, leden
ontrent IX jaeren.
Hebben tsamen vyfkinderen: t'ionckste out ontrent twee maenden, ghewoont op t'selve goet zedert de reductie der voorseyde
stede
Gheneeren henlieden met lantsneerynghe
Hebben haer kerckelycke devoiren ghedaen te Paesschen laestleden te Zillebeke
( f" 2v 0 )
Hebben dry knapen, danof den eenen is ghenaempt Alard BOTTEAU filz d' Antoine, natif de Ferlinghien, avant demeuré en
ceste maison un derny an, aage environ de XX ans. A este a la
confesse et a la s1e Communion a Pasques passée a Zillebeke
De twee andere knapen syn te commen van buyten huijse, danof
den eenen is ghenaempt Claude ... (sic) ende den anderen Andries
... (sic)
Hebben twee jonckwyven, danof d'eene ghenaempt Proontgen
PINCKEEL, ghebo(r)en te Neerwaestene, verhuijst 13 , ende

11

Zie 50'te gezin.

d'andere Jeantgen HULLAERTS, doghter van Jean, ghebo(r)en
te Vormizele, blyft. Hebben haer kerckelycke devoiren ghedaen
beede te Vormizele
Heeft noch met hen wonende eenen kneghtken, out ontrent XII!Je
jaeren, ghenaemt Cornelis filius Steven VAN ELSLANDE. Item,
noch Jean VAN ESTE ghehuwt met Maeyken filia Pieters PINCKEELS, t'oust 14 laestleden binnen de voorseyde prochie ende
gaen wonen op t' goet van myn heer van Bavinchove binnen de
selve prochie.
Seght dat sijn huijsvrauwe laest ghebesight heeft voor vroevrauwe Mijntgen DOORNAERTS,
(f' 3r0 )
ghehuwt met Jean BOUQUILLOEN binnen Ypre, daer de selve
noch woonaghtigh syn.

Vierde mesnage op t'goet toebehoorende Cornelis DE KIEN
Ende es bewoont by Claeys BOLLAERT filius Nicasij, gheboren
te Gheluwe, ghehuwt met Anneken LEYNAERTS fi/ia Jeans,
gheboren inden Brielen buijten Ypre, leden ontrent IIJ jaeren
ende inde prochiekercke vanden Brielen binnen Ypre ghetraut,
hebbende ghewoont op t'selve goet ontrent vyf jaeren
Gheneeren henlieden met lantsneerynghe
Hebben te bieghte ende ten H. Sacramente gheweest te Paesschen laestleden te Sillebeke
Zij heeft gheenen knape, dan eene maerte, ghenaempt Maeyken
VAN PEENE filia Pieters, gheboren te Wevelghem, heeft hier
ghewoont zedert oust ende haeren Paesschen ghehouden te Zillebeke alsdoen wonende met Pieter VAN THUYNE, oock in
Sillebeke
De huysvrauwe seght voor haer vroevrauwe ghebruyct te hebben
Cathelyne PERSOONE, huysvrauwe van Isenbaert SAVATTE,
wonende in S1 Jacobs buijten Ypre. Hebben tsamen een kint
levende, out ontrent XVJ maenden

(f' 3v 0 )
Vyfde mesnage op t'goet toebehoorende Christiaen OVIJN

1

~

15

Sedert augustus.
Zie 73ste gezin.

Ende is bewoont by Jan VERSCHURE filius ".(sic), gheboren
te Heule, ghehuwt met Maeye BREYNES filia Pieters, leden
ontrent XXIIIJ jaeren, ende ghetraut te St Pieters binnen Ypre
Hebben ghewoont up t'voorseyde goet ontrent VIIJ jaeren
Ende hebben gheene kinders t'huys, dan de ghene die sij hebben,
te weten eenen sone ghehuwt met Maeyken BACKERS, wonende
t'Ypre over Pau KARYNS inde Suytstraete ende een doghter
wonende te Sillebeke baghten t' Hooghe, ghehuwt met Anthoine
SOMBAERTS 15
Dan woont met henlieden eene haere nighte doghter vanden
voornomden SOMBAERT haerlieden schoonsone, out Xjaeren.
Est sterilis
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Ende heeft gheenen knape, dan een maerte, out ontrent seventien
jaeren, ghenaempt Margriete filia Christiaen ERCKEBUSCH,
gheboren in Boeschepe, ende gaet wonen met Jean LEYNAERTS
in Brielen
Hebben haeren Paesschen ghehouden in Zillebeke te Paesschen
laestleden
(f' 4r 0 )

Seste mesnage op t'goet toebehoorende meester Pieter VANDEN
BROUCKE
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Ende es bewoont by François DE CADT filius Jeans, gheboren
te Wervicke, ghehuwt met Proontgen DU THOIR filia Jacobs,
gheboren te Waestene, leden sestienjaeren, binnen de kercke van
St Pieters t'Ypre, van te voren ghehuwt met Cornelis DE BUSSCHERE
Hebben ghewoont ontrent XJ jaeren op t'voorseyde goet
Hebben tsamen levende dry kinderen: danof d'outste wesende
een doghter out is ontrent XV jaeren ende t'ionckste een kneghtken ontrent VJ jaeren. Voorts heeft de voorseyde syne huysvrauwe behouden eene doghter van haeren voomomden Jen man
met henlieden wonende, ghenaempt Perone, out ontrent XVIJ
Jaeren
Hebben hueriieden Paesschen met huerlieden voorseyde kinderen, daer toe bequaem, ghehouden te Sillebeke
Gheneeren henlieden met lantsneerynghe
Hebben vier 16 knapen, danof den eenen es ghenaempt Jacques
D' AUSSY fi/ius Jeans, gheboren te Basséë, heeft hier ghewoont
ontrent vyf jaeren en half, heeft syn kerckelycke devoiren te
Paesschen ghedaen te Zillebeke
(f° 4v 0 )
Den uen es ghenaempt Piat HELLEM fi/s de Pierre, gheboren
te Anap int Rysselsche, heeft op t'voorseyde goet met den
selven CADT ghewoont ontrent anderhalf jaer, hebbende syn
kerckelycke devoiren ghedaen te Paesschen laestleden te Zillebeke voorseyt
Den 1uen es ghenaempt Anthoine LAMBERT fi/s de Abraham , natif d' Armentiers, heeft hier ghewoont een jaer ende
te voren te Quesnoy by François LE HON, hebbende syn
kerckelycke devoiren ghedaen, ut supra
Den IIIJen, ghenaemt Caerle filius Caerle DE CADT, des selfs
François neve, gheboren te Vormi.:ele, hebbende hier ghewoont zedert mey laestleden ende synen Paesschen ghehouden als vooren
Den vyfsten jonckachtich, ghenaemt Hans SALEN fi/ius
Jeans, gheboren te Waestene, heeft met henlieden ghewoont
ontrent vier jaeren ende te bieghte gheweest te Paesschen
laestleden, ut supra
Hebben een maerte, ghenaempt Philippote BAVEIN fi/ia Vincent, gheboren te Noielle int Rijsselsche, heeft hier ghewoont
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Sic. er worden er
nochtans vijf met
naam vermeld.

eenjaer ende te bieghte ende ten H. Sacramente gheweest voor
broer (?) Aernout, laesten pastor, voor oust laestleden, ende
niet te Paesschen, bereet synde, mits t'vernaem
(In margine:) een bedorven maeght, emmers gheproeft ende
haer kint overleden.
(f" 5r 0 )
vande voornomde ieghenwoordighen pastor, diens te voldoen
op morghen
seght voor haer laeste vroevrauwe ghebruyct te hebben
d'huysvrauwe van Adriaen TRUWANT, wonende alsdoen
binnen si Jacobs buyten (Ypre), nu beede overleden

Sevenste mesnage op t'goet toebehoorende ... (sic)
Galiaen PLOVIER filius Galiaens ende by hem bewoont, ghehuwt met Jaquemyne VAN PER RE filia Maillaerts, den voornomden Galiaen gheboren te Wambresy ende sij te Santvoorde,
trauden te Santvoorde leden ontrent XXXIIJ jaeren
Hebben t'saemen ghehadt sesse kinderen, al overleden
Gheneeren henlieden met lantsneerynghe
Den voornomden Galiaen heeft syne kerckelycke devoiren
ghedaen te Paesschen laestleden te Zillebeke ende niet de voornomde syne huysvrau1re, ter causen van haer gramschap op
haer kinders, die sy hadde by haeren eersten man, belovende
haer devoir te doen op morghen ter vermanynghe vanden pastor, danof eenighe wonen inde prochie van Zillebeke, al ghehuwt, ende eenighe buyten
lam diu (?)est sterilis
Hebben twee kneghten, danof den eenen out ontrent XXJ
jaeren, gheheeten Cornelis DE QUAE filius Jeans, gheboren
te Sillebeke, hebbende hier ghewoont ontrent twee jaeren,
(f" 5v 0 )
heeft syn devoiren inde H. kercke ghedaen te Paesschen laestleden te Sillebeke
Den andren es ghenaempt Mahieu HOOFT, out ontrent VIIJ
jaeren, filius Michiels, gheboren te Sillebeke

Achste mesnage op t'goet van Jean HOBBELE t'Ypre
Ende es bewoont by Pauwels DE PUYDT filius Jeans, gheboren te ... (sic), ghehuwt met Peryne filia Stasen SCHAETS,
leden ontrent XXIIIJ jaeren binnen si Pieterskercke t'Ypre
Hebben tsamen vier kinders, d'outste een dochter, out XXIJ
peren,
(In margine:) een gheproefde maeght.
die heeft een bastaert kint, out IJ jaeren, een kneghtken, by
eenen Michiel HOET wonende te Curtrycke, ende t'ioncxste
een kneght, out XVJ jaeren, oock met henlieden wonende
Hebben op dit goet ghewoont ontrent VJ jaeren, haeren man
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ende soone gheneeren henlieden met houtmaken ende sy met
spinnen ende ander vrauwenwerck, soo oock doet de voorseyde haere doghter
Hebben met haer ghesin te bieghte ende H. Sacramente gheweest te Paesschen laestleden te Sillebeke
Haer laeste vroevrau1re was de huysvrau1re van Jacob
TROOST, gheheeten Jeanne, overleden, ende de ghene van
haer voornomde doghter Christyne d'huysvrauwe vanden
voornomden TRUWANT, (ook) overleden
78

(f" 6ro)

Actum den IIJen novembre 1610 ter presentie van joncheers
François HEIMAN ende Philips VAN STEELANT, schepenen ter adionctie vanden greffier PIERSSENE, metsgaders
den hooftman vande prochie
Neghenste mesnage int huys van Maryn BOLLAERT te Sillebeke muelen bewoont bij
Abraham DE LA COURT filius Jacques, ghebo(r)en te
Singain, ghehuwt ontrent ses jaeren t'Ypre t'S 1 Pieters met
Margriete JONCHEERE fi/ia Guillames van Ypre
Hier ghewoont zedert haer huwelyck, te voren t'Ypre
Hebben tsamen een levende kint, out ontrent 5 jaeren
Houden een meysken Marie DE LA COURT van Provene
Gheneerende henlieden met den jaght
Satisfererunt ut supra
Pieter DE BUYSSERS wyf Martyne assisteerde haer in hueren arbeyt, maer en is gheen vroevrauwe
Seght te syn laet deser casselrije
xcte mesnage op t'goet van Jan HODDAU te Dixmude
Pieter VAN THUNE fi/ius Jans van Sillebeke,
(f" 6v 0 )

ghehuwt ontrent XJ jaeren t'Ypre S1 Pieters met Maeyken
BOLLAERTS fi/ia Casen, van Meenene
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck
Hebben tsamen vyf kinderen: t'outste X jaeren (ende)
t'ionckste ontrent een jaer, vroevrau1re Josyne VAN NIEUKERCKE ende naer haren laesten man BOLLAERTS,
wonende inde prochie
(In margine:) Nota: en is gheen ghesworen vroevrauwe.
Ontdraeghen henlieden met lantsneeryng/ze, houden eenen
knape: Michiel VAN THUYNE filius Jans van Vormizele, out
ontrent XVJ jaeren, ende een jonckwyf: Jaquemyne CHASTEAUX filia Jobs, inboorlinck, out ontrent XVJ jaeren ende
noch een meysken: Cathelyne VAN PEENE, out ontrent XIIJ
Ja eren

Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrije
XJc mesnage op t'goet van voornomden THUYNE int hovencot
Inghel FORTERIE filius Paesschier van St Jans, ghehuwt
zedert de belegherynghe van Ypre t'St Jacobs binnen de selve
stat met Jeane DE VAIX van Comene
Hier ghewoont ontrent XIJ jaeren
Hebben tsamen vyf kinderen: t'outste ontrent 24 jaeren,
wonende ter Plaetse met de weerdin(n)e Martyne, (ende)
t'ionckste ontrent VIJ jaeren, de vroevraull'e door ... (sic)
Ontdraeght hem met te wercken in daghhuren voor een ijeghelyck
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet ut supra
(f" 7r 0 )

xue huysghesin in een hutte op t'goet van Gheeraert VANDEN BROUCKE t'Ypre

Neelken MAKEREELS filia Guillames van Boeseghem,
weduire van François SALOOTEN filius Louijs van Wieken,
sedert thien jaeren. Hier ghewoont ontrent twaelf jaeren, heeft
behouden V kinderen, t'outste van 29 jaeren, ghehuwt te Cassele, t'ioncxste Cathelyne 13 jaeren
Gheneert haer met besems te maken, spinnen ende naeyen
Satisfecerunt ut supra
XIIJe huysghesin, op t'goet vanden heere in Zillebeke
Eloy STALEN filius Eloys van Hollebeke, wedewaere leden
vyf jaeren
Hier altijt ghewoont
En heeft gheen kinderen behouden
Gheneert hem met lantsneerynghe, sonder knapen, nemaer
hout een maerte, dewelcke te synen huijse gheleghen is van
eenen sone, Abraham, out ontrent vier jaeren, danof haer
vroevrauwe was de voornomde Martyne BUIJSSERS. Hout
noch een meysken Florence filia Care! CATS van Zillebeke,
out ontrent 13 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrije
XIIIJe huysghesin, op t'goet van Care! PAUWELS
Jacques DE SOBRY fi/ius Jeans, gheboren
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( f" 7v 0 )
te Verleghem, ghehuwt leden 22 jaeren te Verleghem met
Marie LE LONG filia Jans van Perency
Hier ghewoont ontrent 14 jaeren
Hebben tsamen VJ kinderen, t'ouste XIX jaeren, t'ioncste 3
jaeren, de vroevrauwe overleden
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satifecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
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XV huijsghesin, op t'goeyken van Loy STALIN

Noel DONZE filius Noels van Verlinghem, ghehuwt ontrent
IJ jaeren te Zillebeke met Jeane COUVREUR filia Guillame
d'Entieres
Hier ghewoont ontrent vier jaeren, te voren te Vlamertynghe
Hebben gheen kinderen
Is een cleermaker
Satisfecerunt ut supra
XVJe huysghesin op t'goet van myn heere van Frefay 17
Venant VERRIN filius Daniels van Vormizele, ghehuwt ontrent
Xjaeren t'IJpre t'S 1 Pieters met Cathelyne VANDEN BUSSCHE
fi/ia Inghels van Zillebeke
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck
Hebben tsamen vier kinderen: t'outste Xjaeren (ende) t'ionckste
3 1lz jaeren, de vroevrauwe doot
Doen lantsneerynghe, houden eenen knape: Christiaen DE
BAES, ontrent van XX jaeren,
(f" 8r0 )
van Zillebeke ende een maerte: Madeleene, suster vanden voornomden Christiaen, out ontrent XX jaeren, als tweelynghe
synde
Satisfecerunt omnes ut supra
Seght te syn poorter van Ypre

XVIJe huysghesin, op t'goet van Care! CAT int hovencot
Marie PERDUE filia Jans van Ecke by Arien, weduwe van sergeant JULIEN
Hier ghewoont XV jaeren
Heeft kinderen, maer gheen met haer wonende, als allen ghehuwt
synde
Ontdraeght haer met haeren spinrock
Satisferunt ut supra
XVIIJe huysghesin, op t' goet van

s1e Claren

17 Ferdinand van
Frefay of van Fourfay
was gehuwd met de
dochter van Ferdinand, heer van Zillebeke.

Pieter VERHAMME fi/ius Maryns van Zillebeke, ghehuwt
27 jaeren t'S 1 Pieters t'Ypre met Martyne fi/ia Jan DE
CONINCK van Wytschate
Hier ghewoont 18 jaeren
Hebben X levende kinderen: t'outste van de gheene by henlieden wonende van 22jaeren (ende) t'ionckste ontrent IIJ jaeren,
haer vroevrauwe d'huijsvrauwe van Paesschier DE HANE,
Casyne, niet ghesworen
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es 1aet deser casse1rije

XIxe huysghesin, op t'voorseyde goet, wonende met huerlieden ... (?)

( f" 8v
Maeillaert VERSTRATE filius P ... (sic) van Langhemarck,
ghehuwt ontrent IX jaeren met Josijne filia Pieters VERHAMME van Ypre
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck
Hebben tsamen 1111 kinderen: t'outste VIIJ jaeren ende
t'ionckste VIIJ maenden, haer vroevrauire d' huijsvrauire vanden voornomden Bastiaen BOLLAERT, ongheedt
Ontdraeght hem met te wercken in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
0

)

xxe huysghesin, op t'goet vanden muelenare te Zillebeke
Maeillaert VAN DEN GHEERE fi/ius Alaerts van Hollebeke,
wedewaere zedert eenjaer, hier ghewoont ontrent 59 jaeren ende
nu out wesende ontrent 105 jaeren. In synen jonghen tyt amman
vanden heere in Zillebeke ende nu hem nerghens mede ghenerende dan wonende bij sijn doghter, out ontrent 66 jaeren,
onghehuwt. Den voornomden ouden man is nogh wel hoorende,
nemaer niet wel siende, oock noch zeerlyck te beene.
Satisfecerunt ut supra
Es laet ut supra
XXJe huijsghesin, op t'goet vande hoirs van Nicolas VAN
DIXMUDE t'Ypre
Pieter VAN HONDEGHEM fi/ius Oliviers van Verleghem,
ghehuwt ontrent XIJ jaeren te Wytschate, met Perone
DAUSSY, Jeans doghter, oock van Verleghem

( f" 9r 0 )
Hier ghewoont ontrent X jaeren. Hebben tsamen vier kinderen: t'outste XJ jaeren (ende) t'ionckste IJ jaeren, danof vroevrauire was Jaquemyne DOORNAERTS, huysvrauire van
Jan BOUQUILLIOEN t'S 1 Eloys, ongheedt
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Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
XXIJe huysghesin, op t'goet vande weduwe BOMMARE
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Aernout BEKAERT filius Jacques van Solaine, ghehuwt
ontrent Xjaeren te Waestenemet Isabeau D' ASSONLEVILLE
filia Gheraerds van Fluerbaix
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck
Hebben tsamen vier kinderen: t'outste X jaeren (ende)
t'ionckste ontrent IJ jaeren, de vroevrauwe de voornomde
Jaquemyne
Doende lantsneerynghe, hebben eenen knape: Philips
BEKAERT, broeder vanden voornomden Aernout, out ontrent
21 jaeren ende een maerte: Outryne filia ... (sic), out ontrent
17 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es poorter van Ryssel
XXIIJe huijsghesin, opt' goet vande weduwe Jacques GO BERT
te Neerwaestene
Melchior PHILIPPE filius Guilleberts van Dulsmont, ghehuwt ontrent IXjaeren te Dulsmont met Jeane DATHIN filia
Pieters van Ypre

(f" 9v 0 )

Doen lantsneerynghe, houdende twee knapen, den eenen:
Hans REVREL filius Martens van Vormizele, out ontrent XX
jaeren, den anderen: Cas VAN ESTE, inboorlinck, out ontrent
28 jaeren, metsgaders een joncwyf: Adriane CORBEINE uut
Vrankryck, out ontrent 30 jaeren ende een meysken dat de
coeijen waght, (ghenaempt) Margriete, out ontrent 14 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es poorter van Ypre
xxv111e huysghesin, op syn eyghen
Joncheer Heijndrick LAMPSAEM filius joncheer Joos, ghehuwt ontrent XIIIJ jaeren t'Ypre met jonckvrauwe Susanne
DE VOS fi/ia joncheer Heijndrics uut Bergh(en)ambaght
Hier ghewoont ontrent VIIJ jaeren
Hebben ses levende kinderen: t'outste by henlieden wonende
ses jaeren (ende) t'ionckste van 14 daghen, danof de vroevrau1re was de voornomde Jaquemyne te S1 Eloys
Hebben twee knapen, danof den eenen, bruygom, gaet verhuysen ende eenen cleenen kneght die oock verhuijst binnen
twee maenden

Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre
XXIXe mesnage, op t'goet van Jan VAN COMINES
Jan DE ROBAIX filius Roberts van Radinghem ghehuwt
ontrent 23 jaeren te
(fO 10r 0 )
Radinghem met Mathieuette BUSAINE fi/ia Jacques van by
Habordyn
Hier ghewoont ontrent XJ jaeren
Hebben tsamen dry kinderen: t'outste van tween t'huerlieden
huyse wonende, out ontrent 14 jaeren, (ende) t'ionckste out ontrent X jaeren, de vroevrauwe <loot
Is cliever van synen style ende beenhauwer oock, doet hantwerck
int lant
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye

xxxe mesnage, op t'goet te Kersekenshove 18 , toebehoorende
meester Fransois VANDER MEERSCH

Victor SENTEN filius Pieters, inboorlinck, weduwaere zedert
Kersdagh laestleden
Heeft behouden by de voorseyde overledene twee (kinderen):
d' outste ontrent XXJ jaeren ende t'ionckste ontrent XV jaeren
Doet lantsneerynghe, hout een jonckwyf: Annette VARLET van
Wavrain, out ontrent 37 jaeren, wesende een weduwe ende een
ionck meysken van XIJ jaeren: Jeanne filia Jacques SOBRY te
Sillebeke
Satisfecit et sui omnes domestici ut supra
Is poorter van Ypre

xxx1e mesnage, op t'goet van ... (sic)
Jan COUVREUR filius Gillis van dEntieres, ghehuwt ontrent 30
jaeren te Premesque met Michelle CORDENIER filia Noel van
Dentiers
Hier ghewoont ses jaeren, te voren te Dentiers
(f' 10v 0 )

18 Is een heerlijkheid
in Zillebeke en Voormezele afhankelijk van
het prinselijk leenhof
van de Zaal van Ieper.

Hebben tsamen vier kinderen: t'outste van ontrent 25 (jaeren)
ende t'ionckste van ontrent XVIIJ jaeren
Doen lantsneerynghe, houdende een maerte Cathelyne filia
Antoine DAUSSY, out ontrent 15 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrije
Actum den II uen novembre 1610, presentibus ysdem
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XXXIJe huysghesin, op t'goet vanden doctor AERLEBOUT
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Maeyken VAN THUNE fi/ia Jeans van Zillebeke, weduwe van
Nicasen MICHIEL, zedert seven jaeren
Hier altyt ghewuent
Heeft behouden ses kinderen: t' outste XV J jaeren, wonende uut,
(ende) t'ionckste out seven jaeren, danof sy te bedde ghedaen
was by haer schoonmoeder
Ontdraeght haer met eenighe beesten te hauden ende voorts op
haer werck
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laetesse deser casselrye
xxxrne huijsghesin, op t'goet vant gasthuys op de mert
t'Ypre
Pieter THORIS fi/ius Paesschiers van Dickebusch ghehuwt
ontrent XIIJ jaeren te Dickebusch met Jeantgen BERDAENS
filia Oliviers van Renyghelst
Hier ghewoont ontrent XIJ jaeren, hebben tsamen IIIJ kinderen:
t'outste ontrent XIJ jaeren (ende) t'ionckste
(f° llr 0 )
ontrent IIJ jaeren, danofvroevrauwe was Jeantgen wonende by
den watermuelen t'Ypre, een stedevroevrauwe van Ypre
Doen lantsneerynghe, houdende dry knapen, den eenen Pieter
DE CLERCK van Nieukercke, out ontrent 30 jaeren, den tweeden Claeys DE BUYSERE van St Thomas, out ontrent 20 jaeren,
den derden Steven ... (sic) van t'Lant van Luyck, out ontrent
XIXjaeren, metsgaders eenjoncwyf: Neelken FIERS van Werckene, out ontrent 25 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es poorter van Ypre

XXXIllJe huysghesin, toebehoorende de Schamelweeken 19 (sic)
van Ypre
Paesschier DE HAENE filius Paesschiers, gheboren te Wytschate, ghehuwt ontrent XXV jaeren t'Ypre tSt Pieters met
Casyne VAN ESTE filia Anthuenis van Gheluwe
Hier altijt ghewuent, hebben gheen kinderen te samen, maer
heeft een kindt van syn voorgaende huysvrauwe, wonende te st
Eloys
Doen lantsneerynghe, houdende gheen dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
XXXV huysghesin, op t'selve goet
19

Moet zijn Schamele

\\'('('Sl'/1.

Anthuenis COLBRIJ uut Vrancryc, ghehuwt met Cathelyne
s'PRINCEN van Drenoultre, leden ontrent dry jaeren te Vormizele
Hier ghewoont ontrent dry jaeren, te voren te Vormizele
(f' 11 v0 )
Hebben twee kinderen: t'outste ontrent IJ jaeren ende t'ionckste
ontrent een jaer
Ontdraeght hem met te wercken in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye

XXXV Je huysghesin, int Swaentgen
Pieter CNOCKAERT gheseyt SCHIPPER filius Hectors van
Nipkercke, ghehuwt ontrent XXVJ jaeren te Waestene met
Jaquemyne VAN DEN BERG HE filia Jans van Comene
Hier ghewoont ontrent VJ jaeren, te voren tot Brielen
En hebben gheen kinderen, maer houden een van haer susters
kinders, ghenaempt Josynken VANDEN BROUCKE, out
ontrent VJ jaeren
Ontdraeght hem met netten te breyen voor de visschers ende
syn wijf metten tap.
Seght out te syn ontrent 95 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Is poorter van Waestene

xxxvue huysghesin,

op t'goet vande wedu1re ende hoirs
van
Marcx CAUWEEL te Boesynghe

Christoffel DE BARGE filius Jans van Herly, ghehuwt ontrent 14 jaeren te Lenny met Cathelyne DE RACHES filia
Jacques van Fournes
Hier ghewoont 13 jaeren, hebben ses kinderen: t'outste 13
jaeren (ende) t'ionckste een maent, danof vroevrauwe was de
voorseyde weduwe van sergeant JULIEN, ongheedt
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
(f" 12r 0 )

Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
XXXVIIJe huysghesin, op t'goet van ... (sic)
Noel BEHAGHLE filius Piat van Dentiers, ghehuwt ontrent
18 jaeren te Meessene met Cathelyne GODAIN filia Mahieus
van Dulsmont
Hier ghewoont ontrent 3 jaeren, te voren te Hollebeke
Hebben tsamen VIJ kinderen: t'outste ontrent 17 jaeren,
wonende met Mahieu STAESEN, (ende) t'ionckste ontrent 3
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jaeren, danof vroevrauwe was de weduwe vanden voornomden
sergeant
Ontdraeght hem met te wercken int lant ende int hout
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet ut supra
XXXIXe huysghesin, op t'goet van Fransois VAN HARLINGHEN t'Ypre
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Anthoine POLLET filius Jeans van Feste Hubert by Bethune,
ghehuwt ontrent 35 jaeren te Lensele met Josine DE
RAMAUX filia Gillis van Comene
Hier ghewoont ontrent X jaeren, hebben ses kinderen: vier
ghehuwt, t'ionckste out ontrent 17 jaeren
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet ut supra
(f" 12v 0 )
XU huysghesin, op t'goet van Claeys DE COENE

Mahieu CASIER filius ... (sic) van Linsele, ghehuwt ontrent
Xjaeren te Comene met Marie POLLET filia Anthuenes van
Verlinghem
Hier ghewoont ontrent VIIJ jaeren, te voren te Comene, hebben twee kinderen: t'outste VIIJ (jaeren, ende) t'ionckste VJ
jaeren, de vroevrauwe overleden
Ontdraeght hem met daghelyckx wercken
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
XLJe huysghesin, op t'goet vanden heere van Hollebeke
Hercules POLLET filius Anthuenes van Verlinghem, ghehuwt ontrent ses jaeren te Zillebeke met Perone BONTE filia
Pieters van Perensy
Hier ghewoont zedert haerlieden huwelyck, te voren te Comene
Hebben tsamen twee kinderen: t'outste ses jaeren (ende)
t'ionckste IJ jaeren, haer vroevrauwe d'huysvrauwe van Isembaert SAVVATTE, gheedde
Doen lantsneerynghe, houdende eenen coekneght: Jacques
filius Jans VAN DEN BERG HE van Santvoorde, out ontrent
XIJ jaeren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
XLIJe, op t'goet vande kercke ende disch van Sillebeke
Jan DE SMET filius Denijs van Zillebeke, ghehuwt ontrent
15 jaeren t'S 1 Pieters t'Ypre met Maeyken CLAEYS filia Aernout van

(f" 13r 0 )

Santvoorde, hebben acht levende kinderen: t'outste ontrent 14
jaeren (ende) t'ionckste ontrent IJ maenden, dan of vroevraull'e
de huysvrau1re vanden voornomden Bastiaen BOLLAERT
Hout luttel lants, hem voorts ghenerende met wercken in daghhuren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrije
XLIIJe, op t'goet vande wedu1re Maeillaert BENTEN
Job DU CHASTEAU filius Josse van Warlu by Atreght, ghehuwt ontrent 24 jaeren te Watou met Perone VANDER
STRATE filia Jans van Watou
Hier ghewoont ontrent 20 jaeren, hebben ses kinderen: t'outste
16 jaeren (ende) t'ionckste ontrent 8 jaeren
Ontdraeght hem met wercken in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet ut supra
XLIIIJe, op t'goet van S1 Martens
Pierre DAUSSY filius Jeans van Verlinghem, ghehuwt ontrent
seven jaeren te Zillebeke met Jeane DE MARESCAU filia
Nicolas van Perensy
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck
Hebben tsamen dry kinderen: t'outste van vyf jaeren (ende)
t'ionckste van seven maenden, de vroevrauwe de voornomde
Jaquemyne DOORNAERTS
(f" 13v 0 }

Is waghemaker ende temmerman van synen style
Satisfecerunt ut supra
Is laet deser casselrye
XLVe, op t'goet van S1 Jansgasthuys t'Ypre
Victor VAN MONTEBERGH filius Pieters van Merckem,
ghehuwt ontrent 23 jaeren te Boesinghe met Josyne VERZYPE filia ... (sic) van S1 Jans
Hier ghewoont ontrent IJ jaeren, te voren te Boesynghe, hebben tsamen vier kinderen: t'outste XVJ jaeren (ende) t'ionckste
ontrent X jaeren
Doen lantsneerynghe, hebben twee knapen: den eenen Pieren
filius Jobs DU CHASTEAU, out ontrent 17 jaeren, den anderen Jean ... (sic) van Lomme, out ontrent 20 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrye
XLV Je, op t'goet van Fransois DE CADT, toebehoorende
meester Pieter VANDEN BROUCKE
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Noelle DU FLO filia Stevens van Wytschate, weduwe van Aernout DE TURCK zedert elf jaeren
Hier ghewoont XV jaeren, heeft behouden vijf kinderen: t'outste
XXIJ jaeren (ende) t'ionckste ontrent elfjaeren, de vroevrauwe
overleden
Gheneerende haer met cleijn garen te spinnen, aghterwaren 20 ,
coken, etca
Satisfecerunt ut supra
Es laetesse ut supra
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(f° l 4r 0 )
XLVIJe, op t'goet van S1 Martens t'Ypre
Steven LE COCK filius Pieters van Longpré int Rysselsche, ghehuwt ontrent 35 (jaeren leden) te Longpré met Paesschyne HOUSET filia Jans, oock van Longpré
Hier ghewoont ontrent 25 jaeren, hebben tsamen IX kinderen,
danofses ghehuwt: t'outste by henlieden wonende, van 17 jaeren
ende t'ionckste van 14 jaeren
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet ut supra
XLVIIJe, op t'goet vande pastorye te Zillebeke
Maeillaert MESSANT filius Pieters van Hollebeke, ghehuwt
ontrent 3 jaeren t'Ypre int clooster vande Carmeli(e)ten met
Cathelyne VERSCHOTE van Poperynghe
Hier ghewoont zedert huerleden huwelyck, te voren t'Hollebeke,
hebben een kindt, out ontrent 13 maenden, danof vroevrauwe
was d'huysvrauwe vanden voornomden Bastiaen (BOLLAERT)
Stroodecker van synen style
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
xuxe, up tgoet van Care! SWANCKAERT in Steenkercke
Jan ASSCHAETS de jonghe fi/ius Eustaes,
(f' 14v 0 )
ghehuwt XVJ jaeren t'Ypre t'S 1e Pieters met Maeyken s'HOOFTS
filia Mahieu van Santvoorde
Hier ghewoont ontrent XIJ jaeren, hebben tsamen vyfkinderen:
t'outste XIIJ jaeren (ende) t'ionckste VIJ jaeren, de vroevrauwe
overleden, ende noch een twelcke hy behuwde, out ontrent 22
Jaeren
Doen lantsneerynghe ende voorts wercken voor de lieden, sonder
dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrye

20 Oppassen (van
zieken).

Le huysghesin, op t'goet van myn heere VAN ERPE
Marten BENTIN filius Michiels van Marcke by Ryssele, ghehuwt ontrent 10 jaeren t'S 1 Jacobs t'Ypre met Margriete filia
Roberts BAILLOEUL van Verlinghem
Hier ghewoont ontrent 21 jaeren, hebben tsamen 4 kinderen:
t'outste van VIIJ jaeren ende t'ionckste van ontrent IJ jaeren, danof
de huysvrauwen was Mynken DOORNAERTS voorseyt.
Doende lantsneerynghe, houdende eenen knape: Bartholomieu
DU MEZ filius Augustins, ende eene maerte die te voren ghewoont heeft met Jan VAN ELS LANDE, ghenaempt Prone PINCKEELS
Satisfecerunt ut supra
Is laet ut supra
ue, op t'goet vande kercke van Zillebeke
Steven DEL BARE filius Adams van Comene, wedewaere van
ontrent IJ maenden
(f' 15r0 )
Hier gheweunt ontrent VIJ jaeren, te voren van Comene Buyten
Heeft behouden vier kinderen: t'outste ontrent 17 jaeren (ende)
t'ionckste IX (jaeren), danof de vroevrauwe overleden
Doet lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecit et omnes sui ut supra
Es laet deser casselrije

LIJe, op t'goet van François THIBAUT t'Ypre
Jan HUGHEBAERT filius ... (sic) van Waestene, ghehuwt ontrent vyf jaeren in Zillebeke met Tanne COCKX filia Stevens van
Longpré
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck ende te voren ...
(sic), hebben tsamen dry kinderen: t'outste van vier jaren ende
t'ionckste IX maenden, haer vroevrauwe van Santvoorde, haer
on bekent
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet ut supra

LIIJe, op t'goet vanden heere van Frefay's

21 Fout, bedoeld
wordt: vroedvrouw.

Anthoine DE COCK filius Stevens van Longpré, ghehuwt
ontrent 14 jaeren t'Ypre t'S 1 Pieters met Jeane STALENS fi/ia
Joos van Vormi.:ele
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, hebben tsamen
vyf kinderen: t' outste 13 jaeren (ende) t'ionckste ontrent 3
jaeren, danof vroevrau1re de huysvrau1re vanden voornomden
Bastiaen
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(f' l 5v 0 )

Houden lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LIIIJe, int huys van Maryn BOLLAERT ter Plaetse

90

Joos CLAEYS fi/ius Denijs van Wytschate, ghehuwt ontrent
22 jaeren te Kemmele met Maeyken filia Guillame HUEG HEBART van Waestene
Hier ghewoont elf jaeren, hebben tsamen VIJ levende kinderen: t'outste van 22 jaeren (ende) t'ionckste 13 maenden,
danof de vroevrauire d'huysvraull'e van Pieter VER HAMME
in Zillebeke
Gheneert hem met bier te venten ende is amman van t'Hof
van Zillebeke
Satisfecerunt ut supra omnes
Es laet ut supra
LVe, op t'gasthuys goet op de mart t'Ypre
Jean POLLET filius Jeans van Feste Hubert by Bethune, ghehuwt ontrent 24 jaeren te Violaine met Louyse CHARLET
filia Jeans van Violaine
(In margine:) naderhant seght wedu\\'e te syn van ontrent 10
Jaeren.
Hier ghewoont ontrent 15 jaeren, hebben tsamen IX levende
kinderen: t'outste ontrent 22 jaeren (ende) t'ionckste 11 jaeren
Doet lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es latesse deser casselrije
LV Je, op t'goet voorseyt
Pierre DE KIEN fi/ius Jacques van Marcke
(f' l 6r 0 )

by Ryssele, ghehuwt ontrent IJ jaeren te Zillebeke met Cathelyne POLLET filia Jeans
Hier ghewoont ontrent VIIJ jaeren, te voren te Santvoorde,
hebben een kint, out ontrent 14 jaeren, de vroevraul\'e
d'huysvrauire vanden voornomden SAVATTE
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LVIJe, op t'goetjoncheer Fransois HEYMAN

Gillis POLLET filius Jeans van Feste Hubert, ghehuwt ontrent een jaer te Ricquebourg met Margriete DE MILLEVILLE filia Pieter van Ricquebourg
Hier ghewoont ontrent VIIJ jaeren, hebben een kint, out
ontrent VJ maenden, gheleghen int Walsche quartier
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casslrije
LVIIJe, op t'goet vande kercke te Zillebeke
Jacques VAN HOND EG HEM filius Oliviers van Verlinghem,
ghehuwt ontrent 7 jaeren te Wytschate met Mariette GRENIER filia Jacques van Givency by Basséë
Hier ghewoont ontrent 16 jaeren. En hebben gheen kinderen
Doen lantsneerynghe ende wercken in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet ut supra
(f" 16v 0 )

uxe, op t'gasthuys goet op de marct t'Ypre

Guillebert FASEN vander Saine int Rysselsche, ghehuwt ontrent 14 jaeren t'Ypre in S1 Jacobs met Tanneken BOLLAERTS
filia Denys van Wervicke
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, hebben dry kinderen: t'outste ontrent XIJ jaeren (ende) t'ionckste van VJ
jaeren, danof haer vroevrauive was Mechlyne, weduwe van
Simon CRABBE te Sunnebeke
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrije
LXe huysghesin, int hovencot van Martyne, ter Plaetse
Jan LANGHEDUL filius Jans van Ypre, ghehuwt ontrent
IJ jaeren te Zillebeke met Jeantgen FORTERYE filia Inghels
van S1 Pieters (t'Ypre)
(In margine:) est suspectus de furto, sed nisi constat.
Hier ghewoont ontrent IJ jaeren, te voren te Boesynghe. En
hebben gheen kinderen levende
Gheneert hem met te wercken in daghhuren int lant
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXJe, op t'goet vanjoncheer Jan VAN DIXMUDE t'Ypre
Paesschier VAN DAMME fi/ius Maeillaerts van Comene,
ghehuwt ontrent 23 jaeren te Boesinghe met Paulyne MUELEBERTS filia Jans van Langhemarck
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Hier ghewoont ontrent 13 jaeren, hebben tsamen een kindt
ende is ghehuwt

92

(f" 17r 0 )
Doen lantsneerynghe ende hebben twee knapen: Lauwers
HOET, ontrent XX jaeren, den tweeden: Jan ASCHAETS,
out ontrent 16 jaeren, metsgaders twee maerten: Mariette ...
(sic), eene waelnede, out ontrent 24 jaeren ende Jeantgen
ASCHAETS, out ontrent 12 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es poorter van Ypre

LXIJe, op t'goet van Pauwels BOSSAERT te Poperynghe
Michiel HOOFT filius ... (sic) van Santvoorde, ghehuwt
ontrent 10 jaeren t'Si Pieters t'Ypre met Maeyken DE HONT
filia Jans van Ypre
Hier ghewuent ontrent 14 jaeren, hebben tsamen vyf kinderen:
t'outste IXjaeren (ende) t'ioncste ontrent IJ jaeren, haer vroevraull'e de voornomde BOLLAERTS wyf
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre
LXIIJe, op t'goet vanden heere van Recourt
Joos GHERARD filius Loys van Caucourt in Artois, ghehuwt ontrent 10 jaeren t'Si Jacobs t'Ypre met Catherine HENNION filia . " (sic) van Marcke
Hier ghewoont ontrent 13 jaeren, hebben tsamen twee kinderen: t'outste ontrent 9 jaeren ende t'ionckste ontrent 7 jaeren,
de vroevrauwe doot
Werckt in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
(f" 17v 0 )
LXIIIJe, op t'goet van si Martens t'Ypre

Bastiaen BOLLAERT fi/ius Nicasen van Meenen, ghehuwt
ontrent IJ jaeren te si Pieters t'Ypre met Josyne fi/ia Fransois
HARINCKX van Passchendale
(In margine:) non agit obstetricem, nisi ad id requisita et in
defectum aliarum.
Hier altyts ghewoont. En hebben tsamen gheene kinderen,
dan heeft syn wyf behuwt aght kinderen: t'outste seventien
jaeren (ende) t'ionckste ... (sic), de vroevraull'e <loot
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrye

LXVe, op t'goet vanden voornomden heere van Recourt, in
een hutte
Charles DE LATRE filius Boudouins van Rinceul in Arthois,
ghehuwt ontrent 30 jaeren te Rinceul met Anne LUCAU filia
Jeans van Jeloincy in Arthois
Hier ghewoont ontrent 3 jaeren, te voren by S1 Pool te Hoeuille
(?),hebben tsamen vyf kinderen van 22, 12, 8 ende 6 jaeren by
haerlieden wonende
Ontdraeght hem met te wercken in daghhuren inde
lantsneerynghe
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet vander casselrye
LXVJe, op t'groot gasthuys goet
Jan DE GRIMONPONT filius Jeans van Verlinghem, ghehuwt ontrent 40 jaeren te S1 Andries by Ryssele met Perone
DE LANNOY fi/ia Philippe van S1 Andries voorseyt
(f" l 8r 0 )
Hier ghewoont ontrent 14 jaeren, hebben tsamen VIJ kinderen
levende: t'outste van 40 jaeren, ghehuwt te Sunnebeke, ende
d'ander oock al ghehuwt
Werckt in daghhuren voor een yeghelyck
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXVIJe, op t'goet vanden heere van Hardoye
Pieter BRONTÉ filius Anthuenis van Longpré, ghehuwt
ontrent 40 jaeren te Longpré met Boudouine LE COCQ fi/ia
Pieters van Marquette
Hier gheweunt ontrent XIXjaeren, hebben tsamen vyf kinderen, al ghehuwt ende buyten huyse
Doen lantsneerynghe, houdende vier knapen: een Jacques DE
HELEME, out ontrent 31 jaeren, den tweeden Jan DES
PIERRES van Aermentiers, out ontrent 23 jaeren, ende
Anthoine MARIAGE van Entieres, out ontrent 60 jaeren,
wesende synen schaepherder, toedien eenen Gil/is ... (sic) van
Houthem, out ontrent 23 jaeren; mitsgaders een jonckwyf:
Isabeau LEVESQUE van Santvoorde, out ontrent 23 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrye
LXVIIJe, op t'goet vande scheilders (sic)
Marten PLANTEFEVE filius Jacques van Quesnoij, ghehuwt
ontrent XIX jaeren te Quesnoy met Française DE BAILLOEUL filia Crispyn van Houplines
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Hier ghewoont ontrent IJ jaeren, te voren te Vlamertynghe,
hebben tsamen ses kinderen: t' outste ontrent 17 jaeren (ende)
t'ionckste een maent, de vroevrnuire Madeleene BOGAERT
te Vormi.:ele
(f° 18v 0 )

Doen lantsneerynghe, hebben een dienstmaerte: Catheline
DE NOLLET van Santvoorde, out ontrent 21 jaeren
Satisfecerunt ut supra omnes (sic)
Es poorter van Ryssele
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LXIXe, op t'goet van Maeyken COLAERTS t'Ypre
Mathys DE LANOIJ filius Jeans van Quesnoy, ghehuwt
ontrent VJ jaeren te Zillebeke met Jeane DE BARGE filia
Jans van Dulsmont
Hier ghewoont ontrent X jaeren, hebben twee kinderen:
t'outste ontrent 4 jaeren (ende) t'ionckste ontrent 22 maenden,
haer vroevrnuire de huysvrauire van Isenbaert SAVVATTE
Werckt in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXXe, op t'goet van S1e Claren t'Ypre
Charles LENAERT filius Jans vanden Brielen, ghehuwt ontrent 4 jaeren te Boesynghe met Maeye CANENS filia Jans
van Kemmele
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, te voren inden
Brielen, hebbende tsamen twee kinderen: t' outs te van dry (jaeren, ende) t'ionckste van een jaer, dan of de vroevrnuire overleden is
Doen lantsneerynghe, hebbende eenjonckwyf: Jaquemyne ...
(sic) van Vlamertynghe, out ontrent 20 jaeren
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre
LXXJe, op t'goet van Maeyken COLAERTS
Pieter BONTE filius Pieters van Longpré, gehuwt ontrent 9
jaeren te Houthem met Antoinette
(f" 19r0 )

DE REIN fi/ia George van Bondue
Hebben tsamen een kindt, out ontrent IX jaeren, danof de
vroevrauire <loot is
Werckt in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXXIJe, op t'goet vanden heere van Vellenaere

Robert WAM BE (sic) filius Roberts, gheboren te Premesque,
ghehuwt ontrent X jaeren te Zillebeke met Marie DAUSSY
fi/ia Jans van Basséë
Hier ghewoont ontrent 28 jaeren, hebben tsamen dry levende
kinderen: t' outs te ontrent VJ jaeren (ende) t'ioncxste ontrent
IJ jaeren, de vroevrauive was twyf vanden voornomden
SAVATTE
Hout herberghe ende werct in daghhuren
Heeft met hem wonen syn suster: Paesschyne, out ontrent 19
Ja eren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet ut supra
LXXIIJe, op t'goet vanden voorseyden heere van Recourt
Anthoine SOM BAR fi/ius Gheraerts van Nipkercke, ghehuwt
ontrent XIJ jaeren t'Ypre S1 Jacobs met Josyne ASSET filia
Noels van Comene
Hier ghewoont ontrent IJ jaeren, te voren t'Ypre ende te Sunnebeke, hebben tsamen vyf kinderen: t'outste van elf jaren
ende t'ionckste van vier maenden, danof vroevrauwe was
Jeane t'Ypre, overleden
Doet lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre
(f" l 9v 0 )
LXXIllJe, op t'goet vande Groote Scabaille, vanden heere van
Recourt
Rogier CARDINAEL filius Boudewyns van Becelaere, ghehuwt ontrent XVJ jaeren t'Ypre in S1 Jacobs met Maeyken
HEDDENS filia Jacobs van Hollebeke
Hier ghewoont vele jaeren, hebben tsamen IX levende kinderen: t' outste ontrent XV jaren (ende) t'ionckste een jaer, haer
vroevrau1re: gheene, mits den goeden (sic) spoet ende dat het
naght was
Doen lantsneerynghe, houdende met henlieden haers mans
halve suster: Grietken, out ontrent 16 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrye
LXXVe, op t'goet vande wedull'e MASSIET, nu DE CHERF
Anthoine BOISTEAU filius Mahieus van Verlinghem, ghehuwt ontrent 23 jaeren te Perensy met Jaquemyne VAN
DAMME filia Aernouts van Neerwaesten
Hier ghewoont ontrent vyf jaeren, hebben ses kinderen: den
outsten 21 jaeren (ende) t'ioncste ontrent VJ weken, vroevrauwe t'wyf vanden voornomden Bastiaen
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Doen lantsneerynghe, houden een cleyn meysken, huerlieden
nichte Catheline VAN DAMME, out ontrent 12 jaeren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
LXXVJe, op t'goet van Walrame GODSCHALCK dejonghe
te Westvleteren
Pieter BOUVRY fi/ius Joos van Ricquebourg, ghehuwt
ontrent 1111 jaeren te Zillebeke met Perone
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(f' 20r 0 )

VAN ELSLANDE filia Woulters van Wervicke
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, te voren inden
Brielen, hebben tsamen twee (kinderen): t'outste ontrent vier
jaeren (ende) t'ionckste een half jaer, danof vroevrauwe was
Tanneken s'BACKERS wyf te Wielken, ende drij behuwde
kinderen: t'outste VIIJ (jaeren) ende t'ionckste vyf jaeren
Doende lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXXVIJe, op t'goet vande weduwe Jan CABILLIAU t'Ypre
Charles DAUSSY filius Jeans van Basséë, ghehuwt ontrent
XJ jaeren t'S 1 Jacobs t'Ypre met Jeanneken DE ROYE filia
Nicaise van Comene
Hier ghewoont 17 jaeren, hebben tsamen een kint: out IX jaeren en can noch gaen noch spreken, de vroevrauwe <loot
Ontdraeght hem op syn lant(s)neerynghe, houden eenen
kneght Daniel BONNEEL van Kemmele, out ontrent 18 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Es laet deser casselrye
LXXVIIJe, wonende met Martin PLANTEFEVE
Andrieu CHASTEAU fi/ius ... (sic) van Neerwaesten, ghehuwt (ontrent) twee jaeren te Zillebeke met Marie COUVREUR fi/ia Williams van Dentiers
Hier ghewoont vier jaeren, te voren te Neerwaesten, hebben
een kint van seven maenden, de vroevrauwe Mijnken DOORNAERTS
Werckt in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
(f' 20v 0 )
LXXIXe, in t'huys van Guillame COORNE

Cornelis DE WOORM filius Germain van si Pieters buyten
Ypre, ghehuwt ontrent VJ jaeren te Vlamertynghe met Laurence BEHAGHELE fi/ia Lauwers van Vlamertynghe
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, te voren te Vlamertynghe, hebben een kint, danof vroevrauwe was Proontgen
te Sunnebeke, een wedu\\'e
En hout gheen lantsneerynghe dan gaerdie houden te Cappelle te Poele daer sylieden gaen wonen, hebben met henlieden
wonen eene Jaquemijne GRAVE, out ontrent 13 jaeren
Satisfecerunt ut supra
Es poorter van Ypre
LXxxe, op t'sel ve goet
Pieter LE ROY filius Jans van Cousture, ghehuwt 14 jaeren
te Renyghelst met Cathelyne COSTENOBLE filia Anthuenes
van Aermentiers
Hier ghewoont zedert Paesschen, te voren te Wielken, hebben
tsamen vyf kinderen: t'outste ontrent 23 jaeren (ende)
t'ionckste ontrent 3 jaeren, haer vroevrauwe het voorseyde
Tanneken te Wielken
Is schaepherder te Willem CORENS
Satisfecerunt t'Si Jacobs t'Ypre
Es laet ut supra
LXXXJe, op si Jans gasthuys
Jan EUSTAES filius Daniels van Vormizele, ghehuwt ontrent
23 jaeren t'Si Pieters t'Ypre met Madeleene VAN DEN BOSSCHE fi/ia Inghels van Zillebeke
(F 2lr 0 )
Hier altijt ghewoont, hebben tsamen ses kinderen: t'outste 20
(jaeren) ende t'ionckste ontrent vyf jaeren
Doen lantsneerynghe, hebbende eenen coekneght: Jan
MICHIELS van Zillebeke, out ontrent 14 jaeren, twee maerten: Madeleene PENEYT filia Jans, out ontrent 18 jaeren ende
Marie ... (sic) van Hollebeke, out ontrent 15 jaeren
Satisfecerunt omnes ut supra
Is poorter van Ypre

LXXXIJe, op t'goet van sie Claren t'Ypre
Jacob STALEN filius Loys van Hollebeke, wedewaer leden
ontrent 7 jaeren
Hier altijt ghewoont, heeft een kindt: out ontrent XX jaeren
Doet lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXXXIIJe, wonende met Bastiaen BOLLAERT
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Pierre WAME filius Roberts van Premesque, ghehuwt ontrent
twee jaeren te Zillebeke met Jaquemyne fi/ia Jans CLAEYS,
inboorlinck
Hier ghewoont ontrent 16 jaeren, hebben een kint, de vroevrau1re t'wyf vanden voornomden BOLLAERT
Werct in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
LXXXIIIJe, op t'goet van
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si Martens t'IJpre

(f" 21 v
Jacques LALLEMAN filius Anthuenes van by Basséë, ghehuwt ontrent VJ jaeren te Langhemarck met Christyne
FLOUR fi/ia Anthuenes van Saint Lanzare by Atrecht
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, te voren te Langhemaerck, hebben twee kinderen: t'outste van vyf (jaeren)
ende t'ionckste van 3 jaeren
Werckt in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrye
0

)

LXXXVe, op t'goet vanden disch van

si Pieters t'Ypre

Jan ASSCHATS den ouden filius Eustaes van Sunnebeke,
ghehuwt ontrent XIX jaeren t'Ypre si Pieters met Perone
USILLIS filia Jans van Wytschate
Hier ghewoont zedert huerlieden huwelyck, hebben tsamen
vyf kinderen: den outsten ontrent XV jaeren (ende) t'ionckste
ontrent 4 jaeren, danof de vroevrauwe was t'wyf van Pieter
DOOLAGHE in Zillebeke, ongheedt
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Hebben haerlieden kerckelycke devoiren ghedaen te Zillebeke
te Paesschen laestleden
Es laet deser casselrye
LXXXV Je, wonende by de Plaetse in t'huys vande brauwerye
vanden Inghel t 'Ypre
Joris PRIEM fi/ius Anthuenes vanden Brielen, ghehuwt vijf
jaeren te Boesynghe met Josynne VRIESERS filia ... (sic) van
Staden
Hier ghewoont ontrent twee jaeren, te voren te Boesynghe,
hebben tsamen twee
( f" 22r 0 )
kinderen: t' outs te van 4 (jaeren) ende t'ionckste van twee jaeren ende noch eenen voorkint van X jae(ren)
Onderhout hem met herberghe te houden
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre

LXXXVIJe, op t'goet van joncheer Jacques TACCOEN te
Ghendt
Jan WILSBROUCK filius Joos van Comene, ghehuwt leden
20 jaeren t'S 1 Pieters t'Ypre met Peryne SOTS filia Jans,
inboorlinck
Hier altijt ghewoont, hebben tsamen IX kinderen: d'outste
ontrent XIX jaeren (ende) de ionckste van ses maenden, de
vroevraull'e de huijsvrauive vanden voornomden Pieter DOOLAGHE
Doen lantsneerynghe, hebben eenen knape Willem ... (sic)
van Morslede, out ontrent 23 jaeren
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre
LXXXVIIJe, op t'goet vande hoirs van wylen Jan officiael
BACK
Michiel REYNOUT filius Michiels, gheboren in Zillebeke,
ghehuwt ontrent 13 jaeren t'S 1 Pieters t'Ypre met Jeane SPILLAERTS fi/ia Jacobs van Kemmele
Hier altyt ghewoont, hebben tsamen seven kinderen: t'outste
XIJ jaeren ende t'ionckste van X maenden, danof de vroevrau1re was d'huysvrau1re vanden voornomden BOLLAERT
Onderhout hem met te wercken in daghhuren
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre
(F 22v 0 )
(In margine:) Actum den yen novembre 1610, presentibus ijsdem

LXXXIXe, wonende met Jacob STALEN
Philippe WILLE filius Jacques van Quesenet, ghehuwt ontrent VJ jaeren t'S 1 Pieters t'Ypre met Maeyken HARDESUENE fi/ia Claeys van Ypre
Hier ghewoont ontrent vier jaeren, te voren in S1 Pieters
(t'Ypre), hebben tsamen dry kinderen: t'outste vyf jaeren
(ende) t'ionckste ontrent 3 maenden, danof vroevrauwe
d'huijsvrau1re vanden voornomden Bastiaen BOLLAERT
Temmerman van synen style
Satisfecerunt ut supra
Is poorter van Ypre

xce, op t'goet van Pieter THORIS
Thomas FLAMEN filius Pieters van Linsele, ghehuwt leden
ontrent dry jaeren te Boesynghe met Maeye TO RIS filia Mahieus
van Poperynghe
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Hier ghewoont twee jaeren, te voren te Boesynghe, hebben gheen
levende kinderen
Doen lantsneerynghe sonder dienstboden
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
XCJe, inde herberghe ter Plaetse
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Martijne fi/ia Jans VERGRAGHT van Morseele, verlaten vrauwe
van Jan DE GRAVE, wechgheloopen, met haer doghter die sij
behouden hadde van Mathys HOET, leden ontrent !IJ jaeren
Hier ghewoont ontrent XV jaeren, heeft by den voomomden
Mathys behouden ses levende kinderen: t'outste, by haer
wonende, van XIXjaeren (ende) t'ionckste van Xjaeren. Bovendien een kint vanden voomomden GRAVE, out ontrent VIJ jaeren
Ontdraeght haer met herberghe te houden ende coeyen te mekken
(f" 23r 0 )
Satisfecerunt omnes ut supra
Es latesse deser casselrye

cxue 22 , de costerye
Hubert LE FEBURE filius François van Turcoigne, ghehuwt
ontrent VIJ jaeren te Zillebeke met Cathelyne BAKELANTS
filia Jans van Moorslede
Hier ghewoont ontrent X jaeren, hebben tsamen vier kinderen:
t'outste VJ jaeren (ende) t'ionckste ses maenden
Is coster vande prochie van Sillebeke
Satisfecerunt ut supra
Es laet deser casselrije
cxme
Joncheer François HEIJMAN, ghehuwt met jonckvrauwe
Margriete COLINS, hebbende met hem wonen syn schoonmoeder (ende) heeft vyf kinderen
Houden een maerte, out ontrent XX jaeren
Satisfecerunt ut supra
Is laet deser casselrije

22

De beide laatste
gezinnen werden zonder twijfel foutief
genummerd, moet zijn
XCIJ en XCIIJ.
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Boekbesprekingen

Pieter DON CHE, Schepenen-Keurheren van Veurne-Ambacht.
Naamlijsten van 1240 tot aan de unie met de schepenbank van
de stad in 1586, aangevuld met de namen van de baljuws en
krikhouders, s.I. !Berchem-Antwerpen], 2006. - 253 p., ill.
Pieter DON CHE, Wapenboek van Veume-Ambacht. 440 familiewapens uit de periode 1229-1952, s.I. (Berchem-Antwerpen),
2008. - 187 p., ill.
De auteur, kenner
bij uitstek van het
bronnenmateriaal
voor Veurne-Ambacht, verrast met
twee nieuwe uitgaven. Het reconstrueren van de schepenlijsten vanaf
1240 tot de unie
van de stad en kasselrij Veurne in 1586 is een moeilijke en lastige opgave die
echter zeer zorgvuldig werd uitgevoerd. De auteur etaleert
hier zijn gedegen bronnenkennis aangevuld met een goede
historische kritiek, waardoor het werk dat voorligt, zowel
voor de historici als genealogen, van groot belang zal zijn. De
auteur becommentarieert eerst de door hem gebruikte bronnen en handschriften. Na de lijst van de landhouders worden
de schepenlijsten samengesteld, wat heel wat moeilijkheden
opleverde vooral qua datering (de paasstijl is niet steeds even
duidelijk, maar daar weidt de auteur lang over uit). Het werk
eindigt met een spielerei van de informaticus-wiskundige achter de auteur: een waarschijnlijkheidsberekening i.v.m. de
juistheid van de datering van de lijsten (paasstijl). Het is een
schitterende basis voor een verdere studie over de samenstelling van het bestuur van de kasselrij. Enkel begrijpen we niet
waarom er geen index werd voorzien op het werk.
Met zijn tweede werk, dat over de wapenschilden van VeurneAmbachtse families, wordt aangeknoopt met een oude traditie die zeer levendig was in de l 9dc eeuw. Genealogen die toen
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vrij exclusief van adellijke origine waren, hadden een bijzondere interesse voor wapenschilden. Het belang van de kennis
van deze schilden ligt zeker ook buiten het puur heraldische.
Het wordt meer en meer gebruikt om schilderijen toe te wijzen
aan hun opdrachtgever of bezitters. Daartoe heeft men repertoria nodig van wapenschilden. De auteur geeft zoals gebruikelijk zeer uitgebreid zijn bronnenmateriaal weer. Of de
auteur de bedoeling had een volledig repertorium te brengen
komen we uit zijn inleiding niet te weten. Daarom begrijpen
we niet dat sommige namen niet voorkomen (bvb. de Ydeghem 's van Watou, van Hoorne, ... )met hun wapenschild. Ook
worden sommige bekende bronnen ongebruikt gelaten: het
l 6de_eeuws wapenboek uit de verzameling Handschriften van
de Gentse Universiteitsbibliotheek of nog het 16de_eeuws
genealogisch paneel van de familie Cortewylle uit het Gruuthusemuseum in Brugge. Ook wordt de grote Rietstap kennelijk niet gebruikt. Om druktechnische redenen worden de
beschrijvingen en de eigenlijke in kleur gedrukte wapenschilden niet naast elkaar geplaatst, wat we natuurlijk betreuren.
Dat zou de leesbaarheid van het werk zeker ten goede zijn
gekomen. Toch hebben we met voorliggend werk voor VeurneAmbacht een aanwinst van formaat waarvan de grote waarde
zal blijken. [K.P.]

Dirk MUSSCHOOT, Van Franschmans en Walenmannen.
Vlaamse seiwensarbeiders in den vreemde in de ]')'ie en 20'1e
eeuw, Tielt: Lannoo, 2008. - 256 p., 155x240 mm. - ISBN
978-90-209-7621-2 - € 19,95.
In Vlaanderen vergeet men in tijden
van een knelpunteconomie al vlug dat
het ooit anders is geweest. In de l 9de
en een flink stuk van de 2oste eeuw
trokken vele duizenden Vlamingen de
grens met Frankrijk over om er te
gaan werken in de landbouw of industrie. Maar ook vele duizenden trokken naar het al even verre Wallonië.
Hard werken en labeur was hun deel.
Tot aan de mechanisatie van de landbouw werden door dezen bieten
gehakt en gerooid, vlas getrokken,
hop geplukt, cichorei gewassen met de hand. Anderen werkten in de eerste industriële omgevingen: cichoreiovens of suikerfabrieken. Dit zorgde telkens voor een uittocht van
duizenden vooral mannen die zo ontkwamen aan de doffe
ellende van het Vlaamse platteland waar de aardappeloogsten
al eens mislukten, cholera en tyfus de kop op staken en de
industriële mechanisatie haar eerste slachtoffers maakte in de
textielnijverheid, tot dan toe een huiselijke nijverheid.

Het boek dat mooi geïllustreerd is, is voornamelijk gebaseerd
op vele tientallen getuigenissen uit o.a. Langemark, Staden,
Vlamertinge, Poperinge ... Zowel genealogen als historici die
zich interesseren in dit gegeven vinden hun gading in het
boek. De eersten om hun saaie opsomming van namen en
data in de l 9de eeuw wat te kaderen. De laatsten omdat de
auteur er in is geslaagd een pittig stuk mondelinge geschiedenis te redden. Het grote verschil met de migratie tijdens de
l 6de eeuw was dat de meesten wel terugkwamen naar huis.
Niet alle migraties zijn even dramatisch geweest voor onze
streek. [K.P.]
Marcus DE SCHEPPER, Ann KELDERS, Jan PAUWELS
(red.), In de ban van hoeken. Grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel,
KBR, 2008. - 217 p. - ISBN 90-6637-145-5. -€ 40.
In een tentoonstelling ( 1 februari
tot 23 augustus 2008) wilde de K.B.
haar pioniersperiode belichten.
Twintig verzamelaars en hun collecties werden aan het publiek
voorgesteld. De typografisch zeer
verzorgd gedrukte catalogus heeft
hiervan een mooi overzicht met
uitgebreide teksten over die verzamelaars en talrijke illustraties. Op
het einde van het Ancien Regime
kwamen door de elkaar snel opeenvolgende politiek-religieuze ontwikkelingen vele handschriften en
drukken uit tal van bibliotheken
opnieuw in omloop. Eerst het boeken bezit van de opgeheven kloosters en abdijen (in 1773 de
Jezuïetenorde en in 1780 de contemplatieve kloosters) en tijdens de Franse revolutie werden nogmaals heel wat bibliotheken van gevluchte personen, kerken, kloosters, musea of
scholen geconfisqueerd en openbaar verkocht. Het massale
boekenaanbod bood de l 9de_eeuwse bibliofielen de kans om
prachtige privé-verzamelingen op te bouwen. Na hun dood
kwamen de collecties - al dan niet rechtstreeks - terecht in de
nieuwe instellingen van het jonge België, vooral in de pas
opgerichte nationale bibliotheek. Zoals bv. de encyclopedische bibliotheek van Karel van H ulthem, de gespecialiseerde
natuurkundige verzameling van Johann Müller, boeken als
verzamelobject bij Thomas Phillipps ("! ivish to have one copy
of every book in the 1rorlcr'), boeken als studiemateriaal bij
filoloog Jan Frans Willems, middeleeuwse handschriften uit
het bezit van Richard Heber en incunabelen verzameld door
François Xavier Borluut de Noortdonck ... Voor de genealo-
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gen onder ons vermelden we de verzamelaars Felix-Victor
Goethals (handschriften als boeken) en Jean-Baptiste Théodore de Jonghe, voor wiens bibliotheek 36 veilingdagen nodig
waren ... Voor het Ieperse noteren we de verzameling van
Jules Capron (1829-97), bestaande uit enerzijds zeldzame en
oude stukken en anderzijds een Ieperse bibliotheek. In 1875
verkocht hij zelf al 889 kavels waaronder incunabels en ver1uchte handschriften in uitgelezen staat (zoals een getijdenboek uit 1473 voor Jacob Donche en Philippa Utenhove,
thans in Scripps College, Claremont, USA) om zich toe te
kunnen leggen op zijn nieuwe Ieperse verzameling. Deze laatste kwam door schenking bij testament in de K. B. terecht:
honderden Ieperse drukken vanaf de l 6de eeuw, naast efemere
drukken, affiches, kalenders en enkele handschriften en documenten over naburige steden. Hoewel zeer divers in achtergrond, interesses en opvattingen, waren deze verzamelaars
allen in de ban van boeken en hebben zij onmiskenbaar hun
stempel gedrukt op het patrimonium van de Koninklijke
Bibliotheek. [P.D.]

De Nederlanden 'extra muros'. Jaarboek uitgegeven door de
vereniging/stichting Zannekin, deel 30, Ieper-Numansdorp,
2008.

De vereniging Zannekin heeft haar
3oste jaarboek uit. Deze jaarboeken
bevatten traditioneel boeiende bijdragen over die gebieden die in de
loop der tijden een culturele en historische eenheid hebben gevormd en
de Nederlanden worden genoemd.
Sommige delen van deze gebieden
zijn er later weer uit afgescheiden
omdat ze binnen de politieke
invloedssfeer van Duitsland of
Frankrijk gekomen zijn: delen van
Vlaanderen en Henegouwen in
Frankrijk; Limburgse deelgebieden in Duitsland. In dit 3oste
jaarboek vinden we bijdragen van o.a. Willy Alenus over Willem II van der Marck ( 1542-1578), admiraal van de watergeuzen en stadhouder van Holland. Cyriel Moeyaert brengt zijn
derde deel van 'het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen'. Marten Heide heeft het over Emden, een vluchthaven voor om hun geloof vervolgden. Voorts is er aandacht
voor het Oera Linda-Boek (Pieter-Jan Verstraete) en de Kroniek de Franse Nederlanden (Johan van Herreweghe). Het
jaarboek wordt traditioneel afgesloten met de boekbesprekingen en ditmaal ook met het register op de jaargangen 21-30.
Daaruit blijkt weer maar eens hoeveel aandacht ook deze
vereniging heeft voor de l 6de eeuw, maar dan wel eerder

gericht op de Noordelijke Nederlanden. Voor wie iets verder
dan onder de eigen kerktoren kijkt, een verhelderend jaarboek. [K.P.]
Wilfried BEELE en Arnold PRENEEL, De inwoners van
Ieper-Ambacht anno 1614, s.I. [Ieper en Winksele), 2008. 256 p. - uitgave in eigen beheer.
Arnold PRENEEL, De inwoners van Ieper-Ambacht omstreeks
1615, s.l. [Winksele), 2008. - 370 p. - uitgave in eigen beheer.
Verspreid over verschillende reeksen
in het kasselrijarchief van Ieper
hebben de auteurs
alle nog bestaande
tellingen van 1614
en deze van 1615
opgespoord en
thans in extenso
uitgegeven. Dat
dit een geduldig monnikenwerk is geweest bewijzen deze meer
dan 600 blz. Voorzien van een bondige inleiding, een analyse
van de gezinssamenstelling en indices zal dit werk menig genealoog en historicus kunnen plezieren.
De uitgave van deze tellingen mag evenwel geen eindpunt zijn.
De studie ervan kan nu pas aangevat worden, nu dit zeer rijke
en interessante materiaal vlot toegankelijk werd gemaakt. De
behandelde periode is dan ook bijzonder interessant. Met de
afkondiging van het Twaalfjarig Bestand in 1609 tussen de
Republiek en Spanje kwam er een periode van vrede in de
streek. Die periode van rust zou drie decennia zou duren tot
de Franse inval vanaf 164 7. In deze periode werd het na de
godsdienstoorlogen verlaten platteland herbevolkt. De uitgegeven lijsten bieden een uniek zicht op de enorme mobiliteit
die de bevolking kende. Men zal enigszins verbaasd zijn hoeveel personen verhuisden in het korte tijdsbestek tussen de
twee tellingen. Dat feit op zich al verdient een diepgaandere
studie. Toch hebben deze lijsten ook hun beperking: ze bieden
geen zicht op de afkomst van de betrokken personen en dat
in tegenstelling tot gegevens die men zal vinden in de bewaarde
Status Animarums. Van deze laatste zijn er evenwel maar
enkele bewaard. Ook zal de ene lijst meer informatie beiden
dan de andere. De ene scribent heeft meer gegevens genoteerd
(namen van kinderen, ... ) dan de andere.
Deze uitgave is dan ook verheugend nieuws en de auteurs
verdienen er alle lof voor. [K.P.]
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Jan DEWILDE, Pieter DON CHE, Annemie MORISSE, Paul
TRIO en Jan VAN ACKER, Arthur Merghelynck: de passies
van een edelman. - Veurne: Stad Veurne, 2008. -144 p.: ill.
OKV-Openhaar Kunstbezit Vlaanderen: kunst en erfgoedtijdschrift. - Jaargang 46 (2008), nr. 3, 40 p.
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In 1908, honderd
jaar geleden, overleed de Ieperse edelman Arthur Merghelynck. Onder
grote belangstelling
werd hij in Wulveringem (Beauvoorde - Veurne) begraven. De Ieperse jonker liet toen een
indrukwekkend patrimonium na: een l 8de_eeuws classicistisch
stadspaleis in Ieper, een neorenaissancekasteel in Wulveringem, middenin het dorp, en, bij het lezerspubliek van Westhoek wel bekend, een uitgebreid genealogisch kabinet dat
vandaag wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in
Brussel (met schaduwarchief op microfilm in het Stadsarchief
Ieper). Vorig jaar vroegen de steden leper en Veurne en Erfgoed Vlaanderen vzw, aandacht voor dit boeiende patrimonium, onder meer aan de hand van een tentoonstelling, een
erfgoedwandeling, een themanummer van Openbaar Kunstbe::it Vlaanderen en een boek, Arthur Merghelynck, passies
l'an een edelman.
Over Merghelynck en over zijn familie en passies was reeds
een en ander bekend, in het bijzonder over de eigenzinnige
manier waarop hij met het 'verleden' omging. Maar er was
echt wel nood aan een geactualiseerde stand van zaken. Het
tentoonstellingsboek en Openbaar Kunstbe::it in Vlaanderen
komen daaraan tegemoet. Het boek gaat bovendien veel verder. Sommige opstellen verwerken nieuw bronnenonderzoek
en vooral bevat het boek heel wat prikkels om het onderzoek
naar Merghelynck en zijn wereld niet te laten rusten tot er
zich een volgend jubileumjaar aandient.
Drie Merghelynckkenners, Pieter Donche, Paul Trio en Jan
Van Acker, alle drie ook redactielid van Westhoek, presenteren in dit boek een breed opstel. Deze opstellen worden verder
gekruid met aanstekelijke kaderartikelen waarbij de auteurs
worden geassisteerd door Jan Dewilde en Annemie Morisse;
Jan Van Acker sluit af met een overzicht van Merghelyncks
patrimonium vandaag. De hoge kwaliteit van de illustraties
en van de bibliografie verdient een bijzondere vermelding.
Op basis van nieuw bronnenonderzoek schetst Jan Van Acker
in het eerste opstel Merghelyncks politiek en maatschappelijk

engagement in Wulveringem (p. 15-29). De strijd tussen liberalen en katholieken tijdens de tweede helft van de l 9de eeuw
liet zich ook in een landelijk dorp als Wulveringem scherp
aanvoelen en de katholieke edelman Merghelynck trad met
een open vizier dit strijdperk binnen. Hij was burgemeester
van Wulveringem van 1885 tot 1903. Merghelynck was vaak
een 'afwezige burgemeester' en dat had met een andere passie
te maken: geschiedenis en genealogie. Pieter Donche, een uitstekend kenner van het zogenaamde 'Fonds Merghelynck',
het genealogisch handschriftenkabinet, laat zien hoe Merghelynck als genealoog aan de slag ging (p. 51-63). Er is veel
aandacht voor Merghelyncks brede netwerk van inspirators
(Hector van den Brande), medewerkers (Henri Hosdey, Emile
De Sagher) en collega's (Paul Holvoet, Juliaan Opdendrinck
en vele anderen). In een derde en laatste opstel herwaardeert
Paul Trio het 'Fonds Merghelynck' vanuit historisch oogpunt
(p. 89-103). Met name bevat deze collectie minder bekende
maar bijzonder waardevolle originele archivalia die van
belang zijn voor de geschiedenis van Ieper.
In het themanummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
staan de plaatsbezoeken centraal, met grote en bijzonder fraai
geïllustreerde artikelen over het kasteel Beauvoorde (Annemie Morisse) en het Hotel Merghelynck in Ieper (Jan Dewilde ).
Verder zijn er kleinere bijdragen over de familie Merghelynck
in Ieper en over het (genealogisch) fonds Merghelynck in de
Koninklijke Bibliotheek. Het themanummer sluit af met een
epiloog door de Leuvense hoogleraar Jo Tollebeek die Merghelyncks 'cultus van het verleden' plaatst in zijn tijd. Tollebeek
publiceerde eerder over dit onderwerp een fel opgemerkt en
uitgebreid artikel in de Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijk Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1999,
afl. 1, p. 107-147.
Uiteraard blijft Merghelyncks nalatenschap ook na dit feestjaar toegankelijk. Wie in Veurne het kasteel Beauvoorde aandoet, kan dit nu ook combineren met een Merghelynckwandeling. Deze verbindt het kasteel met andere plaatsen in
Wulveringem en Vinkem die in relatie staan tot de Merghelyncks en de geschiedenis van de l 9de eeuw. Alle info is te
verkrijgen injet bezoekerscentrum (met erfgoedwinkel) bij het
kasteel Beauvoorde, Wulveringemstraat 10, 8630 Veurne (058
29 92 29 - kasteel.beauvoorde@erfgoed-vlaanderen.be)
[L.V.D.]
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Redactie uitgebreid met Jan Van Acker

Zeer oplettende lezers zullen misschien al op de binnenkant
van de kaft opgemerkt hebben dat er sinds het vorige nummer
een naam toegevoegd werd aan de leden van de redactie: Jan
Van Acker. Jan komt inderdaad onze redactie versterken.
Voor heel wat lezers is hij allicht geen onbekende: hij is erfgoedconsulent van de stad Veurne en heeft daarmee ook de
schatkamer van de historische bronnen voor die stad en van
de 10 ermee gefusioneerde gemeenten onder zijn hoede. En
wellicht kent u hem ook van zijn bijdragen in diverse Westvlaamse (Biekorf, Archikrant, ... ) en andere historische tijdschriften en opstellenbundels. Voor onze redactie is hij een
zeer waardevolle aanwinst omdat hiermee het kerngebied van
de Westhoek in Vlaanderen, dat niet alleen de kasselrijen
Ieper en Waasten, maar ook die van Veurne omvat, nu beter
'gedekt' wordt. Welkom, Jan!

Internationaal Congres 'Tempeliers'
Historische en archeologische aspecten over
Tempeliers en Hospitaalridders

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september 2008 werd te Ieper
het 1e Internationaal Congres 'Tempeliers' georganiseerd
door de pas opgerichte Vereniging voor de studie over de
Tempeliers en de Hospitaalridders. Organisatoren Jan Hosten, schrijver van het boek 'De tempeliers: De Tempelorde
tijdens de kruistochten en in de Lage Landen' en broer Frank
Hosten, historicus en leraar geschiedenis, wisten in samenwerking met de andere leden van de vereniging, met het stadsbestuur van Ieper en de Erfgoedcel Ieper een interessant
tweedaags programma samen te stellen met heel wat internationaal gerenommeerde sprekers.
Na een inleidend woord van eerste schepen Frans Ligne!, kondigde Jan Hosten de eerste spreker aan. Bernard Schatte,
historicus, ging dieper in op de rol van de Tempeliers en Hospitaalridders in de Vlaamse opstand van 1302. Hij toonde

tijdens zijn betoog aan dat de Vlaamse Tempeliers en Hospitaalridders zich tijdens deze strijd zeker niet afzijdig hielden.
Een maand na de Slag bij Kortrijk van 11 juli 1302 namen ze
deel aan een nieuwe krijgstocht en vochten zij aan zij met de
Vlamingen. Volgens sommige kroniekschrijvers waren ze zelfs
reeds vanaf de begindagen bij de opstand betrokken. Brugse
archiefbronnen tonen aan dat zowel de Tempeliers als de Hospitaalridders in 1302 ten strijde trokken tegen Filips de
Schone, koning van Frankrijk, die enkele jaren later de neergang van de Tempelorde zou bewerkstelligen.
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De tweede spreker, historicus Kristof Papin, toonde in zijn
referaat aan waarom de orde van het Hospitaal van Sint-Jan
bijna afwezig was in het graafschap Vlaanderen, dit in tegenstelling tot de Tempeliers, die enorm populair waren te oordelen aan de hand van de talrijke stichtingen en giften die deze
orde kreeg in de eerste twee eeuwen van haar bestaan. In het
graafschap Vlaanderen werden slechts twee domeinen oorspronkelijk geschonken aan de Hospitaalorde: Elverdinge en
Waregem. De studie over het domein in Waregem geeft geen
informatie van voor 1370. Het verlies van veel archiefmateriaal door de brand in de archieven van Bergen (Mons) tijdens
de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een hiaat in het bronnenmateriaal. Gebaseerd op zijn recent gepubliceerde studie
'Van Ridders en Zusters: de geschiedenis van 8 eeu1\'en ::org in
Elverdinge' ging Kristof Papin terug tot aan het prille begin
van het domein van de Hospitaalridders te Elverdinge en
belichtte hij de stichting en de plaats van het domein in de
gemeenschap van de 12e tot de l 4e eeuw.
Gebaseerd op ZIJn Jarenlange zoektocht in de archieven deelde historicus Filip
Hooghe in zijn lezing heel
wat verbazingwekkende
ontdekkingen mee over de
verhoudingen van de Tempeliers met de lokale grafelijke gezaghebbers in de
dorpen Izenberge en Leisele
van de kasselrij Veurne.
Sommige nieuwe bronnen
betreffende de arrestatie van
de Tempeliers in de stad
leper, de eerste nederzetting
van de Tempeliers in Vlaanderen, lichten ons in over de
specifieke situatie in deze derde stad van Vlaanderen in die tijd.
Ook de rol van Robrecht van Bethune (1304-1322), graaf van
Vlaanderen, werd toegelicht, daar hij immers niet stond te
springen om de bevelen van koning Filips IV uit te voeren in

de periode 1307-1314, zeker niet na de overwinning van de
Slag bij Kortrijk (1302) en de vernederende vredesvoorwaarden van de jaren nadien. Het lijkt erop dat graaf Robrecht van
Bethune de bezittingen van de Tempelorde wel heeft geconfisqueerd, maar een deel ervan voor zichzelf of zijn entourage
heeft behouden. Daarnaast hebben de baljuw van Amiens en
de burggraaf van Sint-Omaars heel wat bezittingen van de
Tempelridders in beslag genomen in die kasselrijen van Vlaanderen, die sinds 1304 door de Franse koning waren geannexeerd en ook in een aantal gebieden onder controle van de
graaf, zoals de kasselrij Ieper.
Er werd ook gefocust op het proces van de Vlaamse Tempeliers, op hun verdediging te Parijs en op het uiteindelijke lot
van hun bezittingen. Filip Hooghe zette de bijzondere situatie
uiteen rond de nasleep van het proces: 'overlevende' Tempeliers, die rondzwierven in Vlaanderen en nog niet terug 'in de
gratie van de heilige Kerk van Rome' waren gebracht; de vermeende aanwezigheid van eigendommen van Tempeliers uit
Ierland te Brugge; de moeizame strijd van de Hospitaalridders om de bezittingen van de Tempeliers te recupereren, die
zij door de paus waren toegewezen. Pas in 1327 zal de Fransgezinde kleinzoon van Robrecht van Bethune, Lodewijk II
van Nevers de bezittingen van de Tempeliers definitief teruggeven aan de Hospitaalridders, als beloning voor hun steun
tegen de rebellie van Kust-Vlaanderen (1322-1327).
In een vierde en laatste lezing op die vrijdagnamiddag gaf de
Franse architect Maxime Goepp (Fr.) een boeiend en rijke
geïllustreerde uiteenzetting over het ontstaan en de ingebruikname van de meestertoren door de militaire ordes in het
Midden-Oosten. Maxime Goepp toonde met talrijk zelf verzameld fotomateriaal uit Syrië, Turkije, Libanon, Israël,
Palestina en Jordanië aan hoe de kruisvaarders vanaf de
stichting van de vier kruisvaarderstaten van start gingen met
de bouw van nieuwe fortificaties. Een vergelijkende analyse
van de meestertoren als belangrijk onderdeel van deze versterkingen, legt de originaliteit van het typische Latijnse
model bloot. Naast een militaire functie toonde Goepp aan
dat dit bouwsel een verpersoonlijking was van de macht, meer
nog, de stempel was van een feodaal systeem dat tot kort
daarvoor ongezien was in de Levant. Op het einde van de 12e
eeuw, op een moment dat de militaire orden op het toppunt
van hun macht stonden, in een maatschappij bedreigd door
belangrijke sociale veranderingen en een steeds zwakker wordende monarchie, bleef dit model overeind en nam het nog
rijkere variante vormen aan. Tijdens de lezing stelde de spreker de grote morfologische principes van de meestertoren
voor, door ze in prachtige driedimensionale beelden in het
perspectief te zetten tegenover de verdedigingssystemen van
voor de komst van de Latijnen. Daar de grote militaire orden
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zich deze vorm toe eigenden, kon het publiek uitvoerig
bepaalde opmerkelijke bouwwerken als de burcht van Safita
(Chastel Blanc van de Tempeliers) of de Krak des Chevaliers
van de Hospitaalridders van naderbij bekijken dankzij het
uitgebreide en professionele fotomateriaal van Maxime
Goepp.

116

De eerste dag werd afgesloten met een receptie in het Kruitmagazijn voor de sprekers en aanwezigen, aangeboden door
de stad Ieper. Door de brand in de Eurotunnel op donderdag
11/9 werden de drie eminente Britse professoren die op het
congres zouden spreken enige tijd verhinderd om in Ieper te
raken. Prof. Denys Pringle en Dr. Helen Nicholson slaagden
evenwel erin om vrijdagnamiddag toch op het congres aanwezig te zijn, doch prof. Malcolm Barber kon niet meer op
tijd over het Kanaal raken op het congres en moest ondanks
zijn inspanningen tot onze grote spijt onverrichterzake terug
huiswaarts keren.
Dag 2 van het congres ving aan met de verwelkoming door
eerste schepen Frans Ligne! en een inleidend woord van Jan
Hosten. Als eerste bracht Jena Roefstra (Ned.), archeoloog,
een lezing over de Tempeliers in Nederland, op basis van een
archeologische en historische aanpak. Nederland loopt qua
onderzoek naar de aanwezigheid van de Tempeliers in het
land achteraan tegenover andere Europese landen. Tot voor
kort dacht men nog dat Nederland niet of slechts een zeer
geringe deelname leverde aan de kruistochten. Ook wordt het
onderzoek in Nederland zeer bemoeilijkt door het ontbreken
van gedegen literatuur, ontbrekende archieven/bronnen en
slecht archiefbeheer. Jean Roefstra toonde aan dat archeologisch onderzoek soms grote vragen opleverde, in enkele gevallen kan dit echter bij gebrek aan archivalische bronnen, maar
door sterke aanwijzingen op bepaalde sites, zoals de vermeende commanderij van de Hospitaalorde te Haarlem, leiden tot gegronde veronderstellingen van een mogelijke
aanwezigheid van de Tempeliers aldaar. Zijn onderzoek concentreert zich vooral op plaatsen waar de Hospitaalorde zich
vestigde na de opheffing van de Tempelorde in 1312. In enkele
gevallen blijkt dat er zich immers oudere gebouwen bevinden
of complexen zoals kerken verbouwd zijn of ouder zijn dan
de stichting door de orde van Sint-Jan. Tijdens deze lezing
kwamen enkele voorbeelden aan bod, gekaderd in de toenmalige gebeurtenissen in het graafschap Holland.
Daarna volgde de lezing van Dr. Hist. Thomas Delvaux (Fr.)
die dieper inging op het belang van de afstamming in de
wereld van de kruisvaarders. Vooreerst ging de spreker in op
het feit dat op kruistocht gaan in die tijd niet alleen een persoonlijk initiatief blijkt geweest te zijn, maar tevens ook een
familiaal collectief avontuur. Hierbij had hij aandacht voor

de sociale en mentaliteitsgeschiedenis. Hij focuste op de familie van de burggraven of kasteleinen van Sint-Omaars. Op
basis van eigen onderzoek wees hij op de familiale banden
tussen de verscheidene telgen uit de stamboom van deze
familie.
Na het aanschuiven aan een heerlijk buffet in de Noordervleugel van de Lakenhallen van Ieper, kreeg het in groten
getale aanwezige publiek in de namiddag een reeks grote
namen in het kruisvaardersonderzoek op de boterham. Vooreerst prof. dr. Denys Pringle, prof. archeologie aan de Cardiff
University, die een specialist is in de archeologie van de kruisvaardersnederzettingen in Syrië en het Heilig Land. In een
prachtig geïllustreerde presentatie ging de spreker in op de
verschillende belangrijke bouwsels in het Heilig Land die een
cruciale rol speelden in het ontstaan van de Tempelorde. Zo
ging zijn aandacht uitvoerig naar de structuren en organisatie
van de Tempel van koning Salomon, die door Boudewijn II,
koning van Jeruzalem, rond 1120 aan de pauperes commilitones Christi Templique Solomonici of Tempelridders werd
geschonken. Tevens besprak prof. Pringle talrijke bekende en
minder bekende versterkingen van de Tempeliers langsheen
de pelgrimsroutes naar Jeruzalem. Hierbij werd duidelijk wat
de omvang en het belang van dit indrukwekkende verdedigingssysteem wel was voor de kruisvaardersstaten.
In een tweede lezing ging historicus Thierry Leroy (Fr.) dieper
in op het ontstaan van vermoedelijk de eerste commanderij
in West-Europa, namelijk die van Payns in de Champagnestreek. Hij focuste op het leven en werk van Hugues de
Payns, één van de beroemdste stichters van de Tempelorde.
De spreker wees op het belang van de nabijheid van Troyes,
waar het befaamde concilie in 1129 plaatsvond waar de Tempelorde een officieel karakter kreeg en een eigen orderegel
kreeg. Op basis van historisch onderzoek naar de verscheidene schenkingen in de regio rond Payns en op basis van het
verrichte archeologisch onderzoek op de site van Payns, werd
vastgesteld dat Hugues de Payns in zijn eigen leen de vermoedelijk oudste commanderij van West-Europa oprichtte. Deze
lezing gaf het belang aan van het graafschap Champagne, dat
samen met Vlaanderen de bakermat en het grootste verspreidingsgebied blijkt te zijn geweest van de Tempelorde in WestEuropa.
Bernard Schatte gaf op zaterdag tevens ook zijn lezing over
de Tempeliers en de Hospitaalridders in de Vlaamse opstand
van 1302 in het Engels. Daarna volgde de lezing van Dr. Helen
Nicholson, die op een onderhoudende en toch vaak geestige
manier inging op de rol van de vrouw in de militaire ordes.
Op basis van een kaart van Europa besprak zij de verspreiding van de huizen van Hospitaalnonnen en Tempeliersnon-
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nen. Ze focuste voornamelijk op het samenlevingsverband, al
dan niet in gemeenschap of afgezonderd van mannelijke collegae, vaak tot hun eigen bescherming. Ook hun rol en functie in deze gemeenschappen werd door haar onder de loep
genomen.
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Bedoeling was dat Malcolm Barber, prof. em. Middeleeuwse
Europese Geschiedenis aan de universiteit van Reading de
dag zou afsluiten met een lezing over plotse neergang van de
Tempeliers in de vroege 14e eeuw. Doch door omstandigheden
kon de professor niet aanwezig zijn en werd door de organisatoren beslist om de lezing van Filip Hooghe over het proces
van de Vlaamse Tempeliers opnieuw te geven in het Engels.
De avond werd met een tevreden gevoel afgesloten met de
receptie in de foyer van de Lakenhallen.
[ FILIP HOOGHE, Secretaris VSTH vzw]
De Vereniging voor de studie over de
Tempeliers en de Hospitaalridders
vzw heeft tot doel historische, archivalische, archeologische en iconografische opzoekingen over de tempeliers,
hospitaalridders, andere militaire
orden en de kruistochten te doen,
met het oog op publicatie en het verspreiden van de onderzoeksresultaVSTH V.ZW.
ten naar een ruim publiek toe. Lid
worden van (VSTH vzw) kan via de website
http://www.tempeliers.be/vsth.html of door een e-mail te
sturen naar jan.hosten@leicon.be.
In Memoriam
Wetenschapshistoricus Roger-A. Blondeau (t 11-7-2008)
Op 11juli2008 overleed thuis, in zijn 'Ter Wijngaerde' eerder
onverwacht wetenschapshistoricus Roger-A. Blondeau. Hij
was, op een boogscheut daarvan ter wereld gekomen op Beverenkalsijde op Goede Vrijdag, 18 april 1919. Hij was een briljant student maar de oorlog belette hem zijn universitaire
studies af te maken. Hij kwam in dienst van de administratie
van de directe belastingen. Maar zijn grote liefde was de sterrenkunde. Daarover gaf hij reeds in de jaren '50 meer dan 200
voordrachten. Zijn vrije tijd besteedde hij aan de geschiedenis
van de wetenschappen en daarin poogde hij vooral de vele
vergeten Vlaamse wetenschappers van onder het stof te halen.
Ferdinand Verbiest was zijn grote liefde. Deze pater jezuïet
schopte het tot keizerlijk astronoom in China. Blondeau werd
zijn biograaf en zoals sommigen grapten, diens manager. In
1970, 1983 en 1987 verscheen een boek van hem over Verbiest.
Hij kreeg voor dat eerste werk van de Koninklijke Academie

de prof. dr. J. Gilisprijs. Hij kwam in het vizier en kreeg de
opdracht voor de encyclopedie 20 eeuwen Vlaanderen het
deel over de Wetenschap in Vlaanderen te schrijven. De
opzoekingen hiervoor zouden hem jaren later nog materiaal
bezorgen voor nieuwe bijdragen. In 1982 werd hij verkozen
als werkend lid van het Belgisch Comité voor de Geschiedenis
der Wetenschappen en medewerker van de Bestendige Commissie voor de Geschiedenis der Wetenschappen van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België.
Hij werd zowat de geschiedschrijver die de geschiedenis der
wetenschappen populariseerde. Sedert oktober 1971 was hij
hoofdredacteur van De IJzerbode, het maandblad voor
geschiedenis en populaire wetenschap. Het wordt in de diepe
Westhoek verspreid maar telt lezers in gans Vlaanderen. Sommige van de bijdragen die verschenen in de IJzerbode verschenen nadien in boekvorm: De Geuzen in de Westhoek ( 1988) en
Jan Yperman (2006). Hij zag na op een correct taalgebruik en
zorgde voor maandelijkse bijdragen over lokalen geschiedenis
of wetenschapsgeschiedenis. Meer dan 30 jaar beeft hij dit
volgehouden!
Blondeau bleef publiceren: Wetenschap in de taal der Vlamingen. Vanaf Jacob van Maer/ant tot de stichtingen van de Academiën en het vervolg: Wetenschap in Vlaanderen na 1830 en
in de Vlaamse Beweging. Over de cartograaf Mercator van
Rupelmonde ( 1993) en een boek over de Vlaamse heelmeester
Jan Palfijn (1997). In 1992 kreeg hij aan de Gentse Universiteit de Darton-medaille en het Sarton-diploma voor zijn gezamenlijk werk op het gebied van de geschiedenis van de
wetenschappen. In 1994 kreeg hij de cultuurtrofee van de stad
Poperinge, in 1998 de prof. dr. Marcel Minaertprijs. In 1999
kreeg hij zijn Liber Amicorum aangeboden.
Het door hem in het stadhuis van Poperinge georganiseerde
Bertiuscongres dat een aanzet moest zijn voor een bredere
studie en kennis van de geschiedenis van de wetenschap in
Vlaanderen kende maar één editie. In de IJzerbode had hij
het geregeld over de lokale geschiedenis. Die bijdragen zijn
nooit gebundeld geworden, maar in 1998 gaf hij toch met
drukker-uitgever Guido Schoonaert een fotoboek uit Roesbrugge-Haringe in woord en beeld.
Met de jaren ging de werkkracht wat achteruit en enkele jaren
geleden had hij dan ook al het hoofdredacteurschap van de
IJzerbode achter zich gelaten. In 2006 kon hij wel nog zijn
boek over Jan Yperman laten verschijnen. Het boek over
Simon Stevin is in de lade blijven steken.
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Veel origineel archiefonderzoek heeft Blondeau nooit verricht. Het was hem in eerste instantie te doen om de wetenschappen te populariseren, te vulgariseren. Wat Gezelle voor
had met zijn Biek01f; had Blondeau voor met zijn IJ::erbode.
De vergelijking lijkt blazé, maar is het niet. Vanaf 1970 was
hij bevriend met Elie Balduck die eigenlijk Blondeau's commerciële agent was geworden: hij zorgde voor uitgevers, voorstellingen, maar vooral voor veel van het praktische werk. Bij
diens overlijden was Blondeau, zelf ernstig beperkt in zijn
bewegingsmogelijkheden door een zwaar ongeval, meer zijn
rechterhand kwijt.
Blondeau had twee levens: deze als belastingscontroleur, een
functie die hij met dergelijke nauwgezetheid en accuraatheid
uitvoerde, dat dit in een land als het onze door de belastingplichtige niet steeds in dank werd aanvaard. Als wetenschapshistoricus zat een andere Blondeau achter zijn statig bureau.
Plechtstatig en bewust van zijn kennis en kunde, maar zeer
geflatteerd met eenieder die dezelfde belangstelling koesterde
als de zijne. Zeker met het ouder worden beklaagde hij er zich
over zich weinig te kunnen verplaatsen en dat vele van zijn
oude vrienden ofwel al overleden waren of zich ook niet meer
konden verplaatsen.
Hij is gans zijn leven in Roesbrugge blijven wonen. Dat belette
hem niet een zeer uitgebreide kennissenkring op te bouwen.
Hij werd opgenomen in de Orde van Driekoningen en is vele
jaren lid van de beheerraad geweest van het Poperingse Mariaziekenhuis en van het Jan Ypermanziekenhuis. Hij was het
overigens die de naam voor het nieuwe fusieziekenhuis naar
voren had geschoven. Hij was begaan met zijn Westhoek, het
was Vlaanderen die hem aan het hart lag. Al zou hij dan nooit
zo openlijk zijn uitgekomen voor zijn Vlaamsgezindheid: een
foto van Cyriel Verschaeve in zijn bureau liet inderdaad meer
vermoeden. Zijn werk doet dat ook, want hij heeft in zijn
carrière geen enkele Vlaamse wetenschapper niet behandeld.
Hij was de eerste die dergelijk overzichtswerk publiceerde. Al
heeft hij zelden origineel archiefwerk verricht, het belang van
zijn werk ligt in de synthese, bevattelijkheid en vulgarisatie
waarmee hij het bracht.
[ K.P.]

In Memoriam
Mademoiselle Thérèse Vergriete (t 21-9-2008)

Op 96-jarige leeftijd is in haar geboortestad Sint-Winoksbergen mademoiselle Vergriete overleden. Dat dit precies de jaarlijkse journée de patrimoine was, is een speling van de
geschiedenis voor deze grande dame die zich haar ganse leven
heeft ingezet voor het cultureel erfgoed van haar stad. Zelf

had ze eens gezegd« Née dans Ie bouquin, je mourrai dans Ie
bouquin, c'est l'hérédité ».
Geboren op 8 juni 1912 was ze de enige dochter uit het gezin
Georges Vergriete - Louise Coudevylle. Haar drie broers werden priester en zelf zou ze nooit trouwen. Haar vader baatte
voor de oorlog een boekhandel uit nabij de markt. Haar moeder was politiek actief, als gemeenteraadslid. Ze was een rasechte Bergense. Haar genealogie voert haar terug tot 1550 in
Volckerinckhove, een dorp in de Bergense kasselrij, met
Gerardus van der Grieten.
L' Abbé de Croocq was bepalend voor haar carrière. Toen in
1949 het rijke stadsarchief terugkeerde uit de kelders van het
stadhuis van Rijsel waar het tijdens de oorlog lag opgeslagen,
werd zij op suggestie van de Croocq aangeduid om het te
herklasseren. Een gigantisch werk: 26 ton documenten, 7.000
registers en banden, waarvan 80% in het Vlaams. Ze sprak
geen Vlaams maar kende het omdat haar ouders het nog spraken. Dat werk was in 1951 bijna af, niettegenstaande de abbé
het werk op 8 jaar had geschat. De archivarisse van het Departementaal Archief in Rijsel was in de wolken omwille van
zoveel werkkracht. Vergriete heeft de oude inventaire sommaire van M. de Cleene uit 1879 letterlijk overgeschreven,
doch de liassen opgesplitst, zodat ze iets meer handelbaar
Zljn.

In 1952 werd ze benoemd als archivaris-bibliothecaris. De
stadsbibliotheek die ze erfde telde 300 boeken voor 40 lezers.
Ze begon aan de uitbouw van een uitleenbibliotheek en dat
terwijl ze verder aan het archief werkte. In 1955 werd ze
bovendien conservator van het museum. De stad heeft een
bijzondere collectie schilderijen en tekeningen (Breugel, Van
Dyck, Rubens, de la Tour, ... ). De collectie, grotendeels afkomstig van de tijdens de Franse Revolutie opgeheven kerkelijke
instellingen is buitengewoon rijk voor een dergelijke kleine
stad. Het toont de rijkdom van de opgeheven Sint-Winoksabdij aan. Zij revaloriseerde het stedelijk bezit. Ze verhuisde de
verzameling van het stadhuis naar de 16de_ eeuwse Mont de
Piété, het gebouw waar het pandjeshuis van Wenceslas Co berger ooit gehuisvest was. Ze liet tijdens haar carrière 34 schilderijen restaureren en organiseerde 41 tentoonstellingen. Ook
de handschriften in de oude bibliotheek trokken haar aandacht: 72 merkwaardige handschriften, waarvan het oudste
dateert uit de 12de eeuw, twaalf incunabelen en 6.000 volumes
uit de oude abdijbibliotheek. Ze vatte de inventaris aan van
de collectie Verlinde, een verzameling van 1.430 tekeningen.
Ze werkte onvermoeibaar voort.
Bijzonder trots was ze op de organisatie van de journées amicales des conservateurs du Nord de la France et de Belgique.
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Vele jaren haalde ze naar Sint-Winoksbergen vele tientallen
collega-archivarissen en museumconservators. Op deze
manier kwam ze in aanraking met de universitaire wereld die
de mademoiselle zo kenden. Ze toonde hen trots haar tijdelijke
tentoonstellingen met 'haar' erfgoed, er werden voordrachten
gegeven. Zij organiseerde de eerste grensoverschrijdende
samenwerking op dit vlak. Mademoiselle Vergriete was een
fenomeen geworden.
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Ze kwam reeds in de jaren '60 in contact met Willy van Hille,
de Vlaamse genealoog. Hij heeft bij haar de interesse gewekt
voor de genealogie. Ze begon aan een werkelijk indrukwekkende reeks bronnenbewerkingen: de parochieregisters, de
staten van goed (Sint-Winoksbergen), poorters boeken, ... van
Sint-Winoksbergen maar ook van Kassei, Hondschoote, ".
In 1981 ging ze op rust. Intussen waren het archief, de bibliotheek en het museum van haar. Zij was het archief, bibliotheek, museum. Ze zag met lede ogen haar opvolger komen,
een ambtenaar zonder interesse voor het Bergense verleden.
Zij die als een moeder over het aan haar toevertrouwde Bergense erfgoed had gewaakt, trok zich terug. Al bleef ze duchtig verder werken aan haar bronnenuitgaven, ze bleef meestal
thuis. Wie iets wilde weten over het Bergens verleden, wist
haar wonen, Marché au Lin 4.
Ze nam weinig functies in het verenigingsleven aan: ze werd
ondervoorzitter van het Comité Flamand de France, was
bestuurslid van de Commission Historique du Nord en erebestuurslid van de genealogische kring Flandre Artois Généalogie (Belle). Ze kreeg verschillende eremerken, waaronder
deze van ridder in de Kroonorde in ons land.
Haar Vlaamsgezindheid is een goed bewaard geheim. Haar
ouders spraken courant het Vlaams maar zijzelf was opgevoed in het Frans. Toen ze het archief moest herklasseren
diende ze terug Vlaams te leren lezen, wat ze ook deed. Het
is pas na haar pensionering dat ze daarover openlijk durfde
spreken. Als stadsambtenaar was het voor haar veel te gevaarlijk om openlijk uit de hoek te komen. De gebeurtenissen
tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ook op haar een
grote indruk gemaakt. Ze wist veel over de Bergense geschiedenis 'mais la parole est d'argent, le silence est d'or ... '.'Coupé
un peuple en deux' zei ze van de Franse grens en ze hoopte
dat de Europese eenwording terug voor een osmose zou zorgen van de Vlamingen in Frankrijk en België.
Met mademoiselle Vergriete is een merkwaardige figuur uit de
Frans-Vlaamse Westhoek verdwenen.
[ K.P.]

2008: Merghelynck in de schijnwerpers

Naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van
Arthur Merghelynck in 2008, dus juist honderd jaar geleden,
werden zowel in Veurne (Beauvoorde) als in Ieper diverse activiteiten op het getouw gezet. Zo gebeurde er o.m. in Beauvoorde, in en rond het kasteel, een theaterwandeling, terwijl
er ook een bewegwijzerde route tussen Ieper en Beauvoorde
werd uitgestippeld. Er werden zelfs speciaal Merghelynckpralines voor deze gelegenheid over de toonbank geschoven.
Omtrent dit meer toeristische facet van de Merghelynckmanie
is het uiteraard in deze bijdrage niet te doen. Wij focussen
vooral op de zuiver historisch georiënteerde manifestaties die
ook nog eens via een of andere publicatie een meer blijvende
waarde hebben gekregen.
Bovenaan - al is het maar vanwege het grootschalige karakter - stond de tentoonstelling over het leven, het werk, de
verzameling en de betekenis van Merghelynck die doorging
in het koetsierhuis van het kasteel te Beauvoorde. De catalogus met inleidende hoofdstukken wordt elders uitvoerig
besproken. Hieruit blijkt dat, weliswaar sterk in de hand
gewerkt door de daaropvolgende tragiek van de Eerste
Wereldoorlog, de betekenis van Merghelynck voor het historische, genealogische en zelfs kunsthistorische onderzoek van
de 'Westvlaamse' frontstreek tijdens het ancien régime fenomenaal is. Zonder zijn nalatenschap zou Ieper en omstreken
een echte woestijn zijn geweest binnen die studiedomeinen.
Enigszins daar van afgeleid is Arthur Merghelynck. Passies
van een edelman. Wandelgids Wulveringem, dat samengebundeld is met Wandelgids Ieper. Alleen dit laatste deeltje, dat van
de hand is van de conservator van de Ieperse musea, Jan
Dewilde, willen we hier even kort aanhalen. De notities hebben betrekking op de tentoonstelling 'Arthur Merghelynck en
Ieper, 1908-2008' die doorging in het Stedelijk Museum Ieper,
28 juni- 21 september 2008. Via allerlei voorwerpen, met de
nadruk op foto's en archivalia, worden een aantal thema's
vakkundig overlopen:(!) 'M. en zijn familie'; (2) 'M. als oudheidkundige'; (3) 'M. als verzamelaar en restaurateur'; (4)
'Hotel-museum Arthur M.'; (5) 'M. als promotor van zijn
museum'; (6) 'Het Hotel-Museum M. en zijn bezoekers'; (7)
'1914-1918: redden wat er te redden valt'; (8) '90 jaar later'.
Enkele beschreven zaken worden hier in deze wandelgids met
een foto geïllustreerd. Laten we enkele bijzonderheden aanhalen.
Onder (1) nr. 3 (ook hier afgebeeld) komt het oudste portret
van Arthur Merghelynck aan bod. De foto dateert uit 1873
toen hij nog maar twintig jaar oud was en prijkt in het luxueuze album dat aan de voorzitter van de Ieperse schuttersgilde
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van Sint-Sebastiaan, Alphonse Vandenpeereboom, die andere
grote 19cte_eeuwse collectioneur en amateur-historicus, werd
opgedragen. Heel interessant is het eveneens onder ( 1) genoteerde nr. 9 'Inventaris ten sterfhuis Arthur Merghelynck,
Elverdingsestraat 1 en Hotel-Museum Merghelynck' dat in
privébezit berust. Op die manier, indien tenminste de beschrijving gedetailleerd is gebeurd, is eventueel nog te achterhalen
welk archivalisch materiaal in beide woonsten achterbleef en
aldus nooit in de Koninklijke Bibliotheek is terechtgekomen.
Daar heeft men immers kunnen vaststellen dat een aantal
nummers (zie het Vade-mecum en Supplement door P. Donche) niet zijn meegereisd bij de overdracht onmiddellijk na
zijn dood in 1908. Meteen mag hier nog even gewezen worden
op het feit dat er tussen beide tentoonstellingen en organisaties geen echte samenwerking is geweest. Daardoor zijn er niet
alleen overlappingen te bespeuren, belangrijke informatie
werd ook niet uitgewisseld. Op die manier is ook bovengenoemd stuk aan de aandacht ontsnapt van de onderzoekers
die zich met de tentoonstelling in Beauvoorde hebben beziggehouden.
In (2) nr. 12 vinden we de vermelding van één van de oudste
te Ieper nog bewaarde foto's, namelijk die van Jules Cordonnier uit 1868. Het was deze genealoog, hulparchivaris en bibliothecaris van de stad Ieper en eveneens verzamelaar (zie het
Fonds Cordonnier in het Stadsarchief Ieper) die Mergelynck
de liefde voor een wetenschappelijk verantwoorde genealogie
bijbracht. Af en toe missen we in deze als catalogus opgevatte
brochure de aanduiding van de bewaarplaats van sommige
aangehaalde voorwerpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
zojuist aangestipte foto van Cordonnier maar evengoed voor
het portretschilderij van Merghelynck van de hand van
Edmond Van Hove uit 1879. Eenzelfde bedenking ten aanzien
van nr. 13 dat een aantal genealogische nota's van Merghelynck op een omslag uit ca. 1900 bevat. Uit dit object blijkt
alleszins dat niet alle genealogische informatie - al is die hier
op het eerste gezicht heel summier - die Merghelynck verzamelde (zowel eigen onderzoek als materiaal met hulp van
anderen bekomen) gedeponeerd werd in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Daarom is het meer dan nodig dat de onderzoeker over een
volledige inventaris beschikt van zowel de verzameling die het
Merghelynckmuseum huisvest als van de andere zaken waarvoor de Stedelijke musea als conservator optreden. De meeste
hier niet nader gelokaliseerde voorwerpen lijken ons tot die
twee collecties te behoren. Een publiek toegankelijke inventaris - waarom niet op het internet? - is een absolute voorwaarde om enige vooruitgang te bekomen in het slabakkende
onderzoek betreffende het verleden van Ieper en omgeving
m.b.t. de vooroorlogse periode. Deze opmerking geldt even-

eens voor het nog resterende archief dat in het huidige Stadsarchief wordt bewaard. De invalshoek van het Ieperse luik
van de Merghelyncktentoonstelling en naar mijn aanvoelen
ook de belangrijkste meerwaarde ten opzichte van die in
Beauvoorde vormt ongetwijfeld de behandeling van de realisatie door Merghelynck en de verdere ontwikkelingen na zijn
dood van het Merghelynckmuseum.
In (4) nr. 25 komt een reeks foto's van het Hotel-Merghelynck
aan bod die in 1914 genomen werden, dus vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, door de bekende Ieperse
fotograaf Maurice Antony. Op één van die foto's is er een
grote massa 'archief' te zien. De vraag die men zich dan kan
stellen als historicus is in hoeverre deze papiermassa bewaard
is gebleven. Een deeltje zeker. Toen het Museum eind vorige
eeuw door de stad in erfpacht werd genomen, is een doos met
archivalia via het Museum aan het Archief (toen nog Documentatiecentrum) overgedragen geweest. We hebben dat ooit
nog kunnen inzien en het beperkte belang ervan kunnen noteren. Dit pakket, waarvan nog geen inventaris is verschenen,
komt hoegenaamd niet overeen met de berg papieren die op
de foto staat afge beeld. Toch hoeven we ons niet al teveel
illusies te maken. Jan Dewilde merkt immers op dat van de
hele inboedel van het museum 'slechts een deel van de oorspronkelijke collectie gered kon worden'. Dit laatste wordt
verder geïllustreerd aan de hand van allerlei documentatie in
(7) en (8). Toch mag nog niet alle hoop worden opgegeven.
Zo heeft men eind 2007 nog een merkwaardige vondst gedaan
te Parijs in de Bibliothèque nationale de France, toen men er
in het departement 'Prenten en Fotografie' een tekening van
een zekere Desprez ontdekte die ooit deel uitmaakte van de
verzameling van het Merghelynckmuseum. Deze Desprez was
er in mei 1918 in bewaring gegeven. Nu negentigjaar later, is
deze zeldzame tekening in inkt op papier naar Ieper teruggekeerd zodat ze nu voor het eerst in deze toch wel boeiende
tentoonstelling aan het grote publiek getoond werd.
Sinds het overlijden van baron Bonaert en het niet meer historisch actief zijn van de heer Oktaaf Mus is de heer Pieter
Donche wel één van de grootste gebruikers en kenners van
het Fonds Merghelynck in de Koninklijke Bibliotheek. In talrijke studies heeft hij reeds bewezen dat hier zeer veel stof in
zit om vele stambomen en genealogische geraamten van families uit de Westhoek van vlees en bloed te voorzien. Dit Merghelynckjaar kon hij dan ook niet zomaar laten voorbijgaan
door precies dat werk te voltooien waar het bij Merghelynck
allemaal mee begon maar die er door zijn vroegtijdige overlijden nooit in geslaagd was om het tot een goed einde te
brengen, namelijk een exhaustieve genealogische studie van
zijn eigen familie. In Kwartierstaat Arthur Merghelynck ( 18531908). 800 voorouders in 16 generaties en 31 portretten (Ber-

12 5

126

chem-Antwerpen, 2008, 141 p.) wordt nu pas voor het eerst
in deze lacune voorzien. Na een inleidend hoofdstukje met
een korte biografische schets over het leven en werk van Merghelynck, volgt een status questionis van het onderzoek en een
overzicht van de bronnen en studies die hiervoor gebruikt
werden. Dat de meeste informatie uit het Fonds Merghelynck
komt, is natuurlijk niet verwonderlijk. De hier gepresenteerde
kwartierstaat van Merghelynck is, zoals we dat kennen van
de andere studies van Donche, zeer wetenschappelijk onderbouwd door alle beweringen te staven met de nodige bibliografische en archivalische annotaties. Bijzonder interessant is
ook dat nu voor het eerst alle portretten die nog voor deze
'familie Merghelynck' bewaard zijn, hier bijeengebracht worden. Een waar meesterwerk van deze onvermoeibare vorser.
Naar aanleiding van het Merghelynckjaar bleef ook de redactie van het 'Tijdschrift Openbaar kunstbezit Vlaanderen' niet
bij de pakken zitten. Een volledig nummer met als titel Arthur
M erghelynck ( 1853-1908). Passies van een edelman werd in
elkaar gebokst. Auteurs van dienst waren Jan Dewilde, Pieter
Donche, Annemie Morisse, Jo Tollebeek, Paul Trio en Jan
Van Acker. Naast de teksten die al elders meer uitvoerig aan
bod kwamen, dient hier vooral gewezen te worden op het
prachtige illustratiemateriaal, met uiteraard bijzonder veel
aandacht voor het kasteel en het museum van Merghelynck.
Ook binnen het academische milieu bleef de figuur Merghelynck niet in de wachtkamer zitten. Enkele jaren geleden had
Jo Tollebeek (KULeuven) reeds een tweetal interessante bijdragen gepleegd over deze 'oudheidkundige', door hem te
plaatsen in de stromingen van de l 9de eeuw. Onder de leiding
van Tollebeek en die van ondergetekende maakte Dagmar
Dewulf zijn masterproef over het onderwerp Arthur Merghelynck ( 1853-1908) Een onder::oek naar een genealogisch netH'erk (Leuven, 2008). Poging was om het historische,
archivalische en sociale netwerk te achterhalen waartoe Merghelynck behoorde en dit aan de hand van een honderdtal
brieven, die disparaat in het Fonds Merghelynck bewaard
worden.
Of met al deze bijdragen het laatste woord over Merghelynck
gezegd is, betwijfelen we. Onze opzoekingen die door de
beperkingen van de publicaties waaraan we meegewerkt hebben niet allemaal konden gepubliceerd worden, geven aan dat
nog zo veel meer te zeggen is over deze boeiende figuur en zijn
omvattend nalatenschap. Het is te hopen dat dit herdenkingsjaar slechts de aanzet is geweest om tot verdere studie te
komen. Het vele historische en genealogische werk dat steeds
weer verschijnt op basis van wat Merghelyncks oeuvre kan en
zal er alleen maar baat bij hebben.
[ P.T.]
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Familie Dequeecker/ de Queeckere

Weet iemand of en welk genealogisch verband er is tussen
Ludovicus Dequeecker, herbergier, geboren te Pollinkhove op
19 .04.1814 en de calvinist Christiaan de Queeckere die op
22.08.1560 te Veurne op de Grote Markt werd gewurgd en
verbrand?
(Guy Dequeecker, P. Beysstr., 149, 2100 Deurne)
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3
Afscheid van onze voorzitter Arnold Preneel

2009 is voor heel wat zaken een echt jubileumjaar: 500 jaar
geleden zag Joannes Calvijn het levenslicht. Zijn godsdienstige opvattingen zullen in de Nederlanden niet in dovemansoren vallen, wat aanleiding zal geven tot de bekende
godsdiensttroebelen in de l 6de eeuw. 450 jaar geleden werd
het bisdom leper opgericht, ook een gevolg van de godsdienstmoeilijkheden. En 400 jaar geleden sloot men in 1609
het Twaalfjarig Bestand waardoor aan de godsdienstoorlogen
in onze gewesten een einde kwam en men aan opbouwen van
de verwoeste streek kon denken. Meteen zitten we midden in
de meeste bijdragen van het tijdschrift Westhoek dat voor een
groot stuk de zestiende eeuw als zijn werkterrein heeft gekozen.
In 2009 gaf voorzitter Arnold Preneel, na 12jaar het roer van
Westhoek in handen te hebben gehad, zijn ontslag. Westhoek
begon in 1984 met het verschijnen van het eerste Westhoekjaarboek. De Westhoekredactie bestond uit de drijvende
kracht en oprichter laak Decaestecker, Wilfried Beele en
Ludo Vandamme. Na tien jaar, in 1994, moest laak Decaestecker omwille van gezondheidsredenen wat gas terug nemen.
Er werd besloten meer mensen bij Westhoek te betrekken. Eén
van die mensen was Arnold Preneel die lid van de Raad van
Bestuur werd. laak Decaestecker bleef nog als voorzitter.
Westhoek werd in een nieuw kleedje gestoken en het vernieuwde nummer verscheen in 1995 als een dubbelnummer.
In 1997 nam Arnold Preneel de fakkel als voorzitter van Jaak
Decaestecker over. Westhoek werd een VZW en het aantal
leden steeg tot ongeveer 400. Arnold nam onmiddellijk het
roer sterk in handen en werd met zijn flamboyante verschijning het boegbeeld van Westhoek. Met veel enthousiasme en
kennis van zaken leidde hij Westhoek. Op heel wat beurzen
was hij prominent aanwezig om contacten te leggen en zijn
Westhoek te promoten. Hij deed er alles voor om nieuwe
auteurs aan te trekken om zo meer artikels voor het tijdschrift
binnen te rijven en het niveau van Westhoek te verhogen.

Maar al vlug ondervond hij dat een tijdschrift als Westhoek
in goede banen leiden geen sinecure was. De bijdragen van de
auteurs op tijd binnen krijgen, de nummers op tijd laten verschijnen en de financiële beslommeringen betekenden een hele
opgave. Maar met zijn ervaring uit het beroepsleven wist hij
het soms roerige schip Westhoek door menige storm met vaste
hand te loodsen.
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Het bestuur en de redactie danken Arnold Preneel voor zijn
niet aflatende inzet voor Westhoek gedurende 12 jaar en wensen hem alle goeds toe.
Van de redactievoorzitter:

Toen wij begin 2008 de redactie van dit tijdschrift overnamen
bestond Westhoek al 23 jaar. Er was het mededelingenblad
Westhoek-b?fà op A5 formaat gedurende 10 jaar en daarna
sinds 1995 het volwaardige tijdschrift op het huidige l 6x24
cm formaat. Zelf waren we geabonneerd sinds de 3cte jaargang
(voorheen wisten we helaas niet van het bestaan af ... ). We
vonden het meteen een erg interessant tijdschrift omdat er op
dat ogenblik niet echt een geschied- & familiekundig tijdschrift bestond specifiek voor de Westhoek, een streek die,
vooral rond Ieper, zwaar geleden heeft onder de archiefvernietigingen tijdens Wereldoorlog 1. Maar ook de drive die
erachter stak (in de persoon van de eerste hoofdredacteur
Jaak Decaestecker ( +)) was opmerkelijk en er verscheen heel
wat interessant materiaal. Vanaf 1995 werd met de nieuwe
vormgeving ook de inhoud steeds professioneler en diepgravender uitgewerkt.
Vaste constanten in de bijdragen die mij altijd opvielen waren
vooral de godsdiensttroebelen in de J6de eeuw en de daaruit
voortvloeiende emigratie (bijdragen vooral van de auteurs M.
Backhouse ( + ), L. Van Damme, G. Schoonaert (+ ), maar
door nog vele anderen) en ook vooral de bijdragen met een
bronnenuitgave. Deze laatste zijn voor onze lezers die ook
naar hun roots in de Westhoek zoeken, bijzonder nuttig,
omdat zij de leemte in de al hoger vernoemde archiefschaarste
voor een deel althans terug invult. Daarnaast lieten ook de
goedgevulde aankondigingen van nieuwe en besprekingen
van verschenen publicaties, alsook de kroniek ons toe op de
hoogte te blijven van wat op andere plaatsen verscheen en die
een Westhoek-zoeker konden interesseren.
Toen we de redactie overnamen, was ons eerste streefdoel
een regelmatige verschijning, iets waar het de laatste jaren
soms wat aan mankeerde. Op dit moment zijn we klokvast
steeds in de lente en herfst verschenen en we willen dit wel
graag zo houden.

Een tweede betrachting was om meer de volledige 'historische' Westhoek aan bod te laten komen, deze omvat immers
niet alleen Ieper en de kasselrij, maar ook de kasselrijen
Veurne en Waasten en in Frans-Vlaanderen, de kasselrijen
Broekburg, Kassei, Sint-Winoksbergen en Belle. Alvast in
deze jubileumuitgave (gespreid over twee delen, zie hieronder)
hebben we naast bijdragen uit Ieper of het Ieperse ook bijdragen uit het Veurnse (Veurne en Lo), Nieuwkerke en FransVlaanderen (Strazeele, Hondschoote). Ook een vernieuwing
van de lay-out staat op de agenda, maar daarvoor is het nog
wachten tot de volgende jaargang.
Tenslotte rest ons nog iets te zeggen over deze jubileumuitgave.
Voor dit jubileum deden we een oproep bij alle regelmatige
medewerkers aan Westhoek om een bijdrage te verzorgen.
Bijna allen reageerden positief, zodat we niet minder dan 14
bijdragen binnenkregen, waaronder heel wat flink uitgewerkte
stukken met veel brongegevens, zodat we uiteindelijk over
meer dan 300 blz. kopij beschikten! Waarvoor onze welgemeende dank !
Helaas, om financiële redenen was het niet haalbaar dit
volume in één enkel nummer te brengen. Daarom worden de
bijdragen verdeeld over dit nummer en het eerste nummer van
jaargang 26. Wat aanvankelijk dus gepland was als een jubileumnummer, is dus een jubileumbundel geworden, waarvan
u nu Deel 1 in handen hebt. Deel 2 volgt in 2010.
In dit Deel 2 komen nog volgende jubileumbijdragen aan
bod:
- Robrecht van Bethune en ::ijn "hoofdstad" Ieper (F. HooGHE).
- De gestorven leden van de Ieperse 0. L.- Vrouwbroederschap
van Parijse scholieren uit 1438-39 (P. TRIO) (met de lijst van
een 300-tal leden)
- Een crisis medio 15'1e eeulV die de Boezinge St. -Jorisgilde en
haar deken trof (S. RIEM)
-Antoon Saijon, Brugge en de export van Hondschootse saaien
omstreeks 1560 (L. VAN DAMME)
En tenslotte: een Thematische inhoudstafel op de 25 jaargangen van Westhoek-Info, Westhoek, de Westhoek-Jaarboeken
I-V en de afzonderlijke uitgaven: alle artikelen opgelijst volgens thema: Geschiedenis (per deelthema), Bronnen (algemeen en per plaats), Biografie-familiegeschiedenis (per
familienaam), Naamkunde, Allerlei, Editoriaals, Boekbesprekingen, Kroniek ... M.a.w. een hoogst interessant werkdocument dat u zal toelaten snel een bijdrage terug te vinden in
deze 25 jaar bijdragen over de Westhoek ... Warm aanbevolen!
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Deze jubileumuitgave (Deel 1 en Deel 2) verschijnt voor onze
abonnees met een speciale omslag. Op de omslag vindt u de
kaart van het bisdom Ieper, dat zoals hoger al vermeld, precies 450 jaar geleden werd opgericht.
Daar dit bisdom samenvalt met het werkingsgebied van ons
tijdschrift: de Vlaamse en Franse 'Westhoek', was dit een ideale gelegenheid om deze mooie kaart als omslag te nemen.

6

Wereldlijke leden en begunstigers
van de H. Kruisbroederschap
van Veurne vóór 1560
1 Zie algemeen H.
VAN DE VELDE,
'Histoire de la procession de Furnes', in
Annale.1· de la Société
d'Emulation de Bruges,
2de r. (1855), p. 143228; grotendeels overgenomen in F. DE
POTTER, F. DE
POTTER, P. BORRE,
Geschiedenis der stad
en kastelnii Veurne, dl.
2, Gent, 1875, p. 201209; 1. VAN ACKER,
'Het Heilig Kruis in de
Sint-Walburgakerk', in
De Sint- Walhurgakerk
1•m1 Veurne, red. 1.
VAN ACKER,
Veurne, 1992, p. 32-36.
2 P. TRIO. Volksreligie als spiegel van een
stedeliike samenlering:
de broederschappen te
Gent in de late middeleeu1ren. Leuven. 1993.
p. 39 e.v.; P. TRIO,
A.-1. A. BIJSTERVELD. 'Van gebedsverbroedering naar
broederschap. De
evolutie van het fi·aternitas-begrip in de
Zuidelijke Nederlanden in de Volle Middeleeuwen', in Jaarboek \'Oor
Middeleeull'se Geschiedenis. dl. 1. 6 (2003),
p. 7-48; dl. II. 9 (2006),
p. 7-46. Een eenvoudige en duidelijke
inleiding tot de lekenbroederschappen biedt
ook H. VAN ENGEN.
V. ROBIJN, Op ::.oek
naar het religieus e1j~
goed: handleiding voor
onder::.oek in kerkeliike
archieven, Hilversum,
2008, p. 144-149 (weliswaar voor een erg
ruime periode).
3 Vgl. met P. TRIO.
Volksreligie, p. 301302.

JAN VAN ACKER

7
De H. Kruisbroederschap van Veurne 1, die verbonden was
aan de Sint-Walburgakerk, was een broederschap volgens de
strikte definitie, die P. Trio hanteert 2 . Het doel van de vereniging bestond dus uit een duidelijk religieus streven, met name
de verering van het H. Kruis, waarvan de kerk in de l 2de
eeuw een reliek bemachtigd had. Hiertoe werd een processie
ingericht die reeds in 1241 vermeld wordt, en was er een broederschap die zeker al in de l 4de eeuw bestond. In de l Sde
eeuw trok de H. Kruisprocessie telkens op 3 mei (de dag van
de Vinding van het Kruis) door de stad. Het evenement werd
gesteund door het stadsbestuur, dat dit feest mee uitbouwde
tot het belangrijkste van het hele jaar, en door de geestelijke
overheid, die door haar aanwezigheid de processie en de feestelijkheden extra luister bijzette. Wat de rol was van de H.
Kruisbroederschap in de processie, die ook door allerlei
andere gezelschappen mee vorm kreeg, is minder duidelijk
(wat merkwaardig lijkt, maar helemaal niet uitzonderlijk is 3 ).
Wel stond ze zeker in voor kaarsen en vaandels. Verder was
ze vooral begaan met een eigen altaar en een eigen kapel in
de kapittelkerk 4 . Individuele leden werden daarnaast ook vergoed voor diverse taken, bij voorbeeld als jurylid bij competities tussen diverse groepen 5 .
Over de organisatie van de broederschap tot het einde van de
l Sde eeuw is eigenlijk erg weinig bekend. Hoewel er geen
cesuur lijkt in de organisatie van de processie, moet de broederschap dan wel aan hervorming toe geweest zijn. In 1499
werden immers nieuwe statuten opgesteld 6 . Het initiatief hier4

N. PROVOOST.
'Profane devotie in
een kleine stad in
middeleeuws Vlaanderen. De Heilig Kruisprocessie te Veurne
(1395-1550)', in Handelingen van het
Genootschap voor
Geschiedenis, 143
(2006). p. 449-523.

s N. PROVOOST,
'Profane devotie',
p. 459-462 en 477-478
(dit laatste uitvoeriger
in N. PROVOOST,
Onschuldig vermaak?
Feest- en processiecultuur te Veurne in de
late Middl'lecu11·e11
( 1395-1550), onuitg.
lic.verh .. Leuven. 2005
p.37-41).

6 Uitg. in F. DE POTTER, P. BORRE,
Geschiedenis der rederiikerskamer van
Veurne onder kenspreuk ''.4rm in de
Beurs en van Zinnen
Jong", Gent, 1870,
p. 13-16 (niet geheel
foutloze transcriptie.
maar inhoudelijk
correct).

toe werd toegeschreven aan de leden van het kapittel met de
proost en de deken, burggravin Eleonora van Poitiers, een
edelvrouw die inderdaad bekend staat als erg devoot7, hoogbaljuw Denijs van Moerbeke 8, ende ander notable devote personen.
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Het is hier niet de plaats om de broederschap volledig te ontleden op basis van die statuten en op basis van de rekeningen
die - allicht niet toevallig - vanaf die datum beschikbaar zijn
tot 15609 en dan weer vanaf een halve eeuw later. Wel willen
we ingaan op de wereldlijke leden, die jaarlijks in die eerste
reeks rekeningen opgenomen zijn. 10 Ze geven een duidelijk
beeld van de broederschap en haar aantrekkingskracht aan
de vooravond van de Reformatie. Jammer genoeg maakt het
ontbreken van de volgende rekeningen het niet mogelijk na te
gaan wat de invloed van die religieus woelige periode op het
ledenbestand was. Wanneer we de broederschap vanaf het
begin van del 7de eeuw weer kunnen volgen, beleefde die een
duidelijk andere evolutie, die het ledenaantal spectaculair
deed toenemen tot zo'n 1800 leden omstreeks 1640, net voor
de oorlogsomstandigheden dit aantal weer deden ineenstorten. Het betreft dan duidelijk een broederschap die qua aantrekkingskracht niet te vergelijken valt met de door ons
behandelde periode, waar gemiddeld zo'n 130 leden hun lidgeld betaalden 11 . En daarvan waren zowat de helft geestelijken, verbonden aan het kapittel. Mede hierdoor stond de
broederschap, hoewel één van de drie "berekkers" (bestuurders, ook "bezorgers") steeds een leek moest zijn, toch duidelijk onder het beheer en de controle van de geestelijkheid, met
name het kapittel van Sint-Walburga 12 •

Zie G. SERDOBBEL. Eleonora rm1
Poitiers (ca. 14451509). hurggrai·in ran
Vt:urne en hofda111e
aan het Bou,:gondische
hof.' Biografische studie van de auteur rnn
"Les Honneurs de la
Cour". onuitg. lic.
verh" Leuven. 1997: J.
PAVIOT. 'Éléonore de
Poitiers. Les États de
France (les Honneurs
de la cour)'. in Annuaire-Bulletin de la
Société de /'histoire de
France. Parijs. 1996.
p. 75-137 (en diverse
andere artikelen van
deze auteur).
8 Hij was op 3 mei
1492 tijdens de troebe-

!en onder Maximiliaan van Oostenrijk al
met wapenvolk aanwezig om de processie
te beschermen: F. DE
POTTER. F. DE
POTTER. P. BORRE,
Geschiedenis der stad
en kastelnij, dl. 2.
p. 214.
9 Het oudste rekeningboek bevatte de
rekeningen over 1499
tot 1560. Nog voor
het midden van de
l 9de eeuw was de
eerste katern, met de
oudste rekening 14991500, in handen van
de Gentse advocaat en
(vanaf 1844) provinciaal archivaris C.-P.
van der Meersch, die

het nog voor 1870 aan
het Rijksarchief overmaakte: zie F. DE
POTTER, P. BORRE,
Geschiedenis der rederijkerskmner, p. 13.
Thans berust deze
katern in BRUGGE.
Rijksarchief. Kasselrij
Veume, Registers
(verder: RAB. KV),
nr. 1193: de rest van
het rekeningboek in
VEURNE, Stadsarchief (verder: SAV),
Oud Kerkarchief Si111Walhurga (verder:
0 KAS J.t'). nr. III. I. l.
Korte beschrijving: zie
H. ROMBAUT (e.a.).
Bronnen voor de agrarische geschiedenis van
het graaf.\·clwp Vlaan-

deren, dl. II. Brussel.
1990. p. 145-146 (met
foute nummering 1293
i.p.v. !!93)end(III.
Brussel. 1991. p. 167168 (met op basis van
een artikel van E. Van
Gelder foute datering
voor de opsplitsing
van de rekeningen).
111 Waar personen en
gegevens vermeld
::V;rden. die in de
alfabetische ledenlijst
opgenomen zijn. worden geen verdere verWIJzmgen opgenomen.
11 J. VAN ACKER.
'Het Heilig kruis',
p. 35.
Iè Vgl. met P. TRIO.
'Lay Persons in Power:
The crumbling of the
Clerical Monopoly on
Urban Devotion in
Flanders. as a Result
of the Rise of Lay
Confraternities in the
Late Middle Ages', in
Eur~r Modern Confi-aternities in Europe and
the A111ericas. International and lnterdisciplinlllT Perspectives,
red. C.F. BLACK,
P. GRAVESTOCK
Aldershot, 2006,
p. 53-63.

Het lidgeld

Het lidgeld was voor de broederschap van bijzonder groot
belang 13 • De lidgelden maakten normaal één derde tot ruim
de helft (in 1514-15 zelfs ruim 82 'Yri!) van de jaarlijkse inkomsten uit, al daalde globaal het belang ervan wat na 1515-16.
De lidgelden bleven wel steeds vrij stabiele inkomsten, met
totaalbedragen tussen 78 en 102 f par., die toelieten de vaste
verplichtingen en uitgaven te voldoen 14 . De doodschulden,
testamentaire legaten of giften en vervreemdingen (waarover
verder) varieerden jaarlijks beduidend meer. Doorgaans vertegenwoordigden zij 10 tot 30 % van de jaarlijkse inkomsten,
met als uitschieter bijna 50 % in 1515-16 (het enige rekenjaar
dat deze inkomsten samen die der lidgelden overtroffen), en
omgekeerd nauwelijks 2 % in 1519-20. Beide rubrieken samen,
de rechtstreekse bijdragen van de leden, brachten zo'n 60 tot
90 'Yo van alle inkomsten van de broederschap in het laatje - op
enkele uitzonderingen na, vooral als de inkomsten op andere
wijzen eenmalig verhoogd werden. Zo bedroegen de totale
inkomsten in 1528-29 het drievoud van een normaal rekenjaar, waardoor de lidgelden slechts 16 % hiervan vertegenwoordigen.

13

Vgl. met P. TRIO,
Volksreligie, o.m.
p. 147-148, 251, tabel
XIII.
14 Waar dit procentueel aandeel een flink
stuk lager lag (bv. 16
•;;,,in 1528-29 of 20 •y,,
in 1555-56) is dit te
wijten aan het occasioneel opdrijven van de
inkomsten (bv. via de
verkoop van eerder
ontvangen juwelen of
bijzondere schenkingen) met het oog op
het realiseren van
buitengewone uitgaven
voor de kapel, en niet
aan een terugvallen
van de lidgelden. Een
nadere financiële analyse van de rekeningen
wordt voorbereid.

Gezien het belang voor de financiële draagkracht van de
broederschap vormen de lidgelden een belangrijke rubriek in
de rekeningen. Die werden jaarlijks opgesteld onder de verantwoordelijkheid van drie berekkers, waarvan één de rekening zelf opstelde, waarna die in een bijeenkomst door
diverse leden gecontroleerd werd. Omwille van die pertinente
financiële gevolgen en de controle zouden die lijsten erg
betrouwbaar moeten zijn. Dit wordt mede gesuggereerd door
aanvullingen (wanneer een naam vergeten was, bij voorbeeld)
of andere correcties van eventuele fouten, met een financiële
aanzuivering als gevolg. Zo werd in de allereerste rekening
Jan Scheingnaert als lid ingeschreven, maar toen hij zijn lidgeld niet betaalde, werd hij in de rekening over 1500-1501
weer geschrapt. De weduwe van Valentijn Haghebaert werd
jaarlijks opgenomen als lid vanaf de heroprichting tot en met
1516-17, toen zij stierf, maar blijkbaar betaalde ze in 15121513 haar lidgeld éénmalig niet. In de volgende rekening
werd die rekenpost bij de uitgaven in quaet weer uitgeboekt.
Ook ging de berekker van de rekeningen over 1516-1 7 tot en
met 1518-19 er blijkbaar ten onrechte van uit dat een aantal
leden die al jarenlang lid waren, uiteindelijk wel hun lidgeld
zouden betalen. Hij noteerde dus de dochters en een kleindochter van burggravin Eleonora van Poitiers, die samen met
haar van meet af aan de broederschap gesteund hadden, netjes als lid, zonder dat ze de vergoeding ook effecief betaald
hadden.
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Het procentueel aandeel volgens driejaarlijkse gemiddelden, van de lidgelden
(streepjeslijn) en de inkomsten uit doodschuld, testamenten, vervreemdingen e.d.m. (puntjeslijn), samen de volle lijn, in het geheel van de jaarlijkse inkomsten
(= 100 'X1) van de H. Kruisbroederschap.
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De inkomsten van de H. Kruisbroederschap in;( par. (volle lijn), met de
inkomsten uit de lidgelden (streepjeslijn) en uit doodschulden, giften
of testamenten en vervreemdingen (puntjeslijn).

Gezien het edelvrouwen betrof die niet steeds in Veurne verbleven, is dit begrijpelijk. Maar toen de betaling maar uitbleef, was hij zo verstandig vanaf 1520-21 hun lidmaatschap
niet meer op te nemen. Bij de dood van één van hen, in 1525,
werd dit uiteindelijk recht gezet. Het lidgeld van de drie edelvrouwen over de 4 jaar werd toen volledig ingebracht in mindering van de vorige rekeningen. Meteen werd ook de
identieke fout ten opzichte van priester Jan de Schot rechtgezet. Een en ander doet wat vragen rijzen over de betrokkenheid van de dames bij de broederschap, waarin ze blijkbaar
onder invloed van hun devote moeder en grootmoeder toegetreden waren, maar bevestigt wel de uiteindelijke juistheid van
de rekeningen. Dit inschrijven zonder dat er reële inkomsten
tegenover stonden, lijkt wel geen praktijk geweest te zijn en
heeft allicht te maken met de eerder uitzonderlijke status van
deze adellijke dames. Wie ter plaatse verbleef, kon immers
onmiddellijk aangesproken worden voor de betaling van zijn
lidgeld en definitief wel of niet geregistreerd worden.
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Sommige rekeningen werden slechts goedgekeurd na correctie
van een aantal rekenposten. Hier tekenen kanunnik Jan des
Garroys en notabele Maarten de Fontenys de rekening over
1504-1505 slechts af na diverse aanpassingen bij de inkomsten,
die het algemene positief saldo halveren.

15 De misrekening
kwam in de beide
gevallen voor nadat
aanpassingen van de
rekening tot nieuwe
saldo geleid hadden.
waarop allicht ter
plaatse de eindverrekening opgesteld werd.
In de beide gevallen
was het verschil trouwens miniem en in het
voordeel van de broederschap, dus zeker
niet met fraude als
opzet.

Zeker wanneer de rekeningen niet - zoals de statuten nochtans
bepaalden - binnen enkele maanden na het afsluiten gecontroleerd werden, kunnen wel vergissingen in de lijsten geslopen zijn. Op het einde van de hier behandelde periode
gebeurde het regelmatig dat twee of drie rekeningen ineens
nagezien werden. Toch was het in het eigen belang van de
rekenplichtige om de lijsten correct bij te houden, gezien hij
allicht hoofdelijk verantwoordelijk was. Zo werden in de rekening over 1550-51 wat voorbarig enkele nieuwe leden vermeld, die evenwel weer doorstreept werden, om pas hun
opwachting (en betaling) te maken in de volgende rekening.
Elders zijn namen soms tussen andere toegevoegd. Over het
algemeen lijken de berekkers hun werkzaamheden dus nauwgezet uitgevoerd te hebben en zien de rekeningboeken er solide
en betrouwbaar uit. Alleen kanunnik Jan Temmerman, berekker van 1516-17 tot en met 1525-26, konden we op enkele
rekenfoutjes betrappen, die blijkbaar ook aan de eigentijdse
controle ontsnapt zijn 15 .
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Dit alles maakt dus dat we aan de rekeningen en de erin opgenomen ledenlijsten voldoende geloof kunnen hechten om ze
hier verder te aanvaarden.
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Doorgaans wordt er van uitgegaan dat de H. Kruisbroederschap in deze periode vooral lokale vooraanstaanden bijeenbracht. Is dit wel zo? Uit enkele gegevens blijkt dat soms uit
andere gebieden gerekruteerd werd 16 • Zo waren in het begin
van de eeuw enkele leden afkomstig uit Lo (Wulfaard Paet,
Jan Snaggaerd en Pieter de Zot), Hondschoote (Jacob de
Meestere), Brugge (Jan Zeghers en Jan Petijts eerste vrouw)
of Belle (Cornelis Gaduut) 17 . Later wordt geen herkomst
meer vermeld - of waren er nauwelijks nog niet-Veurnaars?
In enkele gevallen is sprake van hoge magistraten van de kasselrij (de ontvanger of de landhouder), maar die zetelden in
de stad en waren vaak door huwelijken en relaties met het
Veurnse stedelijke milieu verbonden. En ook is het mogelijk
dat familie van leden van het Sint-Walburgakapittel sneller
tot de broederschap toetrad 18 . Wellicht was de rekrutering
buiten de strikte stadsgrenzen in het algemeen eerder
beperkt.
Ook de sociale typering mag niet eng bekeken worden. De
broederschap telde behoorlijk wat leden, die het predicaat
"mer" of "heer", of "jonkvrouw" voor hun naam kregen, of
waarvan bekend is dat ze functies in het stadsbestuur uitoefenden. Maar sloot dit vertegenwoordigers van lagere standen
uit? Bij de leden treffen we ook crudenier Jacob de Clerck de
Oude aan, de vrouw van bakker Pieter de Poortere, smid
Niklaas Hooft, messagier Ferriot de Maersquel en zijn vrouw,
de reeds vermelde brouwer Jacob de Meestere uit Hondschoote en zelfs klokluider Joris Willemssone. Het valt niet
mee om in een kleine stad als Veurne scherp sociale lagen te
onderscheiden, maar een aantal van hen moeten we wellicht
in de betere middenstand situeren. Jacob de Clerck de Oude
behoorde trouwens ook jarenlang tot de Veurnse magistraat
(met 9 aanstellingen tot schepen en 1 tot tresorier van de
stad). Vermoed kan wel worden dat de laagste standen moeilijker toegang tot het gezelschap kregen. Het valt op dat carreman Antoon van der Mersch en ojfèrghe Moere (zonder
verdere naam) de broederschap blijkbaar wel genegen waren
(beiden lieten een legaat na), maar zelf geen lid werden. Was
hun sociale status te laag om geaccepteerd te worden? De
statuten voorzagen dat een kandidaat-lid door de berekkers
en negen gildebroeders aanvaard moest worden. Of dit ook
letterlijk toegepast werd, kunnen we nergens afleiden. In elk
geval is nog heel wat prosopografisch onderzoek nodig om de
leden verder te identificeren 19 .
Naast een echt sociaal afweer kan het evenwel gewoon ook
dat het jaarlijkse lidmaatschap - er werd geen intredegeld
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geïnd - voor een aantal minder bedeelden financieel te hoog
gegrepen was. Het gewone lidgeld, 10 sch. par. per jaar,
bedroeg niet zo veel meer dan een dagloon 20 en kan best voor
sommigen te veel geweest zijn. P. Trio toonde immers al aan
dat financiële motieven inderdaad konden meespelen bij het
afuaken van leden 21 , en dat fenomeen lijkt zich zelfs in de
l Sde eeuw, toen het onveranderd gebleven lidgeld nochtans
een sterke devaluatie ondergaan had, nog steeds voor te
doen 22 .
Een concreet deelonderzoek konden we alleen uitvoeren voor
de relatie tot de Veurnse magistraten uit die periode, omdat
we voor heel de rekeningperiode van de H. Kruisbroederschap over een zo goed als volledige lijst van de Veurnse wethouders beschikken 23 . Van de ca. 130 24 schepenen,
burgemeesters en raadsleden uit de periode 1499-1560 blijkt
iets minder dan de helft (zo'n 46 'Y.1) het lidmaatschap van de
H. Kruisbroederschap opgenomen te hebben. Van drie vierden onder hen deed ook hun echtgenote dit, zij het niet noodzakelijk gelijkertijd. Daarnaast waren een zevental schepenen
of burgemeesters niet zelf lid, maar hun echtgenote wel. Alles
samen betekent dit dat iets meer dan de helft van de Veurnse
gezagsdragers met de H. Kruisbroederschap een duidelijke
relatie had.
Maar werd iemand lid van de broederschap omwille van de
relaties in dat milieu en wist hij daarna een mandaat te
bemachtigen, of is het net omgekeerd: dat wie tot de magistraat behoorde, het normaal vond om dan ook lid van de
broederschap te worden? Het resultaat van die afweging lijkt
negatief te zijn. De magistraten werden wel lid van de broederschap, maar dat niet systematisch of onmiddellijk. Zo
traden slechts zes van de Veurnaars die al een magistraatsfunctie bekleed hadden en nog actief waren bij de herinrichting in 1499, meteen tot de broederschap toe. Vier anderen
deden dit één van de eerstvolgende jaren (tot 1503-04), twee
pas na meer dan een decennium. Dat tijdsverschil zien we ook
bij wie wat later schepen werd. Rijkewaard de Wulf, bij voorbeeld, werd in 1501-02 voor het eerst schepen en zou pas tien
jaar later samen met zijn vrouw lid worden van de broederschap. Pieter de Hoossche werd pas lid 15 jaar nadat hij voor
het eerst tot schepen aangesteld was. Jan de Waerd, die al
schepen geweest was vóór 1499, werd pas lid in 1523-24, hoewel zijn vrouw meteen tot de broederschap toegetreden was.
Omgekeerd werden Bussaard Grymminc en zijn echtgenote
al lid in 1502-03, maar kon hij pas in 1515-16 voor het eerst
een schepenfunctie bekleden. Het ene leidde dus niet noodzakelijk tot het andere. Hetzelfde stellen we overigens ook
vast later in die eeuw. Zo werden Pieter Weyssin en Jan Heinderycx lid in 1545 en 1548, resp. schepen in 1557 en 155625 .
Het lijkt er dus op dat de H. Kruisbroederschap voor een deel
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wel rekruteerde uit de sociale lagen waaruit ook de Veurnse
magistraten sproten, maar dat er in de ene, noch in de andere
zin een duidelijke band was. Hierin was nog geen wijziging
gekomen tegen 1560.
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Een aantal leden betaalde een hoger lidgeld. De statuten
bepaalden al dat de proost 50 sch. par. moest betalen, de deken
40 sch. en de overige kanunniken 20 sch. Andere notabele personen mochten alle jaren betalen al::.oo veele alst hemlieden
believen ::.al ende huerlieder devotie ghestrecken zal. In de praktijk betekende dit dat de lijst van de lekenleden (gebundeld per
geslacht) aangevoerd werd door een select kransje, dat jaarlijks
20 sch. par. (het dubbele bedrag) veil had voor zijn lidmaatschap. Hiertoe behoorden bij voorbeeld burggravin Eleonora
van Poitiers en haar familieleden, en hoogbaljuw Denijs van
Moerbeke, die zo hun engagement blijvend kracht bijzetten.
In tegenstelling tot wat verwacht kan worden, was het evenwel
niet zo dat man en vrouw ofwel samen ofwel niet als notabele
geregistreerd werden. Zo betaalde Bouderein van Huele een
notabel lidmaatschap, maar zijn echtgenote, die nota bene als
"jonkvrouw" bestempeld werd, niet.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de broederschap
open stond voor zowel mannen ("broeders") als vrouwen
("zusters"). Onder de wereldlijke leden namen die laatste iets
meer dan de helft in (gemiddeld 54 1Yci, variërend van tot 61 °/ci
in 1504-05 en 1507-08, tot 46 % in 1526-27).
Van een groot deel van deze vrouwen ontbreken nochtans de
specifieke naamgegevens. Heel wat vrouwen worden immers
- geheel volgens de gebruiken van die tijd - enkel geciteerd in
relatie tot een man (zoals "de vrouw van N."). Enkele dames
van stand worden met de eigen naam benoemd, maar dit is
geen volstrekte regel: enerzijds worden ook enkele jonkvrouwen slechts via hun man benoemd, en anderzijds worden
enkele vrouwen, van wie het statuut ons niet bekend is maar
die geen enkel predicaat dragen, met de eigen naam opgenomen. Tenslotte zijn er ook een aantal vrouwen die met een
achternaam vermeld lijken te worden, maar waarvan blijkt
dat dit de naam van hun man is. Zo wordt in 1499-1500 Marie
Lauwaert vermeld, die verder als Marie, vrouw van Omaar
Lauwaert geciteerd wordt, en blijkt Gillise Knibbe geïdentificeerd te moeten worden met Gelize, vrouw van Lanselot
Knibbe. Ook vermoeden we dat Adriana Quarteel geïdentificeerd moet worden met de vrouw van Adriaan Quarteel. Een
duidelijke omschrijving zoals voor Apollonie Maseman, van
wie in de rekening 1545-46 toegevoegd wordt: de ll'elcke es
t11·ijf van Marxs van Biervliet, is een uitzondering. Een probleem apart vormt de vrouw van Jacob de Meestere, want er
waren twee mannen met die naam in dezelfde periode lid van
de broederschap.
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Opgemerkt dient te
worden dat een aantal
vrouwen na de dood
van hun man misschien als echtgenote
van een andere man in
de rekeningen vermeld
worden. zonder dat we
weten dat het over
dezelfde persoon gaat.
Bij het ontbreken van
gegevens inzake vrouwen geldt dus niet
noodzakelijk dat ze de
broederschap verlaten
hadden. Voor mannen
allicht wel. Zo
betaalde Gijs de Beert
voor het laatst lidgeld
in 1513-1514; er werd
geen doodschuld geregistreerd. hoewel hij
daarna overleed: tijdens het volgende
rekenjaar werd zijn
weduwe Perine als
madelaar in zijn sterfhuis aanvaard: SAV.
OA. nr. 141, f. 79v.
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De gildezusters van de H. Kruisbroederschap in 1510-1511:
eerst jonkvrouwen (met de tussengevoegde weduwe van
Jan de Waghemaker), dan weduwen (waarna de overige
vrouwen volgen). telkens "samengeknoopt" door
berekker Clays Grymminc.

Ook blijkt uit het voorgaande dat man en vrouw niet noodzakelijk samen lid waren van de broederschap. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is Wijd de Damhouder, nochtans
knape vander ghi/de. Hij begunstigde meermaals de broederschap, maar betaalde nooit zelf lidgeld (tenzij zijn doodschuld
- waarover verder). Zijn drie opeenvolgende echtgenotes daarentegen werden wel steeds onmiddellijk lid, de eerste twee tot
hun overlijden.
Wie lid van de broederschap werd, bleef dit in principe immers
levenslang. De statuten voorzagen slechts een einde van het
lidmaatschap door de dood of door een expliciete uittrede.
Het is nochtans merkwaardig dat een aantal leden uit de rekeningen verdwijnt, zonder dat we één van deze redenen vermeld vinden. Allicht was de naleving ervan dus niet steeds
evident 26 .

De doodschuld 27

Het is logisch dat door het overlijden aan het lidmaatschap
een einde kwam. Toch diende dan nog voldaan aan één verplichting. Namens de afiijvige werd uit het sterflrnis een doodschuld betaald. Die bedroeg voor de proost 12 f, voor de
deken 10 f, verder 6 f voor al wie als notabele 20 sch. lidgeld
betaalde, en voor de overigen 3 f par. (dus op de deken en de
proost na telkens het zesvoudige van het lidgeld).
16

Opvallend veel namen uit de hiernavolgende lijst zijn alleen
bij de rubriek doodschulden in de rekening terug te vinden.
Adriaan Cant en zijn vrouw verkeerden in 1503-04 beiden in
dit geval. In 1537-38 vinden we bij de vier doodschulden zelfs
drie namen van leden terug, waarvan we geen enkele keer
lidgeld noteerden. Dit lijkt er op dat zij overleden in het jaar
dat zij tot de H. Kruisbroederschap toegetreden waren, maar
nog geen gewoon lidgeld betaald hadden. Het voorbeeld van
Wijd de Damhouder, die diverse keren een schenking overmaakte, maar blijkbaar bewust nooit lid werd, maakt evenwel
aannemelijk dat ook "sympathisanten" soms een doodschuld
betaalden. Wellicht betreft het dus toch niet altijd kortstondige lidmaatschappen.
In welke mate de betaling van de doodschuld echt afdwingbaar was, is de vraag. Wellicht ging het vooral om een moreel
gebruik, waaraan de nabestaanden omwille van hun eigen
belangen of uit piëteit voor de overledenen voldeden. Apollonie Maseman nam alvast geen risico. In het jaar zelf van
haar intrede in de broederschap, in 1545-46, voldeed ze meteen al haar doodschuld. De volgende jaren betaalde ze netjes
haar lidmaatschap tot in 1550-51, toen ze overleed en in de
rekening naar die eerdere betaling verwezen werd. Christina,
de vrouw van Ignaas Domaes, deed nog beter: nog voor ze
voor het eerst haar lidgeld voldeed, betaalde ze al voldoende
voor haar uitvaart. Ook Firmin Morent betaalde in 1550-51
voor zijn uitvaart, maar hij werd zelfs geen lid.
Of onwil vanwege de nabestaanden om de doodschuld te voldoen aan de basis ligt, weten we niet, maar meermaals werd
de doodschuld pas met enige vertraging geïnd. Zo ligt er bij
Gillis Beele en Christoffel Kokelberch tussen de laatste betaling als lid en de doodschuld twee jaar, bij de vrouw van Joos
de Doys zelfs ruim drie jaar. Voor anderen werd hun doodschuld al betaald in hetzelfde jaar dat ze hun laatste lidmaatschap vereffend hadden: dat ze nog hetzelfde jaar overleden,
was dus voor de berekker van de broederschap duidelijk geen
reden om het lidgeld zelf in mindering te brengen.
Merkwaardig is dat enkele leden ook na het betalen van de
doodschuld nog als lid geregistreerd bleven. Wellicht is dit een
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foutje van de rekenplichtige berekker, die gewoon (een deel
van) de ledenlijst van het vorige jaar overschreef. Als hij voor
zijn rekening hoofdelijk verantwoordelijk was, moet die
onachtzaamheid dan een strop geweest zijn. Zo werd Filips
Knibbe, van wie de doodschuld in 1534-35 genoteerd werd,
nog als notabele met dubbel lidgeld opgetekend en verrekend
in de volgende rekening. Of is er meer aan de hand met de
doodschulden? Een (beperkt) aantal keren maakten sommige
berekkers er een potje van, of hielden de nabestaanden te
weinig bij of er al doodschuld betaald was. Zo was Jan Sprewe
lid tot en met 1532-33, maar werd tweemaal zijn doodschuld
geregistreerd: zowel datzelfde jaar als het jaar nadien. Ook bij
Adriana van Stavele, die op 16 augustus 1525 stierf28 , werd
tweemaal een doodschuld geïnd: in 1525-26 en in 1529-30
( !).
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In een aantal gevallen kunnen we de vermelding van de doodschuld vergelijken met andere gegevens waarover we beschikken - hoe onvolledig ook. Zo bevestigt het overlijden van
Jacob de Doys als schepen van Veurne in 1515-1516 29 de
doodschuld, die hier in hetzelfde jaar genoteerd werd. De
doodschuld van de vrouw van Jan Renaut werd geregistreerd
in 1502-03. Als madelaar in het sterfhuis van deze Margareta
was hij betrokken in de verkoop van drie huizen begin 1503.
In juni en juli kocht hij zelf huizen aan; bij die eerste transactie blijkt hij gehuwd te zijn met Jakemine. Eenjaar later werd
zijn eigen doodschuld geboekt, en in maart 1504 trad zijn
(derde) vrouw Elisabeth al op als madelaar in zijn sterfhuis 30 .
Voor de vrouw van Philips Clayssoone werd de doodschuld
betaald in 1511-12, en inderdaad werd haar man aangesteld
tot haar madelaar in de zomer van 1512 31 . De doodschulden
van Joris Willemssone, van Beelkin, de weduwe van Brix
Gillam, en van de vrouw van Pieter Dignynck werden in 15121513 geregistreerd, en dat stemt overeen met de aanstelling
van madelaars in hun sterfhuizen begin 1513 32 . De doodschulden van Jacob de Doys en van Thomas Christiaen werden geïnd in 1515-16 en hun weduwen werden madelaars
begin 1516 33 . De doodschuld van Pieter de Hoossche is te
vinden in de rekening over 1522-23. en een jaar later trad zijn
weduwe Elisabeth op bij een verkoop 34 , de doodschuld van
de vrouw van Boudewijn de Landmetere is in 1523-24 gedateerd en inderdaad trad hij in november 1524 als haar madelaar op 35 . Enzovoort: de beschikbare gegevens wijzen er op
dat de doodschulden in de rekeningen behoorlijk adequaat
de sterfdatum weergeven.
Maar voor een vergelijking kunnen we natuurlijk vooral
gebruik maken van de studies die reeds aan diverse Veurnse
geslachten gewijd werden, en waarbij soms de precieze sterfdatum bekend is.
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Zo weten we dat de hoogbaljuw, die bij de herinrichting van
de broederschap betrokken was, ridder Denis van Moerbeke,
volgens een lijst van magistraten van Veurne-Ambacht overleed in 1505 36 . Dat wordt bevestigd door zijn doodschuld in
de rekening van de H. Kruisbroederschap van 1505-06. In die
rekeningen wordt ook zijn vrouw, jonkvrouw Margareta,
geciteerd: tot en met de rekening 1504-1505 als zijn echtgenote, daarna als zijn weduwe in de rekeningen van 1505-06 en
1506-07. Uit de studie die P. Donche aan dit geslacht wijdde,
weten we dat zij behoorde tot de familie van Drincham en de
dochter en kleindochter was van eerdere hoogbaljuws van
Veurne. Zij hertrouwde met ridder Karel van Halewijn. Opvallend is dat zij nu vermeld wordt als Margareta, vrouw van
Karel van Halewijn, in de rekeningen over 1507-08 tot en met
1513-14, en als zijn weduwe in de rekeningen over 1514-15 tot
en met 1529-30. Dit stemt overeen met het grafschrift van
Karel van Halewijn, dat zijn overlijden stelt op 8 maart 1515.
Hoewel Margareta's eigen doodschuld niet genoteerd werd,
blijkt dat zij inderdaad overleed in dat rekenjaar 1529-30, toen
een erfgenaam feodaal verhefgeld betaalde. Haar broer, Jacob
van Drincham, was geen lid, maar was wel gehuwd, wat tot
heden in die genealogie niet bekend was. Hij overleed
omstreeks 1507-08. Zijn weduwe, een jonkvrouw, werd pas
lid in 1512-13, maar bleef dit dan tot haar dood in 1529-30,
waarna haar doodschuld in 1530-31 ingeschreven werd 37 .
Ook van Pieter Bladelin, die inzake de H. Kruisbroederschap
geciteerd wordt, zijn biografische gegevens bekend. Hij werd
lid in 1513-14 en bleef dit tot zijn doodschuld in de rekening
over 1527-28. Dit wordt bevestigd door zijn sterfdatum, 20
september 1527. Blijkens de gegevens van P. Donche huwde
hij (vermoedelijk) eerst met Agnes van Schoore en daarna met
Gilise Haghebaert. Uit de rekeningen, waar zijn echtgenote
als jonkvrouw ingeschreven was vanaf 1507-08, blijkt wel
geen cesuur. Zijn weduwe wordt gewoon vanaf zijn sterfjaar
in die hoedanigheid geciteerd, tot haar eigen doodschuld in
1545-46. Ook dit laatste gegeven wordt bevestigd door de
datering van de inerving van een erfgename van zijn weduwe
(11 maart 1546 )38 .
Twee leden van de familie Cant en hun echtgenotes waren lid
van de H. Kruisbroederschap. Tresorier en schepen Adriaan
Cant en zijn vrouw (blijkens andere bronnen in 1493 Jacquemine Coppens) overleden - zoals reeds vermeld - blijkbaar in
het jaar dat zij lid werden, want hun doodschuld is de enige
inschrijving in de rekening over 1503-04. Het overlijden van
Adriaan wordt bevestigd door de studie van P. Donche, waaraan thans het sterfjaar van zijn vrouw toegevoegd kan worden. Gezien zij wat hoger in de lijst van de doodschulden
staat, moet ze zelfs wat vóór haar man overleden zijn. De
tweede Cant is zijn kleinzoon Lenaard, die met zijn - eerste
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- vrouw vermeld wordt in de rekeningen vanaf 1550-51, tot
het afbreken van de reeks in 1560. We weten dat beiden toen
inderdaad nog in leven waren 39 .
Die eerste vrouw van Lenaard Cant was Magdalena Stevin,
en naast zijzelf waren nog enkele telgen van dit geslacht lid
van de broederschap. Adriaan Stevin was lid van 1516-1 7 tot
en met 1533-34 en een jaar later werd zijn doodschuld ingeschreven. Zijn vrouw, een jonkvrouw, werd een jaar later lid,
wordt vanaf 1535-36 als weduwe vermeld, en bleef lid tot
haar doodschuld in 1558-59 opgetekend werd. Blijkens de
genealogische gegevens betreft dit Francine de Visch. Uit hun
grafschrift blijkt dat hij overleed op 25 maart 1534 en zij op
4 mei 155940 . Zijn doodschuld werd dus geregistreerd in de
rekening die volgde op zijn overlijden, haar doodschuld in de
rekening van haar overlijdensdatum zelfl 1• Op de andere, Pieter Stevin, komen we verder terug.
Een en ander maakt dat we de vermeldingen van de doodschuld als basis voor de sterfdata met enige kritische zin moeten beschouwen, maar dat ze doorgaans toch een goede
indicatie bieden inzake het overlijden van de leden, zeker als
ze bevestigd worden door het uitblijven van verdere betalingen van het lidgeld zelf. In die zin bieden de doodschulden
ons de benaderende sterfdata van een aantal personen uit de
periode vóór de parochieregisters, dus voor een periode waar
dit op basis van andere bronnen vaak niet mogelijk is 42 .
39 P. DONCHE, 'De
familie Cant te Veurne
in de 15de en 16de
eeuw', in Vlaamse
Stam, 38 (2002),
p. 71-72 en 74-77.
40
Zie P. DONCHE.
'Voorouders van de
wiskundige Simon
Stevin te Veurne'. in
Vlaamse Stam, 38
(2002), p. 184-185. Ten
onrechte wordt de
tekst op de grafplaat
als "xxxiiij" i.p.v.
"xxxiij" gezet; zie J.
VAN ACKER. 'De
Veurnse voorouders en
verwanten van Simon
Stevin', in Liber amicorum Roger-A. Blondeau, Poperinge, 1999,
p. 270. Adriaan Stevin
stierf dus effectief in
l 534n.s" zoals ook in
de tekst van P. Donche
§esteld wordt.
1
De rekeningen
lopen van 14 september tot 14 september.

Het nut van deze biografische inlichtingen illustreren we nog
met een laatste voorbeeld voor een heel ander soort studie.
Van 1534 tot 1572 kennen we vier aanstellingen tot schepen
en 21 tot burgemeester van een Christiaan Knibbe - opmerkelijk lang, maar niet onmogelijk. De doodschulden reveleren
evenwel dat we hier met twee gelijknamige magistraten te
maken hebben. De eerste Christiaan Knibbe, zoon van Achilles, was lid van de broederschap van 1519-20 tot en met 155354, het jaar waarin het laatst zijn lidgeld geboekt en zijn
doodschuld geregistreerd werd. De Christiaan Knibbe die
vanaf dan lid was tot onze gegevens staken ( 1559-60), moet
dan de tweede magistraat met die naam geweest zijn. In de
magistratenlijst was hierin geen duidelijke cesuur merkbaar.
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Uiteraard kunnen
ook b.v. de verhefrekeningen of de schepenjaren dergelijke data
leveren. zoals de gene"
alogieën door P. Donche bewijzen. maar we
herinneren er aan dat
de leden van de broe-

derschap grotendeels
tot de Veurnse stadsbevolking behoorden.
die niet altijd in de
feodale context
betrokken was. en dat
niet alle leden tot de
stadsmagistraat
behoorden.
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Banderollen in de marge van de rekeningen
verwijzen naar andere folia (rekening 1512-1513)

De uittrede

Wie bij leven uit de H. Kruisbroederschap wou stappen, kon
dit mits het betalen van een uittredegeld. Hij of zij betaalde
dan volgens de statuten 40 sch. par., dus een lager bedrag dan
de doodschuld 43 . Zo'n uittrede was eerder uitzonderlijk. In
heel de behandelde periode kwamen we niet eens 15 dergelijke
gevallen tegen.
Het is uiteraard niet mogelijk de beweegredenen voor het verlaten van de H. Kruisbroederschap na te gaan. De (derde)
vrouw van Jan van der Burch lijkt zich het lidmaatschap wel
onmiddellijk beklaagd te hebben: in de rekeningen wordt haar
uittrede in 1526-27 vermeld, terwijl ze blijkbaar nog niet eens
lidgeld betaald had. Lanselot Knibbe en zijn vrouw jonkvrouw Gelize legden dan weer een vrij merkwaardig parcours
af. Beiden waren al lid in 1499-1500, waarbij hij als notabele
zelfs dubbel lidmaatschap betaald had, maar zij traden uit in
1501-02. Beiden44 werden echter weer als lid genoteerd in
1505-06. Een jaar later al overleed Lanselot, zodat in de volgende rekening zijn doodschuld genoteerd werd samen met
het lidmaatschap van zijn weduwe. Van haar vernemen we
daarna niets meer (uittrede noch doodschuld), maar nog een
jaar later genoot de broederschap toch van een legaat uit zijn
testament. Lanselot Knibbe en zijn vrouw( en) namen dus een
wel bijzonder tweeslachtige houding aan tegenover de H.
Kruisbroederschap. Anderen daarentegen traden pas uit
nadat ze door hun anciënniteit of door een dubbel lidmaatschap net een overtuigd broeder of zuster leken. Zo trad
Christina Coppin of Coppens vermoedelijk in 1539-40 na 20
jaar lidmaatschap uit, en Malin of Maillaard de Visch in
1531-32 na minstens 32 jaar lidmaatschap. Jonkheer Robert
van Gistel trad in 1555-56 uit, nadat hij 6 jaar lang als notabele een dubbel lidmaatschap betaald had.
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Vgl. met P. TRIO.
Volksreligie. p. 378.
waar doodschuld en
uittrede even hoog
liggen.
44 Gezien na haar
nieuwe intrede de
voornaam van Lanselots vrouw niet meer
vermeld wordt, kan
het evenwel ook een
tweede vrouw betreffen.

Opvallend is wel dat de uittreding in een aantal gevallen een
familiale beslissing was. Dat bleek al bij het gezin Knibbe, dat
zonet ter sprake kwam. Jacob Boudin en zijn vrouw werden
samen lid in 1541-1542 en traden samen uit in 1548-49, hoewel andere Boudins lid bleven. Wellicht waren ook Omaar de
Visch en de reeds vermelde Maillaard de Visch, die beiden
in 1531-32 hun lidmaatschap opzegden, verwanten. In 155758 trad de vrouw van Michiel van Veldewijck na slechts enkele
jaren lidmaatschap uit de broederschap, samen met haar moeder. De derde vrouw van Jan de Doys bleef na de dood van
haar man (die meerdere decennia lid geweest was), nog een
vijftal jaren lid en stapte toen pas op. Niet zo de weduwe van
Jacob Coupeijn. Beiden werden lid in 1544-45, maar toen
Jacob overleed in 1549-50, haakte zijn vrouw meteen af blijkbaar zonder uittredegeld te betalen. Opmerkelijk is ook
wat we zien bij de vrouw van Bouderein van H uele. Beiden
werden notabel lid in 1531-32. Na zijn overlijden bleef zij nog
even verder lid, waarna ze gewoon uit de rekeningen verdween. Toen zij hertrouwde met Jan Petijt, betaalde die - nog
eens vijf jaar later - haar uittrede.
Soms werd de uittrede pas betaald enkele jaren nadat het lid
de betaling van zijn lidgeld gestaakt had. Omaar de Visch
betaalde lidgeld voor de jaren 1525-26 tot en met 1528-29,
maar trad pas "officieel" uit in 1531-32. Ook bij Lanselot
Knibbe lag er een jaar tussen zijn uittrede in 1502-03 en zijn
vorige lidgeld in 1500-01 (voordat hij wat later weer lid zou
worden).
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We steunen op de
gegevens in P. DONCHE. Sclzepenrnkeurheren. p. 234-235.
maar hanteren wel de
schrijfwijze van de
familienamen zoals we
die in de rekeningen
van de H. Kruisbroederschap aantroffen
en die soms gebruikelijker waren dan de in
dit boek gehanteerde
naam vormen.

Wat de precieze beweegredenen waren om officieel uit de H.
Kruisbroederschap te treden, is dus moeilijk na te gaan. Tenzij bij de hoogbaljuws van Veurne, waar duidelijk een aantal
keren het lidmaatschap opgenomen werd bij het bekomen van
het ambt en waar het neergelegd kon worden als aan dat mandaat een einde kwam 45 . Denijs van Moerbeke was baljuw in
1499, toen de broederschap heringericht werd. Hij bleef ook
na zijn mandaat lid, tot aan zijn overlijden. Gezien zijn persoonlijke rol in de herinrichting van de broederschap verwondert dit niet. Zijn opvolger Pieter van der Burch ( 1500-1503)
bleef afzijdig, net zoals Guy de Baenst (1503-1509), wiens
vrouw wel lid werd toen hij zijn mandaat net neergelegd had
(vanaf 1510-11). Antoon van Gistel werd hoogbaljuw van
Veurne in 1509 en trad onmiddellijk tot de broederschap toe.
Vanaf 1516-1517 werd ook zijn vrouw als lid genoteerd.
Nadat hij in 1532 als baljuw vervangen was, zegden beiden
hun lidmaatschap op in 1534-5. Toch deed zijn dochter Margareta vier jaar later nog een schenking aan de broederschap.
Arnold van der Gracht was drie jaar in functie, maar liet zich
enkel als lid registreren in 1533-4. samen met zijn vrouw die,
in tegenstelling tot hijzelf, als notabele dubbel lidgeld betaalde.
Hij verdween daarna uit de rekeningen zonder uittrede te
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betalen, terwijl zijn vrouw het een jaar langer vol hield en
daarna ook gewoon niet meer opgenomen werd. Joos van
Gistel ( 1535-1544) liet het lidmaatschap van de H. Kruisbroederschap aan zich voorbijgaan, in tegenstelling tot zijn opvolger, Antoon van Gistel, zoon van de vorige Antoon van
Gistel. Hijzelf en zijn vrouw betaalden als notabele zelfs dubbel lidmaatschap. Deze Antoon overleed in functie (doodschuld in 1546-47), waarna zijn weduwe nog enkele jaren lid
bleef. Opvolger en broer Robrecht van Gistel was maar hoogbaljuw in 1547-1548, maar liet zich als lid optekenen vanaf
1548-49 tot en met 1554-55, waarna hij uit de broederschap
trad. Zijn opvolger Adriaan Masin was voordien al lid van de
broederschap. Zijn vrouw overleed nog voor ze enig lidgeld
betaald had, maar haar doodschuld werd wel vergoed. Hijzelf
betaalde steeds als notabele vanaf 1543-44 tot zijn eigen
doodschuld in 1549-1550. De volgende hoogbaljuw, Vigoureux de Cortewille (1550-1555, met afhandeling door zijn
weduwe tot 1556) werd lid van de broederschap een jaar nadat
hij zijn ambt als hoogbaljuw bemachtigde, zijn echtgenote
was dit al bijna twintig jaar. Hij bleef lid tot zijn verscheiden,
waarna zijn weduwe nog één jaar vermeld wordt. De beide
volgende hoogbaljuws, Daniel de Rattaller (1555-1556 en
1556-1562) en Adriaan de Ram (1556) werden geen lid van de
H. Kruisbroederschap. En doordat de rekeningen eindigen
met 1560, kunnen we niet nagaan of ook de volgende hoogbaljuw, Victor Masin, lid zou worden, maar zijn echtgenote
was alvast notabel lid in 1559-1560.
Bij deze hoogbaljuws blijkt dus dat sommigen het lidmaatschap aannamen toen ze baljuw werden, terwijl anderen hier
in het geheel geen noodzaak toe zagen. De eersten vonden het
allicht dan ook volstrekt normaal weer uit te treden, eens ook
aan hun mandaat in Veurne een einde gekomen was. Waar het
hoogbaljuws uit de streek zelf betreft, waren zij of hun echtgenote soms al eerder lid, en dan behoorden ze duidelijk tot
de bovenlaag die eventueel dubbel lidmaatschap aankon.
Op te merken valt nog dat de uittredingen chronologisch uit
diverse periodes komen, zodat er geen reden is om te denken
aan een verband met bij voorbeeld de gereformeerde godsdiensten, die bekeerden er toe aangezet zouden hebben de H.
Kruisbroederschap de rug toe te keren. De mogelijkheid uit
te treden was overigens al in tempore non suspecto in de statuten voorzien. We kunnen daarenboven vermoeden dat echt
gereformeerden zich ook niet zouden bekommeren om het
netjes betalen van hun uittredegeld, maar gewoon weg zouden
blijven. En inderdaad zijn er - hoewel elk lidmaatschap in
principe besloten moest worden door een uittreding of een
doodschuld - heel wat leden, die na een zekere tijd zonder
meer uit de rekeningen verdwijnen. Een aantal was overleden
zonder doodschuld te betalen. Verder onderzoek kan mis-

schien uitmaken of sommigen als gereformeerden bekend
staan, maar dit behoorde niet tot onze opzet. Er dient wel op
gewezen dat dergelijk stilzwijgen al voorkomt, lang voordat
gereformeerde ideeën in onze streek ingang vonden. Zo wordt
Adriana, de weduwe van Adriaan du Ploys, lid in 1500-0 l en
1501-02, nadien niet meer aangetroffen, net zomin als Anastasia, de vrouw en later weduwe van Christoffel van der
Zweene uit Lo, die van 1500-01 tot en met 1509-10 lid was.
Deze families behoorden in de respectieve steden zeker niet
tot de laagste klassen, zodat ze, net zoals de al aangehaalde
vrouw van Lanselot Knibbe, duidelijk maken dat het niet
enkel financieel onvermogen geweest kan zijn, waardoor uittrede of doodschuld niet betaald werden.
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Jacob de Clerck vanaf
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48 Rijkewaard de
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Wellicht speelde in een aantal gevallen gewoon desinteresse
een rol. Zo lijkt het duidelijk dat de familiale relaties van
burggravin Eleonora van Poitiers onder haar impuls lid werden. Haar beide dochters, (burggravin) Adriana en Antonia
of Antoinette van Stavele - opmerkelijk: géén van haar
schoonzoons, betaalden al lidgeld in 1499-1500, haar oudste
kleindochter en toekomstige burggravin Anna van der Gracht
werd een jaar later lid. Eleonora van Poitiers overleed in
150946 , en dat de drie edelvrouwen enkele jaren later tot verrassing van de berekker van de broederschap afhaakten,
kwam hoger al aan bod.
Deze uitvoerige bespreking van wie - officieel of niet - uittraden, verdoezelt dat het grootste deel van de leden wel degelijk tot zijn overlijden lid bleef van de H. Kruisbroederschap.
Voor sommigen was dit een bijzonder lange periode. Recordhouder lijkt Willem van den Bampoele te zijn, die ruim een
halve eeuw trouw zijn lidgeld betaalde: van 1506-07 tot en
met 1557-58, met zijn doodschuld in 1558-59. Crudenier Jacob
de Clerck, vanaf 1558-59 als onderscheid met zijn zoon Jacob
de Clerck "de oude" genoemd 47 , was lid van 1513-14 t/m
1559-60, en misschien zelfs nog daarna (de rekeningen eindigen dan immers). Ook de vrouw en later de weduwe van Rijkewaard de Wulf, Christina 48 , was zo'n 46 jaar lid. Haar
doodschuld ontbreekt evenwel. Verder kennen we Boudewijn
de Landtmetere (van 1511-12 tot en met 1554-55; doodschuld
1555-56) of de vrouw en weduwe van Adriaan Stevin (van
1516-17 tot en met 1557-58; doodschuld 1558-59). En - als we
ons beperken tot wie minstens 35 jaar lid waren - kunnen we
nog de vrouw en weduwe van Pieter Bladelin, Jan Bouden en
zijn vrouw (beiden nog lid in 1559-60), of Pieter de Zot uit
Lo vermelden. Behoorlijk wat leden blijken dus decennia
lang, tot de dood, trouw gebleven te zijn aan "hun" broederschap. De "recordaantallen" zijn daarbij slechts fragmentair
bekend. We hebben immers in het geheel geen zicht op het
lidmaatschap van de H. Kruisbroederschap vóór 1499 of na
1560.
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Berekker Clays Grymminc liet elke rekening aanvatten met een grote,
versierde "R" (van "rekeninghe"). Hier de aanzet van de rekening
over 1502-1503. Bovenaan is waterschade merkbaar.

De lijst van de leden en begunstigers

Het is merkwaardig dat de ledenlijsten nog maar weinig
gebruikt werden in het historisch onderzoek. Voor zover ons
bekend, heeft geen enkele vorser (inclusief A. Merghelynck)
het belang ervan ingezien. Vermoedelijk waren wij de eerste
om de ledenlijsten te gebruiken om de sterfperiode na te gaan
van twee burgemeesters van Veurne; het bleek dat (in de l 9de
eeuw) hun wapen gezet was op een schouwmantel in de vleugel van het Spaans Paviljoen, indertijd Stadhuis van Veurne,
dat onder hun bewind uitgebreid werd 49 .
Omwille van het reeds vermelde biografische belang van de
individuele leden is een integrale publicatie van de ledenlijst
daarom aangewezen. Ze biedt immers voor heel wat personen, die vaak een eersterangsrol speelden in het toenmalige
Veurne, gegevens die we elders vruchteloos zoeken. Het jaar
waarin ze voor het eerst hun lidgeld betaalden, moeten ze
immers al meerderjarig geweest zijn. Indien ze huwden, zijn
vaak ook de vrouwen vermeld, een beperkt aantal met de
voornaam en enkele uitzonderingen met de volledige naam.
Wanneer hun doodschuld opgenomen is, kennen we een benaderende datering voor hun verscheiden. Ook wanneer zijzelf
geen lid waren maar hun vrouw wel, is dit vaak zo, omdat die
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vanaf dan als "weduwe" vermeld wordt. Door de cesuur die
de doodschulden vormen. is het vaak na te gaan dat ze niet
één-, maar twee- of driemaal huwden.
Een mooi voorbeeld van dit laatste vormt meester Jan van der
Burch. Samen met zijn vrouw werd hij voor het eerst lid in
1516-17. Zijn vrouw betaalde voor het laatst lidgeld in 152122, en in de volgende rekening werd haar doodschuld geregistreerd met de woorden 111e1joncvrau1re terste wijf mer Jacob
van der Buerch. Hieruit blijkt dat hij intussen al hertrouwd
was. Zijn tweede vrouw wou blijkbaar ook weer toetreden tot
de broederschap, maar stierf al snel, zodat in de rekening
1523-24 haar doodschuld genoteerd werd met mejoncvraull'e
tireeste 1rijf mer Jacob van der Buerch. Meester Jan huwde
daarna nog een derde maal. Deze vrouw betaalde nooit lidgeld, maar in de rekening van 1526-27 werd wel een som genoteerd, ontfaen van lll'Jf van Jan vander Buerch voor uut de
ghi/de te glzaene ende te vervreemdene. Hij zelf bleef nog lid
tot zijn eigen overlijden, een decennium later. Wanneer hij met
zijn derde vrouw gehuwd was, blijkt hier niet, maar als zijn
echtgenotes telkens mede onder zijn impuls tot de broederschap toetraden, zou dit vrij kort voor 1526-27 geweest kunnen ZIJD.

so SAV, OA. Stad.1reke11i11gen. nr. 55
(09.06.154712.06.1548, ongefol.).
51 Vgl. met P. DON-

CHE, ·voorouders·.
p. 186-187.

Een ander voorbeeld van dergelijke inlichtingen wordt geboden door de reeds vermelde Pieter Stevin, één van de zonen
van Adriaan en Francine de Visch. Hij werd lid van de H.
Kruisbroederschap in 154 7-48, een jaar nadat hij voor het
eerst een schepenfunctie in de stad uitgeoefend had. Begin
1556 nam hij het statuut aan van keurbroeder van de kasselrij en op 17 juni werd hij meteen al tot schepen-keurheer
aangesteld. Het was al bekend dat hij overleed binnen het
eerstvolgende jaar, maar gezien zijn doodschuld al ingeschreven werd in de rekening van de broederschap over 1555-56 die
nog slechts tot 14 september liep, kan die marge van een jaar
thans teruggebracht worden tot een periode van drie maanden. Daarnaast was zijn weduwe Maria met een vermelding
uit 1557 bekend. Het blijkt evenwel dat Pieter - minstens twee maal gehuwd geweest is. Uit de stadsrekening van 154748 blijkt dat hij toen in het huwelijk trad 50 . Allicht deze vrouw
werd lid in 1551-52 en betaalde twee keer lidgeld, waarna haar
doodschuld genoteerd werd in 1553-54. Twee jaar later wordt
dan Pieters tweede vrouw meteen als weduwe als lid vermeld,
enkel in de jaren 1555-56 en 1556-57, en dat moet dus die
Maria zijn, met wie hij bijgevolg slechts zeer kort gehuwd
geweest kan zijn. Indien de leeftijd van zijn drie minderjarige
dochters bekend is, kan ook nagegaan worden uit welk huwelijk zij sproten 51 •
Publicatie van die ledenlijst is daarom ten volle verantwoord.
Wegens de eigen problematiek, maar ook de specifieke moge-
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lijkheden voor de geestelijken, hebben we hen in de onderstaande lijst evenwel niet opgenomen. De lijsten laten wel toe
het volledige kapittel over de gehele periode te reconstrueren,
met alle kanunniken en kapelanen, die jaarlijks lid waren. Wij
hopen aan hen binnenkort een tweede bijdrage te kunnen wijden; thans beperken wij ons tot de leken.
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Anderzijds werd de ledenlijst wel aangevuld met een beperkt
aantal gegevens op basis van de ontvangsten van de rekeningen. Zeker, ook de uitgaven zouden heel wat opleveren, allicht
zelfs nog veel meer (een aantal leden leverden bij voorbeeld
goederen of diensten en worden zo getypeerd als ambachtsman, arbeider of handelaar), en ook andere bronnen (zoals
de vermelding van wie magistraat was, wie waar onroerend
goed bezat, wie zelfs een pand bewoonde waarop een rente
ten voordele van de broederschap gevestigd was e.d.m.) kunnen de gegevens inzake de leden aanvullen, maar die verwerking moet kaderen in een algemeen prosopografisch onderzoek
van de l 6de-eeuwse Veurnaars, wat hier de opzet niet kan zijn.
Wel is er voor geopteerd om een aantal blijken van een specifieke relatie tot de broederschap op te nemen. Zo lieten een
aantal leden vooral in het begin van de l 6de eeuw bij testament legaten na, of begunstigden ze de broederschap met een
specifieke gift: geld, een rente, juwelen of andere voorwerpen
in natura (zoals een vet schaap vanwege Jan de Zomer, dat
dan verkocht werd ten voordele van de broederschap). Deze
blijken van genegenheid meenden wij wél te moeten verwerken bij de leden, gezien zij blijk geven van een grotere gehechtheid aan de broederschap. Maar niet alleen bij de leden, gezien
sommige personen - zoals al bleek - om welke redenen ook
zelf geen lid werden, maar de broederschap blijkbaar wel gunstig gezind waren, en dit eveneens toonden door legaten bij
testament of giften bij leven. Op die manier wordt de reële
aantrekkingskracht van de broederschap meteen ook duidelijker. Ook deze gegevens leveren trouwens een aantal biografische data op, zij het dat die minder strikt dateerbaar zijn. Er
kan immers heel wat tijd verlopen tussen bij voorbeeld een
overlijden en de uitvoering van het testament.
De voorgaande vermeldingen betreffen steeds de periode van
de rekeningen zelf, nl. 1499-1560. Nu zijn er ook uit vroegere
periodes enkele begunstigers van de broederschap in zijn
vorige vorm bekend, die nog in de 'nieuwe' broederschap verder sporen nalieten. Het leek ons wenselijk hen eveneens op
te nemen. Enkelen worden vermeld in de vernieuwde statuten,
gezien zij fundaties gesticht hadden die de broederschap verder moest onderhouden. Anderen hadden een rente ingesteld
of geschonken, wat leidde tot een vaste rubriek inkomsten uit
renten. Hun namen (en de data van de schenkingen) zijn soms
terug te vinden in de legger of de schepenakten van deze handelingen, die eerst kapelaan en parochiepastoor van Sint-

Walburga Jan de Wachter en na hem kapelaan, vanaf 1511
kanunnik en vanaf dan tot 1514 tresorier Niklaas Grymminck als berekkers in de twee eerste rekeningen penden. Nog
anderen worden vermeld als schenker van een juweel in inventarissen uit het begin van de l 6de eeuw en uit 1525. Het leek
ons zinvol deze enkele begunstigers bij de anderen op te
nemen 52 , zodat zoveel mogelijk mensen die de broederschap
tot 1560 een warm hart toedroegen, hier samengebracht worden53.

52 Met vermelding
van de specifieke bron.
53 Niet alle begiftigers
uiteraard. De rekeningen maken regelmatig
melding van anonieme
schenkers, soms met
beperkte informatie,
zoals "eenen man uit
Calis" in 1502-03 of
"een man uut Zeelande" die in 1509-10
via een kapelaan het
vrij hoge bedrag van 3
E schonk.
54 Dit blijkt bij Jan de
Doys, wiens vrouw bij
haar overlijden in
1523-24 al als zijn
tweede vrouw betiteld
wordt. In 1511 was
zijn vrouw Lucie: SAV,
OA, nr. 141, f. 10.
Magdalena, de vrouw
van Jan Boeye wordt
vanaf de rekening
1513-1514 geciteerd,
maar dit moet de
vrouw zijn met wie hij
pas hertrouwd was: in
mei 1514 werd hij
madelaar in het sterfhuis van zijn vrouw
Naenken: SAV, OA,
nr. 141, f. 64v.

Onze alfabetische lijst geeft telkens de data uit de ledenlijsten, 27
met de vermelding van de rekenjaren waarin lidgeld betaald
werd, eventueel aangevuld met de doodschuld of de uittreding, of bekende giften of fundaties.
De voornamen worden enigszins geüniformiseerd.
De familienamen die aanvangen met een afgesplitst adnominaal gedeelte ("de", "van" e.d.m.- worden volgens het nominaal gedeelte gerangschikt. Wie alleen met de voornaam
bekend is, wordt onder "X" geplaatst. Een aantal varianten
wordt met verwijzing naar de weerhouden familienaam opgenomen.
Eventuele titels als "meester" of "jonkvrouw" of functies als
"hoogbaljuw" worden vermeld; er dient wel rekening mee
gehouden dat die misschien niet in alle rekeningen voorkomen,
en dus niet noodzakelijk op de gehele periode betrekking hebben. Controle van de rekeningen zelf is hier aangewezen. indien de naam ontbreekt, maar de familiale omschrijvingen
bekend zijn (b.v. "vrouw van"), dan wordt die persoon onder
de naam van de volledig aangegeven persoon opgenomen,
voorafgegaan door"+" als verbinding tussen beiden. Als hij
hertrouwd is, duiden we de eerstvolgende vrouw aan als zijn
"tweede vrouw" en de daaropvolgende als zijn "derde vrouw";
uit verder onderzoek kan natuurlijk blijken dat ze voorafgegaan werden door nog één of meerdere echtgenotes, zodat ze
respectievelijk eigenlijk zijn tweede, derde en vierde vrouw, of
zelfs derde, vierde en vijfde vrouw waren 54 .
Een"-" bij iemand betekent dat er over hem/haar in deze lijst
niets te melden valt.
Daarnaast duiden we nog wie als notabele dubbel lidgeld
betaalde, aan met een asterisk (*), ook indien dit niet geheel
de lidmaatschapsperiode was.
Enkele voorbeelden:
- "X: doodschuld 1550-1551" betekent dat van X enkel zijn
doodschuld aangetroffen werd (geen lidmaatschappen).
- "X: 1510-11t/m1512-13, 1516-17" betekent dat X lidgeld
betaalde in de rekeningen over 1510-1511 tot en met 15121513 en in de rekening over 1516-1517 (en niet in de tussenliggende rekeningen opgenomen werd).
- "X - +zijn vrouw: 1530-31t/m1533-34; weduwe van dezelfde
1534-35 t/m 1537-38" betekent dat X geen lid was (en ook niet
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als begunstiger, testamentair legataris e.d.m. opgenomen is),
en dat hij gehuwd was met een vrouw, wiens naam niet vermeld wordt, maar die vermeld wordt in de rekeningen
over 1530-1531 tot en met 1533-1534, en daarna als zijn
weduwe in de rekeningen van 1534-1535 tot en met 1537-1538
(waaruit dus bij benadering de sterfdatum van X af te leiden
is, nl. ca. 1534). Haar doodschuld of uittrede werd niet aangetroffen.
- "X: 1510-11t/m1514-15 +*zijn vrouwY: 1510-11t/m152021; doodschuld 1521-22 + zijn tweede vrouw: 1524-25 t/m
1526-27" betekent dat X lid was volgens de rekeningen van
1510-1511 tot en met 1514-1515, dat Y vermeld wordt als zijn
vrouw in de rekeningen over 1510-1511 tot en met 1520-1521,
waarvan ze minstens een aantal keren dubbel lidgeld betaalde
als notabele, waarna in de rekening over 1521-1522 haar
doodschuld ingeschreven werd; dat opnieuw een (ditmaal
naamloze en niet als notabele ingeschreven) vrouw van hem
vermeld wordt in de rekeningen van 1524-1525 tot en met
1526-1527.

Alfabetische lijst
AERNOUDTS, Anna (Tannekin): 1555-56 t/m 1556-57; doodschuld
1557-58
AERNOUTSSONE, Jacob: doodschuld 1505-06
AERNOUTSSONE. Maarten: - +zijn vrouw Johanna: 1499-1500
t/m 1503-04: weduwe van dezelfde: 1505-06 t/m 1508-09
ALENSUENE. Jan: doodschuld 1559-60
ALLAEIJS, Jan: - + zijn vrouw: 1537-38
ALVISCH. Gillis: 1500-01t/m1521-22: doodschuld 1522-23
ALVISCH, Jan: 1528-29 t/m 1543-44: doodschuld 1544-45
BAENST. de. Guy, meester: - +zijn vrouw, jonkvrouw: 1510-11 t/m
1523-24
BAERNAERT, Willem: begunstigt bij testament 1505-06
BALLEMACKER. Willem: - + zijn vrouw Jakemine: 1499-1500
t/m 1501-02: weduwe van dezelfde: 1502-03 t/m 1503-04: doodschuld 1504-05
BAMEES. Catharina: doodschuld 1507-08 55
BAMPOEL, Christiaan, heer: 1500-01 t/m 1501-02, 1503-04: doodschuld 1504-05
*BAMPOELE, van der, Pieter: 1543-44 t/m 1559-60 + *zijn vrouw,
jonkvrouw: 1543-44 t/m 1559-60
BAMPOEL, Venant, jonkheer: 1500-01 t/m 1502-03 +zijn vrouw
Johanna: 1499-1500
BAMPOEL / BAMPOELE, van den, Willem: 1506-07 t/m 1557-58:
doodschuld 1558-59 + zijn vrouw, jonkvrouw: 1500-01 t/m 150203
BARTHOLOMEEUS. Cornelis: 1508-09 t/m 1520-21: doodschuld
1521-22 + zijn vrouw: 1508-09 t/m 1516-17: doodschuld 1516-17

55
Wellicht te identificeren met Catharina
Manners: zie aldaar.

56

De bladrand is
rafelig. waardoor een
naam verloren ging:
afgaande op haar
plaats in de vorige
ledenlijst betreft het
wellicht deze vrouw.

+zijn tweede vrouw Margareta: 1517-18 t/m 1521-22; weduwe van
dezelfde: 1522-23
BATTEN. Jaspar: 1557-58 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1557-58 t/m
1559-60
BEELE, Cornelis: 1519-20 t/m 1549-50: doodschuld 1551-52
BEELE, Gillis: 1509-10 t/m 1518-19; doodschuld 1521-22 + zijn
vrouw Johanna: 1509-10 t/m 1521-22: weduwe van dezelfde: 152223 t/m 1533-34; doodschuld 1533-34
BEERT, de. Gijs: - +zijn vrouw: 1506-07 t/m 1513-14: weduwe van
dezelfde: 1514-15 t/m 1532-33; doodschuld 1533-34
BEKE, van der, Herman: - +zijn vrouw: doodschuld 1551-52
BEQUET. Matthijs: 1548-49 t/m 1549-50: doodschuld 1550-51
BERCH. de. Christiaan: 1499-1500 t/m 1501-02; doodschuld 1502-03
+ zijn vrouw. jonkvrouw: 1499-1500 t/m 1501-02; weduwe van
dezelfde: 1502-03 t/m 1507-08
BERCH. de. Jacob: 1502-03 t/m 1503-04: doodschuld 1504-05 + zijn
vrouw, jonkvrouw: 1499-1500 t/m 1503-04: weduwe van dezelfde:
1504-5 t/m 1507-8
BERCH, de. Joos: 1535-36 t/m 1539-40; doodschuld 1541-42
BERCH. de. Joris/Gregoris: - + zijn weduwe: 1503-04 t/m 1526-27:
1528-29 t/m 1530-1: doodschuld 1531-32
BERGHE. van der: zie BERCH, de
BERTHOLOMEEUS: zie BARTHOLOMEEUS
BERVOET. Niklaas: - +zijn vrouw: 1548-49 t/m 1551-52 [doorstreept 1552-53]
BIERVLIET. van, Mark: 1558-59: doodschuld 1558-59 +zijn eerste
vrouw: zie MASEMAN. Appolonie + zijn tweede vrouw: 1551-52
t/m 1557-58: weduwe van dezelfde: 1558-59
BLADELIN. Pieter: 1513-14 t/m 1526-27: doodschuld 1527-28 +
zijn vrouw. jonkvrouw: 1507-08 t/m 1527-28; weduwe van dezelfde:
1528-29 t/m 1544-45; doodschuld 1545-46
BLANCKAERT, Anna (Tannekin). dochter van Niklaas: 1554-55
t/m 1559-60
BLANCKAERT, Frans: - + zijn weduwe: 1556-57 t/m 1557-58:
doodschuld 1558-59
BLANCKAERT, Niklaas: 1550-51 t/m 1559-60 +zijn eerste vrouw:
doodschuld 1551-52 + zijn tweede vrouw Johanna (Janneken):
1553-54 t/m 1558-59: doodschuld 1559-60
BLAVOET. Jan: - [doorstreept 1547-48] +zijn vrouw: 1535-36 t/m
1538-39; doodschuld 1539-40
BOERDES. de. Jan: 1550-51 t/m 1551-52: doodschuld 1552-53 +
zijn vrouw: 1550-51 t/m 1552-53: weduwe van dezelfde: 1553-54
t/m 1555-56
BOEYE. Jan: 1516-17 t/m 1519-20; doodschuld 1520-21 +zijn
vrouw Magdalena: 1513-14 t/m 1519-20
BOEYE. Joris: 1522-23 t/m 1534-35: doodschuld 1536-37
BONIERE. de. Vigoureux. meester: 1559-60
BOOM, (de.) Achilles: 1547-48 t/m 1549-50: doodschuld 1550-51 +
zijn weduwe: 1552-53 t/m 1559-60
BOOMGHAERDE. van den. Hendrik: 1550-51t/m1559-60 +zijn
vrouw: 1550-51 t/m 1558-59. vermoedelijk 1559-60 56
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BORDES: zie BOERDES
BOUDIN, Andries: 1499-1500 t/m 1515-16: doodschuld 1518-19
BOUDIN, Andries: - +zijn vrouw: 1528-29 t/m 1534-35
BOUDIN, Antoon: 1537-38 t/m 1547-48: doodschuld 1548-49 +
zijn vrouw: 1537-38 t/m 1550-51: weduwe van dezelfde: 1551-52
t/m 1552-53
BOUDIN, Hector: 1499-1500 t/m 1519-20: doodschuld 1519-20
BOUDIN. Jacob: - +zijn weduwe Mazine: 1499-1500 t/m 1505-06:
doodschuld 1506-07
BOUDIN, Jacob: 1541-42 t/m 1548-49: treedt uit 1548-49 +zijn
vrouw: 1541-42 t/m 1548-49: treedt uit 1548-49
BOUDIN. Jan: 1524-25 t/m 1559-60 +zijn vrouw.jonkvrouw: 152425 t/m 1559-60
BOUDIN, Passchier: - +zijn weduwe: 1535-36 t/m 1548-49
BOVENIS, Pieter: - + zijn vrouw: 1503-04
BOYDT. alias GOOT. Lucas: - +zijn vrouw 1505-06 t/m 1512-13:
doodschuld 1513-14
BOYE: zie BOEYE
BRAEM, Filips: - + zijn vrouw, jonkvrouw: laat lof zingen 15221523
*BRAEM, Joos: 1556-57 t/m 1557-58
BRIELE. van der. Rijkewaard: - +zijn weduwe: 1538-39 t/m 154243: doodschuld 1543-44
BRU, Lucas: - +zijn weduwe: 1500-01: doodschuld 1501-02
BRUNE, de, Pieter: 1538-39 t/m 1555-56 +zijn vrouw: 1538-39 t/m
1553-54: doodschuld 1554-55
BUCHAGHE, van den, Samson: - + zijn weduwe: 1543-44 t/m
1544-45: doodschuld 1545-46
BUCK: zie BUX
BUERSE, Willem: 1524-25 t/m 1539-40: doodschuld 1540-41 +zijn
vrouw: 1523-24 t/m 1529-30: 1533-34 t/m 1539-40
*BURCH, van der, Jan. meester: 1516-17 t/m 1535-36: doodschuld
1536-37 +zijn eerste vrouw, jonkvrouw: 1516-17 t/m 1521-22:
doodschuld 1522-23 +zijn tweede vrouw: doodschuld 1523-24 +
zijn derde vrouw: treedt uit 1526-7
BURCH. van der, Margareta, jonkvrouw. dochter van Joos. zuster
van Simon: 1500-01 t/m 1522-23: begiftigt voor een afscheidsmis
1512-13 57 ; doodschuld 1523-24
BURCH, van der, Simon: 1499-1500 t/m 1518-19: begiftigt 1508-09:
doodschuld 1518-19
BURCH, van der, Tristram, poorter van Veurne, en zijn vrouw
Anthonine: begiftigen 29.07.1422 58
BURCH. van der. Zeghelin. fs. Joos: 1514-15 t/m 1517-18 +zijn
vrouw: 1516-17 t/m 1518-19
BUUS. de. Lodewijk: 1546-47 t/m 154 7-48 + zijn vrouw: 1546-47
t/m 1547-48
BUX (BUCK?). Wouter: - + zijn weduwe: 1503-04 t/m 1504-05

57 Cfr. F. DE POTTER. E. RONSE. P.
BORRE. Geschiedenis
der stad en kastelnii.
dl. 2. p. 208. Vermeld
in een inventaris van
de juwelen bij de rekening 1525-1526 als een
schenking bij testament.
58 RAB. KV. nr. 1193.
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Bij de doodschuld
vermeld als vrouw van
dezelfde.
60
SAV. OKASW. nr.
Ill.1.1, f. 22 (kopie
door priester en berekker Clays Grymminc
d.d. 29.10.1502).

CALCOEN, Cornelis: - +zijn weduwe: 1501-02 t/m 1502-03
CAMERLYNCK, Jan: - +zijn vrouw: 1527-28 t/m 1528-29: vrouw
of weduwe van dezelfde: 1529-30 t/m 1531-32: weduwe van
dezelfde: 1532-33 t/m 1544-45
CANNEEL. Adam: - + 1524-25 t/m 1532-33: doodschuld 1533-34
CANT, Adriaan: doodschuld 1503-04 + zijn vrouw: doodschuld
1503-04
CANT, (de,) Lenaard: 1550-51t/m1559-60 +zijn vrouw: 1550-51
t/m 1559-60
CAROEN, Thomas: begiftigt bij testament 1538-39
CARTEEL: zie QUARTEEL
CASIN. Adriaan: 1555-56 t/m 1556-57: doodschuld 1557-58 +zijn
vrouw: doodschuld 1554-55
CASIN, Michiel: 1543-44 t/m 1544-45: doodschuld 1545-46 + zijn
vrouw: 1543-44 t/m 1544-45: weduwe van dezelfde: 1546-4 7 t/m
1556-57: doodschuld 1557-58 59
CASIN, Roeland: 1547-48 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1559-60
CHRISTIAEN(S), Jan: 1499-1500 t/m 1513-14
CHRISTIAEN(S), Joos: doodschuld 1499-1500 + zijn weduwe
Maria: 1499-1500 t/m 1504-05: doodschuld 1505-06
CHRISTIAEN, Joos: 1546-47 t/m 1551-52: doodschuld 1552-53 +
zijn vrouw: 1546-47 t/m 1549-50: doodschuld 1550-51
CHRISTIAENS, Margareta: doodschuld 1526-27
CHRISTIAEN(SSONE), Thomas: 1500-01 t/m 1515-16: doodschuld 1515-16 +zijn vrouw Perine: 1500-01t/m1509-10: doodschuld 1510-11
CHYVERY. (de), Colin/Colaert: 1499-1500 t/m 1515-16: doodschuld 1516-17 +zijn vrouw, jonkvrouw: 1513-14 t/m 1515-16
CIER, Lauwers: - + zijn weduwe: 1559-60
CLAYS. Josine: 1553-54 t/m 1559-60
CLAYSSOONE, Filips: - + zijn vrouw, jonkvrouw: 1508-09 t/m
1511-12: doodschuld 1511-12
CLAYSSOONE. Jan, de heeldemaker en zijn vrouw Gillise stellen
een rente in 20.03.1368 n.s.60
CLERCK. de, Jacob, crudenier, en CLERCK, de, Jacob (vanaf
1558-59 de Oude): 1513-14 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1513-14 t/m
1514-15: doodschuld 1514-15 +zijn tweede vrouw: 1527-28 t/m
1559-60
CLERCK, de, Jacop (de Jonge): 1558-59 t/m 1559-60 +zijn vrouw:
1558-59 t/m 1559-60
CLEYLANT: zie ook RENAUT
CLEYLANT. Filips: doodschuld 1499-1500
CLICHTHOVE, van den, Jan: 1512-13 t/m 1530-31: doodschuld
1531-32 +zijn vrouw Anastasia: 1510-11 t/m 1517-18: doodschuld
1517-18: begunstigt bij testament 1519-20 + zijn tweede vrouw:
1519-20 t/m 1531-32: weduwe van dezelfde: 1532-33 t/m 1534-35
COENE, Andries: - +zijn vrouw Barbara: 1499-1500 t/m 1503-04;
doodschuld 1504-05 + zijn tweede vrouw: 1505-06 t/m 1516-17:
weduwe van dezelfde: 1517-18 t/m 1525-26: begiftigt 1505-06 en
1508-09: doodschuld 1526-27
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COENE. Pieter: 1545-46 t/m 1559-60 + zijn vrouw: doodschuld
1551-52
COKELBAERT/COKELBERCH: zie KOKELBERCH
CO LIN, An toon: begiftigt 1508-09 61
CONYNC de, Adriaan: 1500-01 t/m 1503-04: doodschuld 1504-05 +
zijn vrouw Joahna (Janeke): 1500-01 t/m 1503-04: weduwe van
dezelfde 1504-05 t/m 1515-06: doodschuld 1515-16
COOPMAN. Pieter: 1524-25 t/m 1527-28: doodschuld 1527-28
COORNAERT. Jan: 1544-45
COPPIN/COPPENS, Christina. dochter van Joris: 1520-21t/m153940: treedt (vermoedelijk) uit 1539-40
COPPINS. Jacob: - +zijn weduwe Johanna: 1499-1500 t/m 1504-05
CORTEWELDE: zie CORTEWILLE
CORTEWILLE. Gillis: - +zijn vrouw: 1535-36 t/m 1559-60
*CORTEWILLE. de, Vigoureux. mer: [doorstreept 1550-1551 :] 155152 t/m 1553-54; doodschuld 1554-55 + zijn vrouw: 1535-36 t/m
1554-55: weduwe van dezelfde: 1555-56
COUDE, (de.) Jan: - +zijn vrouw: 1530-31 t/m 1533-34: doodschuld
1534-35
COUPEIJN. Jacob: 1544-45 t/m 1549-50: doodschuld 1549-50 +
zijn vrouw: 1544-45 t/m 1549-50
CRANE. de, Lenaard: 1512-13 t/m 1527-28: doodschuld 1528-29 +
zijn vrouw. jonkvrouw Bonette: 1512-13 t/m 1520-21: doodschuld
1521-22 +zijn tweede vrouw: 1527-28: weduwe van dezelfde:
1530-01 t/m 1559-60
CRANE. de. Wouter: 1520-21: doodschuld 1521-22
CROCK. de. Jan: - +zijn vrouw: 1507-08 t/m 1508-09: doodschuld
1509-10
CRUSE, van der. Eustaas: 1545-46 t/m 1551-52
CYVERI/CYVORI: zie CHYVERY
DALE. van. Antoon 62 : begiftigt 1520-21
DAMHOUDER, de. Diederik. en zijn vrouw Maria: stichten fundatie 13.09.145463
DAMHOUDER. de, Wijd. knape vander ghi/de: begiftigt 1508-09,
1509-10 en 1510-11: doodschuld 1519-20 + zijn vrouw Catharina:
1499-1500 t/m 1500-01: doodschuld 1501-02 +zijn tweede vrouw:
1502-03 t/m 1509-10: doodschuld 1509-10 + zijn derde vrouw:
1510-11t/m1519-20: weduwe van dezelfde: 1520-21t/m1525-26
DANEELS. Elias: 1546-47t/m 1549-50:doodschuld 1550-51 +zijn
vrouw: 1544-45 t/m 1549-50: weduwe van dezelfde: 1550-51 t/m
1551-52
DAU. Omaar: 1499-1500 t/m 1513-14: doodschuld 1513-14 +zijn
vrouw Elisabeth: 1499-1500 t/m 1512-13: weduwe van dezelfde:
1513-14 t/m 1515-16: doodschuld 1515-16
DEUYS. de: zie DOYS. de
DIGNYNCK. Pieter: 1509-10 t/m 1525-26: doodschuld 1526-27 +
zijn vrouw: 1509-10 t/m 1512-13: doodschuld 1512-13 +zijn
tweede vrouw: 1515-16 t/m 1534-35
DOMAES, Adriaan: 1550-51 t/m 1556-57: doodschuld 1557-58 +
zijn vrouw: 1552-53 t/m 1557-58
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Bezorgd door zijn
weduwe.
Geschreven boven
doorstreept "Christoffel".
6.1 F. DE POTTER. E.
RONSE. P. BORRE,
Geschiedenis der stad
en kastelnij. dl. 2,
p. 207 in een lijst d.d.
begin 16de eeuw. Deze
lijst van juwelen en
kerkgewaden (die ook
verder geciteerd
wordt) werd opgenomen bij de rekening
van 1499-1500.maar
aangevuld. De fundatie (op naam van Diederik de Damhouder
alleen) wordt vermeld
in de vernieuwde statuten van 1499: F. DE
POTTER, P. BORRE.
Geschiedenis der rederijkerskamer. p. 14.
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DOMAES, Ignaas: - + zijn vrouw Christina: 1554-55 t/m 1559-60:
betaalt voor haar uitvaart 1552-53
DOORNAERT, Jan: 1545-46 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1548-49 t/m
1559-60
DOORNE. van. Jan: - +zijn weduwe: doodschuld 1546-47
DOYS. de, Jacob: 1512-13 t/m 1515-16; doodschuld 1515-16 + zijn
vrouw: 1510-11t/m1523-24: doodschuld 1524-25
DOYS. de: Jan. zoon van Jan: 1499-1500 t/m 1503-04; doodschuld
1503-04
DOYS. de. Jan: 1505-06 t/m 1533-34: doodschuld 1534-35 + zijn
tweede vrouw. jonkvrouw: 1518-19 t/m 1522-23: doodschuld
1523-24 +zijn derde vrouw: 1527-28 t/m 1528-29; 1529-30 t/m
1533-34; weduwe van dezelfde: 1534-35 t/m 1538-39: treedt uit
1539-40
*DOYS. de, Joos: 1529-30 t/m 1544-45: doodschuld 1545-46 + *zijn
vrouw.jonkvrouw: 1529-30 t/m 1546-47; doodschuld 1550-51
DRINCHAM. (van,) Jacob: - +zijn weduwe. jonkvrouw: 1512-13
t/m 1529-30: doodschuld 1530-31: begiftigt bij testament 1529-30
DUDZELE. heer van: - +zijn zus 6·\ jonkvrouw. begiftigt 15381539
DYNCNYNC: zie DIGNYNCK
EBBEZIN. Pieter: - +zijn vrouw: 1502-03 t/m 1503-04: doodschuld
1504-05
EGGHELS/EGHELS. Jan: 1548-49 t/m 1559-60
FEVIN. Jozijne: 1530-01t/m1540-01: doodschuld 1541-42
FEVIN. (de). Willem: 1513-14 t/m 1515-16: doodschuld 1515-16 +
zijn vrouw. jonkvrouw: 1510-11 t/m 1515-16: doodschuld 151516
FEVERE. de, Karel: - + zijn vrouw: 1503-04 t/m 1534-35: weduwe
van dezelfde: 1535-36 t/m 1536-37: doodschuld 1537-38
FEIJERE: zien FEVERE
FIRMYNS. Maria (Maykin): 1555-56
*FONTENYS. Joris: 1549-50 t/m 1550-51: doodschuld 1551-52
*FONTENYS. de. Maarten. landhouder: 1499-1500 t/m 1509-10:
doodschuld 1509-10 + zijn vrouw, jonkvrouw: 1499-1500 t/m
1508-09: wed uwe van dezelfde: 1509-10 t/m 1511-12
FONTENYS. de. Mark: doodschuld 1530-31 - + *zijn weduwe.
jonkvrouw: 1543-44 t/m 1559-60

64
Margareta van
Gistel, dochter. resp.
zus van de hoogbaljuws Antoon. À.ntoon
en Robert van Gistel.

GADUUT. Cornelis, voogd van Belle: 1499-1500 t/m 1522-23;
doodschuld 1523-24
GHEERBEEKE/GHEREBEQUE. van. Jan: 1506-07 t/m 1520-21:
doodschuld 1521-22
G HER KIN. Jan: - +zijn weduwe: 1539-40
G H ERKIN. Maillaard/Malin: 1528-29 t/m 1545-46: doodschuld
1546-47
GHISTELE: zie Gistel
GHYSELIN. Jan: - +zijn weduwe: 1540-41 t/m 1546-47: doodschuld 1547-48
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GILLAM, Brix: 1499-1500 t/m 1502-03 doodschuld 1503-04 +zijn
weduwe: 1507-08 t/m 1511-12; doodschuld 1512-13
GILLE. Inghebaert, sta/later van Sint-Walburga: begiftigt bij testament 1513-14
GISTEL, van. An toon, hoogbaljuw van Veurne en Veurne-Ambacht.
heer van Geluwe: 1509-10 t/m 1533-34; treedt uit 1534-35 +zijn
vrouw.jonkvrouw: 1516-17 t/m 1533-34; treedt uit 1534-35
*GISTEL. van, Antoon. hoogbaljuw van Veurne en Veurne-Ambacht:
1544-45 t/m 1545-46; doodschuld 1546-47 +*zijn vrouw: 1544-45;
weduwe van dezelfde: 1545-46 t/m 1548-49
GISTEL. van. Margareta: zie DUDZELE, zus van de heer van
*GISTEL. van. Robert, jonkheer: 1548-49 t/m 1554-55; treedt uit
1555-56
GODT: zie BOYS
GOMME, de. Elias: - + zijn vrouw: 1559-60
GRACHT, van der, Anna, jonkvrouw: 1500-01 t/m 1515-16 [ten
onrechte 1516-17 t/m 1519-20]
GRACHT. van der, Arnoud: 1533-34 - + *zijn vrouw, jonkvrouw:
1533-34 t/m 1534-35
GRACHT, van der, Frans: - +zijn vrouw: 1552-53 t/m 1559-60
GRAVE. de, Jacob: - +zijn weduwe; jonkvrouw: 1505-06 t/m 151112; doodschuld 1511-12
GRAVE, de, Simon: 1511-12 t/m 1518-19; doodschuld 1518-19 +
zijn vrouw: 1513-14 t/m 1518-19
GRIBOVAL, Antoon: 1525-26; doodschuld 1526-27 +zijn vrouw.
jonkvrouw: 1525-26 t/m 1527-28; weduwe van dezelfde: 1528-29
t/m 1534-35
GRYMMINC, Bussaard: 1502-03 t/m 1532-33; doodschuld 1533-34
+zijn vrouw Johanna: 1502-03 t/m 1532-33; vrouw of weduwe
1533-34; weduwe van dezelfde: 1534-35 t/m 1536-37; doodschuld
1536-37
GRYMMINC. Frans: 1540-41t/m1552-53; doodschuld 1553-54 +
zijn vrouw: 1540-41 t/m 1552-53
GRYMMINC. Casin/Nicasis: 1499-1500 t/m 1507-08; doodschuld
1508-09 + zijn weduwe: begiftigt bij testament 1518-19
HAGHEBAERT. Valentijn: doodschuld 1499-1500 +Maria (Malenen). zijn weduwe: 1499-1500 t/m 1516-17 [ten onrechte 1512151365]; doodschuld 1516-17
HALEWIJN, van, Karel: - + zijn vrouw, jonkvrouw Margareta:
1507-08 t/m 1513-14; weduwe van dezelfde: 1514-15 t/m 1528-29:
doodschuld 1529-30
HANCKE. Simon: - +zijn vrouw: begiftigt bij testament 1536-37
HAUTOYE66, de la, Jan: +zijn vrouw: 1508-09 t/m 1511-12; weduwe
van dezelfde: 1512-13 t/m 1534-35; 1540-41t/m1546-47
HAUTOYE. de la/van der. Mahieu: - +zijn vrouw Elisabeth: 14991500 t/m 1503-04: weduwe van dezelfde: 1504-05 t/m 1507-08;
doodschuld 1508-09
HEBBEN, Jacob: - +zijn kind begiftigt 1538-39
HEERE, de, Jan, poorter van Ieper: belooft een rente in te stellen
20.02. l 395n.s. 67
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Bij de uitgaven in
quaet gebracht in de
rekening 1513-1514.
De schrijfwijze lijkt
""de Hantoye" te zijn.
maar de naam komt
ook voor als ··Haultoys" (b.v. RAB. KV.
nr. 558. f. 5).
67
Het is niet duidelijk
of Jan de Heere dit
belooft als een schenking aan de broederschap, dan wel om te
voldoen aan een reeds
bestaande schuld. De
rente wordt daarna
ingesteld op
12.04.1398 (na Pasen)
door Loy Saloen. die
intussen het onroerend
goed. waarop die rente
gevestigd wordt. van
Jan de Heere gekocht
heeft: SAV. OKASW
nr. III.1.1.. f. 20-20v.
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HELLE, Cornelis: 1550-51 t/m 1559-60
HENDE, van den, Victor en zijn vrouw Isabella stellen rente in
26.12.1423 68
HENDRYCX, Jan: 1548-49 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1548-49 t/m
1558-59, vermoedelijk 1559-60 69
HENDRYCKX, Zeger: 1550-51 t/m 1553-54; doodschuld 1554-55
+zijn vrouw: 1550-51 t/m 1552-53; weduwe van dezelfde: 1553-54
t/m 1555-56
HERREWYN, Daneel: - + zijn weduwe: 1546-47 t/m 1553-54
HEULE: zie HUELE
HONT, de, Jacob: - +zijn vrouw: 1553-54 t/m 1556-57; doodschuld
1557-58
HOOFT, Adriaan: 1503-04 t/m 1508-09: doodschuld 1509-10 +zijn
vrouw, jonkvrouw: 1508-09: weduwe van dezelfde: 1509-10 t/m
1537-38
HOOFT, Adriaan: - + zijn weduwe: 1552-53 t/m 1559-60
HOOFT, Karel: 1529-30; begiftigt 1527-28; doodschuld 1530-31;
zijn weduwe begiftigt7° 1530-31
HOOFT, Joos, heer: doodschuld 1515-16
HOOFT, Niklaas, smid: 1501-02 t/m 1518-19; doodschuld 151819
HOOSSCHE, de, Pieter: 1519-20 t/m 1521-22; doodschuld 1522-23
+ zijn vrouw: 1519-20 t/m 1523-24; weduwe van dezelfde: 152425
HOVE, van den Jan, heer: - +zijn vrouw Jakemine: 1518-19
*HUELE, van, Bouderein: 1531-32 t/m 1537-38; doodschuld 153839 +zijn *vrouw, jonkvrouw: 1531-32 t/m 1537-38; weduwe van
dezelfde: 1538-39 t/m 1539-40; zij hertrouwt met Jan Petijt, zie
aldaar
*HUELE, van, Gillis, ontvanger van Veurne-Ambacht: 1530-31 t/m
1549-50; doodschuld 1550-51
HUELE, van, Jan, ontvanger van Veurne-Ambacht: begiftigt bij
testament 1514-15
IGGHELRAEM, Pasin: doodschuld 1538-39 - iNBONA, Pieter: +zijn vrouw: 1504-05 t/m 1508-09; doodschuld 1509-10
JAGHERE, de, Pauwels, heer: doodschuld 1530-31
JANSSONE, Jacob: - +zijn vrouw: 1556-57 t/m 1559-60
JACOBSSONE, Willem: begunstigt bij testament 1501-02
JOOS, Jan: 1541-42 t/m 1552-53; doodschuld 1553-54
JOOS, Mailliaard: 1547-48 t/m 1559-60- +zijn vrouw: 1550-51 t/m
1555-56; doodschuld 1557-58 +zijn tweede vrouw: 1559-60

SAV, OKASW, nr.
III.I.l, f. 20v-2 I.
69
Rafelige, onleesbare
bladrand.
70
Of schenkt zij dit
namens haar overleden man?
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KATHELIN, Jan, heer: doodschuld 1516-17
KELNARE, van de, Frans: - + zijn weduwe Magdalena, uit Izenberge: 1499-1500 t/m 1502-03; doodschuld 1503-04
KELNARE, van de, Magdalena: 1506-07 t/m 1512-13
KELNARE, van de, Rijkewaard: 1550-51
KEMMELE, van, Joris: - +zijn weduwe: 1550-51t/m1559-60
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KERCKHOVE. van de. Willem: - +zijn vrouw, jonkvrouw: 1508-09
t/m 1519-20
KETHELARE, de, Jacob: doodschuld 1546-47
KETHELARE. de. Jan: - + zijn weduwe Johanna: doodschuld
1499-1500
KEYSERE. de. Maarten: - + zijn vrouw Catharina: begunstigt bij
testament 1501-02
KNIBBE. Achilles: - +zijn vrouw: 1506-07 t/m 1509-10
KNIBBE. Balthasar: 1509-10 t/m 1519-20
KNIBBE. Balthasar. meester: begiftigt 1531-32
KNIBBE. Christiaan: 1503-04 t/m 1505-06: begiftigt 1503-04: doodschuld 1506-07
KNIBBE, Christiaan, zoon van Achilles: 1519-20 t/m 1553-54:
doodschuld 1553-54
KNIBBE. Christiaan: 1554-55 t/m 1559-60
* KNIBBE. Filips: 1524-25 t/m 1535-36: doodschuld 1534-35: zijn
weduwe. jonkvrouw: 1534-35 t/m 1559-60
* KNIBBE, Gillise: zie Knibbe. Lanselot
* KNIBBE. Joris. meester: 1512-13 t/m 1540-41 +zijn vrouw, jonkvrouw: 1512-13 t/m 1526-27: doodschuld 1527-28
KNIBBE. Karel (Karelkin): begunstigt bij testament 1507-08
* KNIBBE. Lanselot: 1499-1500 t/m 1500-01: treedt uit 1501-02:
1505-06: doodschuld 1506-07: begunstigt bij testament 1508-09 +
*zijn vrouw, jonkvrouw Gillise (Gelize): 1499-1500: treedt uit
1501-02: 1505-06: weduwe van dezelfde: 1506-07
KOENE: zie COENE
KOKELBERCH/KOKELBAERT. Christoffel: 1499-1500 t/m 153132: doodschuld 1533-34
LAMMENS. Jacob: - +zijn vrouw Anna (Tannekin) 71 : 1539-40 t/m
1548-49: weduwe van dezelfde: 1551-52 t/m 1552-53
LAMMETER: zie LANDTMETERE
LANDMETERE. de, Boudewijn: 1511-12 t/m 1554-55: doodschuld
1555-56 +zijn vrouw: 1522-23: doodschuld 1523-24 +zijn tweede
vrouw: 1547-48 t/m 1554-55: weduwe van dezelfde: 1555-56 t/m
1559-60
LANDTMETERE. de. Jacob: 1551-52 t/m 1559-60 +zijn vrouw:
1549-50 t/m 1559-60
LANDMETERE, de. Pancraas: sticht fundatie vóór 1500 72
LANGHE, de, Lodewijk: - +zijn vrouw: 1540-41 t/m 1544-45:
doodschuld 1545-46
*LATEIJ/LATOIJ. van. N .. jonkvrouw: 1547-48 t/m 1549-50
LATOIJ. Johanna: doodschuld 1548-49
LASCHIETE: zie LESCHIERE
LAUWAERT, Omaar: - +zijn vrouw,jonkvrouw Maria: 1499-1500
t/m 1502-03: weduwe van dezelfde: doodschuld 1504-05
LEEUWERGHEM. van: zie Gracht. van der 73
LESCHIERE/LESQUIERE. (de). Antoon: 1545-46 t/m 1558-59:
doodschuld 1559-60 + zijn vrouw: 1545-46 t/m 1553-54: doodschuld 1554-55
LIPPIN, Niklaas: begiftigt bij testament 1518-19

71
Tim 1444-45 als
Tannekin Lammens.
72 F. DE POTTER. P.
BORRE. Geschiedenis
der rederijkerskamer.
p. 14 (vermeld in de
vernieuwde statuten
van 1499).
n Anthonette van der
Gracht was de dochter
van de heer van Leeuwergem: tot 1506-7
wordt ze vermeld als
Anthonette van Leeuwerghem. vanaf
1507-8 als Anthonette
van der Gracht.

LOO, van, Abel: 1548-49 t/m 1551-52: doodschuld 1552-53
LOO, van, Pieter: - + zijn weduwe: 1548-49 t/m 1551-52
*LOTIN, Cornelis: 1519-20 t/m 1547-48: doodschuld 1547-48 +zijn
weduwe: 1548-49 t/m 1555-56; doodschuld 1556-57
LOTIN, Pieter: - + zijn weduwe: 1554-55 t/m 1555-56

N

In de rekening

1513-14 werd bij de
uitgaven zijn doodschuld in quaet
gebracht, onder de
melding dat de messe
ghedaen 11·as int jaa
xvCviij.
75
Wellicht te identificeren met Catharina
Bamees; zie aldaar.

MAAIGHEEM, van, Adriaan: - + 1550-51 t/m 1556-57: doodschuld 1557-58
MAARTEN: zie MARTIN
MAERSQUE/MAESQUEL, de, Ferriot, messagier: 1499-1500 t/m
1507-08; doodschuld 1508-09 74 - +zijn vrouw Margareta: 14991500 t/m 1504-05; doodschuld 1505-06
MAES, Catharina: doodschuld 1550-51
MAES, Jan, secretaris, meester: wat hij schonk bij testament, wordt
verkocht 1519-20
MAETS, Jan: - +zijn vrouw: 1556-57 t/m 1557-58
MALEGHEER, Andries: doodschuld 1503-04 - +zijn vrouw Jennette: 1500-01 t/m 1502-03: weduwe van dezelfde: 1503-04
MANDEKIN, Pieter, meester: doodschuld 1536-37
MANNERS, Catharina: 1499-1500 t/m 1506-07 75
MARCHANT, Christoffel: - +zijn vrouw: 1535-36
MARCHANT, Filips: 1540-41 t/m 1551-52 [doorstreept 1552-53] +
zijn vrouw: 1536-37 t/m 1551-52 [doorstreept 1552-53]
* MARCHANT, Jacob: 1534-35 t/m 1547-48: doodschuld 1548-49
MARCHANT, Nichasis: 1514-15 t/m 1521-22; doodschuld 1522-3
+zijn vrouw, jonkvrouw: 1514-15 t/m 1522-23
MARTIN, Jan: - + zijn vrouw: 1558-59 t/m 1559-60
MARTIN, Joos: 1550-51 t/m 1559-60 + zijn vrouw: 1551-52 t/m
1556-57: doodschuld 1557-58
MASEMAN, Appolonie, vrouw van Mark van Biervliet: 1545-46
t/m 1550-51: betaalt haar doodschuld bij leven 1545-46 [vandaar
nihil 1550-51]
*MASIN, Adriaan: 1543-44 t/m 1548-49: doodschuld 1549-50 +zijn
vrouw, jonkvrouw: doodschuld 1542-43
MASIN, Elooi: 1540-41t/m1559-60
MASIN, Victor: 1518-19 t/m 1534-35: doodschuld 1534-35 +zijn
vrouw, jonkvrouw: 1520-21t/m1527-28; doodschuld 1528-29
MASIN, Victor: - +zijn *vrouw, jonkvrouw: 1559-60
MAST, van der, Cornelie, dochter van Niklaas, eertijdsjonnrijfvan
kanunnik Karel van der Burch: begiftigt bij testament 1518-19
MAYGHEEM, van, Adriaan: 1550-51 t/m 1558-59: doodschuld
1559-60 +zijn vrouw: 1550-51t/m1556-57: doodschuld 1557-58
MEESTERE, de, Jacob, brouwer in Hondschoote: 1500-01 t/m
1505-06; doodschuld 1507-08
MEESTERE, de, Jacob, uit Veurne: 1503-04 t/m 1507-08: doodschuld 1509-10
MEESTERE, de Jacob (één van voorgaanden) zijn vrouw: 1503-04
t/m 1506-07; doodschuld 1507-08
MEEUWE, Pauwels: 1534-35 t/m 1537-38; doodschuld 1538-39 +
zijn vrouw: doodschuld 1533-34; begiftigt bij testament 1533-34
+ zijn weduwe: 1552-53 t/m 1556-57
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MEINS, Jacob: begiftigt bij testament 1532-33
MERCHANT: zie MARCHANT
MERSCH, van der, Antoon, carreman: begiftigt bij testament 15212276

3g

MERTEN: zie MARTIN
MEYNS, Anna (Tannekin); doodschuld 1557-58
MICHIEL, Boudewijn: begiftigt 1503-04
MIELIN, Christina: doodschuld 1508-09
MIG NET, Gijs: - +zijn vrouw: 1535-36 t/m 1549-50
*MOERBEKE, van, Denis, heer, ridder, heer van Hondecouter:
1499-1500 t/m 1504-05; doodschuld 1505-06 + zijn vrouw
mevrouw Margareta: 1500-01t/m1504-05; weduwe van dezelfde:
1505-06 t/m 1506-07
*MOERBEKE, van, Margareta,jonkvrouw: 1499-1500
MOL, de, Jan: 1547-48t/m 1559-60+zijnvrouw: 1547-48t/m 155354; doodschuld 1554-55 + zijn tweede vrouw: 1557-58 t/m 155960
MOL de, Simon: - +zijn vrouw Jakemine: 1499-1500 t/m 1501-02;
weduwe van dezelfde: 1502-03 t/m 1508-09: doodschuld 1509-10
MOOR, de, Noë/Noë!: stelt rente in 1371 77
MORENT, Firmin: begiftigt voor zijn uitvaart 1550-51
MULEEM, van, Casin: doodschuld 1499-1500
OBBENSONE, Jacob: 1555-56 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1553-54
t/m 1559-60
OSTE, Elooi (Loykin): begunstigt bij testament 1505-06
OTTOEIJS: zie Pottoeije
OUTERSSONE, Jan: - +zijn vrouw: 1556-57 t/m 1557-58; doodschuld 1558-59
OUTERSSONE, Romeijn: 1537-38 t/m 1543-44
OYE, van, Jacob: - +zijn vrouw: begiftigt bij testament 1529-30
PAESBRUGGHE, van, Bartholomeus: - +zijn weduwe Laurentia:
1499-1500: doodschuld 1501-02
PAET, Joris: begunstigt bij testament 1508-09
PAET, Reinoud: 1512-13 t/m 1520-01; doodschuld 1521-22
PAET, Wulfaard, uit Lo: 1499-1500 t/m 1502-03; doodschuld 150304 +zijn weduwe: 1503-04 t/m 1520-21; doodschuld 1521-22
PALUDE, de, Adriaan, heer, installant: doodschuld 1522-23
PAMPOELE: zie BAMPOELE
PAUWELS, Christina: begiftigt bij testament 1499 78 ; doodschuld
1499-1500
PEENEN, van, Frans: - +zijn vrouw, jonkvrouw: 1504-05 t/m 151718: weduwe van dezelfde: 1518-19 t/m 1531-32; doodschuld 153132
PEERS, Pieter: - + zijn vrouw: 1558-59 t/m 1559-60
PENNYNCBROOTS, Elisabeth: 1499-1500 t/m 1502-03
PEREBOME, van den, Adriaan: - +zijn vrouw: 1535-6 t/m 155051; weduwe van dezelfde: 1551-52 t/m 1559-60
PETIJT, Jan: - +zijn vrouw, uit Brugge, weduwe van Bouderein van
Huele (zie ook aldaar): 1540-41t/m1543-44; treedt uit 1544-45

76 Ook vermeld in een
inventaris van de
juwelen, rekening
1525-1526.
77
Blijkens de verklaring door Clays
Grymminc, priester en
berekker in 1500-1501,
die dit gezien had in
eenen ouden houc. out
van den jare 111 ccc
/xxrj,: SAV. OKASW.
nr. Ill.1.1. f. 19.
78 F. DE POTTER, E.

RONSE, P. BORRE,
Geschiedenis der stad
en kastelnij, dl. 2,
p. 207. juwelenlijst
begin 16de eeuw; ook
vermeld in een inventaris van de juwelen.
rekening 1525-1526.
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F. DE POTTER, E.
RONSE, P. BORRE,

Geschiedenis der stad
en kastelnij, dl. 2.
p. 208; vgl. met N.

PROVOOST, 'Profane
devotie', p. 477-478.
80 F. DE POTTER, E.
RONSE, P. BORRE,
Geschiedenis der stad
en kastelnij. dl. 2,

208.
Cfr. F. DE POTTER, E. RONSE, P.
BORRE, Geschiedenis

p.
St

der stad en kastelnij,

dl. 2, p. 208. waar
gesteld wordt dat het
een schenking uit 1505
betreft.
Sè = Adriana Quarteel9
83 = Vrouw van Adriaan Quarteel9
84 Ca. 1550 een aantal
jaren zonder aanduiding van vrouw/
weduwe.
85
F. DE POTTER. P.
BORRE. Geschiedenis
der rederijkerskamer,

p. 14 (vermeld in de
vernieuwde statuten
van 1499); F. DE
POTTER, E. RONSE,
P. BORRE, Geschiedenis der stad en kaste/nij, dl. 2, p. 206, juwe-

lenlijst begin l 6de
eeuw.

PEUSSIN, Jan, zoon van Joos: 1509-10 t/m 1534-35; doodschuld
1535-36
PEUTIN: zie PUEYTE
PHEVYN: zie FEVIN
PIEMAN, Jan: begunstigt bij testament 1505-06
PIETERSSONE, Matheus: - + zijn vrouw Maria, "Lange Maye"
geheten 79 : 1499-1500 t/m 1501-02; weduwe van dezelfde: 1502-03
t/m 1514-15; begiftigt s.d. 80 ; doodschuld 1514-15
PISSE: zie PYSE
PITTE, van de, Willem, heer: begiftigt bij testament 1512-13
PLOYS, du, Adriaan: doodschuld 1500-01 + *zijn weduwe, Adriana: 1500-01 t/m 1501-02
PLOYS, du, Antoon: - +zijn weduwe: 1500-01t/m1507-08; doodschuld 1508-09
*POITIERS, de/van, Eleonora, mevrouw, burggravin van Veurne:
1499-1500 t/m 1507-08; doodschuld 1508-09; begiftigt bij testament 1509-10 (zie ook 1515-16)
POLS, Martine: begiftigt bij testament 1504-05 81 (verkocht 15181519)
POORTERE, de, Pieter, bakker: begiftigt bij testament 1526-27 +
zijn vrouw: 1521-22 t/m 1525-26
POTTOEIJE, Jan: - +zijn weduwe: 1535-36 t/m 1539-40
POYTE: zie PUEYTE
PUESSIN: zie PEUSSIN
PUE(Y)TE, Jan: 1499-1500 t/m 1509-10; doodschuld 1509-10
PYSSE, Jacob: 1523-24 t/m 1543-44; doodschuld 1544-45
PYSSE, Jacotin: doodschuld 1532-33
QUARTEEL, Adriaan: - +zijn vrouw 82 : 1527-28 t/m 1528-29
QUARTEEL, Adriana 83 : 1503-04 t/m 1526-27; doodschuld 153435
QUARTEEL, Renier: 1508-09 t/m 1533-34; doodschuld 1534-35 +
zijn vrouw: 1524-25 t/m 1534-35; weduwe van dezelfde: 1535-36
t/m 1536-37; doodschuld 1536-37
QUIER, de Ie: zie LESCHIER
RAEULEDER, Wulfaard: - +zijn weduwe Elisabeth: 1499-1500
t/m 1518-19; doodschuld 1518-19
RELLIJS, van, Antoon: - + zijn *vrouw, jonkvrouw: 1537-38 t/m
1538-39; weduwe van dezelfde: 1539-40 t/m 1552-5384 ; doodschuld
1553-54
RENAUT, alias CLEYLANDT, Filips: - +zijn weduwe: 1501-02
t/m 1505-06
RENAUT, alias CLEYLANDT, Jan: 1499-1500 t/m 1502-03; doodschuld 1503-04; begunstigt bij testament 1503-04 + zijn vrouw:
doodschuld 1502-03
RENAUT, Jan, meester: doodschuld 1533-34
REYNBOUT, Olivier: 1511-12 t/m 1515-16; doodschuld 1515-16
RINE: zie RYNE
ROBAERTS, Johanna: sticht fundatie vóór 150085 (riem verkocht
1516-17)
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RONY, van: zie van STAVELE
ROSE. (de,) Jan: 1548-49: doodschuld 1548-49 +zijn weduwe: 155051 t/m 1559-60
RUDDER. de. Joos: 1554-55 t/m 1555-56: doodschuld 1556-57 +zijn
vrouw: 1544-45 t/m 1552-53: doodschuld 1553-54
RYNE. van den. Frans: 1550-51t/m1551-52: doodschuld 1552-53
+ zijn vrouw: 1550-51 t/m 1554-55
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SALLIJ, Gillis: 1535-36 t/m 1543-44: doodschuld 1544-45 + zijn
vrouw: 1535-36: doodschuld 1536-37
SCHAUWEN. van. Jan: - +zijn weduwe Margareta: 1499-1500 t/m
1501-02
SCHAUWEN, van, Robrecht: 1499-1500 t/m 1507-08; doodschuld
1508-09 +zijn vrouw Elisabeth: 1499-1500 t/m 1502-03: doodschuld 1503-04
[SCHEINGNAERT. Jan: 1499-1500 ten onrechte ingeschreven:
geschrapt 1500-01]
SCHEINGNAERT, Valentijn: - +zijn vrouw: 1509-10: weduwe van
dezelfde: 1510-01 t/m 1512-13
SCHELEWAERT, Pieter: 1546-47 t/m 1548-49
SCHELLING HES. Barbara (Barbel): begiftigt vóór 150086
SCHUEVELE, Lodewijk: doodschuld 1503-04 + zijn weduwe:
1503-04 t/m 1518-19; doodschuld 1518-19
SNAGGAERT, Jan. uit Lo: 1500-01t/m1502-03; doodschuld 150304
SPOT. de. Pieter: - +zijn vrouw: 1507-08 t/m 1508-09: weduwe van
dezelfde: 1509-10
SPREWE. Jacob: - +zijn vrouw: 1526-27 t/m 1528-29
SPREWE. Jan: 1526-27 t/m 1532-33; doodschuld 1532-33 en 1533-4
+zijn vrouw: 1529-30 t/m 1531-32
STAEL/STALIN, Jaspar: 1531-32 t/m 1542-43; doodschuld 1543-44
+ zijn vrouw van Jaspar Stael: 1531-32 t/m 1534-35: doodschuld
1535-36
STAPPEN. Mahieu: 1547-48 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1550-51 t/m
1559-60
*STAVELE. van. Adriana. jonkvrouw: 1499-1500 w t/m 1515-16
[ten onrechte 1516-17 t/m 1519-20]; doodschuld 1525-26 en 15293087
*STAVE LE. van der, Anthonette, jonkvrouw: 1499-150088 t/m 151516 [ten onrechte 1516-17 t/m 1519-20]
STEENBRIGGHE, van, Jan: - +zijn vrouw: 1542-43 t/m 1545-46;
doodschuld 1546-47
STEENE. van de, Callekin: 1528-29 t/m 1529-30
STEVIN. Adriaan: 1516-17 t/m 1533-34: doodschuld 1534-35 +zijn
vrouw, jonkvrouw: 1516-17 t/m 1534-35: weduwe van dezelfde:
1535-36 t/m 1557-58: doodschuld 1558-59
STEVIN, Pieter: 1547-48 t/m 1554-55; doodschuld 1555-56 +zijn
vrouw: [doorstreept 1550-51;] 1551-52 t/m 1552-53; doodschuld
1553-54 +zijn tweede vrouw, weduwe: 1555-56 t/m 1556-57
STREVEL, Jan, meester: sticht fundatie vóór 150089
SYMONS. Jakemine: doodschuld 1537-38
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F. DE POTTER. E.
RONSE. P. BORRE.
Geschiedenis der stad
en kastelnij. dl. 2.
p. 208. juwelenlijst
begin l 6de eeuw.
s7 Steeds vermeld als
Adriane van Ronr.
wegens haar hu~elijk
met Robert de Melun.
heer van Rony: bij
haar doodschulden
l 525-6 als mevrauire
van Rony van Stavele
en l 529-30 als
me1Tau11"e Adriane 1·a11
Ronnij.
88 1499-1500: betaalt
als lidgeld 14 s. i.p.v.
20 s.
89 F. DE POTTER. P.
BORRE. Geschiedenis
der rederijkerskamer.
p. 14 (vermeld in de
vernieuwde statuten
van 1499).

TAETSE, Jan: 1546-47 t/m 1559-60
TANDT, Omaar: - +zijn weduwe Isabella: 1499-1500 t/m 1504-5;
doodschuld 1505-06
TANDT, Omaar: - +zijn vrouw Maria: 1512-13 t/m 1522-23;
weduwe van dezelfde: 1523-24 t/m 1533-34
TEMMERMAN, Olivier: 1519-20 t/m 1529-30; doodschuld
1530-1
TEMMERMAN, Pieter: - + zijn weduwe: 1502-03
TERNINC, Bruffaut, begiftigt bij testament 1499-1500
TERNINC, Filips: doodschuld 1539-40
TERNINC Jacob: 1511-12 t/m 1521-22: doodschuld 1522-23 +zijn
vrouw, jonkvrouw: 1511-12 t/m 1521-22; weduwe van dezelfde
1522-33 t/m 1532-33; doodschuld 1533-34
TIENDENARE, de, Daneel: 1555-56 t/m 1559-60
TIMMERMAN: zie TEMMERMAN
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Vermoedelijk vormt
zijn naam de tekst die
onleesbaar is door
uitrafeling van het
papier van deze rekening.
9
1 RAB, KV, nr. 1193
(op een huis aan de
Pottemarkt).

VALCKE, Legier: 1530-31 t/m 1534-35; doodschuld 1534-35 +zijn
vrouw: 1530-31 t/m 1541-42; weduwe van dezelfde: doodschuld
1542-43
VALCKE, Omaar: [doorstreept 1550-51 ;] 1551-52 t/m 1559-60 +zijn
vrouw: [doorstreept 1550-51;] 1551-52 t/m 1559-60
VALUWE, de, Bussaard: 1546-47 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1546-47
t/m 1559-60
-VELDE, van de, Jan: 1499-1500 t/m 1506-07; doodschuld 1507-08
+ zijn vrouw Magdalena: 1499-1500 t/m 1502-03; doodschuld
1502-03; begunstigt bij testament 1503-04
VELDEWIJCK, van, Melchior: - +zijn vrouw: 1556-57 t/m 155758; treedt samen met haar moeder uit 1557-58
VELE, Joos: - +zijn vrouw: 1554-55 t/m 1556-57; doodschuld 155859
VERDEBOUT, Gillis: 1524-25 t/m 1534-35: doodschuld 1535-36
VIERENDEEL, Michiel: doodschuld 1558-59 + zijn vrouw: 155556 t/m 1557-58; weduwe van dezelfde: 1558-59 t/m 1559-60
*VIESVILLE, de la, Charles, jonkheer: 1548-49 t/m 1558-59, vermoedelijk 1559-60 90
VINCK, Jan: - +zijn vrouw: begiftigt 1499-1500
VINCK, de, Michiel: 1502-03 t/m 1509-10 +zijn vrouw: 1502-03;
doodschuld 1503-04
VINCK, de, Omaar: 1550-51 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1550-51 t/m
1559-60
VISCH, de, Malin/Mailliaard: 1499-1500 t/m 1530-31; treedt uit
1531-32 +zijn weduwe: 1547-48 t/m 1559-60
VISCH, de, Omaar: 1525-26 t/m 1528-29; treedt uit 1531-32 + zijn
vrouw: doodschuld 1525-26
VITSE, Jaspar: 1539-40 t/m 1559-60 + zijn vrouw: 1539-40 t/m
1559-60
VOLKERAVE, Emont: - +zijn weduwe: 1531-32 t/m 1534-35
VOLKERAVE, Frans: 1537-38 t/m 1559-60 +zijn vrouw: 1541-42
t/m 1559-60
VOX, Willem - + zijn weduwe Margareta: stelt een rente in
30.10.1440 91
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VRAUWE, de, Cornelis: 1514-15 t/m 1518-19; doodschuld 1518-19
+zijn vrouw 91 : 1514-15 t/m 1518-19; weduwe van dezelfde: 151920 t/m 1535-36; doodschuld 1536-37
VRIESE, de. Albrecht: - +zijn vrouw Ly(n)kin: 1499-1500 t/m 15023; weduwe van dezelfde: 1503-04 t/m 1505-06; doodschuld 150607
VULDERE, de, Jacob: 1508-09 t/m 1534-35; doodschuld 1534-35
+zijn vrouw: 1512-13 t/m 1517-18; doodschuld 1516-17 +zijn
tweede vrouw: 1519-20 t/m 1534-35
VULDERE. Olivier (Fierin): 1501-02; doodschuld 1501-02 +zijn
vrouw: 1501-02 t/m 1502-03
VYNCK: zie VINCK
VYTSE: zie VITSE
WAELE: zie WALE en WALLE
WAERD, de. Jan: 1523-24 t/m 1537-38; doodschuld 1538-39 +zijn
vrouw Clara: 1499-1500 t/m 1519-20; doodschuld 1520-21 +zijn
tweede vrouw 1523-24 t/m 1537-38; weduwe van dezelfde: 1538-39
t/m 1544-45: doodschuld 1545-46
WAGHEMAKER, de, Adriaan: 1546-47 t/m 1558-59; doodschuld
1559-60 + zijn vrouw: doodschuld 1553-54
WAGHEMAKER, de, Jan: 1505-06 t/m 1508-09; doodschuld 150910 +zijn vrouw, jonkvrouw: 1503-04 t/m 1508-09; weduwe van
dezelfde 1509-10 t/m 1511-12; doodschuld 1511-12; begiftigt bij
testament 1513-14 (verkocht 1519-20)
WAGHENAERE, de, Jacob: 1556-57 t/m 1559-60 +zijn vrouw:
1556-57 t/m 1559-60
WALE, de, Frans: begiftigt 1502-03
WALE, de, Frans: 1555-56 t/m 1556-57; doodschuld 1557-58
WALE, (van) de, Jacob: 1537-38 t/m 1549-50; doodschuld 1550-51
+zijn vrouw: 1537-38 t/m 1549-50: weduwe van dezelfde: 1550-51
t/m 1559-60
WALE. (van) de, Jan: doodschuld 1503-04
WALLE, van de, Lenaard, meester, medecin: 1526-77 t/m 1545-46;
begiftigt voor 24 loven 1527-28; doodschuld 1545-46
WALWE: zie VALUWE
WATERSCHOTE, van, Vincent: 1545-46 t/m 1559-60 +zijn vrouw:
1545-46 t/m 1559-60
WARHEEM, van, Joris: - + zijn weduwe Magdalena: doodschuld
1499-1500
WERDT: zie WAERDT
WEINS. Christoffel: 1520-21t/m1537-38
WEINS, Cornelis: 1547-48 t/m 1550-51: doodschuld 1550-51 +zijn
weduwe: 1552-53
WEINS, Jan: 1553-54; doodschuld 1553-54
WEINS, Jan, zoon van Jacob: 1554-1555 t/m 1559-60 + zijn vrouw:
1553-54 t/m 1559-60
WEYS(S)IN, Adriaan: 1511-12 t/m 1523-24; doodschuld 1525-26
WEYSIN, Adriaan: 1541-42 t/m 1549-50; doodschuld 1551-52 +
zijn vrouw: 1541-2 t/m 1550-51; weduwe van dezelfde: 1551-52
t/m 1553-54; doodschuld 1554-55
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Als voornaam
bijgeschreven 1518-9:
Elizabet (doorstreept);
Bonette (doorstreept9).

WEYSIN, Christoffel: 1554-55
WEYSIN, Filips: 1545-46 t/m 1559-60 + zijn vrouw: 1556-57 t/m
1559-60
WEYS(S)IN, Jacob: 1507-08 t/m 1520-21; doodschuld 1521-22 +
zijn vrouw: 1520-21 t/m 1521-22; weduwe van dezelfde: 1522-23
t/m 1530-1; doodschuld 1531-32
WIEU, de, Jacob: 1553-54 t/m 1556-57: doodschuld 1557-58
WILLEMS, Helena: begiftigt 1514-15; begiftigt bij testament 151718
WILLEMSSONE, Joris, klokluider: 1509-10 t/m 1512-13; doodschuld 1512-13 +zijn vrouw: 1504-05 t/m 1507-08: doodschuld
1508-09
WILSEBERGHE: zie WULFBERGHE
WILSIN, Antoon: - +zijn vrouw Johanna (Janekin): 1505-06; doodschuld 1506-07
WILSIN, Jacob: 1528-29 t/m 1539-40: doodschuld 1542-43 + zijn
vrouw: 1528-29 t/m 1541-42
WINNOC(K), Jacob: 1500-01 t/m 1523-24; doodschuld 1524-25 +
zijn vrouw Anna: 1500-01 t/m 1502-03: doodschuld 1503-04
WINNOCK, Pieter: 1545-46 t/m 1557-58: doodschuld 1557-58;
begiftigt bij testament 1557-58 +zijn vrouw: 1546-47; doodschuld
1547-48
WITTEBROOT, Jan: - + zijn vrouw, jonkvrouw: 1502-03 t/m 150304
WOUTERS, Joris: - + zijn vrouw: 1499-1500 t/m 1503-04; weduwe
van dezelfde: 1504-05 t/m 1521-22; doodschuld 1522-23
WULF, de, Andries: - +zijn vrouw 1557-58 t/m 1559-60
WULF. de, Malin/Mailliaard: 1546-47 t/m 1549-50; doodschuld
1550-51
WULF, de, Rijkewaard: 1511-12 t/m 1533-34; doodschuld 1534-5 +
zijn vrouw Christina: 1511-12 t/m 1533-34; weduwe van dezelfde:
1534-35 t/m 1557-58
WULFBERGHE. van, Adriaan: - +zijn weduwe, jonkvrouw: 150304 t/m 1519-209 3; doodschuld 1520-21
WYTS, Jacob: 1550-51 t/m 1552-53: doodschuld 1553-54 + zijn
vrouw: 1552-53
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Van 1511-2 t/m
1513-4 zonder aanduiding van weduwschap.
94 Vermeld in een
inventaris van de
juwelen, rekening
1525-1526.
95
Haar zilveren riem
wordt vermeld in een
inventaris van de
juwelen, rekening
1525-1526. Misschien
te vereenzelvigen met
Beelkin, de weduwe
van Brix Gillam (zie
tekst).

X, Adrianeghe: begiftigde bij testament vóór 1525-26 (verkocht
1522-23) 94
X, Beelke: begiftigde bij testament vóór 1525-2695
X, Leinze: begiftigt 1529-30
X., Merlien,jonnrij/ïn het Landshuis: begiftigt bij testament 151819 (verkocht 1519-20)
X., Moere, ojferghe van de Sint-Walburgakerk: begiftigt bij testament 1533-34
ZADELAERE, Bussaard: - + zijn *weduwe: begiftigt 1501-02;
doodschuld 1503-04
ZEGHERS, Jan, meester, medecin te Brugge: 1508-09 t/m 1509-10;
doodschuld 1510-11
ZOMER, de, Jan: begiftigt 1542-43
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ZOMERMAN, Frans: - +zijn weduwe: 1513-14 t/m 1515-16: doodschuld 1515-16
ZOMERMAN, Lieven(?): begunstigt bij testament 1520-21 (verkocht 1522-23)
ZOT de, Pieter, uit Lo: 1499-1500 t/m 1534-35: doodschuld 153435
ZWEENE, van der, Christoffel: - + zijn vrouw Anastasia, uit Lo:
1500-01 t/m 1508-09: weduwe van dezelfde: 1509-10
ZWEENE, van (de), Jan: 1517-18 t/m 1532-33: doodschuld 1533-34
+zijn vrouw: 1517-18 t/m 1534-35: weduwe van dezelfde: 1535-36
t/m 1544-45: doodschuld 1545-46
ZWEENE, van, Janne (Johanna): 1550-51t/m1551-52

Belastingen van negotiatie ende
hedryvinghe in Boezinge:
Sint-Jan 1589, Kerstmis 1589 en 1590

NOËL BOUSSEMAERE
45
De ommeste/linghe, waartoe de behandelde belastingen
behoorden, waren beden, die zich van alle andere belastingen
onderscheidden door het feit dat ze niet opgelegd waren,
maar uitdrukkelijk door de vorst gevraagd werden. Er bestonden diverse soorten beden. De belastingslijsten hier behoorden tot de gewone of /oopende beden die over een bepaald
aantal jaren liepen (jaarbeden).
De grootte van de ommestelling die men moest betalen, werd
bepaald volgens het bedr;f de negotie en de gestaethede. De
ommestellingen in deze bijdrage werden bepaald door de neeringhe. coopmanscepe of'negotiatie. Dat omvatte zowel handel
als ambachtelijke arbeid waarop men belast werd. We vinden
dus niet alleen handelaars, landbouwers, brouwers, maar ook
arme ambachtslui zoals bv. kleermakers en schoenmakers. 1
Wij behandelen de belastingslijsten van negotiatie ende hed1)'vinghe in Boezinge van Sint-Jansmesse (= 24 juni) 1589, kersmesse (= 25 december) 1589 en kersmesse 1590. 2
De belastingslijst van Sint-Jan 1589 telt 83 namen. Maar
daarvan werden er drie doorstreept (omdat ze bv. tweemaal
werden genoteerd). Uiteindelijk komen wij aan 80 personen
die in Boezinge belast werden. De belasting bracht in het
totaal 183 ponden 16 schellingen parisis op.
De tweede lijst van Kerstmis 1589 telt 136 namen, maar hier
schrapte men maar liefst 45 namen. Meestal mensen die tweemaal op de lijst voorkwamen. Men is blijkbaar eind 1589
slordig te werk gegaan. Uiteindelijk belastte men 91 mwoners.
1

H.

Ro'ISlc DE

'De bevolking van Poperinge
anno 1695 (!Il): in:
Westhoek. gencalogischjaarhoek V. Dikkebus 1988. p. 21-24.
2 RAB, Triage Brugse
Vrije. nr. 519.2.
CRAENE,

De lijst van Kerstmis 1590 telt 109 namen. Hier schrapte men
negen namen. Dit betekent voor eind 1590 honderd belastingplichtige personen in Boezinge.
In de belastingslijsten van Sint-Jan 1589 en Kerstmis 1590
deelde men de mensen onder naargelang de woonplaats:
Westovere en Oostovere. Deze verdeling is het gevolg van de
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Een belastingskantoor. schilderij uit de
omgeving van Pieter Breughel de Jonge ( 1564-1637)

Ieperlee die het dorp Boezinge in twee delen verdeelt:
Westovere, links van de rivier naar Elverdinge, Oostovere,
rechts van de rivier naar Langemark. In Westovere lag het
dorpscentrum. De Ieperlee zelf was einde l 6cte, begin l 7cte
eeuw niet veel zaaks meer. In 1311 al had men een zijkanaal,
de Zilinc, gegraven ten oosten van de Ieperlee, vanaf de
Schaetsoverdraghe 3 tot in Noordschote om de scheepvaart
meer mogelijk te maken. In Westovere, met het dorpscentrum,
woonden de meeste belastingplichtigen. Met Sint-Jan 1589
woonden 63 belastingplichtigen in Westovere tegenover 17 in
Oostovere. Met Kerstmis 1590 merken wij ongeveer hetzelfde
verschil: 76 tegenover 24.
De lijsten van de belastingbetalers stelden wij als volgt samen.
Per nummer komt één belastingbetaler aan bod. Eerst de
ommestelling van Sint-Jan 1589 (J), dan die van Kerstmis
1589 (K) en ten slotte die van Kerstmis 1590 (K). Een (0) na
een naam betekent dat hij in Oostovere woonde. Wanneer er
niets bij staat, gaat het om een inwoner van Westovere. Na
elke naam noteerden wij ook het bedrag dat de persoon moest
ophoesten.
Dergelijke lijsten zijn niets meer dan een opsomming van
namen. Wij hebben echter geprobeerd om, waar wij konden,
meer gegevens over die belastingplichtigen te vinden. U zult
merken dat er over heel wat inwoners van Boezinge veel meer
te vinden was, waardoor die lange reeks van namen met interessante gegevens werd verrijkt. Over Boezinge is er inderdaad voor die periode al één en ander gepubliceerd. Zo
konden wij putten uit de Status Animarum van Boezinge

1

Op het grondgebied
Boezinge had de
leperlee over een
afstand van zowat
8 km een verval van
11 m. Daarom had
men in Boezinge een
aantal overdrachten.
Dat waren aarden
dammen die het water
ophielden. Daarover
sleepte men de schuiten omhoog en aan de
andere kant werden ze
neergelaten. Het
kanaal werd pas tussen 1637-1642 gegraven.

1610-1611. 4 Wij maakten ook dankbaar gebruik van de verschenen tellingen van 1614 5 en 1615. 6
De eerste telling werd in oktober 1614 opgesteld, maar de
doelstelling ervan is niet bekend. De tellingen omstreeks 1615
hadden tot doel om belasting op het graan te heffen. Slechts
de gezinsleden boven de zes jaar worden vermeld.
Over heel wat belastingplichtigen vindt u dus nog gegevens
voor het jaar 1610-1611, 1614 en 1615. Telkens met de vermelding van de bladzijde waar je de gegevens in de publicaties
kunt vinden.

1.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1614 (p. 217)

1615 (p. 320)

2.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Obyn Van Hove VIII p. par.
Obyn Vanhove VIII p. par.
Obyn Van Hove X p. par.

3.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 5)

Gheraet Mantes (Montes) 7 X s. par.
Gheerraert Mante X s. par.
Gheerraert Mante X s. par.
Gheeraert Montes, fs Rogier, Desselgem ca 1570, landbouwer op het goed
van meester Pieter Cauweel sedert de
reductie der stadt Ijpe1~ x Boezinge ca
1589 Anne Le Febure, fa Pieter, ° Komen. 4 kinderen: 3 jongens en 1 dochter x Cornelis Moens (wonen in Brie?).
Een meid: Maeye Peneyt, fa Jan. Een
knecht: Carels Van Ackere, fa Jean.
Gheeraerd Monte en zijn huisvrouw, 2
kinderen en een meid.
Gheeraert Montens en Tanneken De
Febvre. Kinderen: Gheeraert, Jan en
Guillame. Meid: Barbel ....

N. BoussEMAERE. N ..
K. PAPIN. Status Animarum Boe::inge,
1610-1611, ed. VVF4

afdeling Westhoek,
1995.
5
w BEELE. A. PRENEEL, De imrnners 1·m1
Ieper-Amhacht a11110
1614, eigen beheer,
2008.
6 A. PRENEEL,
De imrnners 1w1 IeperAmbacht omstreeks
1615, eigen beheer,
2008.
7
In 1589 (J) kunnen
we twijfelen over een
'a" of een 'o'. maar
voor de andere jaren is
het duidelijk een 'o'.
Toch ben ik ervan
overtuigd dat Gheraert Mantes en Gheraert Montes dezelfde
personen zijn.

Andries Legran XL s. par.
Andries Legran XXX s. par.
Andries Legrandt XL s. par.
In Staden: Andries Le Grandt en Mariette Carton, zijn huisvrouw. Een
dochter Maye van 17 jaar.
In Staden: Andries Le Grandt en Mariette Carton, zijn huisvrouw. Een
dochter Maeije. (Niet zeker of Andries
Le Grandt te vereenzelvigen is met Andries Legran(dt) uit Boezinge.)

1614 (p. 27)
1615 (p. 46)

4.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

0

Anthuenis Van Heyxem X p. par.
Anthuenis Van Hyxhem VI p. par.
Anthuenis Van Hyxhem VIII p. par.
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1614 (p. 25)
1615 (p. 49)

5.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610
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1614 (p. 79)

1615 (p. 125)

6.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 3)

1614 (p. 24)
1615 (p. 44)

in Boezinge: Anthuenis Van Hixem,
zijn vrouw, 1 knecht en 1 meid.
in Boezinge: Anthuenis Van Hixem. 2
personen.
Wullem Gheeraert XX s. par.
Wullem Gheerraert III s. par. (doorstreept en vervangen door L s. par.)
Wullem Gheerraert IIII p. par.
In Langemark: Guillame Gheeraert, fs
Victors, 0 Langemark, landbouwer in
Langemark sedert ong. 7 jaar. Daarvoor landbouwer in Boezinge. Poorter
van Ieper. x Boezinge ca 1586, Jocijnken Busschaerts, fa Caerels. 5 kinderen
tussen 22 en 7 jaar. 2 knechten: Hans
(24 j.) van Bikschote en Cornelis Van
Beselare. 8
In Langemark: Guillame Gemert, zijn
huisvrouw, 3 kinderen en 3 dienstboden.
In Langemark: Willem Gheerardt,
Jooryne, zijn vrouw, 3 kinderen en 2
knechten.
Renaudt Hoble X s. par.
Renaudt Hobele X s. par.
Renaudt Hoble XV s. par.
Renaut Hobbele, fs Mahieu, 0 Mesen
ca 1554, landbouwer. Woont al 50 jaar
in Boezinge. Woont sedert ong. 1599
op het goed van jonker Nicolaas Immeloot en de erfgenamen van Franchois Tselle. x Boezinge ca 1578, Jaentgen Van(den) Fosse, fa François. 3
kinderen: 2 zonen en 1 dochter (33 j.).
Een zoon, Olivier x St.-Niklaas Ieper
16099, Perone Verbeke, fa Joris, ° Kernmei. Zij hebben een kind van 2 maanden en half. Wonen sedert Ste-Cathelyne daghe bij zijn ouders. 1 knecht:
Joes De Moen ( 19 j.), fs Pieter van Boezinge. 1 meid: Cathelyne Verbeke ( 18
j.), ° Kemmel, zuster van Perone.
Renout Hobbele, zijn huisvrouw, 1
meid.
Renaut Hobbele, zijn vrouw Janneken
Van Force en een dienstbode Janneken
Burvoet.

8

J. DECAESTECKER.
·De bevolking van
Langemark in het
begin van de l 7'k
eeuw. samenstelling en
herkomst'. in: Westhoek. genealogisch
jaarboek IV. Dikkebus
1987.p.78.
9
Dit huwelijk komt
niet voor bij F. BAuWEN. Hull'elijken der
Stad /epe1:

7.

1589 (J)
1589(K)
1590(K)

Jooris Coopman XL s. par.
Jooris Coopman IIII p. par.
Jooris Coopman IIII p. par.

8.

1589(J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 2)

Michiel Leynaert XX s. par.
Michiel Leinaert X. s. par.
Michiel Leynaert XXII s. par.
Michiel Lenaert. 0 Prémesques (Nord},
landbouwer op het goed van het kapittel van de St.-Maartenskathedraal van
Ieper. x Voormezele ca 1577, Cathelyne
Langheduls, fa Boudewijn, 0 Ieper,
vroedvrouw. 2 gehuwde zonen: één
woont in Ieper, de ander in Brielen. 1
knecht: Jacques Du Mo (17 j.), fs Denys, 0 Ennetières-en-Weppes (Nord).
Wonen nog op de hoeve: een arme
vrouw Peryne Bourgeoise, fa Anthuenis, 0 Brome bij Hesdin en haar kind.
Leven van aalmoezen.
Michiel Lenaert, zijn huisvrouw, 1
kind en 1 meid.
Catelyne Langhedul en Michiel Leynaert. 1 kind: Hansken en 1 dienstbode: Christynken.

1614 (p. 25)
1615 (p. 47)

9.

1589
1589
1590
1610

(J)
(K)
(K)
(p. 6)

1614 (p. 28)
1615 (p. 42)

10.

1589 (J)
1589 (K)
1611 (p. 50)

10

Ook wisselkind: een
kind dat voor een
andere verruild is,
meestal tijdelijk, bv.
om een beroep of een
taal te leren.

Pieter Despicht XX s. par.
Pieter Despicht XX s. par.
Pieter Despeicht XX s. par.
Pieter De Spighte, fs Pauwels, 0 St.Jan. x Naam? Uit dit huwelijk 2 dochters. De eerste x Guillame Van Vuerne,
de tweede x Pieter Everaert. Wonen allebei in Boezinge. xx Boezinge ca 1594,
Calleken Dammans, fa Willems, 0 Boezinge. 4 kinderen.
Pieter De Spicht, zijn huisvrouw, 1
kind en een wisse/inck. 10 1 knecht.
Pieter De Spicht en Catheline Van
Damme. Kinderen: Martine, Pieren en
Maeyken. 1 knecht.
Caerle Erckelbout X s. par.
Caerle Erkelbout VI p. par. (het bedrag
doorstreept)
Care! Erckelbout, + voor 1593, x Boudewyne Versechels, fa Jacob, 0 Voormezele, ca 1541 (70 jaar). 4 kinderen.
xx Noordschote ca 1593, Jan Robyn,
fs Jacques, 0 Noordschote ca 1571,
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landbouwer op het goed van de pastoor van St.-Nicolaas van Ieper. 1
kind: 27 jaar (sic). Knechten: Joos
(23 j.) van Elverdinge en Ghys Halewyn (14 j.) van Zuidschote. 1 meid:
Janneke Mans, fa Jan (20 j.) van Elverdinge.
11.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jan Berch XX s. par.
Jan Berch XX s. par.
Jan Berch XXII s. par.

12.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 15)

Fransoys Depuudt X s. par.
Fransoys Depuudt X s. par.
Fransoys Depuudt X. s. par.
Op de hoeve van Jacob Verfaille werkte de knecht Mahieu De Puyt, fs Francois, van Boezinge, 20 jaar oud.

13.

1589(1)
1589 (K)
1590 (K)
1616 (p. 25)

Phz1ips Den Troostere (doorstreept)
Phz1ips Den Trooster XI s. par.
Philips Dentroostere II s. par.
Philips den Troostere, fs Jacob, 0 Hollebeke, landbouwer op het goed van de
heer van Bavinkhove sedert ong. 1596.
Maar hij gaat verhuizen en Quinten
Flamen komt er wonen. x Hazebroeck
ca 1584, Proontgen H urthemels, fa
Pieter, 0 Hazebroeck. 8 kinderen: het
oudste 25 jaar.

14.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 7)

Mahieu Everaert XX s. par.
Mahieu Everaet XX s. par.
Mahieu Everaert XX s. par.
Mahieu Everaert (+), fs Pieter, x Boezinge, Maeiken Moliner, fa Eloi, 0 ca
1570, landbouwster. 3 kinderen: 2 gehuwde zonen die in Boezinge wonen:
Jan (zie p. 15) en Mahieu (zie p. 20). 1
dochter (17 j.)

15.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Ollevier Bonduweil VIII p. par.
Olevier Bondeweel VIII p. par. (doorstreept en vervangen door V p. par.)
Ollevier Bonduweil VIII p. par.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Omaer Moerman XII s. par.
Omaer Moerman XII s. par.
Omaer Moerman XII s. par.
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16.

1610 (p. 39)

1614 (p. 24)
1615 (p. 40)
11
Claude-François de
Cusance was in 1610
door zijn huwelijk met
Ernestine van Witthem heer van Boezinge geworden.
12 Dit huwelijk komt
niet voor bij F. BALWEN, Hu11·elijke11 der
stad lepe1: Vreemd is
wel dat ook in de
poorterie van leper
het huwelijk in
dezelfde parochie
wordt vermeld. Zie F.
BAUWEN. Poorters van
leper ( 13 mei 1573-24
januari 1597). p. 193:
0411111579. Moerman
Omer, zoon van Thomas, vreemde,
getrouwd tot Ieper
St.-Maertens met
Kues (sic) Lievine,
dochter van Sohier.
poorteres.
13 In 1614 woonde de
weduwe van Philips
Moerman in Boezinge
(p. 29). In 1615
woonde Casine Six.
weduwe Philips Moerman met haar dochter
Maeyken nog altijd in
Boezinge (p. 37).
14 F. BAUWEN, Poorters van leper ( 21 juni
1611-6oktober1622).
p. 106.
10.11.1614 Moerman
Omer, zoon van Thomas. weduwnaar,
poorter. getrouwd tot
Boezinge met Tavernier Christine, dochter
van .... weduwe van
Caes Antoine, poorteres.

17.

18.

1589
1589
1589
1611

(J)

(K)
(K)
(p. 44)

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1611 (p. 44)

1610 (p. 11)

19.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1611 (p. 51)

Omaer Moerman, fs Thomas, 0 Hersele ca 1554, landbouwer op het goed
van de heer van Boezinge sedert ong.
1606. 11 Hoofdman van de parochie. x
St.-Maartens Ieper 1579 12 , Lievine
Caes, fa Soyer. 4 kinderen: zoon ( 0 ca
1585) x Casyne Six, fa Jacob (wonen in
St.-Jacobs Ieper) 13 , 3 andere kinderen
nog thuis.
Omaer Moerman, weduwnaar, 1 kind
en 1 meid.
Omaer Moerman en Christine Taverniers. 14 (zie nr. 37). Kinderen: Lonis en
Antonine (kinderen uit haar eerste huwelijk).
Clement Patfoort IIII p. par.
Clemendt Patvoort 1111 p. par.
Clement Patfoort Vp. par.
Clement Patfoort ( + ). Zijn dochter
Calleken Patvoorts ( 0 Boezinge) x Pieter Maes, fs Jan, poorter van Ieper
(32 j.), 0 Elverdinge, woonden op hun
eigen goed. Landbouwer. Woonden na
hun huwelijk eerst in Elverdinge.
l kind: l jaar oud.
Eustacius De Louwage VI p. par.
Eustasius De Louwage VI p. par. (alles
doorstreept)
Eustacius Delouwage V p. par. (alles
doorstreept)
Eustaes Louage ( + voor 1610). Zijn
zoon Jan (ong. 30 j) woonde met zijn
vrouw Martyne Hosdeys in Boezinge.
Zijn dochter Jaquemyne, 0 Boezinge,
woonde met haar man Andries Pardoen in Boezinge.
Pieter Claris XX s. par.
Pieter Clarys L s. par.
Pieter Claris L s. par.
Pieter Clarisse, fs Pieter, 0 Quesnoy-sDeûle ca 1553, landbouwer, x Boezinge
ca 1603, Peryne Wints, fa Maeillaerts, 0
Zuidschote ca 1575. 4 kinderen tussen
7 jaar en 15 maanden. 1 knecht: Noë!
Serryn, f s Francois, 0 Boezinge ca
1599.
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20.

1615 (p. 39)

Pieter Clarisse en Perine Winters.
Kinderen: Fransse, Pieren, Hansken en
Tanneken. 1 meid: Marie ""

1589 (J)
1589 (K)
1590(K)
1611 (p.49)

Jan Decock XX s. par.
Jan Decock XX s. par.
Jan Decocq XXX s. par.
Jean de Cocke, fs Pieter, 0 Boezinge ca
1541, landbouwer op het goed van
meester Joos Le Roux, x Sint-Jacobs
Ieper ca 1585 15 , Madeleene Rommelare,
fa Pieter, ° Komen ca 1571 (40jaar)
(sic). Geen kinderen. 1 knecht: Hans
Cardoen, fs Marcx, 20 jaar van
Vlamertinge. l meid: Maeyken Caes,
fa Jan, 23 jaar van Reninge.
Jan De Cock, zijn huisvrouw, twee
knechten en één meid.
Jan De Cock en Madeleene
Rommelaers. Dienstboden: Pieter
Waeleroen, Gillis Caes, Maeye Van
Dale en Madeleene Vander Plaetse
(laatste naam doorstreept).
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1614 (p. 26)
1615(p.48)

21.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1611 (p.47)

1614 (p. 30)
1615 (p.47)

Christiaen Degrave XII s. par.
Cristiaen Degrave XX s. par.
Cristiaen Degrave XXX s. par.
Christiaen de Grave, fs Jan, 0 Boezinge
ca 1561, landbouwer op het goed van
Fransois Outers. Poorter van leper. x
Boezinge ca 1588 Jeane Bekaerts, fa
Jan, 0 Boezinge ca 1568. 6 kinderen
tussen 18 en 2 jaar.
Christiaen De Grave, zijn huisvrouw
en drie kinderen.
Janneken Becaerts en Christiaen De
Grave. Kinderen: Francynken, Jooryne
(doorstreept), Hansken en Christiaen.

22.

1589 (J)
1589(K)
1590(K)

Hector Lauwers XX s. par.
Hector Lauwers XX s. par.
Hector Lauwers XX s. par.

23.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Adriaen Gheeraert XII s. par.
Adriaen Geeraert XX s. par.
Adriaen Gheeraert XII s. par.
15 Het huwelijk komt
niet voor bij F. BAUWEN. H1111'€!ijke11 der
S1ad l!!/H.'1:

1611 (p.44)

1614 (p. 29)
1615 (p. 48)

Adriaen Gheeraert, fs Jacob, 0
Zuidschote ca 1565, landbouwer op
het goed van Guillaume de Wint.
Poorter van Ieper. x Boezinge ca 1585
Peryne Vereist, fa Jan, 0 Boezinge. 10
kinderen: het jongste is 3 jaar. 1 knecht:
Maryn de Roo (22 j.) van Zuidschote.
Adriaen Guerard, zijn vrouw, drie
kinderen en 1 knecht.
Adriaen Gheeraerd en Peryne Vereist.
Kinderen: Paeschyne, Perine,
Tanneken, Jaquemine, Copken en
Adriaenken. 1 knecht: Jan Van
Herweghe.

24.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Caerle Massen V p. par.
Caerle Massen VI p. par.
Caerle Massen VIII p. par.

25.

1589(J)

Pieter Kenguweil XII s. par.

26.

1589
1589
1590
1610

Pieter Desnick III p. par.
Pieter De Snick 1111 p. par.
Pieter De Snijck VI p. par.
Pieter de Snick, fs Pieter, 0 Boezinge,
landbouwer op het goed van meester
Francois vander Meersch. Altijd op
hetzelfde goed gewoond. x Naam?: geen
kinderen, xx Brielen ca 1604 Maeyken
Busschaerts, fa Jean, 0 Boezinge. Geen
kinderen. 2 knechten: Pieter Slembrouck,
fs Mares van Zuidschote en Jean de
Steckere, fs Maeillaerts van Bikschote.
2 meiden: Gheerardyne, de zuster van
Maeken Busschaerts en Cathelyne
Speerlakenen van Reninge. Er woonde
ook nog een klein meisje Jeantgen
Halewyns, fa Pieter, 0 Reninge.

27.

1589 (J)

Jooris Ann oot (doorstreept)

28.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jacob Melis III p. par.
Jacob Melis III p. par. (doorstreept)
Jacob Melis III s. par. (doorstreept en
vervangen door L s. par.)
Jacob Melis,+ voor 1605. x Mechelyne
Winters, fa Hendricus, 0 Boezinge. 4
kinderen, waarvan twee bij haar wonen (14 en 16 jaar). xx Boezinge ca

(J)
(K)
(K)
(p. 42)

1611 (p. 43)
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1605 Michiel Odent, fs Daniels, 0 Wijtschate ca 1561, landbouwer op het
goed van de heren van Sint-Martens.
Poorter van leper. (zie nr. 35). 1 kind:
ongeveer 4 jaar oud. 1 meid: Maeyken,
0
Neerwaasten.
29.

1589 (J)

Gillis Castelein VI p. par.

30.

1589 (J)
1589 (K)
1590(K)

Caerle Buen IIII p. par.
Caerle Buen IIII p. par.
Caerle Buen V p. VIII s. par.

31.

1589 (J)
1589 (K)

Caerle Brickaert III p. par.
Caerle Brycaert XL s. par. (doorstreept)

32.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1611 (p.46)

33.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610
(p. 139)

Pieter Vanden Camere 1111 p. par.
Pieter Vander Camere VI p. par.
Pieter Vanden Camere VI p. par.
Pieter Vercamere, fs Jans ( + voor 1597)
x Maeyken de Lannoy, fa Abrahams,
0
Brielen. 3 kinderen. xx Boezinge ca
1597 Pieter Traetsaert, fs Jeans, 0 Langemark. Geen kinderen. Hij heeft wel
vier kinderen uit een vorig huwelijk.
Pieter Traetsaert is landbouwer op zijn
eigen boerderij. Een meid: Jeanne
Remmery, fa Jacques, 0 Quesnoy-sDeûle.

34.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Mattheux De Comman XX s. par.
Mattheux De Comman XX s. par.
Mattheux De Comman XX s. par.

35.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Michiel Odent 1111 p. par.
Michiel Odent llI p. X s. par.
Michiel Odent Vp. par.
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Marrijn Outerloot X s. par.
Marrijn Outerloot XL s. par.
Marrijn Wouterloot III p. par.
Maryn Outerloot ( + ). Zijn dochter
Jaquemyne, 0 Boezinge ca 1578 x
Jacques Hobbele, fs Aernout, woont in
Boezinge.
(p 47) Zijn dochter Joryne, 0 Boezinge ca
1589 x Pierre Daele, fs Francois woont
eveneens in Boezinge.

1611 (p. 43)

1614 (p. 29)
1615 (p. 43)

Michiel Odent, fs Daniel, 0 Wijtschate
ca 1561, lantsman op het goed van de
heren van Sint-Maartens. Poorter van
Ieper. x naam? Twee kinderen. Eén (25
j.) woont nog bij hem x x Boezinge ca
1605 Mechelyne Winters, fa Hendricus, 0 Boezinge, weduwe van Jacob
Melis. Vier kinderen, waarvan twee
met haar wonen. (zie nr. 28). 1 kind uit
haar tweede huwelijk: ong. 4 jaar oud.
1 meid: Maeyken, 0 Neerwaasten.
Michiel Odent, zijn vrouw, 1 kind, 2
knechten en 1 meid.
Mechlyne Winters en Michiel Odent.
Kinderen: Gheleyn en Gillis. Knecht:
Jan De Schryvere Meid: Janneken,
Marije van Dickele (doorstreept). Koeknecht: Pieter Hasebrouck.

36.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jan Vanden Bussche X p. par.
Jan Vandebussche XII s. par.
Jan Vandenbussche XII s. par.

37.

1589 (J)
1589 {K)
1590 (K)
1610 (p. 8)

Anthuenis Caes X s. par.
Anthuenis Caes XX s. par.
Anthuenis Caes XX s. par.
Anthuenes Caes, fs Lieven, 0 Boezinge,
op het goed van meester Pieter Cauweel en Jean Reynier bij Mentens overdragh. Ontdraghen met allerhanden
arheyt ende it·erck, ooct te weten voor
jeghelick te gaen in Voyagen metsgaeders te tappen cleyn hie1: + voor 1614.
x Christyne Vos (weduwe van Jean
Vanden Berghe), vier kinderen, xx
Boezinge ca 1606 Christyne Taverniers,
fa Pieter, ° Caestre (Nord). Geen kinderen
De weduwe Anthuenis Caes met twee
kinderen.
Omaer Moerman en Christine Taverniers. (zie nr. 16). Kinderen: Lonis en
Antonine.

1614 (p. 29)
1615 (p. 40)

38.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jan De Veltere X s. par.
Jan Develtere X s. par.
Jan Develtere XVI s. par.
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1610 (p. 26)

1614 (p. 27)
56

1615(p.43)
39.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

40.

1589 (J)
1589 (K)

Jean de Veltere, fs Willem, 0 Boezinge,
houtlabeur ende lantsneryngbg. Woont
op het goed van grooten gasthuyse op
de merel t' Ypre sedert 1607. x Boezinge
ca 1586 Martyne Backers, fa Francois,
0
Boezinge. 3 kinderen tussen 20 en 15
jaar. Er woont bij het huisgezin nog
een meisje van ongeveer 18 jaar.
De weduwe van Jan De Veltere met
drie kinderen.
Martyne Backers, weduwe Jan De Veltere, met een kind: Janneken ...
Claes Van Roozebeke XX s. par.
Claeys Van Roosebecke XX s. par.
(doorstreept)
Claes Van Roozebeke (doorstreept)

1590 (K)

Jacob Gheerraert II p. par.
Jacob Gheeraert VIII p. par. (doorstreept)
Jacop Gheeraert Vp. par. (doorstreept
en vervangen door III p. par.)
Jacob Gheerraert III p. par.

41.

1589 (J)
1589 (K)
1590(K)

Fransoys Serrijn XII s. par.
Fransoys Serijen XII s. par.
Fransoys Scherryn XX s. par.

42.

1589 (J)

Mael Daete X s. par.
Maillaert Date (doorstreept)
Mael Daten XX s. par.
Maillaert Daeten XX s. par. (doorstreept)
Maillaert Daeten XX s. par.

1589 (K)
1590 (K)
43.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jacob Depuut XX s. par.
Jacob Depuudt XX s. par. (doorstreept)
Jacop Depuudt II s. par.
Jacop Puudt XXIII! s. par. (In de marge: XXX s. par.)

44.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Anthuenis Lefevere X s. par.
Anthuenis Lefevere X s. par.
Anthuenis Lefevere X s. par.

45.

1589 (J)
1589 (K)
1590(K)

Jooris Pauwels XX s. par.
Jooris Pauwels (doorstreept)
Jooris Pauwels II s. par.

46.

1589 (J)
1589 (K)

1590 (K)
1610 (p. 29)

Claes De Maets XX s. par.
Clays Demats (doorstreept)
Claeys De Maedts X s. par. (doorstreept)
Claes De Maedts XX s. par.
Jaquemyne de Maets, fa Claeys, 0 Boezinge, x Boezinge ca 1595 Jean Acket,
fs Jean, 0 Boezinge. Wonen op het goed
van Joos Schaetsaert.

47.

1589 (J)
1589 (K)

Jooris Pauwels, fs Jacobs X s. par.
Jooris Pauwels, fs Jacops (doorstreept)

48.

1589 (J)
1589 (K)

de wedult'e Paul\'e/s_Baert 111 p. par.
de wedu1l'e Pauwels Baert III p. par.
(doorstreept)

49.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jooris Caura X s. par.
Joos Caura XX s. par.
Joos Caura XX s. par.

50.

1589 (J)
1589 (K)

Jan Duuck X s. par.
Jan Duuck XX s. par.

51.

1589 (J)
1589 (K)

Marriesse Levein XX s. par.
Marelle Lyevin XXX s. par. (doorstreept)

52.

1589 (J)
1589 (K)

Jan Van Elslande XXX s. par.
Jan Van Elstlande X s. par. (doorstreept)
Jan Van Elslande X s. par.

1590(K)
53.

1589(1)
1589(K)
1590 (K)

54.

1589 (J)
1589 (K)
1590(K)
1610 (p. 23)

Jan
Jan
Jan
Jan

Claes XXX s. par.
Clays XL s. par.
Claeys XL s. par. (doorstreept)
Claes XX s. par.

Jan Vereist XX s. par.
Jan Vereist XX s. par. (doorstreept)
Jan Vander Elst XIIII s. par.
Cathelyne Tuerloot, fa Pieter, 0 Ledegem, weduwe van Jean Vereist. Landbouwster op het goed van de weduwe
Pieter Jean Cabeliau. Sedert ongeveer
1596. Twee dochters tussen 20 en 14
jaar. Woont bij hen in: Gillis Kalewaert, 0 Neerwaasten, dekker.
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1615 (p. 37)

Catheline Tuerloots, weduwe van Adriaen (sic) Vereist en haar dochter Catheline.

55.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Jan Pille XX s. par.
Jan Pille XL s. par.
Jan Pille, <liet Vooghele VI s. par. (in de
marge: XXX s. par.)

56.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 40)

Jooris De Smicht X s. par.
Jooris De Smicht X s. par.
Jooris De Smicht XIIII s. par.
Joris de Smight, fs Fransse, 0 Staden ca
1570. Landbouwer en houtzager op
het goed van Jacques Denys. Woont
sedert ongeveer 1589 in Boezinge. x
Naam?, 0 Staden. 5 kinderen tussen 36
(sic) en 16 jaar. Woont bij hen nog een
glzeproefde maeght Joryne Vertains, 0
Komen, schamel wyj; ong. 36 jaar en
zij heeft drie bastaarden.
Joris De Smit (sic), zijn huisvrouw en
drie kinderen.
Jooris De Smicht en Janne ken .... Hebben 1 kind: Hansken. 1 dienstbode:
Maiken.
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1614 (p. 24)
1615 (p. 45)

57.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Claes Van Elslande X s. par.
Claeys Van Elstlande XX s. par.
Claes Van Elstlande X s. par.

58.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 35)

Jan Melis III p. par.
Jan Melis III p. par.
Jan Melis III p. par.
Jan Melis, fs Rombouts, 0 Boezinge.
Aman van Boezinge. Woont in de herberg St.-Joris, eigendom van Aernout
vanden Broucke, sedert ong. 1601. x
Brugge ca 1584 Jeantgen Verbeke, fa
Pieter, 0 Wijtschate. Hadden samen negen kinderen, waarvan nog twee in Ieven: een dochter van 23 jaar en een
zoon van 13 jaar.
Jan Melis, zijn vrouw en één kind.
Jan Melis, zijn vrouw Jeane Verbeke en
een kind: Anthuenis.

1614 (p. 29)
1615 (p. 41)
59.

1589 (J)

Anthuenis Vandermeersch XX s. par.

60.

1589 (J)

Jan Vandenbroucke X s. par.

1589 (K)

1590 (K)

Jan Vande Broucke III p. L s. par.
Jan Vandenbroucke 1111 p. par. (doorstreept)
Jan Vandenbroucke III p. par. (in de
marge: XL s. par.)

61.

1589 (J)

Gillis Verquerre II s. par.

62.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Pieter Van Y zackere XII s. par.
Pieter Van Y sackere XII s. par.
Pieter Van Yzackere XII s. par.

1589 (J)
1589 (K)

Pieter Moenen XII s. par.
Pieter Demoen XII s. par. (doorstreept)
Pieter Demoen XII s. par.
Pieter de Moen, fs Joos, 0 Voormezele.
Woont in zijn eigen huis. Woont In
Boezinge sedert ong. 1589. Wagenmaker. x Naam? Drie kinderen (oudste
22 j.) xx Paesschyne Lams, fa Christiaens, 0 St.-Niklaas buiten Ieper. 3 kinderen tussen 9 jaar en 30 maanden.
Pieter De Moen, zijn huisvrouw en vier
kinderen.
Passchynken Lammes en Pieter De
Moen. Kinderen: Maerten, Jaques,
Janneken en Mayken.

63.

1590 (K)
1610 (p. 38)

1614 (p. 27)
1615 (p. 46)

64.

1589 (J)
1589 (K)

1590 (K)
1610(p.20)

1614 (p. 29)
1615 (p. 48)

Adriaen Van Herweghe XX s. par.
Adriaen Van Herweghe XI s. par.
(doorstreept)
Adriaen Van Herwege XX s. par.
(doorstreept)
Adriaen Van Herweghe X s. par.
Adriaen Van Herweghe, 0 in het land
van Aalst. Landbouwer op het goed
van de kanunniken van St.-Maartens
Ieper. Is ook koster. x Boezinge ca 1589
Christyne Bouvry, fa Claeijs. 3 kinderen tussen 20 en 14 jaar.
Adriaen Van Herweghe, zijn huisvrouw
en één dochter.
Adriaen Van Helweghe (sic) en Christine Bourry.

65.

1589 {J)

Jan Ghaele ... (0) III p. par.

66.

1589 (J)

Joos Gardinoo (0) III p. par.
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67.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1614 (p. 33)

1615 (p. 51)

Marten Bonduweil (0) X s. par.
Maerten Bondeweel XL s. par.
Maerten Bondele (0) X s. par.
In Brielen: Martin Bondeweel en Maykin De Deckere. Kinderen: Pieter en
Willemyne.
In Brielen Maertin Bonduweel, zijn
vrouw Maykin, een zoon Pieter en een
meid. (Niet zeker of deze Maarten dezelfde is als die in Boezinge!)
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68.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

69.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610

1614
1615

70

Jan Passchezone (0) llI p. par.
Jan Paesschesone VI p. par. (doorstreept)
Jan Paesschezone (0) Vp. par. (doorstreept)

Passchier Van Damme (0) XX s. par.
Passchier Van Damme 1111 p. par.
Passchier Van Damme (0) IIII p. par.
In Zillebeke. Paesschier Van Damme,
fs Maeillaerts van Komen. Woont op
het goed van jonkheer Jan van Dixmude uit Ieper. x Boezinge ca 1587
Paulyne Mueleberts, fa Jans van Langemark. 1 kind. Wonen ongeveer 13
jaar in Zillebeke. 16
Paesschier Van Damme, zijn huis(p. 155) vrouw. Eén knecht en één meid.
Passchier Van Damme (5 personen).
(p. 230)

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 16)

De weduwe Jan Heyte (0) lII p. par.
De weduwe Jan Heide VI P. par. (doorstreept en vervangen door 1111 p. par.)
De weduwe Jan Heyte (0) VI p. par.
Maeijken Ryckemans, fa Jean. Landbouwster op haar eigen goed. x Jean
Behaeghele. Een zoon en een dochter. 17
xx Boezinge ca 1587 Jean Heijte. 1
knecht: Hans Van Elslande, 0 Boezinge
ca 1590. 1 meid: Claere Vanden Popelier, fa Matheeux, 0 Sint-Jan.

71.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Pieter Dewitte (0) X p. par.
Pieter De Witte VIII p. par.
Pieter De Wijtte (0) X p. par.

72.

1589 (J)

Adriaen Wulfverick (0) X s. par.

16 A. PRE'.'IEEL. "Het
status animarum van
Zillebeke anno 1610".
in: Wesrlzoek. jg. 25.
2009 nr. 1-2. p. 91-92.
17
De dochter x Nicolas Van Fockenberghe,
fs Jeans. Wonen bij
haar moeder.

1589(K)

Adriaen Wulfverick X s. par. (doorstreept)

73.

1589 (J)
1589 (K)
1590(K)
1610 (p. 13)

Pieter Brickaert (0) XX s. par.
Pieter Bryckaert X s. par.
Pieter Brickaert (0) X s. par.
Jean Bricaerd, fs Pieters, 0 Boezinge. x
Boezinge 1608 Martijne De Groote.
Eén kind van 2 maanden oud.

74.

1589 (J)

De wedult'e Mahieu Questier (0) XXX
s. par.
De wedult'e Mahieu Questier II s. par.
(doorstreept)
De weduire Mahieu Cestier (0) II s.
par.

1589 (K)
1590 (K)

75.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

76.

1589 (J)
1589(K)
1590(K)

Jan Omaere (0) XX s. par.
Jan Omaere XXX s. par. (doorstreept)
De wedull'e Jan Omaere (0) XXX s.
par. (doorstreept en vervangen door X
p. par.)
De weduire Gelein Butseraen (0) XX
s. par.
De weduH'e Geleyn Butseraen XX s.
par. (doorstreept)
De weduire Ghelein Budtseraen
ende Anthuenis Lauwers X s. par. (zie
ook nr. 95)

77.

1589 (J)
1590 (K)

Jan De Vrouwe (0) XX s. par.
Jan De Vrouwe (0) XL s. par.

78.

1589 (J)
1589(K)
1590(K)

Henderick_De Winctere (0) X s. par.
Hendryck De Wyntere XX s. par.
Henderick De Wynctere (0) XX s.
par.
Heynderick de Winter, fs Hendricus, 0
Brielen, woont al 59 jaar in Boezinge
(sedert ong. 1551), woont op het land
van de kerk van Boezinge, landbouwer.
(broer van nr. 81) x Joosyne Jacobs, fa
Boudewyn, 0 Boezinge. 4 kinderen.
Drie wonen in Boezinge, één in Waasten. 1 meid: Jeane, een Waalse.
Heindric De Wintere en zijn huisvrouw.

1610 (p. 30)

1614 (p. 28)
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1615 (p. 40)

Heindric De Wintere en Josine, zijn
vrouw. (in de marge: arme)

79.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Fransoys Van Daele (0) XXX s. par.
Fransoys Van Daele (doorstreept)
Fransw Van Dale (0) XX s. par.

80.

1589 (J)
1589 (K)
1590 (K)

Maillaert Hebben (0) XX s. par.
Maillaert Hebbe XXXX s. par.
Maillaert Hebben (0) XL s. par.

81.

1589 (J)
1589 (K)

Jan De Winctere (0) X s. par.
Jan De Winter XX s. par.
Jan De Wyntere XII s. par. (doorstreept)
Jan De Wynctere XX s. par.
Jan de Wynctere (0) XX s. par. (doorstreept)
Jan de Wintere, fs Henricus, 0 Boezinge, woont sedert ong. 1604 in de herberg, eigendom van de erfgenamen van
Carels Hughe. Verdient zijn boterham
met biertappen ende logement te verleenen, metschaders by den arbeyt in daghIJUeren. (broer van nr. 78.) x St.-Maartens leper ca 1587 18 Betken van
Damme, fa Joos. 4 kinderen tussen 19
en 3 jaar.
Jan De Winter, zijn huisvrouw, twee
kinderen.
Ysabeau Van Damme en Jan De Wyntere. Kinderen: Jan, Pieren, Charles en
Mayken.

62

1590 (K)

1610 (p. 28)

1614 (p. 28)
1615 (p. 46)

82.

1589(K)
1590 (K)
1614 (p. 91)
1615

Roetgier Leroy XX s. par.
Rougier Leroy XX s. par.
In Langemark: Rougier Le Roy, zijn
vrouw en dochter.
In Langemark: Rogier Le Roy, zijn
(p. 116) huisvrouw Jehenne Lenard. (Niet zeker of deze Rogier dezelfde is als deze
van Boezinge!)

83.

1589(K)
1590 (K)

Nicolaes Flamen X s. par.
Niclaes Flamen XII s. par.

84.

1589 (K)
1590 (K)

Pieter Bourry X s. par.
Pieter Boury VIII s. par.

1589 (K)

Jooris Pauwels, fs Rogier X s. par.

85.

18
Huwelijk niet
gevonden bij F. BAUWEN, H1111dijken der

stad /epei:

1590(K)

Jooris Pauwels, fs Rougiers XXX s.
par. (in de marge: X p. par.)

86.

1589 (K)

Nycolais ende Pieter Vanthuine (doorstreept)

87.

1589 (K)

1590 (K)

Pauwels De Louage X s. par.
Pauwels De Louwage X s. par. (doorstreept)
Pauwels Louwaege (0) X. s. par.

88.

1589 (K)

Jacop N?

89.

1589 (K)

Gillis Huughe IIII p. par.
Gillis Huughe 1111 p. par.
Gillis Huughe III p. par.

1590 (K)
90.

1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 3)

1614 (p. 30)
1615 (p. 47)

91

1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 27)

92.

1589 (K)
1590 (K)

93.

1589 (K)
1610 (p. 27)

Maerten De Clercq XX s. par.
Maerten De Clerck XX s. par.
Marten De Clerck, fs Pieters, ° Komen
ca 1558, landbouwer sedert ong. 1593
op het goed van de weduwe Keingnaert. x Isabeau Couvreur, ° Komen. 9
kinderen: 5 jongens en 4 meisjes. De
oudste is ongeveer 22 jaar.
Maerten De Clerck, zijn huisvrouw,
één meid.
Mayken De Grave ende Maerten De
Clercq (lsabeau Couvreur overleden
tussen 1610 en 1614?). 1 meid: Mayken
De Clercq.
Jan Hokelaere X s. par.
Jan Gokelaere X s. par. (doorstreept)
Jan Ghokelaer X s. par.
Maeyken, de huisvrouw van Jan Gokelaere was vroedvrouw in Boezinge,
maar nu wonen zij in Bikschote.
Michiel Halewyn XX s. par.
Michiel Halewyn XX s. par.
Michiel Hallewyn XII s. par.
Anthuenis Holvoet III p. par.
Antheunes Holvoet, fs Seghers, 0 Boezinge, landbouwer en t'arheyden In
daghuren op het goed van de weduwe
van greffier Bommare. x Elverdinge ca
1590 Cathelyne Vermeersone, fa Jeans,
0
Elverdinge. 6 kinderen tussen 19 jaar
en 21 maanden.
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1614 (p. 28)
1615(p.45)

94.

1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 36)

64

1615(p.42)

95.

1589(K)

1590 (K)
1610 (p. 52)

96.

1589 (K)
1590 (K)
1611 (p. 45)

Anthuenis Holvoet, zijn huisvrouw en
twee kinderen.
Anthuenis Hollevoet en Catelyne Van
Eensone. Kinderen: Mayken, Hansken
en Willemynken.
Mahieu Ameloot XX s. par.
Mahieu Ammeloot X s. par. (in de
marge: Vs. par.)
Mahieu Ammeloot, fs Pieters, 0 Boezinge, landbouwer op zijn eigen goed
ende den selve Mahieu oock met meesterye aen menschen ende beesten. Te
noteren dat den voornoemde Mahieu
hem schynt te moeyen met tooverye te
beteren by extraordinaire remedien. x
Boezinge ca 1588 Cathelyne, fa Willem
Baerts. Geen kinderen. Houden om
Gods wille de dochter van Peryne Verstrate en Guillaume Naschaert, 4 jaar
oud.
Mahieu Ammeloot, zijn vrouw en één
kind.
Anthuenis Lauwers L s. par.
Anthuenis Lauwers(?) X s. par. (doorstreept)
Anthuenis Lauwers XX s. par.
Peryne Dryver, getrouwd met Jan de
Rycke, molenaar en wonend op het
goed van de heer van Boezinge, heeft
een kind voor haar huwelijk met Antheunis Lauwers. (zie ook nr. 76)
Jan Ekelbeke II s. par.
Jan Ekelbeke II s. par. (doorstreept)
Jan Heckelsbeke II s. par.
Jan Hekelsbeke, fs Jans (= de belastingbetaler van 1589 en 1590), 0 Boezinge ca 1580, woont op het goed van
Pieter Traetsaert. x Boezinge 1603 Cathe!. .. de Puyt, fa Andries van Dikkebus. 4 kinderen tussen 8 jaar en 5 of 6
maanden.

97.

1589 (K)
1590 (K)

Jooris Lauwers X s. par.
Jooris Lauwers III p. par.

98.

1589 (K)

Inghel Pauwels X s. par.
Inghels Pauwels X s. par. (doorstreept)

99.

1590 (K)

Ynghele Pauwels X s. par.

1589 (K)

Fransoys Devos XXX s. par. (doorstreept)
Fransoys Devos X s. par.
De weduwe van Fransois De Vos met
één kind.

1590 (K)
1614 (p. 31)

100. 1589 (K)
1590 (K)

Joos Jacob (doorstreept)
Joos Jacob XX s. par.
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101.

1589 (K)

1590 (K)
102.

1589 (K)
1590(K)

103. 1589 (K)

1590 (K)
1611 (p.47)

Hendryck Coopman X s. par. (doorstreept)
Hem/riek Coopman XX s. par.
Hende1yck Coopman X s. par.
Jan Everaert 1111 p. par. (doorstreept)
Jan Everaert XX s. par.
Jan Everaert (0) 19 X s. par. (in de marge XX s. par.)
Pieter Scherrier X s. par.
Pieter Scherrier X s. par. (doorstreept)
Pieter Scherrier VI s. par.
Pieter Scherrier, fs Joris, 0 Vlamertinge
ca 1561, gheneert hem met houtmaken.
Poorter van Ieper. x Boezinge ca 1597 20
Tonyne Brabants, fa Denys, Geluwe
ca 1651. 2 kinderen: het oudste 13, het
jongste 5 jaar. Woont bij hen: een Adriane, een weduwe, eene schamel vrau1re.
Pieter Scherrier en zijn vrouw.
Tonnyne Brabants en Pieter Scherrier.
1 kind: Grietgen ..
0

1614 (p. 30)
1615 (p. 47)

19

Er woonde in Boezinge in 1610 een Jan
Everaert. fs Mahieu.
Maar het kan onmogelijk dezelfde zijn als
de belastingbetaler.
(p. 15)
20 F. BAUWEN. Poorters van leper ( 13 mei
1573-24januari 1597).
p. 52. 06/08/ 1590:
Scherrier Pierre, zoon
van Jean (sic), poorter,
getrouwd tot Boezinge
met van Brabant
Antonine. dochter van
..... , poorteres.

104.

1589 (K)

1590 (K)
1610 (p. 31)

1614 (p. 26)

Maeryn Goderis X s. par.
Maeryn Goderis X s. par. (doorstreept)
Marryn Godderis VI s. par.
Marijn Godderis, fs Claeys, 0 Moorslede. Landbouwer op het goed van de
weduwe Cobbe sedert ongeveer 1595. x
ca 1589 Maeyken Cortes, 0 Langemark,
+ Boezinge 1610 (onlangs gestorven). 7
kinderen tussen 18 en 4 jaar.
Marijn Goderis, zijn huisvrouw en 5
kinderen.

1615 (p. 48)

Marijn Goderis en Maeyken Alards. 21
Kinderen: Maryn, Guilliame, Jan, Inghele en Perone.

105.

1589 (K)
1590 (K)

Andries Oullevier XX s. par.
Andries Oellevier XX s. par. (doorstreept)

106.

1589 (K)

Fransoys Mont XX s. par.
Fransois Mont XX s. par. (doorstreept)
Fransoys Mont XIIII s. par. (doorstreept en vervangen door XX s. par.)
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1590 (K)

107. 1589 (K)

Jan Vereist, fs Mael X s. par.

108. 1589 (K)
1590 (K)

Joos Myllecam III p. par.
Joos Millecamp (0) XXX s. par. (in de
marge: XX s. par.)

109. 1589 (K)

Jan De Deckere XXX s. par. (doorstreept)
Jan Den Deckere (0) VIIll s. par. (doorstreept)

1590 (K)

110. 1589 (K)
1590 (K)
111.

1589 (K)
1610 (p. 14)

1614 (p. 28)
1615 (p. 39)

112.

1589 (K)
1590 (K)
1610 (p. 36)

Joos Bondele X s. par.
Joos Bondele (0) X s. par.
Jan De Vroe (doorstreept)
Jan De Vroe XL s. par.
Jean De Vroe, fs Inghelrams, 0 Nipkerke
(Nieppe). Woont sedert ongeveer 1578
op het goed van de Begijnen van Ieper.
Landbouwer. x Boezinge ca 1594 Maeyken Duerwaerders, 0 Vlamertinge. 2 kinderen: een zoon van 15 en een dochter.
Hij had in 1610 een ghequetst been.
Jan De Vroe en zijn vrouw met één
kind.
Jan De Vroe en Maeijken, zijn huisvrouw. Eén kind: Maeijken.
Denys Van Elstlande XX s. par.
Denys Van Elslande X s. par.
Denis Van Elslande, fs Matheeus, 0
Wervik, landbouwer sedert ong. 1598
op het goed van wijlen meester Francois dHane. x Boezinge ca 1592 Jeanne
Spights, fa Pauwels van Vlamertinge.
2 kinderen: 17 en 16 jaar.

Maryn Goderis is
tussen 1610 en 1614
hertrouwd met Maeyken Alards. De kinderen komen
waarschijnlijk allemaal uit zijn eerste
huwelijk.

èl

1614 (p. 32)
1615 (p. 47)

Denis Van Elslande en zijn vrouw.
Denys Van Elslande en Janne Spicht
wonen in 't ovencot bij de familie Jan
Vienne-Catelyne Hosdé.

113. 1589 (K)
1610 {p. 24)

Matheeus Vandenberghe X s. par.
Matheeus vanden Berghe, fs Guillaumes, ° Kuurne, woont met zijn gezin in
de herberg De Crabbe, eigendom van
Denys van Woesten, bij de familie Jean
Sombar-Maeyken vande Woestyne.
Matheeus wordt onderhouden door de
dis van Boezinge. Hij is onbekwaam
om te werken. Hij woont al twintig jaar
in Boezinge. X Boezinge ca 159 5 Mayken Outters, fa Carels, 0 Westouter,
kleermaakster. 3 kinderen tussen 13 en
vier jaar.
De weduwe van Matheeus Vanden
berghe woont int ovencot bij de familie
Jan De La Rue.

1614 (p. 30)

114. 1589 (K)
1590 (K)

Raphael Bruneel XX s. par.
Raephael Bruneel (0) X s. par.

115. 1589 {K)
1590 (K)

Loy Deponcheel (?) XX s. par.
Lowys Du Ponseel met Yzenbaert Fockenberghe (0) XX s. par.

116. 1589 (K)
1590 (K)

Maillaert Van Meerie X s. par.
Maillaert Vermerre (0) X s. par.

117. 1589 (K)
1590 {K)

Jooris Vandenbusche X s. par.
Jooris Vandebussche (0) XX s. par.

118. 1589 (K)
1590 (K)

Jacop Chys( doorstreept)
Jacob Schys Vp. VIII s. par.

119. 1589 (K)

Jacob De ........ (doorstreept)

120. 1589 (K)

Salemon Maes X s. par.

121. 1589 (K)

Inghel Vercruuse X s. par.

122. 1590 (K)

Pauwels Vandenbussche IIII s. par.

123. 1590 (K)

Wullem Mille .... (doorstreept)

124. 1590 (K)

Jan De Snick X s. par.
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1590 (K)

Gillis Verbeke XII s. par. (doorstreept)

126. 1590(K)

Jan Vandenbroere d'oude (0) XL s.
par.

127.

Jaspaert Plockijn (0) 22 X s. par.
Jaspar Ploquin, fs Martens, 0 Mesen ca
1536, molenaar op de Cortewildemolen. Woont op het goed van de kerk
van Zuidschote. x Elverdinge ca 1581
Maeyken Maes, fa Roelants van Elverdinge. 2 kinderen: het oudste 22 jaar,
het jongste 17 jaar. 1 knecht: Jaspar
Vlaminck van Oostkerke. 20 jaar.
Jaspar Plockyn en zijn dochter.
Jaspar Plocquin woont bij zijn zoon
François en diens vrouw op de Kortewildemolen. Jaspar is weduwnaar en
zijn dochter Maeyken woont ook nog
bij hem. Zowel vader als zoon worden
als molenaar vermeld.

125.

1590 (K)
1611(p.48)

68

1614 (p. 26)
1615 (p. 42)

22

Jaspaert Plockijn
woonde volgens de
ommestelling in Oostovere. hoewcl de Kortewildemolen in
Zuidschote en zijn
woning in Westovere
(Boezinge) stonden.

Index op de familienamen
Acket
Alards
Arn(rn)eloot
An noot

27
104
94
27

Backers
Baert(s)
Becaerts
Behaeghele
Bekaerts
Berch
Bomma re
Bondele
Bondeweel
Bonduweil
Bourgeoise
Bour(r)y
Bouvry
Brabants
Bricaerd
Brickaert
Bruneel
Brycaert
Bryckaert
Bu(d)tseraen
Buen
Burvoet
Busschaerts

38
48, 94
21
70
21
11
93
67, 110
15, 67
15, 67
8
64, 84
64
103

Cabeliau
Caes
Card oen
Carton
Castelein
Caura
Cauweel
Ces tier
Chys
Clae(y)s
Claris(s)e
Clarys
Clays
Cobbe
Coopman
Cortes
Couvreur

54
16,20,37
20
1
29
49
3
74
118
53
19
19
53
104
7, 101
104
90

Daele

32

73

31, 73
114
31
73
76
30
6
5,26

Da(e)te(n)
Darnmans
De Clerck
De Clercq
Decock
de Cocke
De Comrnan
de Grave
De grave
De Groote
De Febvre
de Lannoy
De La Rue
De Lou(w)age
Delouwage
De Mae(d)ts
Demats
De Moen
Demoen
De(n) Deckere
Den Troostere
Dentroostere
Denys
Deponcheel
Depuu(d)t
De Puyt
de Roo
de Rycke
De Schryvere
De Smicht
De Smight
De Smit
De Snick
Desnick
De Snijck
Desp(e)icht
De Spicht
De Spighte
de Steckere
De Veltere
Develtere
De Vos
Devos
De Vroe
De Vrouwe
De WiUJtte
De Win(c)tere
De Wint

42
9
90
90
20
20
34
21, 90
21
73
3
33
113
18, 87
18
46
46
6,63
63
67, 109
13
13
56, 113
115
12,43
12, 96
23
95
35
56
56
56
26, 124
26
26
9
9
9
26
38
38
99
99
111
77

71
78, 81
23

69

70

de Winter(e)
Dewitte
De Wyn(c)tere
dhane
Dryver
Duerwaerders
DuMo
Du Ponseel
Duuck

78, 81
71
78, 81
112
95
111
8
115
50

Ekelbeke
Er(c)kelbout
Everaert
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10
9, 14, 102

Flamen
Fockenberghe

13,83
115

Gardinoo
Ghaele
Gheeraerd
G(h )eer( r )aert
Gheerardt
God(d)eris
Gokelaer(e)
Guerard

66
65
23
5,23,40
5
104
91
23

Ha( e )lewyn( s)
Hasebrouck
Hebbe(n)
He( c )kelsbeke
Heide
Heijte
Heyte
Hob(b)ele
Ho bie
Hokelaere
Hol(le )voet
Hosdé
Hosdeys
Hurthemels
Hu(u)ghe

10,26, 92
35
80
70
70
70
6, 32
6
91
93
112
18
13
81, 89

Immeloot

6

Jacob(s)

78, 100

Kalewaert
Keingnaert
Kenguweil

54
90
25
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Lam mens
Lams
Langhedul(s)
Lauwers
Lefevere
Legran(dt)
Le Grandt
Le(i)naert
Le Roux
Le Roy
Leroy
Levein
Leynaert
Lou(w)a(e)ge
Lyevin

63
63
8
22,95,97
44

Maes
Mans
Mantens
Mante(s)
Massen
Melis
Mille ...
Millecam
Moen en
Moens
Moerman
Moliner
Mont
Monte(s)
Muelebaerts
Myllecam

17, 120, 127
10
3
3
24
28, 35, 58
123
108
63
3
16, 37
14
106
3
69
108

Odent
Oellevier
Oma ere
Oullevier
Outerloot
Out(t)ers

28, 35
105
75
105
32
21, 113

Pa( e )sschesone
Pa( e )sschezone
Pardoen
Patfoort( s)
Patvoort
Pauwels

68
68
18
17
17
45, 47, 85,
98
3
55
127

Peneyt
Pille
Plockijn

8
20
82
82
51
8
18, 87
51

Plockyn
Plo(c)quin
Puudt
Questier

127
127
43
74

Remmery
Reynier
Robyn
Rommelaers
Rommelare
Ryckemans

33
37
10
20
20
70

Schaetsaert
Scherrier
Scherryn
Schys
Ser(r)ij(e)n
Serryn
Six
Slembrouck
Som bar
Speerlakenen
Spights

46
103
41
118
41
19
16
26
113
26
112

Taverniers
Traetsaert
Tselle
Tuerloot(s)

16, 37
33,96
6
54

Van Ackere
Van Da(e)le
Van Damme
Vanden Berghe
Vandenberghe
Vande Broucke
vanden Broucke
Vandenbroucke
Vandenbroere
Vande(n)bussche
Vanden Bussche
Vanden Camere
Van(den) Fosse
Vanden Popelier
Vander Camere
Vander Elst
Vander Meersch
Vandermeersch
Vander Plaetse
vande Woestyne
Van Dickele

3
20, 79
9,69, 81
37, 113
113
60
58
60
126
36,117,122
36
33
6
70
33
54
26
59
20
113
35

van Dixmude
Van Eensone
Van Els(t)lande
Van Force
Van Helweghe
Van Herweg(h)e
Van Heyxem
Van Hixem
Van Hove
Vanhove
Van Hyxhem
Van Meerie
Van Roosebeke
Van Roozebeke
Vanthuine
Van Vuerne
Van Y sackere
Van Yzackere
Verbeke
Vercamere
Vercruuse
Vereist
Verfaille
Vermeersone
Vermerre
Verquerre
Versechels
Verst ra te
Vertains
Vienne
Vlaminck
Vooghele
Vos
Waeleroen
Winters
Wints
Wouterloot
Wulfverick

69
93
52, 57, 70,
112
6
64
23,64
4
4
2
2
4
116
39
39
86
9
62
62
6, 58, 125
33
121
23,54, 107
12
93
116
61
10
94
56
112
127
55
37
20
19,28,35
19
32
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Le dénombrement de la
seigneurie de Strazeele 1618

MAX DESWARTE
73

lntroduction

Strazeele est un village situé à la croisée de la route Hazebroek-Belle et de la voie romaine Cassel-Steghers. Le document transcrit, issu de la série 002 1 des archives communales
de Cassel est un rapport et dénombrement non daté de la
seigneurie de Straceele établi au nom de Louys Boddens.
La seigneurie de Strazeele fut achetée en 1614 par Louis Boddens à Jean de Wignacourt, affirme VAN HovE dans son Essai
de statistiqueféodale2 sur la foi d'un rapport et dénombrement
non cité, Ie foncier était de quatre-vingt-dix-huit mesures.

J. GAILLIARD dans son ouvrage Bruges et Ie Franc au leur
magistrature et leur noblesse 3 fournit les éléments généalogiques suivants:

1
La série D D 1 rassem ble 78 pièces rapport et dénombrement
de 1397 à 1680; 002
49 pièces rapport et
dénombrement de
1681à1783 selon
l'inventaire établi par
M.J VERMAERE dans
son /11re11taire So111maire des Archires
cm11mu11ales de Cassel,
Lille. 1910.
2 Anna/es du Co111ill;
Flmnand de France.
1932.
3 Bruges, 1858, tome
troisième, p. 263.

(W. & J.

Strazeele entre 'Belle' et ·ttacsbrouck'
Thcatrum Orhis Terrarum. Amsterdam, 1635)

BLAEU.

Louis Boddens. né à Thielt en 1558 fut seigneur de Strazeele,
conseiller du roi et son receveur-général des aides en Flandre
en 1589; échevin du Franc de Bruges pour Ie quartier Nord
de 1599 à 1613, année ou il mourut Ie 29 avril, ayant épousé
en 1589 Anne Piermont, qui se remaria à Philippe Maes, président de la chambre des comptes à Lille. En 1614, date
d'acquisition selon VAN HovE, Louis est décédé ... Louis Boddens fut enseveli en l'église Saint-Donat, dans la chapelle qu'il
avait fait bàtir à ses frais et qui portait son nom.
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Son fils aîné Coenraed. né Ie 22 janvier 1594, seigneur de
Strazeele, fut échevin du même quartier du Franc de 1613 à
1639. année ou il mourut Ie 8 février. Son fils aîné. issu de sa
seconde femme, Catherine Anseau, native de Mons, est prénommé Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste Boddens, seigneur de Strazeele naquit en 1629
et mourut en 1673, ayant épousé sa tante Marguerite
Anseau.
Il eut comme fils aîné François-Joseph qui succéda comme
seigneur de Strazeele et qui mourut Ieler août 1696. Isabelle
Philipinne van Caloen épousa Ie 30 novembre 1681 FrançoisJoseph et trépassa en 1711. Elle était ensevelie avec son mari
à Strazeele <levant l'autel du choeur de l'église.
De cette union naquit Isabelle Claire Boddens, dame de Strazeele, la Haye qui maria en 1707 François-Balthazar van
Cal oen, né à Bruges Ie 18 mars 1681, décédé Ie 1er mars
1756.
De ce mariage naquit Marie-Jeanne van Caloen, dame de
Strazeele, Gravenswalle, née à Bruges Ie 16 décembre 1707 et
y décédée Ie 28 février 1780. Elle épousa Ie 19 mars 1738 JeanFrançois de Grass, seigneur de Bouchoute, Meldre, mort Ie
20 novembre 1782.
La série D D 1 des archives de Cas se! conserve un rapport et
dénombrement de la dite seigneurie de Strazeele daté du 20
août 1680, établi par Sigismond de Mayer, second époux de
Marguerite Ansseau, veuve de Jean-Baptiste Boddens cité
plus haut. Ce rapport confirme les éléments fournis par Gailliard:
... Dat ick Jo(nckhee)r Sigismundus de Mayer hebbende
vrauire Margarite Elisabeth Ansseau, douariere mn Jor JanBaptiste Boddens in syn leven heere van Stracheele, Soisiml
etca ende bydien hebbende de garde noble ende hailhoudenesse
van minde1jaerighe kynderen gheproceert by den se/ven /zeer
Boddens doe ende overgheve ... van eenen leen prochie ende
heerschappie J'an Stracheele ... groot infonsier hondert ses ghemeten lants ligghende al teender plaetse in de prochie by der

Haeghe van Arie maekende twee hof\·teden ofte pachtgoeden
zuut vande kercke gaende suutwaert totte beicque die scheet
Stracheele ende Noortberkyn, aboutteerende van oosten diversche erflanden, 't voornomde leen ende heerschappie van Stracheele vervallen op Jo ( nckhee) r Frans Joseph Boddens4 oudsten
soone van mynre behuewede kyndren naer de doodt ende overlyden van den voornomde Jo(nckhee)r Jan-Baptiste Boddens
synen heer vaeder ... desen xxn dach van ougst xvin tachtentich
toorconde.
Le registre répertorié 5 folio 232r des mêmes archives municipales de Cassel contient Ie rapport et dénombrement du quatre mars 1763, établi par Jean-François Grass, seigneur de
Bouchaute, Maldere, demeurant à Bruges, mary et bail de
Dame Marie Barbe van Caloen, fille de feu Sieur François
Balthazar ecuyer et de feu dame Isabelle Claire Boddens.
Le registre répertorié AA24 6 folio 9r contient Ie rapport et
dénombrement établi Ie 18 avril 1786 par Madame Charlotte
Thérèse Elisabeth née comtesse de Saint Genois, mère de
Mademoiselle Charlotte de Grass, sa fille aînée et héritière
féodale de feu Alphonse Pierre François de Grass de Funet,
écuyer et seigneur de Strazeele.
4

Le terrier conservé
aux archives communales de Strazeele,
daté de 1689 est établi
à la demande du
même Frans-Joseph:
Ten versoeck vanden
Edelen ende weerden
heere M'her Fransoys
Joseph Boddens, heere
van Straceele. Sovs1rnl,
Groeneirnl, la Ht;ye
etc ...
5
AA20: Registre de
vérification des Rapports et dénombrements de fiefs
(1755-1763).
6
AA24 : Registre de
vérification des Rapports et dénombrements de fiefs
(1785-1790).
7 Le copiste écrit
systématiq uement
Comtois en lieu et
place de Courtois.

s

FÈLIX-YICTOR GOET-

HALS, Dictionnaire
généalogique et héraldique desfámilles
noh/es du royawne de
Belgique, Bruxelles,
1848.

Datation du document

Comme susdit, Ie rapport transcrit n'est pas daté. Il ne s'agit
pas d'un document officie! mais d'une copie d'époque conservé au Landhuys de la chätellenie de Cassel.
Citée au folio 8V, Joncvrauwe Guileyne Courtois 7 weduwe van
irylent Jan Walis n'est pas une inconnue ...
Dame de Drincham, elle décède à Hazebrouck Ie 28 janvier
1625. Son époux, Jonckheer Jan Waels est seigneur de den
Haene en Hazebrouck et de Peenhove en Westouter. Il décède
Ie 18 décembre 1581 à Hazebrouck. Mynheere Guislain de
Portere est leur beau-fils, détenteur avec Guileyne Courtois
du fief nommé Gheraert Lomes wal/eken (folio fl 3r). Guislain
est l'époux de Anna Waels née Ie 2 septembre 1563: leur mariage a eu lieu Ie 16 août 159 5 à Belle.
Louis Boddens étant décédé en 1613, Ie document a été établi
entre 1595 et 1613.
L'arrière-fief appelé ammanie van Straceele (folio 1v) est
détenu par Mynheer Thomaes van Thienes qui est seigneur de
Rumbeke, Caester, Berthen etca et qui décède Ie 8 juin 1649,
enterré à Rumbeke. 8
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Le document

Le document comporte 27 pages, chaque page d'environs 25
lignes de texte. Le texte est transcript intégralement avec les
notes de marge. Les notes de bas de page réfèrent les rapports
de la seigneurie soit de 1763, soit de 1786 respectivement, tous
deux établis en français.
fl 1\
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Dit is trapport ende denombrement van leene dat ick Louys
BODDENS ende Raedt van haerlieden hoocheyde S(erenisim)
me ende haerlieder ontfangher generael vande ayden van
Vlaenderen doe ende overgheve Jo(nckhee)r Jacques Maupetyt stedehoudere van ende (sic) moghende m'heer Lamorael
de Hoorne Burchgrave van Veurne, hoochbailliu van(der)
Stede ende Casselrie van Cassele van mynen Leene ende heerschappie van Straceele twelck lek houdende ben in een vassaelrie van heerlichede hoocheyden Ertshertoghe van
Oostenryck 9 , hertoghe van Bourgoingnen van haerlieden
Souverainer Hove te Cassele inder manieren naer volghende
Eerst hebbe ick Jo(nckhee)r Frans Joseph BODDENS
voors(ey)t inde voors(eyd)e prochie van Straceele int fonsier
hondert en ses ghemeten landts al t'eender plecke by de Haghe
van Arie 10 , alzoo men gaet van Straceele zuydwaert van de
kercke van Straceele totter beicque daer Noorberquin ende
Straceele scheedende syn mette wal, grachten ende straeten
daerin begrepen maeckende twee pachten vande welcke
mynne voors(eyd)e heerlichede van Straceele zynde ghehouden de acht leenen hier naer volghende
fl 2r

Eerst Mheer Thomaes van THIENES Rudder, heere van
Heukelum 11 , heere van Caester etca houdt in leene ende manschap van myne voorn(omde) heerlichede, d'Ammanie van
Straceele waer af de Jurisdie haer bestreckt alzoo verre als
d'ammanie gaet in evene rente die ick heffe ende ontfangher
ben op Alderzielen <lach ende heeft ter eaus van zynen leene
de fourage ende Calaingie van (wyn) en biere diemen onder
zyne Jurisdictie vercoopen is noch behoort hem toe t 'derde
deel van de cleene thiende van Straceele alomme daer de
Groote thiende haer bestreckt ende vermach te schauwen met
mynne schepenen daertoe verleent onder syne voors(eyd)e
Jurisdictie behoudens dat hy syn kerckgheboden vermagh
ende noch zoo moet hy hebben ende ontfanghen uut myne
evene rente alle jaere een halve raziere evene als men die ontfanght ende es ter cause van dien ghehouden ende verobligiert
te doen ofte te doen <loene alle mynne kerckgheboden tallen
tyde dat van nood roert bovendien es den voorn(omd)e heere
van Caester ghehouden ende schuldich te bewaeren ofte doen

9

De regering rnn
hunne hoogheden
Albertus en Isahelle.
Aerdshertogrn l'Ul1
Ostenrrck, hertoghen
i·an Bourgoigne. Brabant etca en gra\'en \'l/11
Vlaendere.
10
Seigneurie dépourvue d'archives.
11
1763: Messire
Thomas de Thiennes.
seigneur d'Hal'elem,
Castre ...

bewaeren myn ghevanghen drie daeghen op zynen plicht tallen tyden als mensen hem leveren sa! midts dannof t'ontfaene
toordenaire ende ghecostumeerde Cypierghelt 12 , ende hout
dit zelve leen te vullen reliefve van thien pont par(isi)s ter
coope ende veranderyn(ghe) den thiensten p(enninc)k alzoo
dickwils alst ghebeuren zal.
De groote thiende van Steenwerck ghenaempt Pottelsberch
thiende die eertyden een leen alleen was ende nu by successive
van tyden verdeelt ofte vervallen ende ghespleten wesende
drie vorcken, 13 voor drie leenen, deen vorcke ghenaempt
fb 2'

Teetynghilde, de tweede ghenaempt de Poelghilde ende de
derde is ghenaempt den Boomgaerthouck ende inde vorcke
van Teetynghilde zyn ghelegen driehondert lants op de welcke
men gaert alle jaere hier voortyden de drie vorckenthiende
streckende de selve vande prochie van Belle totter Leye neffens t' kerckhof van Steenwerck tot Waterleets hofstede ten
Rooden huyze danof de naemen van proprietarissen hier naer
volghen:

12 Cepier: geölier,
gardien d\me prison
selon GoDEFROY, Dictionnaire de /'ancienne
langue fiw1çaise. Le
Glossarium de STALLAERT connaît le
terme : suppierscip,
Ambt van cipier of
gevangen bewaarder.
1763 : droit de geölier.
13
La dîme est divisée
en flamand en reken,
auquel correspond le
français fourche ou
carreau. 1763: fourque
de dîme.

Jo(ncvrauw)e Joanna BARAT filia meester Jan houdt in leene
van de voorn( om de) myne heerlichede van Straceele tderde
deurgaende vande thiende die haer bestreckt inde prochie van
Steenwerck zoo vooren ghezeyt is, t'zelve leen staende teenen
vuile reliefve van thien ponden paris ende ten vercoopen ende
ten coope ende veranderynghe den thienden penninck alzoo
dickwils alst ghevalt ende verclaert by haeren rapporte dat
wel verstaende dat Jo(ncvrauw)e Barbera Claeysine w( eduwe)
van wylent Mheer Chaerles RYEN haere Jo(ncvrauw)e moye
ofte actie hebbende respectivelijc ghebruyck moeten van twee
vierendeel van haer voors( eide) leen tot dat soe? dan of met
ghelden naer weerde van goede of met ander goederen gherecompenceert zal hebben volghende de partaige wylent
vrauwe Lievinne van STEENLANDT in haer leven vrauwe
van Wyssenkercke ende douagiere van Vinderhout ghedaen
tusschen haere hoirs ende dat oock vrauwe Marie BARAT
haere vrauw moere insghelickx ghebruycken haer leven lanck
ghedeurende van een ander vierendeel van t'zelve leen volghende de voors(eide) partaige danof zou haer trecht ghegeven
heeft omme te ghebruycken naer haer overlyden ende voorts
met alzulcke rechten, servituyten, vrydommen ende appartenancen als haer voorzaeten ghehouden hebben ende naer

rechte schuldich zyn van houden te commmen in hove verzocht zynde ende te doene naer hovelijke rechten.
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Jonckheere Guilliames van ZUYDTPEENE houdt in leene
vande zelve mynne heerlichede van Straceele wesende tzelve
zyn leen met het vierde competerende Lucas van HOORNE
maeckende tderde vande gheheele thiende inde prochie van
Steenwerck die volght lancxt de becque inde prochie van
Steenwerck teender plecke ghenaemt Boudyn Ales Mersch, 14
totter Leye ten Roodenhuuse staende tzelve ten verliefve van
thien ponden parisis en thienden penninck ten vercoope ten
coope ende veranderinghe soo dickwils alst ghevalt.
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Lucas van HOORNE houdt in leene t'vierde in een derde
vande groote thiende van Steenwerck ghenaempt Boomgaerthouck ofte ghilde ten Poele ofte Teetynckxhouck scheedende
de prochie van Belle ende Steenwerck lanckxt de beecque te
Jooris Baldens steenbrigge ten Adamme lanckxt de beecque
ter Leyerwaert ten Roodenhuuse ende staet ten vullen verliefve van Thien ponden parisis ter doot coope vercoope
belastyn(gen) ofte veranderyn(ge) den thienden penninck
alzoo dickwils alst ghevalt.
Mr Adriaen de SCRECQ es gherechtich by coope jeghens
Mheer Chaerles de HAURECQ Rudder heere van Rozilly,
Wallebeke etca wesende het twaelfste deel van de generale drie
vorcken thiende in Stenwerck ghehouden in leene van(der)
have van myne heerlichede van Straceele met trauwe ende
waerheydt ten vullen verliefve van thien ponden parisis ende
ten vercoope den thienden penninck alsoo dickwils alst ghebeurt.
Marge: nu Jo(nckhee)r Frans du BACQUELROOT 15

Jonckheere Frans del RYE by procuratie van Jo(ncvrauw)e
Margriete del RYE w(eduw)e van wylent Jo(nckhee)r Hermans Van STEEN LANDT als d'administratie hebbende vanden goede van Jo(nckhee)r Lowys van STEENLANDT fs
Jonckher Hermans houdt in leene tderde deurgaende vande
thiende zoo die wert ghegaert inde prochie van Steenwerck in
drie vorcken gheheeten Boomgaerthouck ofte Gildepoel ende
Teetinkhouck beghinnende op de becque teender plecke ghenaempt Boudens Aelst Pottelschen scheedende de prochie van
Belle ende Steenwerck ende alzoo volghende de zelve becque
binnen de prochie van Steenwerck te Jans Baeldens Steenbrugghe naer de Leye totten Rooden Huuze het zelve leen
staet ten doot coope ofte veranderynge teenen vullen verliefve
van thien ponden parisis ende den thienden penninck ten vercoopen zoo dickmael alst valt wert verstaen dat Jo(nckhee)r
Jaecques WENISSOONE, Jo(nckhee)r Jaecques de FANTA
CRUNES ende dhoirs van Jo(nckhee)r Gilles de VREMDE
moeten ghebruycken drie vyfste deelen vanden voors(eiden)

14
1763 : Le dit Sire
George Hiachinte de
Bruyne ecuyer. seigneur de Willekom etca
tient un jief de ma dite
cour feodale les trois
quari cf'un tiersfilisa/1/
arec Ie quart ci-dessus
appartenant aux héritiers de Luc i·cm
Hoorne Ie tier.1· de la
totalité de la sus-dite
dîme en la paroisse de
Steemrerck qui suit Ie
long du ruisseau dans
la paroisse c/'un lieu
nommé Bauduin Aels
Meerschjusque la Lys
à la Maison Rouge ""
l 5 1763 : Dame Anthonelle Albérique du
Bacquelroot tient en
jief la douxième part
de la sus-dite dîme à
elle succédé par la mort
du sieur François
Gabriel Bacquelroot.
escuyer, seigneur de
Lignières, son fi'ére.

leene zal ghecompenceert werden volghende de partaige
vande vrauwe Levyne van STEELANDT vrauwe van Wysselkercke douagiere van Vynderhoutte etca ghedaen tusschen
haere hoirs welcke voors(eide) leen hy houdende es met
alzulcke andere rechten vrydommen ende appartenancien,
statuten alst tzelve leen schuldich es met tra uwe ende protestacie naer hoverechten etca
Marge: nu Pieter PIEN woon( ende) tot Mechelen

Jo(ncvrauw)e de douagiere van HOUTTE houdt van de zelve
mynne heerlichede van Straceele een vry leen ende manschap
met Justitie viscontier acht ghemeten ende een vierendeel
landts streckende zuydt ende noordt van oosten Gontier de
ZITTERE, van westen de Hofstraete, 16 die treckt vanden
hove van Pradelles ten Droogenhoutte waert ende van noorden Cornelis van COSTENOBLE ende andere, van zuyden
Mahieu de HEEG HERS leen ende ter cause van haer viscontier leen ick haer schuldich ben
16
La rue s'appelle
aujourd'hui rue du
Four, oven en ftamand
(réinterprétation de
Hof ou Hovestraete ) !
17 1763: Le sieur
Henry de Ghyselbrecht, seigneur de
Meerschelst, Hallewaerde tient un fief
relevant de ma Cour
féodale de Strazeele
deux rangées de dime
avec les droits et franchises de la dime dite
en thiois Korte
Thiende. 1786: ce fief
est relevé par Messire
Charles Joseph de
Ghyselbregt, seigneur
d'Eck par succession
de Messire Charles
Hiachinte son père.
18 Terrier de 1689:
Den hecre van Straceele het Sovswalleken
1resende leei1 met den
gracht rontom mede.
oost d'heer M(ichie)l
C/eene11·e1-ck de troncken afgaende, suyt het
Trommelstratien. ll'l'St
ende noort de kvnderen
Gillis de Sitter ~Ie
troncken afgaende
groot met d'helfi 1•a11
de strate drie vierendeel 14 roeden. En
marge: pos Jean-Ph/e
de S1varte.

te verleenen mynne mannen ende schepenen van myne hove
ende heerlichede van Straceele omme Justitie tadministreren
behoorlick verzocht zynde staende tzelve leen ten vullen verliefve ende van thien ponden parisis ter <loot coop ofte veranderynghe ende den thienden penninck ten vercoope alst valt.
Jo(nckhee)r Gilles HAZEBAERT houdt in leene van mynne
voors(eide) heerlichede ende hove van Straceele twee recken
thienden metten rechten ende vrydommen vander thiende
gheseyt de Corte thiende ... naer de uytwysens van zynen
raporte liggende de zelve thiende inde prochie van Steenvoorde inden Eickebeekehouck haer jaerlickx lot ende jeghens
drie recken thienden toebehoorende het clooster vande Woestyne insghelijk jeghens twee recken thienden toebehoorende
d'abdie van Clemaresch staende tzelve leen ten vullen reliefve
van thien ponden parisis ter <loot coope ofte veranderynghe
ende ten vercoope den thienden penninck alzoo dickwils alst
ghebeurt.
Marge: Myn heere GHYSELBRECHT tot Cassel. 17

Van mynen voorn( om de) hove ende heerlichede van Straceele
hebbe ick Jo(nckhee)r Frans Joseph BODDENS voors(ei)t
een leen viscontier my toebehoorende ghehouden vanden zelven hove ende inde zelve prochie groot onder wal, grachten
een half ghemet ghenaempt het Soiswalleken 18 van welcke zyn
in erfve ghehouden ontrent de achtentzestich ghemeten en
half landt my gheldende jaerlickx van landtshout vier penne
par(is)s elck ghemet penninck rente van wekken leene viscon-
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tier zyn ghehouden drie achterleenen te weten Pieter Pinteftoer filius Frans houdt een leen viscontier gheleghen
fl' 4'
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in de voornomde prochie van Straceele twee ghemeten hofstede commende op de Steenstraete naer den uytwysen van
zynen raporte den selven Pieter noch in leene een ghemet ende
x roen comende oock op de voorseide Steenstraete hem ghesucedeert van synen broeder Jan PINTEFLOER staende
beede zyn leenen elck ten vullen verliefve van thien ponden
parisis ter <loot coope ofte veranderynghe ende ten vercoope
den thienden penninck alst ghevalt.
Marge: de twee ghemeten kynders Mre Jan CLEENEWERCK
te releveren ende oock tghemet 10 roen

Mahieu de SMIS fs Caerle houdt in leene vande voorn(omde)
myne heerlichede van Soiswalleken zes ghemeten en half ofte
daerontrendt landt ligghende in Straceele in twee p(ar)cheelen
an elckanderen streckende zuydt ende noordt van oosten es
ghelant tkyndt Jan de WYNTERE van westen Christiaen
RYCKEBUSCH van zuyden H van VLETEREN ende
Antheunes WECXSTEEN ende van noorden den Soiswal
staende tselve leen ten vullen verliefve van thien ponden parisis ter <loot coope ofte veranderynghe ende ten vercoope den
thienden penninck alst ghebeurt
Marge: erfve Mahieu de SMIS tot Vleteren 19

Welcke heerlichede van Soiswal vermach te stellen eenen bailliu omme Justitie tadministreren met mannen ende schepenen
van mynne heerlichede van Straceele van waer tzelve ghehouden is ten vullen verliefve naer Coustume.

Jo(nckhee)r Jaecques de TOLNAERE als procureur over
Jo(ncvrauw)e Jaecquemincken TACCOEN zyn schoonmoeder houdt een vry leen ende manschap groot vyf ghemeten en
half al teender plecke inde prochie van Hazebrouck abbouterende van zuyden ende van oosten op de Borre beicque van
noorden jeghens tleen ende heerlichede vande Vrauwe van
Waelscappel ende van westen jeghens tleen Jan MAHIEU
staende tselve leen vullen verliefve ter veranderinghe ende den
thienden penninck ten vercope also dickwils alst ghevalt.
Lauwick JACOB als bedienende man ghestapliceert by mynne
heeren en deken canonicken ende Capittele van onse lieve
vrauwe Cathedrale kercke te Boulloingnien 20 aldaer getranslateert van There( oua)ne houdt een leenrente van mynder

19
1763 : Jean Gantois
à cause de MarieClaire de Smis. sa
femme.
20 A présent Boulogne
sur mer (Pas-deCalais) ou Bonen.

heerlichede van Straceele es de zelve zessendertich razieren
terwe ende tweeendertich razieren havere die als nu tzydert de
destructie vande stadt Terwane gheredimeert es gheweest in
ghelde de zelve rente geassingneert op diversche landen volghende de reg(isterenr)en danof wesende in de prochie van
Rincq ende Glomingem 21 neffens Arien staende tzelve zyn
leen teenen vullen verliefve van thien ponden parisis telcker
doot van hemlieden bedienende man non confisqueerlick es
ten vercoopen de thienden penninck alzoo dickwils alst gheschieden sal.
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Frans QUATREEL houdt een vry leen ende manschap groot
drie ghemeten landt ofte daerontrendt ligghende inde prochie
van Straceele streckende zuyt ende noordt, van oosten de cure
van Straceele, van zuyden Jan SPILLIAERT, van westen
Lowys MAKEBLIET ende van noorden de straete die treckt
van Straceele kerckhove ten Haghedoorne waert, staende
tzelve ten verliefve vande meeste vraeme ter doot coope ofte
veranderinghe ende ten vercoope den thienden penninck alst
ghevalt.
Marge: nu proprietarissen Mattheus de MEY ende Jaecques
van POILLEN

Rincq et Glominghem sont deux
hameaux d'Aire-surla-Lys.
22 1763 : Le sieur
Louis André de Fancquette à cau.1·e de dame
Marie Joséphine Boddens, son épouse t ie/1/
enfief et hommage sis
mesures ou em·iron ta/1/
jardinage que terre à
laheur appelé
l'Hélios 1786 : Le
sieur Louis Fanquel/e
.fils du sieur Louis
André, chel'a/ier de
l'Orclre Militaire,
ancien capitaine au
régiment d'Harel'iert
par succession de dame
Marie-Joséphine Boddens sa mère, tien/ en
ftel et hommage six
mesures ou environ
parmi piiturage que
terre à lahour appelé
l'Elias . "
2
' Une rue Detlll'el
straete existe toujours
au village.
21

Cornelis LOMBAERT fs Joseph houdt een leen ende manschap groot ses ghemeten ofte daerontrendt ligghende inde
prochie van Straceele, streckende zuydt ende noordt, van oosten zyn zelfs leen van zuyden Jaecques WAELES ofte zyne
moedere, van westen Frans van OUDENDICKE ende van
noorden zyn selfs leene dit is ghenaemt den Elyaen 22 ten verliefve vande meeste vrame ter doot coope ofte veranderynghe
ende ten vercoope den thienden penninck alst ghebeurt.
Marge: dit ende t'naervolghende competeert Jan VERMEULEN

Den zelven Lombaert houdt noch een vry leen vande zelve
myne heerlichede groot twalf ghemeten tweeentzeventich roeden landts streckende oost ende west tusschen de straete ofte
dreve die compt vande Weddynghe ende loopt ter becque
waert zuydt ende noordt tusschen de leenen van de w(eduw)
e Jan WALES staende tzelve leen ten verliefve van thien ponden parisis telcken veranderynge ende ten vercoope de thienden penninck.
f' 6'

Jan DEUWEL2 3 fs D(ieri)c houdt een vry leen groot zeven
vierendeel ofte daerontrent strackende zuydt ende noort van

oosten Lovys MAKEBLIET, van zuyden de kinderen wylent
D(ieri)c den ROEL ende de w(eduw)e Claeyen WYCERYS
ende van noorden de straete die treckt ten Haghedoorne, staende tzelve leen ter meester vraeme ter doot coope ofte veranderynge ende ten vercoopen den thienden penninck.
Marge: Nu P(iete)r CREUX te doen releveren
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Mahieu TEERNYNCK fs Pieter houdt een vry leen ende
manschap vande voornomde) heerlichede gheleghen binnen
de prochie van Hazebrouck groot vyf ghemeten een vierendeel ofte daerontrent teender plecke streckende oost ende
west tusschen de landen van de aldynghen van wylent
Jo(nckhee)r Jan vander STOCK ende d' heerlichede van den
Hoflande ende den Loosewechjeghens d'heerlichede vanden
Yzack ofte Overbeke 24 metten oosthende den selve vander
STOCK staende tzelve leen ten vullen verliefve van thien
ponden par(isi)s ter doot coope ofte veranderinghe ende ten
vercoope den thienden penninck alst ghevalt.
Marge: D'heer BELS

Jan MAHIEU by coope jeghens Antheunis GOETGHELUCK houdt een leen ende manschap groot vyf vierendeel
landts ligghende binnen de voorn(omd)e prochie van Hazebrouck streckende zuydt.
11' 6'

ende noort van oosten tleen Jo(nckhee)r Jaecques de TOELENAER van zuyden ende van westen de heerlichede vanden
Hoflande ende van noorden d'heerlichede van de vrauwe van
Waelscappele staende tzelve leen ten vullen verliefve van thien
ponden parisis ter veranderinghe den thienden penninck ten
vercoope.
Frans QUESTROY houdt een vry leen ende manschap groot
vier ghemeten ofte daerontrent landts gheleghen binnen de
prochie van Straceele streckende suyt ende noordt van oosten
ende van suyden myn fonsier landen van westen tleen van
Gilles QUESTROY fs Gilles ende van noorden het haxken
ende tcuregoet van Straceele staende tzelve leen ten vullen
verliefve van thien ponden parisis ter doot coope ofte veranderinghe ende ten vercoope den thienden penninck alst ghevalt.
Marge: nu Mattheus de HONT filius P(iete )r woonachtich tot

Borre
Gilles QUESTROY houdt een vry leen jeghens tvoorgaende
streckende zuydt ende noordt van oosten Frans QUESTROY

è 4 La seigneurie
d'Isacq est inconnue
sous ce nom.

fs Mahieu van zuyden jeghens tWittebroot lant tzelve leen is
groot vier ghemeten lant ende staet ten verliefve van thien
ponden parisis ende ten vercoope den thienden penninck alst
ghebeurt.
Marge: Clays QUESTROY tot Eecke

Mahieu DEUWEL fs Dierick houdt een leen viscontier van
minder zelve heerlichede ende gheleghen binder zelve prochie
van Straceele betrocken by naerheyde groot drie ghemeten xx
roen ofte daerontrent streckende zuyt ende noort van oosten
Clays RUCKEBUSCH van zuyden de straete die treckt van
Straceele kerckhove ten Haghedoorne waert van westen ende
van noorden Jan DEUWELE ter cause van welcke vry leene
hy vermach te stellen eenen bailliu omme wel
f' 7r

t'administreren onder syn Jurisdictie met myne schepenen van
Straceele daer toe verleent ter cause van syn voorn( omde)
viscontier leen zyn ghehouden elfve vierendeel en half landts
hem gheldende by jaere elck ghemet vier pennin(ck) xj van
welcke Jan DEUWEL heft vyf vierendeel landts streckende
suydt ende noort van oosten ende van westen den voorn( omde)
Jan DE UWEL ende van noorden de voorn( om de) straete die
treckt ten Haeghedoorne waert
Marge: t' kyndt Jan DEUWEL

Item noch vyf vierendeel inden Vergier toebehoorende de
w(eduwe) ende aldynghen Clays WYSSERYS van westen
d'aeldinghen wylent Dierick DEUWELE ende van noorden
den voorn(omde) Jan DEUWEL.
Ende noch ander half vierendeel lants toebehoorende Jan
WILLEREN streckende zuydt ende noort van oosten den
zelve WILLEREN van zuyden de voorn( om de) straete van
westen de voorn(omde) aeldinghen van Dierick DEUWEL
ende van noorden Jan DEUWELE voors(ei)t staende
tvoorn(omde) leen ten vullen verliefve van thien ponden parisis ter <loot coope ofte veranderinghe ende ten vercoope den
thienden penninck alst ghevalt.
Jo(ncvrauw)e Cornelie van WAELSCAPPELE w(eduw)e
Mormentyn hout een vry leen ende manschap ghenaempt
tParadys groot acht ghemten lants teender plecke in Straceele
streckende suydt ende noort van oosten myn selfs landen van
zuyden ende van noorden den Jo(ncvrauw)e Ghyleyne COMTOIS w(eduw)e van Jan WALIS ende van westen de dreve
staende ten vullen verliefve van thien ponden parisis ter <loot
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coope ofte veranderynghe ende den thiensten penninck ten
vercoope alst ghevalt.
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Frans vander STEENE houdt een leen groot vyf ghemeten
landts gheleghen binnen dese prochie van Straceele vercreghen by coope jeghens Frans RYCKEWAERT aboutterende
van suyden op de beeque van westen Frans van OUDENDICKE ende van noorden Jo(ncvrauw)e Franchyne WAELIS
staende tselve leen ten vullen verliefve vanden meester vraeme
ter <loot coope ofte veranderynghe ende ten vercoope den
thiensten penninck.
Den voorn(omde) Frans vander STEENE hout een leen groot
een ghemet ende vyftych roeden lants wesende tvyfte van
t'voorgaende leen die hy vercreghen heeft by coope jeghens
Mahieu de CREUX ende zyne huusvrauwe strecken zuyt
ende noordt van oostenjeghens myn selfs landen van suyden
op de beicque van westen t'voorgaende ende van noorden
Jo(ncvrauw)e WAELIS staende tvoorn(omde) leen ten verliefve alsvooren vande beste vraeme van drie jaerschaeren ter
doot coope ofte veranderynghe ende ten vercoope den thiensten penninck alsoo dickwils alst ghevalt met trauwe ende
waerhede zonder te moghen tzelve leen in een bringhen met
tvoorgaende sonder myn consent ende agregatie.
Jo(ncvrauw)e Franchyne WALIS filia Jan houdt een leen van
mynne heerlichede van Straceele ende gheleghen binnen de
prochie een ghemet lants bunder streckende oost ende west
van oosten de kinderen wylent Joseph LOM BAERT van zuyden Frans vander STEENE van westen tleen Frans van
OUDENDYCKE ende van noorden den zelve LOM BAERT
staende tzelve leen ten vullen verliefve vande meeste vraeme
ter doot coope ofte veranderynghe ende ten vercoope den
thienden penninck alst ghevalt.
Marge: te vrs?aen P(iete)r PATTOEU dit competeert Jan
VERMEULEN

fD gr
Jo(ncvrauw)e Guileyne COMTOIS w(eduw)e van wylent Jan
WALIS hout een vry leen ende manschap van myne voors( eide)
heerlichede ende gheleghen binnen de voorn( omde) prochie
van Straceele groot eenentwintigh ghemeten drie vierendeel
lants ofte daerontrent al teender plecke van oosten jeghens
myn selfs landen zuydt ende noort tusschen de Haeghe van
Arie ende Paradys ende van westen de straete ofte dreve staende tvoorn(omde) leen ten vullen verliefve wan thien ponden
parisis ter <loot coope ofte veranderynghe ende ten vercoope

den thienden penninck alsoo dickwils alst ghevalt ende alle
servituten ende vrydommen naer hovelicke rechten zy my
schuldich es naer coustume inghelijk gheobserveeert.
Mahieu de SMIS fs Caerle houdt een leen groot xlviij roen
landts gheleghen in Straceele streckende zuydt ende noort van
oosten ende zuyden Jan BELS van westen de becque ende van
noorden de Hazebrouck straete staende zyn voors(eide) leen
ten verliefve vande meeste vrame ende ten vercoope den thiensten penninck.
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Marge: nu Colaert de HEEGHER

Jo(nckhee)r Anthoine de la HAYE hout een leen ende manschap groot twee ghemeten landts inde prochie van Straceele
streckende oost ende west, van oosten de Niepstraete van zuyden Pieter de ZITTERE van westen Jan de PORTERE in den
Schildere ende van noorden de w(eduw)e ende kinderen van
Hindrick van den BOOMGAERDE staende ten verliefve
vande meeste vrame ende ten vercoope den thienden penninck alst valt.
Marge: nu de w(eduw)e Jan-Baptiste van ACKERE

Pieter de ZUTTERE jeghens tvoorgaende hout een leen groot
twee ghemeten lants streckende oost ende west, van oosten
de Niepstraete, van zuyden Jaecques RUSPILLIE van westen
d aeldyngen van wylent vande GHEELE ende van noorden
Jo(nckhee)r Anthoine de la HAYE ende staet ten verliefve
alsvooren vander meester vrame ter <loot coope ofte verandeynghe den thiensten penninck ten vercoope.
Marge: P(iete)r ofte Jan CABILLAU te doen releveren

Jo(ncvrauw)e Guislene COMTOIS w(eduw)e van Jan WA LIS
hout een leen groot drie ghemeten landts gheleghen inde zelve
prochie van Straceele gheleghen tusschen haer selfs leenen
van zuyden ende noorden tusschen de leenen vande kinderen
wylent Joseph LOMBAERT staende ten dienste alsvooren
vande meester vrame ende thiensten penninck ten vercoope.
25

1763 : Pierre
Bo/luit, fils de Pierre a
unfielcontrnant un
cartier et dem)' éta/1/
jardinage sciti1é sous
cette paroisse en une
plus grande parie de
cinq mesures ou environ appelé Ie Bane ....

Marge: nu de kinderen DRINCHEAUDT ende staen schuldich drie verliefven

Mahieu de SMIS houdt een leen groot ander half vierendeel
in Straceele int thof ghenaempt de Baene 25 van westen oosten
ende zuyden syn selfs landen erfve met syn mede aeldyngen
ende van noorden de straete commende vande Steenstraete

naer Pradelles meulde ten verliefve alsvooren vande meeste
vrame ende ten vercoope den thienden penninck.
Marge: nu Mahieu MEAULX
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Mahieu de ZUTTERE fs Mahieu houdt een leenrente van de
zelve myne heerlichede van Straceele in de selve prochie van
twintich schelle par(is)s by jaere ende drie hoenders afghespleten van een deen thiendeken toebehoorende Jan WESTERLINCK in leene oock ghehouden van mynnen hove ende
heerlichede van Straceele de selve lee rente gheassigneert op
vier ghemeten hofstede daer Pieter de ZUTTERE presentelijk

woonachtig is erfachtich staende tzelve leen ten meester vrame
ende dienst alsvooren
Marge: nu Jaecques LESPILLIE by coope vande Cabillausen

Jan WESTERLINCK hout in leene van mynen voorn(omde)
heerlichede ende hove van Straceele de 2 deelen van een
thiende haer gaederende int Nieulant inde voorn(omde) prochie jeghens den abt ende convent van Hams die t'ander derder daer jeghens haelt op de oostzyde van de Haeghe van Arie
staende tzelve leen ten verliefve alsvooren vande meester
vrame ende ten vercoope den thienden penninck.
Marge: N(ot)a te doen dienen van Rapporte Cornelis de
VALCKENAERE
Nu Florens de VAMCKENAERE tot Steenv(oorde)

Mahieu MERVELLIE houdt een leen inde zelve prochie van
Straceele groot een half ghemet vlaemsch streckende zuydt
ende noort van oosten Joos BOONE van zuyden de becque
van westen syn selfs erfve ende van noorden de Hazebrouck
straete tselve leen ten verliefve vander meester vraeme ende
dne thiensten penninck ten vercoope alsoo zyn ouders ghedaen hebben.
Marge: dit competeet Mrs Jan CLEENWERCK

Lowys MAECKEBLYDE houdt een vry leen vande
voorn(omde) myne heerlichede groot twee ghemeten landts
ofte daerontrent inde zelve prochie gheleghen streckende
zuydt ende noordt van oosten zyn zelfs lant van zuyden
d'aeldynghen Clays WISSERIE in den Vergiere ende van
noorden de straete die treckt van Straceele plaetse ten Haghedoorne waert staende tzelve leen ten verliefve alsvooren

vande beste vrame ter <loot coope ofte veranderynghe ende
ten vercoope den thiensten penninck.
Marge: Lowys MAECKEBLYDE tot Poperyn(ghe) ghe-

bruyckt by Remy de CREUX
Noch heeft den voornom(de) MAECKEBLYDE een ander
leen daer jeghens oock groot twee ghemeten landts

streckende alsvooren metten noorteynde op de voors( eide)
straete, metten suydteynde den voorn(omde) Vergier ende van
westen tvoorgaende leen staende tzelve ten dienste alsvooren
ter meester vrame ende den thienden penninck ten vercoope
alsoo dickwils alst ghevalt.
Myne domeine is eertyden aen myne voorzaeten toeghecommen by abandonnem(en)t utter hofde ende successeurs van
Robert CAULIER een leen groot onder water ende gherslant
24 roeden landts ende is ghenaempt den Vivere ende staet ten
dienste alsvooren.
Hindrick COULTREIS hout een leen groot een vierendeel
landts in de prochie van Straceele streckt zuydt ende noordt
van oosten ende van zuyden zyn zelfe erfve van westen Mailliaert VERBLENS ende van noorden de straete die compt
van uytte Steenstraete ende leydt tot Pradelles muelde staende
tzelve leen ten dienste alsvooren.
De w(eduw)e ende kinderen van wylen Clays WYSSERYS
houdt een vry leen ende manschap vande zelfve myne heerlichede ende gheleghen binnen de zelve prochie ghenaemt den
Vergier 26 groot vyf vierendeel lants streckende zuydt ende
noort van oosten de zelfve weduwe ende kinderen van zuyden
Christiaen RYCKEBUSCH ende van noorden Lowys MAECKEBLYD E staende tzelve leen ten verliefve vande meeste
vrame ende ten vercoope thiensten penninck.
Aengaende tleen sprekende op Gilles WAELES es by de voorgaende heeren laeten verdonckeren mits tzelfve leen maer en
hout vyf ofte zes roeden landts
Marge: Nu dat dit es water
fl' 1or
26

1763 : Ie fief
s'appelle Ie Verger et
appartient au sieur de
Housta, conseiller au
présidial de Flandre à
Bailleul.

Jan du CASTEL fs Jans houdt een leen ende manschap groot
zeven ghemeten en half landts ende grachten walle ende hofstede gheleghen metten westeynde op den Nieuwen Dyck
metten oostzyde op de caulchie van Boezeghem ende van
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noorden de landen ende heerlichede van Mevr(auw)e
d'abdesse van Marquette staende tzelve leen teenen vullen
verliefve van thien ponden parisis ende ter <loot coope ofte
veranderynghe ende den thiensten penninck ten vercoope alst
ghebeurt.
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Frans MERCHIER houdt van voorn(omde) myne heerlichede van Straceele een leen groot twee ghemeten landts gheleghen by Arie streckende zuydt ende noordt, van oosten opt
straetken van Blyty van zuyden op de Leye ende van noorden
jeghens Mevr(auwe) van Marquette staende tzelve leen ten
vullen verliefve van thien ponden parisis ter <loot coope ofte
veranderynghe den thiensten penninck ten vercoopen alst
ghebeurt.
lek hebbe noch eertyden ghetrocken tmynder tafele ende
domenie een deen leenken eertyden gheabandonneert by de
sucesseurs van He van Bavieren groot elfve roeden lant luttel
min ofte meer streckende suydt ende noort metten noorteynde
jeghens een straetken van zuyden ende oosten jeghens tlant
Franchois NAEUFVILLE ende staet ter meester vraeme.
Marge: tonderzoucken wie dit toebehoort (sic)

Alle de voorn( omde) leenen zy my schuldich zulke diensten
ende servituten als hemlieden voorsaeten ende hemlieden rapporten ghewaghen zyn.

ft' 10'
Hier naer volghen de landen die ick Lowys BODO ENS noch
gheaugmenteert hebbe inde prochie ende myn Jurisdictie van
myn voorn(omde) heerlichede van Straceele by coope jegens
distincte persoonen.
Eerst my behoort toe een leen die ick ghecocht hebbe jeghens
Matthys PYNTEFLOER groot vyf ghemeten en half saeyland t ligghende inde voorn( om de) prochie van Straceele
aboutterende van zuyden de Niepe becque van westen Frans
vander STEENE van oosten ende noorden Jo(ncvrauw)e
Gueleine COMTOYS.
Item noch behoort my toe by coope jeghens Frans QUATREEL drie ghemeten een vierendeel meersch ende xliiij (44)
roen abbouterende van oosten Clays FAES ende P(iete)r
CO LLAERT ende tnaervolghende van westen Y saack SENESCHAL ende van noorden Frans COLPAERT die my te vooren was cappoen rente schuldich.
Item noch by coope jeghens den voorn(omde) Quatreel int
voorn(omde) redenaerschap van Gilles MEULDEMAN een

ghemet xxxx roen zaylandt aboutterende van oosten P(iete)r
van HOUTTE, van zuyden P(iete)r COLLAERT van westen
den voorn(omde) meersch ende van noorden d'hoirs ende
aldynghen van wylen D(ieri)c DEUWEL.
Item by coope jegens Jan OLLIVIER
f) 1ir

ende P(iete)r BERTHELOOT zes vierendeel v roen mersch
onder tvoors(eide) Redenaerschap streckende zuydt ende
noordt van oosten myn selfs landen van zuyden Boudewyn
van WATERLEET van westen Isaack SENESCHAL ende
oock van noorden.
Int zelve redenaerschap van Gilles MEULDEMAN es ghecommen ter domeine vande voorgaende heeren van Straceele
nu my toebehoorende drie ghemeten merschen inden voorgaende nomber van t'fonsier met begrepen streckende zuydt
ende noordt van oosten myn dreve van zuyden Jo(ncvrauw)e
... van westen ende noorden Boudewyn van WATERLEET.
Ende noch behoort my toe by coope jeghens den zelven Frans
QUATREEL de herberge ghenaempt de Croone met een ghemet ofte daerontrent lant gheleghen ter plaetse van Straceele
aboutterende van oosten de voorn( omd)e plaetse van zuyden
t'kerckhof van westen de Cure van Straceele ende van noorden Joos de HAEYERE.
Hier naer volghen de renten die ick jaerlickx heffende ben
binnen mynder heerlichede van Straceele voorseit.
Eerst zoo ben ick ofte mynen ontfangher uuter naeme van
myn gherechticht t'ontfanghen
f' 1)Y

alle jaere op Allezielen <lach oft sdaechs daer naer neghen en
dertich razieren havere ofte daerontrent de welcke rente haer
opheft alzoo ver Allezielen dienst gaet de welke rente diversche redenaers schuldich ende ghehouden zyn te bringhen en
leveren in de handen van mynen ontfanghere ten daghe voorseit.
Item zoo hebbe ick oock recht ende ben in possessive alle jaere
op Ste Nicolays <lach daer naer volghende ofte sdaeghs daernaer t'ontfanghen ofte doen ontfanghen zeven razieren evene
maeckende tzamen zes en veertich razieren waer af den pastor
van Straceele in coustume es te hebben een raziere tsiaers ende
dese landen die my de voorn( omde) even eren te schuldich zyn,
zyn my noch schuldich alle jaere ten daeghe als boven de
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somme van vyf pont neghenthien schelle parisis de welke
somme de redenaers inde naeme voors( ei)t ghehouden zyn
my te leveren metter evenerente boven verclaerst van welke
evenerente zyn zeker landen die de zelve schuldich waeren
hier vooren verclaerst te mynder domene ghecommen by
coope daeromme zoo es die evenerente by zulke ghemindert.
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Hier naer volghen de landen die my jaerlickx cappoen rente
schuldich zyn up den derthien avondt naer oude coustume
gheobserveert.
f' 12r

Eerst Caerle DEUWELE fs Dierick van een ghemet landt
streckende zuydt ende noort van oosten het Weddynstraetgen
van zuyden myn zelfs landen die ick vercreghen hebbe by
coopejeghens Frans QUATREEL van westen Gilles MEULDEMAN ende van noorden het Wittebroot lant ghelt jaerlickx eenen halfven cappoen.
Marge: nu Jan GARBEDOEN

Gilles MEULDEMAN van een ghemet landts streckende
zuydt ende noort van oosten Caerle DEUWELE van zuyden
myn zelfs landen vooren verclaerst van westen tbecommende
sterfhuus van wylent Joos de THOOR ende van noorden
Frans COLPAERT ende ghelt jaerlickx eenen halfven cappoen.
Marge: nu P(iete)r de HOUCK

Tzelve becommende sterfhuus van Joos de THOOR pachter
Dierick GO BRECHT van een ghemet landt streckende zuydt
ende noort van oosten Gilles MEULDEMAN van zuyden
myn selfs landen ende van noorden Frans COLPAERT ende
ghelt jaerlicx eenen halfven capoen.
Marge: nu de hoirs Glaude BOURGOIS

Jan DEUWELE fs Diericks van een ghemet landt alsvooren
zuydt ende noordt van
f' 12'

oosten tvoorgaende van zuyden myn selfs landen van westen
Isaack SENESCHAL ende van noorden Frans COLPAERT
ende ghelt jaerlicx eenen halfven cappoen.
Marge: nu Matthey d'HEEGHER

Pieter van HOUTTE van een ghemet landt streckende oost
ende west van oosten tWeddynstraetgen van zuyden Gilles
MEULDEMAN van westen myn selfs landen voors(eit) ende
van noorden een dreve ende ghelt my jaerlicx eenen halfven
cappoen.
Marge: P(iete)r LAURIE

Gilles MEULDEMAN voorn(omt) van een ghemet mersch
streckende oost ende west van oosten tWeddynstraetgen van
zuyden Clays FAES van westen ende van noorden myn selfs
landen vooren gheseyt vercreghen by coope jeghens Frans
QUATREEL ende ghelt eenen halfven cappoen.
Marge: myn heer

Clays FAES van een ghemet landtsjeghens tvoorgaende streckende alsvooren van oosten tvoorn( omde) straetcken van
zuyden de dreve van westen ende noorden myn vooren
ghenoempde landen by boven verclaerst es ende ghelt eenen
halfven cappoen.
Marge: dheer

Mahieu de BERDT van een ghemet landts streckende zuydt
ende noordt van oosten tWittebroodt landt van zuyden Caerle
DEUWELE van westen Frans COLPAERT ende van noorden Hindrick QUETSTROY ende ghelt jaerlickx ten selven
daeghe eenen halfven cappoen.
Marge: de cappelle27

Hindrick QUESTROY een ghemet landts streckende zuydt
ende noordt van oosten het Wittebroot lant van zuyden
Mahieu de BERT van westen Frans COLPAERT ende van
noorden tleen van Gilles QUESTROY ghelt eenen halfven
cappoen.
Marge: de capelle

Frans COLPAERT van twee ghemeten landts streckende
zuydt ende noordt van oosten Mahieu de BERDT ende
Hindrick QUESTROY van zuyden Gilles MEULDEMAN
ende Caerle DEUWELE van westen den voorn(omde) COLPAERT ende van noorden Frans COEBOET ende ghelt eenen
cappoen.
27 De Cappelle van
Onse Lieve Vrauwe
van Strazeele.

Marge: Nu ... COLPAERT
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Jo(ncvrauw)e Guileyne COMTOIS w(eduw)e van wylent
Jo(nckhee)r Jan WALIS ende M(ynhee)re Guislain de PORTERE op achte ghemeten lants ghenaemt Gheraert LO MES
walleken 28 al teender plecke op tWeddynstraetcken ghelden
vier cappoenen.
Tsurplus tot elfve cappoenen zyn gheassingneert op de landen
die my toebehooren by coope.
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Hier Memorie
Item my competeert ende ben gherecht een rente jaerlickx van
een halfve raziere wittebroot ofte ghelt daer vooren tmynder
beliefte telcken te Drie Coninghen daghavondt voor welcke
wittebroodt in nateure de debiteurs hebben voor tbacken het
gruis 29 danof de proprietarissen volghen.
f' 13'

Eerst Frans COLPAERT heeft neghen vierendeel landts die
strecken zuydt ende noordt van oosten Jan BEYAERT van
zuyden Kaerle DEUWELE van westen Mahieu de BERDT
ende van noorden Frans QUESTROY ende ghelt jaerlickx
ten zelfven daeghe een quartier wittebroot.
Jan BEYAERT heeft insghelickx neghen vierendeel lants
streckende alsvooren van oosten myn selfs landen van zuyden
de dreve westen Frans COLPAERT ende van noorden tleen
van Frans QUESTROY ende ghelt insghelickx alle jaere ten
voorn(omde) daeghe een quartier wittebroot.
Noch hebbe ick jaerlick in penninck rente drie schelle vier
penne parisis gheassigneert up veertich ghemeten landts ligghende binnen der prochie van Straceele ghenaempt het Nieulandt.
Item viij schelle by jaere gheassingneert up tlant van Gilles
QUESTROY eertyden by ouden rapport recht jeghens over
van France de SLAPERS.
Item noch zoo behoort my toe het landtshoudt ende Rudderghelt ghecostumeert.
f' 14r

Ende vermach ter cause van mynder voornomde heerlichede
van Straceele te stellen eenen bailliu ende zes schepenen eenen
sergeant omme elcken Justicie ende wet t'administreren vermoghende ter cause vander zelve heerlichede Justicie viscontier ende daer by neder waert ghelt? een vassael heere
vermoghende es, es te weten dat ick vermach alle boeten van
drie ponden thien ponden tzestich ponden ende hebbe Recht

l 763 : François
Lamps.. fils de Matthieu sur deux mesures
de hirn manoir et terre.1·
lahourahles. tenant à
/'1111 /'autre, appelé
Guerard Louis Walken.
re11a11t par achat de la
douarière du
SI eigneur) de la Fosse,
escuye1; seigneur de
Drmcham ....
28

29 ·Gruis : het grofste
gedeelte van gemalen
koren (VERDAM).

van Confiscatie van goede van persoonen die ghejusticiert zyn
Bastaerden goeden straegiers ende lagaen goeden ende hebbe
Recht ter cause van dese myne heerlichede van Straceele pontoole30 ende marckghelt te weten van Marckghelt viij schelle
parisis van elck ghemet lant die onterft werden onder dese
myne Jurisdictie ende pontoole iiij schelle parisis van den
ponden groote van alle cathele die vercocht werden.
Ende houde dese myne voornomde heerlichede van Straceele
van haere
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Sernissime hoocheyde van haerlieden Souverainen hove van
Cassele met tra uwe ende waerheyde servytuten ende vrydommen als myne voorzaeten heeren van Straceele te houden
plachten ende ick Lowys BODO ENS schuldich ben van houden metten vullen verliefve van thien ponden parisis ter doot
coope ofte veranderynghe ende den xen penninck ten vercoope alzoo dickwils alst gheschieden sa! met protestacie dat
indien myne voornomde heerlichede meerdere ofte mindere
bevonden waeren tzelve te beteren in oorconschap der waerheydt hebbe dese presente letteren van rapporte ghezeghelt.

30
Pontoole : ponttole
in het middelnederlands. hetzelfde als
pontgelt.

Index op de persoonsnamen
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Ackere (van)
Bacquelroot (du)
Barat
Barat
Bavieren (van)
Bels
Bels
Berdt (de)
Bertheloot
Beyaert
Boddens
Boomgaerde (van den)
Bo one
Bourgois
Cabilliau
Castel (du)
Caulier
Claeysine
Cleenewerck
Cleenewerck
Coeboet
Collaert
Colpaert
Comtois
Costenoble (van)
Coultreis
Creux (de)
Creux (de)
Creux (de)
Deuwel
Deuwel
Deuwele
Deuwele
Drincheaudt
Fa es
Fanta Crunes (de)
Garbedoen
Gheele (vande)
Ghyselbrecht
Gobrecht
Goetgheluck
Haeyere (de)
Ha urecq (de)
Haye (de la)
Hazebaert
Heegher (d')
Heegher (de)
Heeghers (de)

Jan-Baptiste
Frans
Joana
Marie
H
Jan
Mahieu
Pieter
Jan
Louys
Hindrick
Joos
Glaude
Pieter of Jan
Jan
Robert
Barbera
Jan
Jan
Frans
Pieter
Frans
Guileyne
Cornelis
Hindrick
Jan
Remy
Mahieu
Jan
Mahieu
Dierick
Caerle

filia Jan

kynders

weduwe wylent Jan Walis

filius Dieric
filius Dierick
filius Dierick

Clays
Jaecques
Jan

Dierick
Antheunis
Joos
Chaerles
Anthoine
Gilles
Matthey
Colaert
Mahieu

heere van Rozilly

8r
3r
2v
2v
lür
6r
8r
12v
llr
13v
lv
8r
9r
12r
8v
lür
9v
2v
4v
9r
13r
lüv
10vJ3r, 13v
8r, 13v
3v
9v
6r
9r
7v
6r, 12r, 13v
6v
7r
12r
8v
lüv, 12v
3v
12r
8v
4r
12r
6r
llr
3r
8r
4r
12v
8r
3v

Hont (de)
Hoorne (van)
Houck (de)
Houtte (van)
Houtte (van)
Jacob
Laurie
Lombaert
Lombaert
Mahieu
Makebliet (Maeckeblyde)
Meaulx
Merchier
Mervellie
Meuldeman
Mey (de)
Mormentyn
Neufville
Ollivier
Oudendicke (van)
Pattoeu
Pi en
Pintefloer
Pintefloer
Pintefloer
Poillen (van)
Port ere (de)
Porte re (de)
Qua tree!
Questroy
Questroy
Questroy
Questroy
Roel (den)
Ruspillie
Ryckebusch
Ryckebusch
Ryckewaert
Rye (del)
Rye (del)
Ryen
Screcq (de)
Seneschal
Slapers (de)
Smis (de)
Spilliaert
Steene (vander)
Steene (vander)
Steenlant (van)

Mattheus
Lucas
Pieter
Pieter
Lauwick
Pieter
Cornelis
Joseph
Jan
Lowys
Mahieu
Frans
Mahieu
Gilles
Mattheus
Franchois
Jan
Frans
Pieter
Pieter
Pieter
Jan
Matthys
Jaecques
Jan
Guislain
Frans
Frans
Gilles
Clays
Hindrick
Dieric
Jaecques
Christiaen
Clays
Frans
Frans
Margriete
Chaerles
Adriaen
Ysaack
France
Mahieu
Jan
Frans
Pieter
Lievinne

filius Pieter

6v
3r
12r
de douagiere
3v
!Ov, 12v
5r
12v
filius Joseph
5v
7v
5r, 6r
5v,9r
Sv
!Or
9r
!Ov, 12r,12v
5v
7r
!Or
!Ov
5v
7v
3v
filius Frans
4r
4v
!Ov
5v
Sr
13r
5v
filius Mahieu
6v
fili us Gilles
6v,13v
tot Eecke
6v
12v, 13r
6r
Sv
4v,9v
6v
7v
3v
3v
2v
3r
!Ov, 11 r
13v
filius Caerle
4v, Sr, Sv
5v
7v
lOv
vrauwe van Wysselkercke, 2v
douagiere van
Vynderhoutte
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Steenlant (van)
Steenlant (van)
Stock (vander)
Taccoen
Teernynck
Tolnaere (de)
Valckenaere (de)
Valckenaere (de)
Verblens
Vermeulen
Vleteren (van)
Vremde (de)
Waeles
Waeles
Waelis
Waelscappele (van)
Waterleet (van)
Wecxsteen
Wenissoone
Westerlinck
Willeren
Wycerys
Wyntere (de)
Wysserys
Zittere (de)
Zittere (de)
Zuttere (de)
Zuttere (de)
Zuttere (de)
Zuytpeene (van)

Herman
Lowys
Jan
Jaecqueminne
Mahieu
Jaecques
Cornelis
Florens
Mailliaert
Jan
H
Gilles
Jaecques
Gilles
Franchyne
Cornelie
Boudewyn
Antheunes
Jaecques
Jan
Jan
Claeyen
Jan
Clays
Gontier
Pieter
Pieter
Mahieu
Pieter
Guilliames

filius Hermans

fili us Pieter

tot Steenvoorde

weduwe Mormentyn

filius Mahieu

3v
3v
6r
Sr
6r
Sr
9r
9r
9v
5v.7v
4v
3v
5v
9v
7v
7r
11 r
4v
3v
8v,9r
7r
6r
4v
7r,9v
3v
Sr
Sv
Sv
Sv
3r

Het testament van Herman Scholl,
pastoor van Westrozebeke (1609-1647)
en landelijke deken van Roeselare
(1612-1632) 1
ARNOLD PRENEEL
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1
Voor zover niet
nader is gespecifieerd.
is deze bijdrage gebaseerd op Brugge.
Stadsarchief. Fonds
van CaloerÎ, nr. 244/6.
2 M. CLOET, KarelFilips de Rodoan en het
bisdom Brugge tijdens
::ijn episcopaat ( 160]1616 ). Brussel. 1970.
p. 171. citeert naast
Scholl nog 15 andere
seculiere priesters die
uit andere bisdommen
afkomstig waren.
1 Brugge. Bisschoppelijk Archief: B 7. resp.
f" 76r 0 en 87r 0 .
4
M. THERRY. De
dekrnij Roeselare
16119-1649. Leuven.
1963. p. 151.
' M. THERRY. o.c"
p. 152-155. Bij het
overlijden van Joachim van lnnis in 1635
werd zijn broer bovendien ook nog deken
van Roeselare. dus van
drie dekenijen!
6
Zoon van Geeraert
vanden Casteele en
Wilhelmina de Boutte
0
(
Menen: 22.02.1563
- + 1638). was o.m.
voogd van de stad
Ieper in 1626.
7
Jonkheer Pieter
Hanneron. heer van
Weert.
8
Ieper, Stadsarchief:
Kasselrij Ieper. eerste
reeks. nr 65. f" l 68r 0
en idem in tweede
reeks. nr 378, stuk 45.

Herman Scholl, afkomstig van Zutphen (bisdom Deventer,
Gelderland), behoorde tot degenen die, kort na de ondertekening van het Twaalfjarig Bestand, zijn diensten kwam aanbieden in het erg getroffen bisdom Brugge2• Vanaf 13 oktober
1609 werd hem de zorg toevertrouwd van de parochie Westrozebeke, in opvolging van Jan Chausseteur, die kort daarvoor
was overleden. Aanvankelijk was hij deserl'itor, maar op 4
maart 1610 werd hij tot proprietaris benoemd. 3 Achtendertig
jaar lang, tot aan zijn overlijden op 15 juni 164 7, zal hij er de
pastorale functie blijven uitoefenen.
Zonder werkelijk op de voorgrond te treden of een opmerkelijke rol te spelen, stond hij te zelfder tijd quasi twintig jaar
(benoemd op 5 november 1612) aan het hoofd van de christenheid van het Roeselaarse 4 . Hij werd in november 1632 als
deken ontslagen, want op 20 november 1632 werd de pastoor
van Koolskamp Joachim van Innis benoemd tot landelijke
deken van Roeselare. Het is bekend dat er tussen de bisschop
de Quinckere en de Gentse familie van Innis zeer nauwe
vriendschapsbanden bestonden. Ook zijn broer Filips-Karel
van Innis, gewezen pastoor van Ardooie, werd door hem
benoemd tot deken van Gistel en van Torhout (resp. in september en oktober 1630) 5. Het ontslag van Herman Scholl is
zonder twijfel de aanleiding geweest tot heel wat wrevel. Zo
verscheen op 27 november 1632 de gezaghebbende Pieter vanden Casteele6, ridder, heer van Triols, Wanckaert, etc., voor
de voogd van de stad Ieper 7 om een officiële verklaring af te
leggen ten gunste van de voormalige deken Scholl, omdat zegt de aanhef ervan - recht verheescht ende men schuldich is
alle ll'aerachtighe ::.aecken te ghetuighen 8 (zie Bijlage). Deze
laudatio bleef echter zonder resultaat en Scholl was daarna
nog 15 jaar pastoor van Westrozebeke.
Op 7 februari 1642 verscheen den Eenreerdighen heere ende
meester Hermannus Sclwlius. presbyter ende pastor vande prochie van Rosebeke, voor jonkheer Hector Jan du Chastel, heer
van Trials, Wanckaert, &ca, en de heer Albert van Vossem,
schepenen van de Zaal en Kasselrij van Ieper, om te disponeren van sijne temporeele goederen bij 1•or111e van uutersten irille,

waarna dit testament werd bekrachtigd door Andries
Ramault, notaris te Ieper.
Vooreerst beveelt hij sijne aerme ::.iele, naer dien deselve uijt sijn
lichaeme sa! ghescheden \l'esen, aen den schepper Godt Almachtich, Maria, sijne Lieve Moeder ende generaelijck aen het geheel
hemelse/ie geselschap.
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Vervolgens drukt hij de wens uit begraven te worden in de
kerk van Westrozebeke, in secker kelderken in den Onse Lieve
Vraull'e choor aen de sijde van het repositoire van het Heilich
Sacrament, en boven sijne sepulture ghehangen thebben een
tafereel met tiree deurckem; dies in het een deurken geschildeert
sa! iresen den H. Hermanus ende int tll'eede den H. Apostel
Bertholomeus, als patroon vande kercke, mitsgaders int middeltafereel d'effigie van de H. Moeder Godts, met daaronder
de dag van zijn overlijden, gevolgd door de jaeren sijnder residentie ende deserviture van de pastorie.
Hij wenst ook dat na de be grafen is aan de armen van de parochie drie rasieren 9 coorne geconverteert in broode zal uitgedeeld
worden.
Verder schenkt hij aan de kerk, mitsgaders disch ende Onse
Lieve Vrauwe van Westrozebeke, elk twee pond groot Vlaams
jaerlijcks eeuwelic geduerende, verhoogd met nog elk één pond
uitkeerbaar na het overlijden van zijn dienstknecht Jacques
Robbe. Maar daarvoor moeten de regeerders van de voornomde
kercke, disch ende Onse Lieve Vrauwe er over ll'aken te doen
celebreeren elck respectivelijck 100 missen in een term in van
fll'intich jaeren, jaerlijcks ten daeghe vant overleiden ofte daer
011trent. De dis- en de O.LV.-meester kunnen van deze verplichting worden ontheven voor een periode van 20 jaren, op
voorwaarde dat zij die selve messen doen celebreeren op sulcken
tijt als sij sullen bevinden profitabel te ivesen ... en lt'e! verstaende dat sij ten minste van elck jaer den tiet ghelimiteert sijn te
volcommen.
Zijn vergulde kelk, zijn witte kazuifel van damast en zijn misboek schenkt pastoor Scholl aan de kerk. Aan de 0. -L.-V.gilde schenkt hij een zilveren lamp ter waarde van 50
gulden.
Het is eveneens sijn uytersten ll'ille gedurende vier jaren volgend op zijn overlijden, een jaargetijde te laten celebreren.
Hiervoor zal de pastoor jaarlijks 2 gulden, en de kapelaan, de
koster en de klokkenluider elk één gulden ontvangen. Bovendien moet aan de armen telcker warf 12 pond parisis worden
uitgedeeld, maar mocht door oorloghe ende devastatie des
lands dit niet kunnen gebeuren, dan worden de uitvoeders van
het testament ervan ontlast.
9

Zijnde 121 ,40 liter.

Aan zijn dienstknecht Jacques Robbe, in consideratie van den
goeden, ghetrouwen ende continue/en dinst ... ghepresteert den
tijt van 14 jaeren sonder enighen salaris ofte recompensie, ende
noch in toecommende tijden te presteren, schenkt hij (a) 3 ghemeten lants praeter 4 roeden 10 , gelegen onder de heerlijkheid
van Cneckenburch of onder tHof te Roosebeke, die hij op de
6 hooimaand (juli) 1626 gekocht had van Hendric Zillekens;
(b) 60 roeden meers onder dezelfde heerlijkheid, die hij
gekocht had op 13 september 1623 van Jacob van Haverbeke
dit Couterman; (c) jaarlijks 6 pond groot Vlaams tot aan zijn
overlijden (nadien gaan nog 3 pond groot Vlaams naar diens
erfgenamen enerzijds, en de kerk, de dis en het O.LV.-altaar
krijgen elk één pond groot Vlaams anderzijds); en (d) het bed
daer hijjegenwoordich is slaepende. Bovendien mocht Jacques
Robbe en zijn neef Jan Robbe nog één jaar blijven wonen in
zijn huidige woning.
Pastoor Scholl verlangt vervolgens dat op de dag van zijn
begrafenis een eerlijcke maeltiet wordt gegeven, waarop moeten worden uitgenodigd: de kanunnik van Bourlo en zijn
beide broers, met name de pastoor van Meteren, en Guillibert; de pastoors van Oostnieuwkerke, Hooglede, Staden,
Langemark, Poelkapelle en Passendale; de kapelaans van Staden, Langemark en Passendale; de heer van Zonnebeke, de
heer van Triols, de heren van Vossem, Jan Struvaert, Andries
de Blauwe en Fransois Vandermersch.
Hij schenkt op de dag van zijn uitvaart aan de Ghildebroeders
van Roosebeke 11 twee tonnen bier.
Aan de paters Recoletten, Kapucijnen en Jezuïeten van leper,
en de Augustijnen van Roeselare, schenkt hij elk 4 pond groot,
op voorwaarde dat zij celebreren ten daghe vande begravynghe
een messe requiem tot Roosebeke ende het lick convoyeren naer
stille 12 •

10

Zijnde ca 1.32 ha.
De leden van de
confrerie van O.L.V.
van Westrozebeke.
12 Het lijk begeleiden
zoals gebruikelijk.
13
Hij was kapelaan
vóór 1633 en overleed
te Westrozebeke op 3
november 1652. Zijn
testament dat hij op
22 oktober 1652
opstelde is zonder
twijfel een op dat van
pastoor Scholl gekopieerde versie.
11

Aan zijn kapelaan Noë! Billaud 13 schenkt hij zijn beste keerle,
2 pond groot Vlaams en al zijn boeken.
Aan Jan Robbe, de zoon van Joos, schenkt hij 50 pond groot
tot profijte van sijn studiën.
Aan Hendric de Blonde, Maijken de Cock (wonende te Pittem) en Hubrecht zoon van Andries de Blauwe, kinderen
gheheven bij den Heer, schenkt hij 2 pond groot Vlaams en
aan Herman de Brande 16 pond parisis.
Tenslotte wenst hij dat kanunnik van Bourlo en Jacques
Robbe als executeurs des testaments zouden optreden, cum
potestate substituendi est noodt (sic).
Tot zover het testament. Het meest opvallend is dat Scholl
geen woord rept over zijn andere onroerende (temporele) goe-
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deren. Zou er een verband bestaan tussen zijn ontslag als
deken en het feit dat zijn neven zijn belangrijkste eigendommen hebben geërfd (buiten dit testament)?
Nochtans was hij zonder twijfel een telg van een welstellende
familie. Mogelijkerwijs zou zijn afkomst en welstand mee
kunnen hebben gespeeld in zijn benoeming tot landelijke
deken van Roeselare. Of wou bisschop de Rodoan een vernieuwde aandacht vestigen op een wel bekend en druk bezocht
bedevaartsoord?
100

Wat het ook zij. Hij was in de eerste plaats eigenaar van zijn
residentie. e1fve ende IJUijs dat hij heeft doen hau1ren tot sijne
1roonste, nadat de vorige pastorie, zonder twijfel tengevolge
van de troebelen op het einde der 16de eeuw. onbewoonbaar
was geworden. Deze pastorie werd na het overlijden van
Schol! gepacht door jonkheer Jacques van Dixmude (+Westrozebeke: 1.2.1656) en zijn echtgenote Eleonora Catharina du
Chastel. Vanaf Bamis 1660 heeft pastoor Pieter Willems 14• de
opvolger van Scholl, deze pacht overgenomen voor 100 gulden, zijnde 200 pond parisis, per jaar.
Pastoor Willems was intussen ook tot testament-uitvoerder
benoemd. Hij was evenwel niet de beheerder van de andere
onroerende goederen (buiten het testament). Op 18juni 1660
( 13 jaar na het overlijden van Scholl) verschenen sieur Jonas
Tol en meester Jan Tol, beide wonende te Zutphen, voor notaris Adam Bulckaert te Ieper, waarbij zij aan Jan Valcke en
Hendric de Blonde. beide inwoners van Rozebeke. volmacht
gaven om de van hun oom pastoor geërfde goederen in
Westrozebeke en Staden te beheren.
Aan de pastorie werd door Willems tot Bamis 15 1670 (dag van
de afrekening) belangrijke restauratiewerken uitgevoerd voor
een totaal van 2.211-41-14 pond parisis: tot februari 1662
voor 336-9-0 pond pari sis, vanaf februari 1662 tot mei 1665
voor 1.066-12-0 pond parisis, voor de periode tot juli 1666
nog 168-15-6 pond pari sis en tot Bamis 16 70 nog eens 64114-9 pond parisis. Gerelateerd tot de pacht komt dit overeen
met meer dan 18 jaren pacht, die de erfgenamen nooit ontvangen hebben. Bovendien werd in het jaar 1667 de pacht
verminderd tot 100 pond parisis per jaar. ter cause vanden
oorlog/ie ende vlucht ende l'erlies binnen de geheele ::omere. Een
ding is duidelijk: de erfgenamen van Scholl hebben aan de aan
hem verhuurde pastorie zeker geen cent verdiend!
Scholl was ook eigenaar van één gemet 50 roeden land dat hij
dd. 21 januari 1627 kocht van Claeys van Elslande en Maijken
Cheijs. zijn echtgenote 16 • Op 31 januari 1632 kocht hij een
hofstedeken van 4 gemeten in Westrozebeke, genaemt den
Mol, noord van de kercke. jeghens ende huijten den Ommeganck, van de erfgenamen van Elstlande, met name Passchyne

14 Hij was pastoor tot
hij op 23 februari 1669
tot kanunnik van de
St.-M aartenskathedraal te Ieper en tot
pastoor van O.L.V. ten
Brielen werd
benoemd.
15 Feestdag van de
H. Bavo. l ~oktober.
16 Ieper. Stadsarchief.
Kasselrij leper. eerste
reeks. nr. 64. f" l 64v 0 •
Dit was de grond
waarop hij de nieuwe
pastorie bouwde.

echtgenote Christiaen Vertombe, Janneken echtgenote Jan de
Puudt en Pieter 17 . Op 15 mei 1632 kocht hij een hofsteden
binnen den Ommeganck van 3 Y2 gemeten van dezelfde eigenaars 18. Op 18 september 1632 (voor%) en 22januari 1633
(voor J'.i) kocht hij van Pieter van Isacker - echtgenoot van
Mayken van Elstlande - en Jan de Puudt, als voogden van
Caerle, Jan en Christiaen van Elstlande, een hofstede van ca
3 gemeten 50 roeden 19 .
Daarnaast had Scholl nog onroerende eigendommen gelegen
onder diverse heerlijkheden in Westrozebeke en Staden. Uit
de akte van 18 februari 1701 verleden voor notaris Jan Baptiste vanden Broucke te Gent, blijkt dat Nicolaes Augustijns,
als erfgenaam van Louis Baron, "en bloc" een aantal onroerende goederen verkocht aan procureur Frans Wemaere van
Ieper, die voor desen toebehoort ende ghecompeteert hebben
wijlen Herman Scholl 20 . Deze eigendommen waren: (a) een
behuijsde hof.~tede, me!ten boomgaert ende saijlant, van 2-0-64
gemeten, (b) een andere hofstede met landerijen ter grootte
van ca 7 gemeten, (c) een bos in twee percelen van ca 2-0-18
gemeten, (d) een stuk land van 5-1-43 gemeten, (e) een stuk
land van 0-2-70 gemeten, gelegen nabij het Sclzoone Spruijtiën21, (f) een stuk land van ca 4 lijnen, en (g) een stuk land
van 7 gemeten, genaamd den Haustre. In totaal dus ca 25
gemeten 21 .
De tweede vraag die zich opdringt is: in welke mate werd het
testament uitgevoerd?

17
Ieper. Stadsarchief,
Kasselrij leper. eerste
reeks. nr. 65. f" 97v 0 •
18
Ieper. Stadsarchief.
Kasselrij leper. eerste
reeks. nr. 65, [° l 30v 0 •
19
Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij leper. eerste
reeks, nr. 65. resp.
[° l 52r 0 en l 85v 0 .
20 Ieper, Stadsarchief,
Kasselrij Ieper, eerste
reeks. nr. 78. [° 25r 0 •
Louis Baron had ze in
juli 1700 verkregen
door ruiling.
21 De Schonen Spriet
was eertijds een herberg gelegen op het
gehucht de Spriet. dat
zowat in het midden
ligt tussen Westrozebeke en Poelkapelle.
22
Zijnde ca 11 ha 20 a.
23 Een bed en een
haakje.

Vooreerst konden wij geen spoor vinden van de triptiek die
hij wenste te hangen boven zijn sepulture. Werd die trouwens
ooit uitgevoerd ?
Met Jacques Robbe werd twee jaar na het overlijden van pastoor Scholl een definitieve regeling getroffen. Inderdaad, met
jonkheer Pieter du Chastel en Laureyns Versavele als getuigen, werd tussen Jacques Robbe en de erfgenamen, Jan en
Cathelyne Tol (ook in naam van Jonas Tol) op 27 juni 1650
een dading gesloten, met het doel zijn pretenties m.b.t. zijn
erfenis definitief te regelen. Als transactie werd hem 110 gulden toegekend, waarvoor hij moet coopen eenige rail/ie \'an
haute ... tot \'u/le betaelynghe. Bovendien kreeg hij nog een
course, een taselken 23, wat tin, en een stuk land beplant met
abeelen, zijnde een queckerie, die Robbe reeds van hen
pachtte.
Wat gebeurde er met de beloofde schenkingen aan kerk, dis
en O.L.V.-altaar?
Uit de notities van de testament-uitvoerder vinden we de tot
1669 betaalde bedragen terug. Van stipte betaling was er echter geen sprake. Over de 22 verlopen jaren had alleen de kerk
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(alhoewel het jaar 1660 werd overgesprongen) de beloofde
centen bekomen, de dis en het Altaar van O.L.V. werden respectievelijk gedurende 19 jaren en 10 jaren niet betaald.
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De kerk genoot een jaarlijkse rente van 24 pond parisis. Deze
was bezet op het lmijs dat hij heeft doen baull'en tot sijne woonste. Pastoor Willems betaalde als testament-uitvoerder het
voorziene bedrag aan de kerkmeesters: Jan Minne van de
jaren 1648 tot 1653, Gelaude Lava van 1654 en 1655, Joris
Proot van 1656, Joos Delporte van 1657, Jan Minne van 1658,
Jan van Elslande van 1659, Guilliame van Elslande van 1661,
Joos Heughe van 1662, Gelaude Lava van 1663, Clais Boutten
van 1664, Joos van Elslande van 1665, en Jan Coocuut van
1666, Gillis de Bouvere van 1667, Jan Kneudt van 1668,
Jacques Cerf van 1669 en Pieter Wisselinc van 1670.
De dis genoot drie renten: één van 24 pond parisis, één van
20 s. parisis, en één van 12 s. parisis, dus in totaal jaarlijks
25-12-0 pond parisis. De renten van 24 pond parisis en van
20 s. parisis waren bezet op het hofstedeken genaamd den Mol
en de rente van 12 s. parisis was bezet op een stuk land dat hij
had gekocht van Clais van Elslande (cfr supra) en waarop
Scholl heeft sijn lmijs doen maken. Op Bamis 1652 werd een
eerste voorschot van 25 pond 12 s. parisis betaald en vervolgens aan de dismeesters Hendric de Blonde van 1660 en
Michiel Seurinc van 1669.
Het O.L.V.-altaar genoot 24 pond parisis (boven een rentje
van 12 s. parisis sjaers van oude tijden). Als waarborg was deze
rente bezet op de pastorie en op twee stukken land gelegen
ten noorden van den Ommeganc bij de Prickstoel of in den
Preekstoel. Willems betaalde bijgevolg aan de aultaerbewaerders vanden 0. L. V aultaer tot Roosebeke: Herman de Brander
van 1658 en 1659, Simon Samijn de jonghe van 1660, Jan
Vercru uce van 1661, Jooris Proot van 1662, Christiaen van
Issaecker van 1663, Rougier Minne van 1664, Guilliame
Samijn van 1665, Hendric de Blonde van 1666, Simoen Bentheijn van 1667, Thomas Capelle van 1668 en Jan Geraert van
1669.
En tenslotte wie waren die heren die hij op de rouwmaaltijd
uitnodigde ?
Op de kop van de lijst stond kanunnik van Bourlo en zijn
beide broeders: de ene pastoor van Meteren, de andere heette
Guillibert. Gerard van Bourlo was inderdaad pastoor van
Meteren van 1622 tot 1645 24 . Hij overleed er in 1645, dus circa
twee jaren voor Scholl. Over zijn broer Guillibert hebben we
niets gevonden. Theodoor van Bourlo was op 16 mei 1626
benoemd tot kanunnik (van de Tertia praebenda Furnensis)
van de Sint-Maartenskathedraal te Ieper. Hij overleed op 24

24

R. BÉHAGUE.
Méteren, essai
d'histoire d'une commune jfamande, in:
Annales du Comité
Flamand de France, dl
38, p. 233.

januari 1650. 25 Hij was getuige in de huwelijksovereenkomst
gesloten voor notaris Jacob Bastynck dd. 30 maart 1647, tussen Jacob van Dixmude en Eleonora Catharina du Chastel26 .
Zij was de dochter van Hector Jan du Chastel (cfr. infra).
Scholl nodigde de geestelijke bedienaars van de aanpalende
parochies en Hooglede uit. Geen van hen werd met name
genoemd. Hij viseerde dus zonder meer zijn geestelijke collega's die op het ogenblik van zijn uitvaart in dienst waren.
Opmerkelijk evenwel is dat hij zijn eigen kapelaan niet vernoemde, alhoewel hij die bedacht met "zijn beste keerle, 2
ponden groot Vlaams en al zijn boeken". Volgens zijn laatste
wens was het niet zijn kapelaan, maar de paters Recoletten,
Kapucijnen en Jezuïeten van Ieper, en de Augustijnen van
Roeselare (voor zover zij opdaagden!), die de requiemmis
mochten opdragen.
De heer van Zonnebeke was toen Jacques de Vooght, erfachtig ridder van het H. Roomse Rijk, zoon van Jacques (broer
van Erasmus) en Magdalena d' Auchel, geboren te Zonnebeke
anno 1599 en er overleden op 22januari 1665. Hij huwde een
eerste maal te Ascq (Zaal en Kasselrij van Rijsel) in 1626 met
Anna de la Cauchy, die overleed in 1638, en een tweede maal
te Lendelede in 1642 met Roberina de Beer. Deken Scholl was
peter, loco Erasmus de Vooght, van Elisabeth de Vooght, één
van zijn dochters uit zijn eerste alliantie, die werd gedoopt te
Zonnebeke op 2 maart 1629 27 .

25

A. VANDENPEEREBOOM, Le chapitre de /'église cathedrale de Saint Martin à
Ypres, Brugge, 1882,
~· 119.
- 6 Brussel. Koninklijke
Bihliotheek, Fonds
Merghelynck, nr. 33,
dl 1, f" 34v 0 • Zij huwden te leper (SintMaarten) op 2 april
1647.
27

A. PIL, Zonnebeke,
heerlijk verleden en
::onnig heden. Langemark, 1962, p. 215.
28 W. VAN HILLE.
Fami/les de Westflandre II, in: Tablettes
des Flandres, Document 6, p. 132.

De heer van Trials, Hector Jan du Chastel, erfachtig ridder
van het H. Roomse Rijk, zoon van Geeraert en Guillielmina
de Boutte, geboren te Ieper op 15 juli 1584 en overleden te
Westrozebeke op 1oktober1645. Hij was tussen 1612 en 1640
dertien maal schepen van de Zaal en Kasselrij van Ieper,
waarvan in 1638 en 1639 voorschepen. Hij huwde te Torhout
in 1620 met Maria de Vooght, geboren te Ieper (St.-Maarten)
op 21 december 1599 en overleden te Westrozebeke op 26 april
1628, dochter van Erasmus (broer van Jacques) en Maria
d'Ercle. Hector-Jan du Chastel overleed echter twee jaren
vóór pastoor Scholl.
Albert van Vossem, zoon van Maximiliaan en Jacquelina
Robyns, geboren te Diest en overleden te Staden op 29 december 1671. Hij was in 1634 ruwaart van Diksmuide, griffier van
Moorslede en Staden en van Oost-Ieper-Ambacht vanaf 1664
tot aan zijn overlijden, en schepen van de Zaal en Kasselrij
van Ieper. Hij huwde een eerste maal te Diksmuide op 14
oktober 1623 met Josijne vander Plancke en een tweede maal
te Diksmuide op 29 juli 1629 met Catherine de Meulenaere28.
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Jan Struvaert is een illustere onbekende. Hij komt niet voor
in de door ons geraadpleegde archieven van Westrozebeke.
Andries De Blauwe woonde te Staden en werd laat van de
Zaal en Kasselrij van Ieper op 28 mei 1632 29 . Hij was schepen
van de heerlijkheden tHof te Staden, Loo (in Staden), e.a., en
tussen 1638 en 1648 zeven maal schepen van de Zaal en Kasselrij van Ieper.
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En tenslotte Fransois vander Meersch werd geboren te Ieper
(Sint-Maarten) op 13 juli 1597 als zoon van Olivier en Maria
Pankoucke en is er overleden op 8 augustus 1648. Hij huwde
te Ieper (Sint-Jacob) op 18 mei 1625 met Joanna de la Baye 30 .
Hij was een telg van de bekende zilversmeden-familie te
Ieper. 31

Bijlage

Omme der wille dat redene ende recht verheescht ende men
schuldich is alle waerachtighe zaecken te ghetuighen zonderlynghe dies verzocht wezende ende ghebracht an Mher Pietere
vanden Casteele, ruddere, heere van Tryols, Wanckaert, etc,
tzynder toere vooghdt der stede van Ypre ende wonende binnen der selver stede, oudt ontrent LXIXjaeren, wat hem kennelick is vanden persoon ende beleedt van leven van heer ende
meester Herman Scholl, zecht ende verclaert bij eede den zelven eerst mael ghekent thebben als hij hem heeft commen
presenteren omme te wezen pasteur der prochie van Roozebeke, casselrie van Ypre, naer het overlijden van wijlent heer
ende meester Jan Chausseteur, alwaer den voornomden heer
Schol! corts daernaer ghestelt en gheweest was pastor ende
dezelve cure eenighe jaeren eerlick bedyent hebbende, wyert
ghepromoveert ende bij den eerweerdighen heer Rodoan, bisschop van Brugghe, ghedenommeert deken van Christenheyt
vande dekenie van Rousselaere, daerinne ghecostumeert heeft
den tijt van ontrent twintich jaeren tot nu onlancx dat hij
danof (zoo hij die spreect verstaet) te weten dekenie zoude
ghepriveert wezen bij den attestant ghezyen ende ghehoort
heeft dat hij hem vromelick ghedreghen heeft in der voughen
dat de prochiaenen dyes vulcommen satisfactie ende ghenoughen ghehadt hebben int predicken, celebreren vanden goddelicken dyenst, administreren vande heylighe sacramenten,
bezoucken van zyecke ende crancke, metsgaders voorderynghe
van kercke ende dyssche goedynghen, ook mede de persoonen
dye aldaer uut de boute en pilirinage zijn commende bezoucken ende dyenen Onze Lyeve Vrauwe in abondante in zonder
ghetal uut vermaenthede ende zoo men van oude tijden ghedaen heeft, eerlick onthaelende de gheestelicke persoonen
ende stationnarissen dye daer commen predicken ende anderssints, heeft oock ghezyen dat hij frekenterende het huys van-
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31
C. DENORME.
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Iepers Edelsmedengilde, in: Handelingen
Emulatie Brugge,
jg 1966, p. 46-64.

den heere graeve van Noyelles terwyle hij woonde in zijn
casteel tot Staeden, welleghecommen was ende daernaer oock
bij den heere graeve van Croix. Voor zoo vele raect tfaict
vande dekenie heeft langhe voor dezen hooren spreken diverssche pastueren van tresort vande voornomde dekenie dye wel
vanden voornomden heer Scholl ghetuichden zoo van tvisiteren als tgone voorder danof dependeert ende jeghenwoordelick eenighe heeft hooren zegghen dat zij vreezen dat zij van
een zoo treffelicken deken nyet voor zijn en werden de redene
des attestants wetenschap ende dat hij familiere kennesse ende
eerlicke conversaetie onderhouden heeft tot den daeghe van
hedent is dat hij hen ghevonden heeft gherechtich in zijnen
handel ende leven hebbende bij den attestant deerlicke ende
treffelicke lyeden in recommendaetie, can tzelve hem te bet
kennelick zijn uute dyen hij notable partyen van goederen
heeft int quartier van Staeden ende Roozebeke voornomd
ende zoo hij laet aldaer cultiveren eenighe landen tot onderhout van zijne peerden, onderhoudende aldaer plaetse van
retraicte met commoditheyten daertoe verzocht, grooten tijt
vande jaeren aldaer hem vertrect ende ordinairlick vp de heilighe daeghen den dyenst godts tot Roozebeke (als hem naerst
gheleghen) gaet hooren ende zijne devootie doen. Actum
xxvuen 9brc 1632.
(getekend) P. Casteele
Passé present( en getekend) Hector Jan vanden Casteele ende
dheer Jan Heindricx, schepenen

105

Lenen en achterlenen van het
Seneschalkschap van Lo anno 1628

PIETER DONCHE
107
1

Op 23 januari 1628 diende Philips du Pont als echtgenoot
en bedienend man van Francisca van Pollinchove een denombrement in van het leenhof 'Seneschalkschap van Lo'. Philippe2 du Pont-Hannoy (familiewapen: in keel drie eikels van
goud), was een zoon van Jan, ridder, heer van Taingeville,
Lobbes, Wancourt, Plouich, enz ... Zijn echtgenote Francisca
van Pollinchove (familiewapen: in hermelijn drie ruiten van
keel) was een dochter van Frans van Pollinchove (t 1600),
ridder, heer van Westouter, seneschalk van Lo en luitenant in
het regiment van de prins van Ligne.

1 Gebruikte afkortingen: ARA: Algemeen
Rijksarchief BrusseL
FM: Fonds Merghelynck, KBR: Koninklijke Bibliotheek
Brussel, KV: Kasselrij
Veurne, RAB: Rijksarchief Brugge, RK:
Rekenkamers.
2 Verkeerdelijk
Antoine genoemd in
GAILLIARD, Bruges et
Ie Franc, II, p. 403 en
in A. MERGHELYNCK.
Généalogies Inédites, L

p.

112.

~ARA, RK,

nr. 17760, fo 27.

Francisca en Philips hadden in 1626 het Seneschalkschap van
Lo verworven door naasting. Haar oudste broer Frans van
Pollinchove (t 1659), had als feodaal erfgenaam van zijn
vader Westouter en het Seneschalkschap geërfd, maar in 1626
verkocht hij dit laatste leenhof aan jonker Adriaan de Hames
(van wie hij een schoonbroer was). Maar toen de verkoop
bekend raakte, werd het leengoed prompt genaast door Philips du Pont in naam van zijn echtgenote Francisca van Pollinchove. Volgens het feodale leenrecht kon de verkoop van
een leengoed ongedaan gemaakt worden indien men kon aantonen dat men volgens de feodale verwantschapsregels dichter
verwant was aan de verkoper dan de koper dit was. De nauwere verwant kon zo de verkoper dwingen het leengoed aan
hem of haar te verkopen. In de leenverheffingsrekening van
1625-28 opgemaakt door de baljuw van het Prinselijk leenhof
van de Burg van Veurne leest men daarover het volgende: De
Adrien de Hames Ie relief d'ungfielpar luy achapte de Franchois de Pollinchove s( eigneu) r de Westouter son heaufrere,
consistant en la Seneschaulsee hereditaire de la ville de Loo,
avecq les appendenc( es), duquel achapt la retraicte at es te
faicte par Ph(i)l(ipp)e du Pont s(eigneur) de Tainneville, en
octroy de dam ( oise) !Ie Franchoise de Pollinchove sa compaigne
seuerdud(it) s(eigneu)rde Westoutre, vendeuxportant X Lb

p. 3 Die naasting wordt in dezelfde woorden ook heel expliciet
medegedeeld in de slottekst van het denombrement.

Zoals het elke nieuwe leenhouder betaamde, diende Philips
du Pont een denombrement, dit is een omstandige beschrij-

ving, ervan in te dienen bij de baljuw zodat het leenverheffingsrecht, een soort successierecht kon bepaald en daarna
geïnd worden.

Betekenis van de term 'seneschalk'
en het Seneschalkschap van Lo
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Het leengoed heeft een wat ongewone naam: Seneschalkschap
van Lo. De woordenboeken verklaren seneschalk als: titel van
sommige hoge hofbeambten, vroeger in Frankrijk en Bourgondië; - hoofd van de hofbouding - (ook) een met een militair bevel belast hofbeambte. 4 Maar deze term dekte in het
begin van de l 7de eeuw en ook veel vroeger al, lang niet zo'n
hoge lading meer. In dit geval was de term synoniem met
schout, zoals we al zien in het denombrement dat van dit leengoed 230 jaar eerder gemaakt werd op 16 oktober 1398: Item
dits leengoet dat Phelype van Po/inch( ove) houden (de) es van
ons( er) gheduch hee(re) den h(er)toghe van Bourg(og)ne,
g( ra) ve van Vlaend( eren). Eerst tscoutetendoom van Loo met
alle den rechten vryeiden en (de) solempniteiden diere toebehoren van ouden tiden ... ligglzen (de) in d.. soon p ( ro) chien in Loo
en (de) in de Nieuwe cappelle ... 5 In 1480-81 worden beide
termen naast elkaar gebruikt: En la ville de Loo: De Adrian
de Pollinchove qui a releve ung fief qui est Ie Scoutheterie et
Seneschalrie de !ad( ite) ville de Loo ... 6 Ook in 1502 worden
beide termen afwisselend gebruikt in het denombrement dat
er toen van werd opgemaakt: t' Senescalkschip 't Schouhetendom van der stede van Loo. 7
Dit leengoed was dus een ambt en niet, zoals de meeste leengoederen één of ander onroerend bezit (landen, woning - leengoederen konden soms ook een rente zijn -). Wat dit ambt
precies inhield wordt erg duidelijk verklaard in de aanhef zelf
van het denombrement van 1628 (en ook al in dit van 1502).
Wij vertalen en lichten nader toe:
(fo 1)

Philips du Pont, zoon van wijlen heer Jan, ridder, heer van
Taingueville, Lobbes, Wancourt en Plouich, echtgenote van
vrouwe Francisca van Pollinchove, geeft over aan Jan Symons,
jonkheer, heer van Gracht, luitenant van heer Jacob de
Briarde, ridder, heer van Beauvoorde, groot-baljuw van de
stad en kasselrij Veurne, de afbankelijkheden van een heerlijk
leengoed, gehouden van de koning van Spanje van zijn leenhof van de Burg van Veurne, bestaande uit het seneschalkschap van de stad Lo met alle vrije rechten en de jurisdictie
van alle mogelijke zaken, geschillen, betwistingen en delicten,
van alle boeten, hoe groot ook, tollen en alle andere voorrechten, profijten en emolumenten, die kunnen optreden in
de stad Lo tot zover de grenzen van de stad reiken.
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215. Latende daarenboven ooc den Seneschael van Lonnen mit
111 hondert vechtende
mannen in die handen
van zijne vianden
commen, Despars 2.
356.
5 ARA, RK. nr. 1085,
deel 2 (leenregister
1398), fo 101.
6 ARA, RK 17629
(renenghe 1480 renenghe 1481) fo 7.
7 ARA, RK, Denombrementen van de
Wetachtige Kamer van
Vlaanderen, nr. 569.
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(uit:

8

De feestdag van
Sint-Rijkers (Richardus) en Sint-Denijs
(Dionisius) is 9 oktober. Sint-Rijkersavond
is de dag ervoor (zoals
Kerstavond de avond
is van de dag voor
Kerstdag).
9 Luitenant: letterlijk
stedehouder. De seneschalk kon dus ook
iemand anders in zijn
plaats sturen om in
zijn naam zijn feodale
rechten te laten uitvoeren.
10
ARA, RK, nr.
1085, deel 2 (leenregister 1398). fo 101.

Panoramisch zicht op het stadje Lo
F!andria Illustrata, 1641-1644)

SANDERLIS.

Het seneschalkschap van Lo ging in op Sint-Rijkersavond of
Sint-Denijsavond op 8 oktober 8 op de middag om 12 uur bij
de aanvang van de jaarmarkt en duurde tot zonsondergang
van de volgende dag. De seneschalk of zijn plaatsvervanger 9
namen bij de aanvang de justitieroede (stok die de rechterlijke
macht symboliseerde) over uit de handen van de baljuw van
de vorst (of waar die ook gevonden werd). De volgende dag
bij zonsondergang droeg de seneschalk die terug over aan de
baljuw in aanwezigheid van de schepenen van Lo. Elke rechtsgang of klacht van welke aard ook die in die tijdspanne
plaatsgreep in de stad Lo en normaal voor één van beide
baljuws, hetzij die van de vorst, hetzij die van de abt van het
klooster van Lo, plaatsgrepen, moest gebracht worden voor
de seneschalk die erover recht mocht uitspreken en dit zonder
enige tegenspraak noch kosten voor de zaken die hij behandelde.

Opeenvolgende bezitters: de familie van Pollinchove

Het leengoed seneschalkschap van Lo was al minstens sinds
1398 in bezit van de familie van Pollinchove. De opeenvolgende bezitters waren:
1. Philips VAN POLLINCHOVE. Op 16 oktober 1398 diende
hij een denombrement in ten behoeve van een leenregister dat
toen werd opgemaakt voor het leenhof van Veurne en VeurneAm bacht.10

Hij huwde tijdens het schepenjaar 19 maart 1399 (n.st.) - 16
maart 1400 (n.st.) en kreeg van de magistraat van de kasselrij
Veurne als huwelijksgeschenk 12 pond. 11 Wellicht huwde hij
met een VAN HAVESKERCKE (zijn derde zoon Jan
gebruikte een gevierendeeld wapen van Pollinkhove - van
Haveskercke). Hij overleed circa 1423-24 toen zijn oudste
zoon Charles leenverhef deed voor zijn leengoederen:
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II. Charles VAN POLLINCHOVE. Hij erfde de leengoederen
van zijn vader. 12 Hij had een loopbaan in het bestuur van de
kasselrij Veurne. Bij zijn eerste verschijning in 1423 kwam hij
al meteen binnen op de 8ste plaats op 18 schepenen en op 20
februari 1432 stootte hij door tot de hoogste functie: landhouder van de commune, die hij op 26 maart 1437 wisselde
voor deze van landhouder van de wet. Het laatst zien we hem
vermeld in het schepenjaar 1447-48 als landhouder van de
wet. 13 Hij overleed in dat jaar gezien zijn dochter Margareta
circa 1447-48 zijn leengoederen erfde:
111. Margareta VAN POLLINCHOVE. In een leenregister
opgemaakt in 1465 14 lezen we: In de stede van Loo: Joncvr( ouw)
Margriete van Polinchove bij der dool van Chaerle van Polinchove hur( e)n vadert Schouthetendoom van Loo, van S(in)te
Denis avende te noene tote S(in)te Denis daghe dat de zo(n)
ne te goede gaet. Ende alle vrijheden die binder stede ghevallen,
thoolnen en (de) allen calaengen van LX Lb. en (de) daer beneden. Ende dan comt zoe of de ghone die zo wettelyc heeft ghedaen in hue( re) stede en( de) nemt de roede daer hi se vint
en (de) houdde vrijheden van S (in) te Denys avende te noene
tote S(in)te Denys daghe dat de zo(n)ne te goede es. Ende
da( n)ne moet de vors( eide) scoutheten de roede upgheven den
baillieu in kenessen van schepen (en). Ende de vors ( eide) baillieu moet hem wet doen wan(n)neer de vors(eide) scoutheten
an hem beghe( r )en zal, zond( er) zijn( en) cost van allen calaengen die binder tijt ghevallen zijn. Ende daer toe behooren viij.
xx ghemeten lande ter se/ver manscepe. Ende heeft daer of
xxxvj man(n)nen ende men houdet t'meester vrome. Ende ghelden /weren hee(re) eenen pe(n)ninc sdaeghes vand( en) ghemete als hij ute ligghet te mijnen he(r)en orloghe. Ende ute
desen ma(n)nen zijnre viere, de ij ghelden iij Lb pepers ende de
derde eenen scacht zo welke tijt dat hij heeft eenen neiuwen
hee(re), en( de) de vierde x-den pe(n)ninc synxen daghen ter
offerande. Ende dit staet te trauwen ende te waerheden ende
teen (en) vullen cape.
Wellicht was zij de oudste of enige dochter van haar vader en
had zij op het ogenblik van het overlijden van haar vader, geen
levende broers of afstammelingen van eventuele broers waardoor zij al haar vaders leengoederen erfde. Zij huwde met
Philips VAN HAVESKERKE (familiewapen: in goud een

11 KBR, FM 31, 1,
p. 4, verwijzend naar
ARA, RK41306.
12
ARA, RK 17589
(renengue 1423 renengue 1424), fo 6v:
De Charle de Polinchove qui p (ar) Ie
t(re)spas de Philippe
de Polinchove son pere
a re leve un fief temt de
mons( eigneur) de son
bourc de Furnes appelle
't Scoutheetendom van
Loo, ensemble les
ho( m)mages et seignouries a cc app (ar)
ten ( ant). receu pour Ie
reliefx Lb.
13
P. DoNCHE, Schepenen-keurheren van
Veurne-Ambacht, Berchem, 2006.
14
ARA, RK, 1085,
dl. 3 (1465), fo 184v en
in de kopie van dit
register: ARA, RK
1085. dl. 7 (1465), fo
379.

15

H. VANDERGUCHT.
Rondom den Y::er,
Stavele, 1918, p. 54.
16 ARA, RK 17620
(renenghe 1471 renenghe 1472), fo 4v:
Loo: Dud(it) Adrian
de Pollinchove quy a
re leve ung fief temt de
mond( it) s( eigneu) r et
de sond( it) bourg de
Furnes par Ie trespas
de mad( i) te dame
Magriete de Pollinchove. valissant ung
marc d'argent par 1111,
appe/le en Flament Ie
Senesscaelscip de Loo
a eau se duque/ fief luy
compete et appartient
la seignourie de la ville
de Loo depuis les xij
hueres de midr dernnt
/ejour Saint benvs
jusques au sol/el couchant aujo(u)r
dud(it) S(ain)t Denys.
Receu po( u)r de re/ie/
x Lh pm: Merk op dat
hier helemaal niet
vermeld staat dat
Adriaan een zuster
zou zijn van Margareta. zoals GILLIODTS,
Etat desfiefs .... p. 411
te voortvarend schrijft.
17 GAILLIARD, Bruges
et Ie Franc, dl. lil,
p. 386 en dl. V. p. 107
noemt haar Petronella
van den Berghe, op
p. 329 Maria (wellicht
per vergissing) van den
Berghe, dochter van
Jacob, ridder en Petronella van der Burch.
KBR, FM 31, III en
ARA. RK 43138. fo
23v.
1x ARA, RK 43146 fo
31 (waarnaar KBR.
FM 31. 1, p. 34 verwijst).
19
P. DoNCHE, Schepenen-keurheren ... Eénmaal wordt hij in een
compilatielijst als
ridder vermeld. maar
in officiële akten
wordt dit niet bevestigd.
2o Cante/herg verwijst
allicht naar de aartsbisschop Thomas van
Canterbury. kanselier
van Engeland die in

dwarsbalk van keel). 15 Zij overleed circa 1471-72. Wellicht

overleed zij zonder nakomelingen, zodat haar leengoederen
terug overgingen naar een zoon Adriaan van een jongere
broer van haar vader, Christiaan van Pollinchove:
III.bis. Adriaan VAN POLLINCHOVE, zoon van Christiaan
en N. (Anna?) VAN HAVESKERCKE. Hij erfde, in 14711472 bij het overlijden van Margareta van Pollinchove haar
leengoederen. 16
Hij huwde met Petronella VAN DEN BERGHE (wapenschild: in goud een schuinkruis van keel beladen met vijf ringen
van ::.ilver) en kreeg ter dezer gelegenheid van het Veurnse
kasselrijbestuur als huwelijksgeschenk 24 pond. 17 Dezelfde
Adriaan van Pollinchove, huwde als klerk van de weeskamer
opnieuw tijdens het schepenjaar 14 februari 1447 - 13 februari 1448 en kreeg bij die gelegenheid van het kasselrijbestuur
24 pond. 18 Hij lijkt wel of zijn tweede huwelijk de aanleiding
was voor een loopbaan in het kasselrijbestuur, want vanaf
1451 duikt hij op als 16de schepen-keurheer op 18, om na 10
jaar door te stoten tot de hoogste functie van landhouder van
de commune, in welke functie hij het laatst in 1478-79 vermeld
wordt. 19 Hij overleed circa 1480-81 wanneer zijn oudste zoon
Adriaan zijn leengoederen erfde:
IV. Adriaan VAN POLLINCHOVE. Hij huwde met Judoca
KNIBBE (wapenschild: in ::.ilver een klimmende (soms gaande)
(al dan niet aanziende) leeuw van sabel, getongd en geklauwd
van keel), dochter van Lieven, ridder. In de stamboom Pollinchove in het Fonds van Heurne (SAG) staat zijn echtgenote
vermeld als: Jo(jfrouw)e Joosyne Knibbe al(ia)s Cantelberghe. 20 Hij erfde in 1480-81 bij het overlijden van zijn vader
zijn leengoederen. 21 Hij zelf overleed enkele jaren later in
1489. Zijn oudste zoon Jacob erfde het seneschalkschap:

zijn conflict met de
Engelse koning
omstreeks 11 70 zijn
toevlucht had gezocht
in Vlaanderen. De
legende van de familie
Knibbe verhaalt dat
Harrard Knibbe uit
Londen zijn neef was.
en met hem mee naar
Vlaanderen was gekomen, hier bleef. huwde
en de stamvader werd
van de familie
Knibbe ...
21
ARA. RK 17629
(renenghe 1480-

renenghe 1481) fo 7:
En la l'i//e de Loo: De
Adrian de Po/linchore
qui a releve ungfief qui
est Ie Scoutheterie et
Seneschalrie de
/ad( ite) l'il/c de Loo
assavoir que la veille
Saint Denis a midr et
Ie jour Saint Den{\'
toutejourjusques au
sol/ei/ couchier que est
le.féste et m(ar)chie
de Loo, toutesfi<mchises. lon/ieux. amende.1·
el rn/ainges de LX Lh
et en dessouh:: esche-

ans en /ad( ite) l'ille
pend( an)t led( il)
lemps compelent et
appartiennenl aud( il)
fief" Avec XXXVJ
·111;(111)mages. A lui
succede par Ie lrespas
de Adrian de Po//inchol'e son pere. Et Ie
reg( ist )re contient que
led( it) fief /'011 doil
re/ever de la mei//eure
despou//e, nean tmoins
led( it) Adrian la re/e\'e
co(m)me de plain
re/ie/ de la so ( 111) me
deX Lh.
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V. JACOB VAN POLLINCHOVE. In 1492-93, bij het over-

lijden van zijn vader was hij nog onder voogdij van Robert
Lozier. Toen op 24 november 1502 een denombrement werd
ingediend voor het leengoed het seneschalkschap van Lo, was
hij nog steeds onder voogdij en was zijn voogd Pieter van der
Burch, hoogbaljuw van Veurne. 22 Hij overleed op 11 september 1546. Wellicht is het ook deze Jacob van Pollinchove die
een loopbaan had in de magistraat van de kasselrij Veurne,
maar die we pas vanaf 1542 zien verschijnen, maar wel meteen
als 3<le schepen-keurheer op 18. 23
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Hij huwde op 5 juni 1508 met Elizabeth VAN LICHTERVELDE (familiewapen: in la::uur een schildhoofd van hermelijn), dochter van Jan, ridder, heer van Beaurewaert, Croix,
Rebrouck, Vellenaere, Kaaskerke, Vrylande, La Mairie, Katekenskerke, Stuivekenskerke enz ... , raadsheer en kamerheer
van de hertog van Bourgondië en Adriana van der Gracht,
dame van Westouter. 24 Ter deze gelegenheid kreeg zij van de
magistraat van de kasselrij Veurne als huwelijksgeschenk zes
kannen wijn. 25 . Hij woonde op een hofstede te Pollinkhove,
waaruit hij 15 gemeten land schonk als huwelijkgeschenk aan
zijn oudste zoon Frans. 26 Tot 9 augustus 1522 was hij kapitein
(militair aanvoerder) geweest van Veurne-Ambacht toen hij
dat ambt aan een ander overliet om ten strijde te trekken
('treckende naer 't heer') (allicht in dienst van keizer Karel in
zijn oorlogen met Frankrijk).27
Zijn echtgenote, Isabella van Lichtervelde was de zuster van
Wouter van Lichtervelde, die na het overlijden van hun moeder Adriana van der Gracht de heerlijkheid van Westouter
had geërfd. Hij sneuvelde in 1517 te Corcum zonder nakomelingen. De heerlijkheid van Westouter ging dan over op Daniel
van Croix, zoon uit het tweede huwelijk van Adriana van der
Gracht met Geraard van Croix. Maar deze overleed ongehuwd in 1531. Bijgevolg ging de heerlijkheid van Westouter
over op Isabella van Lichtervelde, echtgenoot van Jacob van
Pollinchove. 28 Deze laatste noemde zich daarna ook heer van
Westouter. Het Schoutendom of seneschalkschap van Lo
ging over op zijn oudste zoon Frans:
VI. FRANS VAN POLLINCHOVE, overleden op 22 december 1582. In 1546 werd hij bij schenking van zijn vader heer
van Westouter en seneschalk van Lo. 29
Hij huwde een eerste maal in 1545 of 1546 met Bussarde DE
CROOCQ, dochter van Pieter en Martina de Vos. Als huwelijksgeschenk schonk zijn vader hem 15 gemeten land in Pollinkhove gelegen in de hofstede waar hij woonde. 30 Een enige
dochter Cornelia uit dit huwelijk overleed reeds voor haar
moeder. Hij huwde een tweede maal met Francisca COCLE

22

ARA, RK, Denombrementen van de
Wetachtige Kamer. nr.
569: Jacob rem Pollinchore Adriaens ::uene
fs Adr( ia)ns. analyse
in KBR. FM 55bis.
n P. DoNCHE, Schepenen-keurheren, op. cit/
2~ Over het gezin
Lichtervelde-van der
Gracht en de Lichtervelde-van Pollinchove,
zie ook GAILLIARD,
Bruges et Ie Franc. dl.
V. pp. 106-108 alsook
dl. l, 281.
25 KBR. FM 31. 1.
p. 93. verwijzend naar
ARA, RK 43201
(rekening van 15 febr.
1508 (n.st.)- 5 mei
1509: 5 1redull'lnaent
1508 ghepresenteert
joncrrou1re Ysahele
mn Lichterrelde, geh::elnede van Jacob van
Pollinchore te heuren
hu1redaghe ::es kannen
ll'ijns.
26 . RAB, KV reg 598
(wettelijke passeringen
23 apr 1544 - 22 nov
1547). fo 203v.
27
KBR.FM31,l.
p. 112, verwijzend
naar ARA, RK 43215
(rekening van 11 mei
1522 - 24 april 1523
na Pasen).
28 F. DE MEULENAERE.
'Elements d"une statistique féodale de la
chàtellenie de Bailleul'. in: Anna/es du
Comité Flamand de
France. LI (1993 ). pp.
189-314. LIII (1995).
pp. 59-154. LIV
(1996). pp. 63-146. dl.
LIV (1996). p. 129.
29 Dus geschonken
net voor het overlijden
van zijn vader in hetzelfde jaar. Zie: F. DE
MEULENAERE. 'E]ements d'une statistiq ue féodale de la
chàtellenie de Bailleul". art. cit .. p. 129,
die hiervoor verwijst
naar ADN B 3951.
_io RAB, KV reg 598
(wettelijke passeringen
23 apr 1544 - 22 nov
1547). fo 203v.

(familiewapen: van zilver met een keper van goud en drie spoorradertjes van goud), dame van Beauvais, dochter van Jaspar
en Maria de St.-Omer, ge::.egd Waalskapelle, die overleed in
1618 en begraven werd te Westouter.
In de Veurnse kasselrijrekeningen van 1548-49, 1552-53, 155354, 1555-1556, 1556-57 en 1557-58 werd hij vermeld als Franchois van Pollinchove, h ( ee) re van Westouter onder de edele en
notabele genodigden. 31 We vinden Frans van Pollinchove in
1552 vermeld onder de 26 edellieden van de stad en kasselrij
Veurne. De landvoogdes, Maria van Hongarije (zuster van keizer Karel) had de Veurnse magistraat verzocht om de namen
van die edellieden over te maken om hen te kunnen oproepen
in de strijd tegen de in Vlaanderen binnengevallen Fransen. 32
Het seneschalkschap van Lo werd geërfd door zijn zoon
Frans:
31

KBR, FM 31, 1. pp.
151. 159. 160, 165, 167
en 169 resp. verwijzend naar ARA. RK
43241. 43245, 43246.
43248, 43249 en
43250.
32 PAUWEL HEINDERYCX (1633-1687),
Jaerboeke11 1·1111 Veurne
en Veurnamhacht,
uitgegeven door E.
RONSE, 4 vols" Veurne.
1853-1854, dl. II,

Pi 273. . . .
" A. MER(.HELYNCK.
Gé11éalogie.1· inédites
" .. p. 112. FM 69
daarentegen vermeldt
1612, F. DE MEULENAERE. 'Elements . "·.
art. cit.. vermeldt
1602.
>4 ARA. RK 17730.
35 Wellicht verkeerdelijk Omarine genoemd
in GAILLIARDS Bruge.1·
et Ie Franc. II. 403.
36
SANDER US [Antonius Sanders]. Flandria
lllustrata. 1ste Latijnse
editie. 2 vols" Keulen.
C. van Egmondt (=fictief adres), Amsterdam 1. en C. Blaeu.
1641-1644. anastatische herdruk op origineel formaat. inleiding
van J. Verbesselt. 2
vols., Tielt. E. Veys,
1973. 2"" volume II.
deel, V. hoek. tegenover p. 180.

VII. FRANS VAN POLLINCHOVE. Overleden te Westouter in 1600. 33 Hij was ridder, heer van Westouter, seneschalk
van Lo en luitenant in het regiment van de prins van Ligne.
In 1586-87 betaalde hij het leenverheffingsrecht voor het seneschalkschap van Lo dat hij geërfd had van zijn vader. 34 Hij
huwde bij huwelijkscontract van 15 april 1583, Honorine 35
DE BONNIÈRES (-de GUINES de SOUASTRE), kannunikes van Maubeuge in 1562, overleden op 28 augustus
1626, dochter van Charles Jean, baron van Auxy en Florence
de Bernemicourt, dame van Villers-au-Bois.
Het seneschalkschap van Lo werd geërfd door hun oudste
zoon Frans:

VIII. FRANS VAN POLLINCHOVE. Hij overleed te
Westouter op 24 september 1659. Hij was heer van Westouter,
Kanegem en Beauvois en seneschalk van Lo. Hij huwde te
Oostvleteren op 28 april 1625 met Claudine DE HANNON
(familiewapen: van keel met drie schelpen van ::ifrer). Zij overleed te Westouter op 7 mei 1677. Hun omwald kasteel in het
dorp Westouter is te zien op de gravure die van dit dorp circa
1641-1644 gemaakt werd voor SANDERus' Flandria Illustrata.36
Zoals hoger al aangehaald verkocht deze in 1626 het seneschalkschap van Lo aan jonker Adriaan de Hames maar het
leengoed werd genaast door Philips du Pont in naam van zijn
echtgenote Francisca van Pollinchove, Frans'zuster.
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Het document:

(de in- en uitleiding zijn de oorspronkelijke tekst, de gegevens
betreffende de achterlenen werden vertaald)
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Dit denombrement, in privaat bezit, is een perkamenten
cahier van van 16 folio's met afmetingen van 210 x 290 mm
en is ondertekend door Philippe du Pont. Zoals al vermeld
hingen van dit leengoed 53 achterlenen af. Zij laten ons de
namen en de bezittingen kennen van heel wat inwoners in en
om het stadje Lo. Oppervlaktes worden erin uitgedrukt in
gemeten-lijnen-roeden, 1 gemet zijnde 3 lijnen, 1 lijn zijnde
100 roeden. 1 gemet was in de kassei rij Veurne gelijk aan
0,4544 ha.
De kadastrale omschrijvingen gebeuren in geijkte termen: het
Franse tirant betekent: strekkend 37 , abouttant: uitkomend
aan, listant vonden we niet in woordenboeken en evenmin in
andere denombrementen in het Vlaams van dit Seneschalkschap opgetekend in oudere leenregisters, maar menen we te
mogen begrijpen als: grenzend aan.

Denombrement du fief du sieur Ph(i)l(ipp)e du / Pont,
s( eigneu)r de Taingeville et com(m)e / reji·aihant d .. .. de dame
Francoise / de Pollinchove ma compaigne quy / consiste en la /
Seneschauchee de la ville de Loo/ 1628.
RAPPORT ET DENOMBREMENT QCE MOY PHILIPPE DC PONT,jils de
feu messire Jean, c/1( eva)!( ie )r, s( eigneu)r de Taingeville, Lobbes, Wancourt, Plouich com(m)e mari et bail de dame Franchoise de Pollinchove ma compaigne, fàis et donne oultre par
cestes à Jean Symons, escuier, seingneur de Gracht, lieutenant
de noble et treshonnore seigneur messire Jacques de Briarde,
ch( eva)l(ie)1; s( eigneu)r de Beauvoorde, grandbailly des ville
et ch( ate)llenie de Furne!i~ appendences et dependences dun.fief
noble et seigneurial, que je confesse en !ad( it Je qualité tenir du
Roy de Castille, Leon, Arragon, Portugal, archiducq d Austrice,
duc de Bourgoingne, Lothie1; Brabant etc.., comte de Flandres,
n( ost) re souverain seig( neu) r et prince et ce de sa cour feodale
et Bourg de Furnes, consistant mandiet fief en la Seneschaulcee
hereditaire de la ville de Loo, avecq tous droicts francises et
jurisdiction de routes causes, different.<;, combat::. et delict::.,
ensamble de touttes amendes, combien grandes qu'elles soient
toullieulx, afforaiges et touttes au/tres preeminences, prouffictz
et emolumens, qui peuvent escheoir en ladite ville de Loo, sy
avant que les limites de lad(it)e ville s'extendent. Commenchant au soir de Sainct Ricquier ou St Dionys Ie huictiesme
doctobre a midy à douze heures, à l'entrée de la france faire
annuelle illecq et durant jusques au soleil coucha ( n) t du lendemain. Auquel soir de St. Ricquier ou St. Dionys y vient Ie

-1 7 tirant betekent
zeker strekkend. want
één keer staat er ·qui
.1"extend oost et irest.
abouttant irest au .. ·
(f' 15', nr. 51). waarbij
dus qui s'extend synoniem is van tiran!.

seneschal hereditaire ou son lieutenant, et prend la verge de
justice des mains du Bailly den( ost )re souverain, seingneur ou
ailleurs qu'il la troeuve et Ie lendemain au couchant du soleil,
!edict Seneschal ou son lieutenant la delivre derechief aud( i) t
bailly en presence des eschevins. Aussy aulcun debat ou callaingne, de quelle nature que ce soit, advienne audit temps en
/ad( ite) ville de Loo, dont tous deux les baillys illecq tant de la
jurisdiction den ( ost) re souverain, seigneur Ie Roy, que de celle
du s(ieu)r abbé, religieux et couvent de Loo, tenuz et obligez
lesdicts debatz et callaingnes conduyer et demener, et sur iceulx
procurer droict en estrefaict de la part dud(ic)t s(eigneu)r
seneschal, sans aulcun contredict et sans ses de.1pens au cas qu'il
requist. Duquel fief et seig( neu) rie sant tenuz et mouvant cincquante et trois arriere fief~, cy apres suivants et specifiez,
desquelz est composée la court dudict Seneschal.

(fl 1V)

1. Niklaas VAN DE KERKHOVE, jonkheer, heer van MIDDIEP uit hoofde van jonkvrouw Isabella, dochter van wijlen
Jacob VAN DE KERKHOVE, zijn echtgenote:
0-8-70 land, in één stuk in Nieuwkapelle, zuidwest van de kerk
en noordwest van de molen genaamd Spierynck, in de laaggelegen gronden die zuidwaarts strekken langsheen de gracht
genaamd Beveryck, ten oosten aan de landen van het klooster
van Lo en ten westen en het noorden aan het volgende achterleen van de genaamde KERCKHOVE uit hoofde van zijn
vrouw,
staande ter trouwe ende waerhede
met relief het beste hoofd
met recht van kamerlinggeld bij elke verandering van erfgenaam
met recht op de lOde penning bij verkoop
met als leendienst: een zogenaamde hantdienst, van 1 denier
voor elk gemet, gedurende 40 dagen als de vorst op veldtocht
is met zijn leenmannen.
(fl 2)

2. de genoemde heer van MIDDIEP uit hoofde zoals hierboven
0-8-70 land, in Nieuwkapelle, ten westen grenzend aan het
vorige leen, in één stuk, strekkend zuid en noord, uitkomend
zuid aan de genoemde Beveryck, ten westen aan een dreef,
grenzend ten noorden aan de volgende achterlenen, genaamd
la pieche de la damoiselle en in thiois [Diets]: 't Joncvrauwe
Stick, toebehorend aan de heer van MIDDIEP uit hoofde van
ZIJn vrouw,
met relief, dienst en lasten als het voorgaande leen.
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3, 4 en 5. de genoemde heer van MIDDIEP uit hoofde zoals
hierboven
1-0-60, 1-0-50, 1-0-50, deze drie laatste lenen dus samen 3-160, alle in één stuk gelegen in Nieuwkapelle en genaamd zoals
hierboven 't Joncvrauwe Stick, uitkomend noord aan de twee
voorgaande lenen, ten oosten aan de landen van het klooster
van Lo en van de kinderen van wijlen mijnheer [ messire =
ridder] Antonius CLAYS, GEZEGD VAN ZEGHERSCAPPLE, in zijn leven ridder, heer van Zegherscapple, grenzend
noord aan het volgende leen van 6-0-0 toebehorende de heer
van MIDDIEP uit hoofde van zijn vrouw en west aan een
kleine dreef,
zijnde deze drie laatste lenen belast zoals de voorgaande achterlenen
(fll 2')

6. de genoemde heer van MIDDIEP uit hoofde zoals hierboven
4-2-25 luttel min of meer, liggend in Nieuwkapelle in twee
aansluitende stukken in een hoek strekkend zuid en west aan
de voorgaande drie lenen, uitkomend oost aan de voornoemde
dreef, zuid aan de Beveryck, grenzend west aan de genaamde
[ /'Escripveur ou] Schrijvere toebehorend aan mijnheer [messire = ridder ] Jan VAN GISTEL, ridder, heer van Zwijnland
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij overlijden en elke verandering van erfgenaam
met recht op de lüde penning bij verkoop, met gelijk relief en
kamerlinggeld
leendienst: een zogenaamde hantdienst : jaarlijks een pond
peper op St.-Pietersdag in de zomer.
(fll 3)
7. dezelfde heer van MIDDIEP uit hoofde zoals hierboven
6-0-0 in Nieuwkapelle, met een erfelijke [uit] weg [ erfdienstbaarheid ] in de zuidwesthoek, zuidwaarts strekkend zuid tot
aan de Beveryck, in één stuk wat noord en oost van het voorgaande leen, strekkend zuid en noord, uitkomend zuid de drie
genoemde lenen ('t Jonckvrauwe Stick) toebehorend aan de
genoemde heer van MIDDIEP uit hoofde van zijn vrouw,
west aan het volgende leen, genaamd Schrijvere, toebehorend
aan de genoemde heer van Zwijnland, noord aan de volgende
lenen van meester Cornelius HEURLEBOUT zoon van Adriaan,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd
met recht op kamerlinggeld bij elke verandering
met recht op de 1Qde penning bij verkoop met gelijk re lief

met als leendienst: een hantdienst, van 1 denier per dag voor
elk gemet, gedurende 40 dagen als de vorst op veldtocht is
met zijn leenmannen.

(fl) 3v)
8. Ridder Jan VAN GISTEL, heer van Zwijnland
11-0-0 weinig min of meer, in Nieuwkapelle en Lo, genaamd
den Schrijvere, met een dreef strekkend zuid tot op de Beveryck, west van het voorgaande leen, in één groot stuk, strekkend zuid en noord, uitkomende zuid aan het voornoemde
leen van 4-2-25, toebehorende de heer van MIDDIEP uit
hoofde van zijn vrouw, west aan de landen van het klooster
van Lo, noord aan het volgende leen dat toebehoort aan
meester Cornelis HEURLEBOUT,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij elke verandering van erfgenaam
met recht op de 1ode penning bij verkoop met gelijk relief met
recht op kamerlinggeld
met als leendienst: 1 denier voor elk gemet, dagelijks gedurende 40 dagen als de soevereine heer, graaf van Vlaanderen
op veldtocht is met zijn leenmannen.

9. Meester Cornelis HEURLEBOUT, zoon van Adriaan,
licentiaat in de rechten
4-1-31, liggend in één stuk, in Lo, noord en oost van de kerk
en van het voorgaande leen, strekkend zuid en noord, uitkomend zuid aan de gronden van wijlen heer Adriaan HEURLEBOUT en het volgende leen van 2 gemeten van de
genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, west aan de
volgende lenen van meester Cornelis, meester Lodewijk
PRANGHE en heer Frans HEURLEBOUT, zoon van Quinten, grenzend noord aan het volgende leen van Pieter, zoon
van Jan VAN DEN ABEELLE en oost aan de landen van
wijlen de voornoemde Adriaan HEURLEBOUT
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd met recht op kamerlinggeld bij elke verandering van erfgenaam
met recht op de 1ode penning bij verkoop
met als leendienst: 1 denier voor elk gemet, dagelijks gedurende 40 dagen als de graaf van Vlaanderen op veldtocht is
met zijn leenmannen.

(fl1 4)
10. de genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, zoon
van Adriaan,
0-4-60, liggend in Nieuwkapelle, wat zuid van het voorgaande
leen, in één stuk, strekkend oost en west, uitkomend oost aan
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de landen van het klooster van Marsines genaamd de weide
van Cortebien, zuid aan het voornoemde leen van 6 gemeten
behorend aan heer Niklaas VAN DEN KERCKHOVE, heer
van MIDDIEP uit hoofde van zij vrouw, grenzend west aan
het volgende leen van anderhalf gemet min 10 roeden toebehorend meester Cornelis HEURLEBOUT en noord aan de
landen van kosterij van Nieuwkapelle
met relief, 1octe penning, kamerlinggeld en leendienst als het
voorgaande achterleen
(fo 4v)
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11. de genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, zoon
van Adriaan,
1,5-0-0 min 0-0-10 (dus 1-1-40)
In Lo, in een vierkant stuk, west van het voorgaande leen,
uitkomend zuid en west aan het voornoemde leen van 11-0-0
genaamd [ dict l' Escripveur ou ] Schrijvere toebehorend aan
de heer van Zwijnland, [ listant ] grenzend aan het volgende
leen van 2-0-0 van meester Cornelis HEURLEBOUT,
met gelijke lasten en dienst als de twee voorgaande lenen.
(fb 4v)

12. de genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, zoon
van Adriaan,
2-0-0, in Lo, in één stuk, noord van het leen van 4-1-31 en het
volgende achterleen van 2-0-0 min 0-0-21, beide toebehorend
aan de genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, west
van het voornoemde leen van 11-0-0 genaamd Schrijvere toebehorend aan de heer van Zwijnland, grenzend oost aan de
landen van de kinderen van wijlen de heer Adriaan HEURLEBOUT,
met gelijke lasten, rechten en dienst als de voorgaande
lenen.

(fb 5)

13. de genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, zoon
van Adriaan,
2-0-0 min 0-0-21 [(dus 1-2-79 ], liggend in Lo, uitkomend
noord aan het leen van 2 -0-0 en het voornoemde leen van
11-0-0 genaamd Schryvere, in één stuk, strekkend oost en
west, uitkomend oost aan het voornoemde leen van 4-1-31
toebehorend aan de genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, west aan de landen van het klooster van Lo en grenzend noord aan het volgende leen van meester Lodewijk
PRANG HE,
met gelijke lasten, rechten en diensten als de vier voorgaande
lenen.

14. Meester Lodewijk PRANGHE, zoon van Lodewijk ook
licentiaat in de rechten
2-0-0 min 0-0-20 [dus 1-2-80 ], liggend in Lo, in één stuk noord
van het voorgaande leen, strekkende oost en west, [uitkomend
] oost aan het genoemde leen van 4-1-21 toebehorende aan de
genoemde meester Cornelis HEURLEBOUT, uitkomend west
aan het volgende leen van 11-0-0 toebehorend heer Frans
HEURLEBOUT, zoon van Quinten, en noord aan het volgende leen van 11-0-0 van Joos REYFENS,
met gelijk relief, 1octe penning, kamerlinggeld en diensten als
hoger.
(fb 5v)

15. Pieter VANDEN ABEELE, zoon van Jan
3,5-0-0, liggend in Lo, in één stuk, wat noordoost van het
voorgaande achterleen, strekkend zuid en noord, zuid van het
leen van 4-1-21 toebehorende aan meester Cornelis HEURLEBOUT, grenzend west aan het volgende leen van genoemde
Pieter, zoon van Jan VAN DEN ABEELE, en de landen van
het klooster van Lo, noord uitkomend aan het volgende leen
van 0-7-0 toebehorende heer Roeland SCHYNCKELE en
oost aan het volgende leen van heer Jacob BUDSIN, zoon
van Charles
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd [ meilleure despouille]
met kamerlinggeld bij elke verandering van eigenaar
met 1octe penning bij verkoop met gelijk relief en kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd handtdienst, 2 pond peper jaarlijks op St.-Pietersdag in de zomer en een Naamse denier per
dag en per gemet gedurende 40 dagen als de vorst (koning van
Spanje als graaf van Vlaanderen) op veldtocht is, en als de
heer seneschalk ridder is, is hij een dubbele dienst verschuldigd.
16. en 17. Pieter VANDEN ABEELE, zoon van Jan,
twee achterlenen, elk 1-0-0 maar toch maar één stuk, liggen
in Lo, west van het voorgaande leen, strekkend oost en west,
west en zuid van het volgende leen van 12-0-0 [nr. 46] toebehorend aan heer Frans HEURLEBOUT, zoon van Quinten,
grenzend noord aan het volgende leen van genoemde Pieter,
zoon van Jan VAN DEN ABEELE,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd
met kamerlinggeld bij elke verandering van eigenaar
met 10cte penning bij verkoop met gelijk relief en kamerlinggeld
met als leendienst: elk een Naamse denier per dag gedurende
40 dagen als de vorst (koning van Spanje als graaf van Vlaan-
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deren) op veldtocht is met zijn leenmannen, en als de heer
seneschalk ridder is, is hij een dubbele dienst verschuldigd.
(f' 6)
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18. De genoemde Pieter VANDEN ABEELE, zoon van
Jan,
2-0-0, liggend in Lo, noorden van voorgaande leen, strekkend
oost en west, oost aan het voornoemde leen van 3,5-0-0 toebehorend aan de genoemde Pieter, zoon van Jan VAN DEN
ABEELE [nr. 15], palend west en noord aan de landen van
het klooster van Lo,
met relief, heerlijke rechten, kamerlinggeld en leendienst
zoals de voorgaande lenen.

19. Heer Roeland SCHYNCKELE, zoon van Charles,
0-8-0 land, weinig min of meer, liggend in Nieuwkapelle, ver
noordwest van de kerk en wat noordoost van het voorgaande
leen, in twee aangrenzende stukken, strekkend oost en west,
oost van het volgende leen van 2,5-0-0 toebehorend aan meester Pieter MEEZE, grenzend zuid aan het leen van 3-0-0 van
st. Jacob BUDSIN, ten westen van het volgende achterleen
van 0-7-0, toebehorend aan Roeland SCHYNCKELE [nr. 20]
uitkomend noord aan de landen van de heer van Nieuwkapelle, waarop de Rode Mote ligt.
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd
met kamerlinggeld bij elke verandering van eigenaar
met l ode penning bij verkoop
met als leendienst: genaamd hantdienst, een denier per dag
voor elk gemet gedurende 40 dagen als de graaf van Vlaanderen op veldtocht is met zijn leenmannen.
(f' 6')
20. de genoemde heer Roeland SCHYNCKELE,
0-7-0 ongeveer, liggend in Lo, ver noordoost van de kerk,
uitkomend aan het voorgaande leen en liggend in één stuk,
strekkend zuid en noord, uitkomend zuid aan het voornoemde
achterleen van 3,5-0-0 toebehorend aan Pieter, zoon van Jan
VAN DEN ABEELLE, west aan de landen van het klooster
van Lo. grenzend noord aan het leen van jonkvrouw Anna,
dochter van de genoemde heer Roeland SCHYNCKELE,
met relief, heerlijke rechten, kamerlinggeld en leendienst zoals
het voorgaande leen.

21. Heer Jacob BUDSIN
3-0-0 ongeveer in één stuk, liggend in Lo, strekkend zuid en
noord, zuid uitkomend aan de landen van de kinderen van

Adriaan HEURLEBOUT, west aan het voornoemde leen van
3,5-0-0 toebehorend aan Pieter, zoon van Jan VANDEN
ABEELE, grenzend noord aan het voornoemde leen van
0-8-0 toebehorend aan heer Roeland SCHYNCKELE en oost
aan het volgende leen van 2,5-0-0 toebehorend aan meester
Pieter MEESE,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd
met recht op de !Ode penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd hantdienst, één denier voor elk
gemet per dag, gedurende 40 dagen als de vorst op veldtocht
is met zijn leenmannen.

(f' 7)

22. Joos DE CEUNINCK,
2-0-0 ongeveer, in twee stukken, liggend in Lo in de Coudescheurehoek en ver west van het voorgaande leen, strekkende
oost en west, uitkomend oost aan het volgende leen van 3-0-0
toebehorend aan Jacob VERMANDE, zuid en west aan de
volgende lenen van heer Roeland, zoon van mijnheer [messire,
ridder] Antonius VAN ZEGHERSKAPELLE, heer van Zegherskapelle, en grenzend noord aan het volgende leen van
2-0-0 toebehorend aan Charles PEELLAERT uit hoofde van
zijn echtgenote,
met relief, heerlijke rechten en leendienst als het voorgaande
leen.

23. Meester Pieter MEESE, licentiaat in de rechten, griffier
van de stad Hondschoote,
2,5-0-0 ongeveer, liggend in Nieuwkapelle, ver noord oost van
de kerk en ver oost van het voorgaande leen, in één stuk strekkende zuid en noord, uitkomend zuid en oost aan de landen
van de kinderen van wijlen heer Adriaan HEURLEBOUT,
grenzend west aan de voornoemde lenen van de heren Jacob
BUDSIN en Roeland SCHYNCKELE en ten noorden aan
de landen van de heer van Nieuwkapelle die men noemt de
Rode Mate,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij elke verandering van eigenaar met
kamerlinggeld
met lOde penning bij verkoop met gelijk relief en kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd lwndtdienst, één denier per dag
voor elk gemet, gedurende 40 dagen als de graaf van Vlaanderen op veldtocht is met zijn leenmannen. En als de heer
seneschalk ridder is, is hij een dubbele dienst verschuldigd.
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(f' r)
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24. Jacob VERMANDE,
3-0-0, liggend in Lo, ver oost van de kerk, in twee aangrenzende stukken, strekkend oost en west, uitkomend west aan
het leengoed van Charles PEELLART uit hoofde van zijn
vrouw en Joos DE CEUNINCK, noord en zuid aan de lenen
van heer Jacob BUDSIN en zuid aan de lenen van heer Roeland VAN ZEGHERSCAPPLE, grenzend oost aan de landen
van heer Jacob BUDSIN,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij elke verandering van eigenaar
met recht op de 1octe penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: één denier voor elk gemet per dag, gedurende
40 dagen als de vorst op veldtocht is met zijn leenmannen.
25. Heer Jan VAN HAZEBROUCQ, jonker,
0-4-0 ongeveer in één stuk, liggend in Lo, wat noordoost van
het voorgaande leen en ten westen daarvan een stuk van de
hoeve toebehorend aan heer Roeland SCHYNCKELE, waar
nu Cornelius RAMBOUT woont, strekkend oost en west,
uitkomend oost, zuid en west, maar niet noord aan de landen
van de genoemde heer Roeland SCHYNCKELE en noord
aan de landen van het klooster van Lo,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij elke verandering van eigenaar
met recht op de 1octe penning bij verkoop
met als leendienst: genaamd hantdienst, één denier jaarlijks
met Pinksteren als offerande.
(f' 8)
26. Jacob, zoon van Jacob EYSEBOUT,
3 Yi -0-13 ongeveer, liggend in Lo in de Rooden Walhouck,
wat zuidwest van het voorgaande leen, zijnde een stuk met
een (water)put erin, strekkend oost en west, uitkomend oost
en zuid aan de landen van het klooster van Lo, west de Reyghersdyck, grenzend noord over zijn volle grootte aan de hoeve
en landen waar de weduwe van Jacob EYSEBOUT woont
tegenover het leen van Jacob zoon van Jacob voornoemd,
gehouden van het leenhof van Nieuwkapelle,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd met kamerlinggeld bij overlijden of elke
verandering van erfgenaam
met recht op de 1octe penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: één denier voor elk gemet per dag, gedurende 40 dagen als de vorst op veldtocht is met zijn leenmannen.

(f' 8')
27. Jan BOYAERT zoon van Laurens,
5-0-0 ongeveer, liggend in Lo, west van het voorgaande leen,
zijnde een stede [ lieu mannoir amazé] waar Jan DIERICX,
zoon van Passchier nu woont met twee kamers aan de noordkant en twee kamers aan de oostkant, strekkend samen zuid
en noord, zuid en west aan de landen van de heer van MASM IN [ Masmines? Heer van Massemen?] grenzend noord aan
het leen van de genoemde Jan BOYART, die hij houdt van het
leenhof van Nieuwkapelle en ten oosten aan de straat die
loopt van de Cruysstraette naar de Cruysboombrugghe,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij overlijden van de eigenaar
met recht op de !Ode penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: aan zijn heer een blank lemmet van een
lans als de leenhouder jonker is en als hij ridder is een volledige lans, wanneer de graaf van Vlaanderen op veldtocht is
met zijn leenmannen.
(f' 9)

28. Heer Jacob BUDTSIN, zoon van Charles,
14-0-0 ongeveer, liggend in Lo in de Coudescheurhouck, wat
oost van het voorgaande leen, zijnde een stede [ cense amazee
] waar nu Arnoult BISSCHOP woont met de aanpalende landen aan de westkant en noordkant, samen met de landen
eraan rakend aan de oostkant en aan beide kanten van de
dreef, uitkomend zuid aan de landen van het klooster van Lo,
west aan de landen van de genoemde Jacob BUDSIN, noord
aan de volgende lenen van de genoemde BUDSIN en rakend
oost aan de Reyghersdyck,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij elke verandering van eigenaar
met recht op de !Ode penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: één denier per dag voor elk gemet, gedurende 40 dagen als de graaf van Vlaanderen op veldtocht is
met zijn leenmannen.
29. De genoemde heer Jacob BUDTSIN,
5-2-0, liggend in Lo, noordoost van de vernoemde hoeve in
vier aanpalende stukken, strekkend oost en west en waarbij
de drie noordelijke stukjes aan hun westkant korter zijn, uitkomend west aan het volgende leen van heer Roeland, zoon
van mijnheer [ messire: ridder] Antonius van ZEGHERSCAPPLE, heer van die plaats [ t.t.z. het dorp Zegherscapple
] en het westelijke uiteinde van het meest noordelijke stuk aan
het volgende leen van 2-0-24 toebehorend aan dezelfde
BUDSIN, rakend noord aan de landen van de genoemde
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BUDSIN en aan het voormelde leen van 3-0-0 toebehorende
aan Jacob VERMANDE, oost aan de Reyghersdyck en met
de noordoostelijke hoek aan het leen waarop een huisje staat
waar nu Pieter VERELST woont,
met relief, 1octe penning, kamerlinggeld en leendienst zoals het
voorgaande leen.
(JU 9')
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30. De genoemde heer Jacob BUDTSIN,
[een rente van] 2 pond groten jaarlijks geassigneerd en gehypothekeerd op de genoemde twee lenen van de genoemde
BUSDIN, waarna het eerste 14-0-0 omvat en het andere 5-2-0
ongeveer,
met relief, heerlijke rechten, kamerlinggeld en leendienst zoals
de twee voorgaande lenen.
(f:U 10)

31. De genoemde heer Jacob BUDSIN,
2-0-74 in twee aangrenzende stukken, genaamd het Vleeschauwersstick, liggende in de genoemde parochie [ Lo] aan
het oostelijke uiteinde van het meest noordelijke stuk van het
genoemde leen van 5-2-0 toebehorend aan de genoemde heer
Jacob BUDSIN, west uitkomend aan de landen van de
genoemde BUDSIN en het klooster van Lo, noord aan het
volgende leen van 4-1-28 toebehorend aan heer Roeland VAN
ZEGHERSCAPPLE,
Relief, 1octe penning, kamerlinggeld en leendienst zoals de
voorgaande lenen.
32. Dezelfde heer Jacob BUDSIN,
3-0-34 land liggend in Lo, wat noord van het voorgaande leen,
in drie aaneengesloten stukken, strekkend oost en west, uitkomend oost aan de landen van de voornoemde heer Jacob
BUDSIN, zuid aan het voornoemde leen van 3-0-0 toebehorend aan Jacob VERMANDE, grenzend west aan de landen
die hierna aan Charles PEELAERT verklaard worden en
noord aan de landen van heer Charles DE CERE
met relief, 1octe penning, kamerlinggeld en leendienst zoals de
voorgaande lenen.
33. Heer Jan BLOM ME zoon van Gillis,
2-0-33 land, liggend in Lo in de Coudescheurehouck, west
van het voorgaande leen, in twee aaneengesloten stukken,
strekkend oost en west, uitkomend oost aan het volgende leen
van Jan BOYART, zuid aan het leen en land van Jan DE
STICKERE, grenzend west aan de straat en weg die leidt en

noord uitkomt aan de Coursboombrugghe en noord aan het
volgende leen van Jan DE STICKERE,
relief: beste hoofd bij elke verandering van eigenaar
met recht op de 10cte penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd handtdienst, één denier parisis
per dag per gemet, gedurende 40 dagen wanneer de graaf van
Vlaanderen op veldtocht is met zijn leenmannen.

(f' !OV)
34. Adriana, dochter van Jan DE WAGHEMAKERE bij
schenking van Jan DE VOS, die het eerder aangekocht had
van de genoemde WAGHEMAKERE,
4-0-0 ongeveer, liggend in Lo, noordover een stuk van het
voorgaande leen, in vier aangrenzende stukken, strekkend
oost en west, uitkomend oost aan het volgende leen van 4-0-2
toebehorende aan Jan BOYART, zuid aan het voglende leen
van 1 1/2-0-33 toebehorend aan Jan DE STICKERE, grenzend
west aan de straat lopend, noord naar de Coursboombrugghe
en noord aan de landen van Omaer LAURENS cum suis [ =
en de zijnen ]
staande ter trouwe ende waerhede
met vol verhefrecht van 10 pond parisis bij elke verandering
met recht op de 1octe penning 38 bij verkoop met gelijk relief
en kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd handtdienst, zoals het voorgaande
leen.

8
De schrijver schreef
per vergissing: qua11d il
change par l'ente. Il'
dixiesml' rl'lief dit
moet natuurlijk dixil'sme drnier zijn.
'

(f'll)
35. Vrouwe Gerardine VAN ROON, douairrière van wijlen
mijnheer [ messire, ridder] Antonius VAN ZEGHERSCAPPLE, heer van Zegherscapple,
0-7-27 land, liggend in Lo, wat oost van het voorgaande leen
in drie aangrenzende stukjes, strekkend oost en west, uitkomend aan de oostkant aan het genoemde leen van 2-0-0 toebehorend aan meester Joos de CEUNINCK, aan het zuiden
aan het volgende leen van de heer VAN ZEGHERSCAPPLE,
zoon van mijnheer Antonius en aan de landen van het klooster van Lo, rakend aan de landen van heer Philips VAN DE
WATERLEET uit hoofde van zijn vrouw en Victor DE
WAGHEMAKERE,
staande ter trouwe ende waerhede
met verhefrecht van 10 pond parisis bij elke verandering
met recht op de 10cte penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd handtdienst, zoals hierboven.
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36. Heer Roeland, zoon van mijnheer [ messire, ridder] Antonius VAN ZEGHERSCAPPLE, ridder, heer van Zegherscap-

illf.

126

4-1-28 land, liggend in Lo, zuid van het voorgaande leen in
vier stukken liggende twee aan twee aangrenzend aan elkaar
met de uiteinden, strekkend oost en west en uitkomend oost
en zuid op de genoemde lenen van heer Jacob BUDSIN en
west aan de landen van het klooster van Lo,
staande ter trouwe ende waerhede
met vol verhefrecht van 10 pond parisis bij elke verandering
met recht op de 10cte penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd handtdienst, zoals de voorgaande
lenen.
(fb 11')

37. Jan BOYART,
4-2-0 land, liggend in Lo, wat west van het voorgaande leen,
in vier aangrenzende stukken, strekkend oost en west waarvan de twee zuidelijke stukken langer zijn aan het westelijke
uiteinde, uitkomend oost aan de landen van het klooster van
Lo, van heer Philips WATER LEET uit hoofde van zijn vrouw
en van Victor DE WAGHEMAKERE, grenzend zuid aan de
landen van Jan en Joris DE STICKERE, west aan de lenen
van heer Jan BLOMME, Jan DE STICKERE en Maria,
dochter van Victor de WAGHEMAKER
met relief, lasten en dienst als het voorgaande leen.
38. Heer Jan BLOMME, zoon van meester Pieter,
0-8-0 ongeveer, liggend in Lo, wat west van het voorgaande
leen, in twee aanpalende stukken, strekkend oost en west,
uitkomend oost aan de straat lopende noord naar de Coursboombrugghe, zuid aan het volgende leen van de genoemde
heer Charles BLO MME, grenzend west, maar niet noord aan
de landen van de heer van MASNUY en noord aan de landen
van Omaar LAUWYCK cum suis [ en de zijnen ]
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd en kamerlinggeld bij elke verandering van
eigenaar
met recht op de 10cte penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: één Naamse denier per dag, gedurende 40
dagen wanneer de graaf van Vlaanderen met zijn leenmannen
oorlog voert aan de grenzen van zijn graafschap.
(fb 12)

39. Joris DE STICKERE, zoon van Joris,
3-2-25 land, liggend in Lo, wat zuidoost van het voorgaande

leen in vier aaneensluitende stukken, strekkend zuid en noord,
uitkomend zuid aan de landen van Jan en Joris DE STICKERE, west aan de straat lopend noord naar de Coursboombrugghe, rakend west aan de dreef van de hoeve toebehorend
aan Joris en Jan DE STICKERE voornoemd, waar Adriaan
DE SLECQ nu woont en oost aan de genoemde hoeve en
boomgaard van de genoemde Joris en Jan DE STICKERE,
met relief, 1ode penning, kamerlinggeld en dienst als het leen
van Charles BLOMME hiervoor.
(f' 12v)

40. Jan DE STICKERE, zoon van Joris,
0-7-0 ongeveer, liggend in Lo, noordover en langsheen de
dreef van het voorgaande leen, in twee aaneengesloten stukken, strekkend zuid en noord, uitkomend noord aan het
genoemde leen van 2-0-33 toebehorend aan heer Jan
BLOMME, oost aan de landen van Jan en Joris DE STICKERE en grenzend west aan de straat lopende noord naar de
Coursboombrugghe,
met relief, 1ode penning, kamerlinggeld en dienst als het voorgaande leen.
41. Heer Charles BLOMME, zoon van Pieter,
0-7-9 land, liggend in Lo, wat noordoost van het voorgaande
leen in één stuk, strekkend oost en west, uitkomend oost aan
de voornoemde straat die noordwaarts loopt naar de Coursboombrugghe, zuid en west van het leen van Jan BOYART
die hij houdt van het leenhof van Nieuwkapelle en grenzend
noord aan het genoemde leen van 8 lijnen toebehorend aan
de genoemde heer Charles BLOM ME,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij overlijden en elke verandering
met recht op de 1ode penning, kamerlinggeld en leendienst
zoals het voorgaande leen.
(fb 13)
42. Jan DE STICKERE, zoon van Joris,
1 Vi-0-33 land, liggend in Lo, zuidoost over de straat in één stuk,
strekkend oost en west, uitkomend oost aan het leen van 4-2-0
toebehorend aan Jan BOYART, zuid aan het genoemde leen
van 2-0-33 teobehorend aan heer Jan BLOM ME, grenzend west
aan de straat die noordwaarts loopt naar de Coursboombrugghe
en noord aan het genoemde leen van 4 gemeten toebehorend
aan Adriana, dochter van Jan DE WAGHEMAKERE,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd bij elke verandering
met recht op de 10cte penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
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met als leendienst: één Naamse denier per dag, gedurende 40
dagen wanneer de soevereine heer op veldtocht is met zijn
leenmannen.
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43. Margareta, dochter van Jacob CLAY, weduwe van heer
Charles PEELLART,
2-0-0 ongeveer land, liggend in Lo, wat noord van het voorgaande leen in twee aaneengesloten stukken, strekkend zuid
en noord, uitkomend noord aan de landen van Victor DE
WAGHEMAKERE, genaamd 't Cussschenstick, oost aan de
genoemde lenen van heer Jacob BUDSIN en Jacob VERMANDE, grenzend zuid aan het leen van meester Joos de
CEUNINCK voornoemd, en oost aan het volgende leen van
1 gemet, toebehorend aan Victor DE WAGHEMAKERE,
staande ter trouwe ende waerhede
relief: beste hoofd en kamerlinggeld bij elke verandering
met recht op de JOde penning bij verkoop met gelijk relief en
kamerlinggeld
met als leendienst: genaamd handtdienst, één Naamse denier
per dag per gemet, gedurende 40 dagen wanneer de soevereine
heer op veldtocht is met zijn leenmannen.
(f' 13')
44. Victor DE WAGHEMAKERE,
1-0-0 land, liggend in genoemde parochie [Lo], west van het
voorgaande leen in één stuk, strekkend zuid en noord, uitkomend zuid aan het voornoemde leen van 0- 7-27 toebehorend
aan vrouwe Gerardine VAN ROON, douairrière van de
genoemde wijlen heer van Zegherscapple, west aan het volgende leen van anderhalf gemet toebehorend aan de genoemde
Victor DE WAGHEMAKERE en grenzend noord aan de
landen van de genoemde WAGHEMAKERE en het hospitaal van Lo,
met relief, 1ode penning, kamerlinggeld en leendienst zoals het
voorgaande leen.

45. De genoemde Victor DE WAGHEMAKERE,
1 1/2-0-0 land, liggend in Lo, west van het voorgaande leen in
één stuk strekkend zuid en noord, uitkomend zuid aan het
genoemde leen van 0-7-27 toebehorend aan de douairrière
van de genoemde wijlen heer van Zegherscapple, grenzend
west en deels noord aan de landen van Victor DE WAGHEMAKERE voornoemd en het surplus noord aan de landen
van het genoemde hospitaal van Lo,
met relief en andere lasten en diensten zoals het voorgaande.

(fl'14)
46. Heer François HEURLEBOUT, zoon van Quinten,
11-0-0 land ongeveer, liggend in Lo in de Westboyshouck,
zuid oost van het voorgaande leen, zijnde een hoeve [ censse
amassée] waar Jan ELLGOOT nu woont met de wateringen
in de voortuin, strekkend oost en west, uitkomend oost en
noord aan het volgende leen van 1-0-33 toebehorend aan Joos
REYFFENS bij koop, zuid van de volgende landen, grenzend
west aan het leen van de voornoemde Joos REYFFENS en
aan de volgende landen, bevattend 1-0-28; item in de zuidwest
hoek bevattend 0-0-25 liggend in de zuidkant van een stukje
van 0-1-35 zijnde de dreef van de genoemde hoeve, strekkend
west tot aan de Reyghersdyck en grenzend zuid aan het leen
van wijlen heer Adriaan HEURLEBOUT, item zuid van de
genoemde hoeve, 0-14-61 land in twee aaneengesloten stukken, strekkend oost en west uitkomend west aan het leen van
de genoemde wijlen Adriaan HEURLEBOUT, oost aan het
leen van meester Cornelis HEURLEBOUT, zijn zoon en aan
de lenen van meester Loys PRANG HE en Joos REYFFENS,
samen met de volgende landen en grenzend zuid aan de landen van het klooster van Lo; idem in de noordoost hoek van
de voornoemde landen, 1-0-40 in één stuk, strekkend oost en
west, uitkomend aan het leen van de genoemde Joos REYFFENS, oost aan het leen van de genoemde meester Cornelis
HEURLEBOUT en grenzend noord aan de volgende landen;
item noord van de genoemde landen, 0-11-31 in drie aaneensluitende stukken, strekkend oost en west, uitkomend oost
aan het genoemde leen van meester Cornelius HEURLEBOUT, noord aan het voornoemde leen van Pieter, zoon van
Jan VAN DEN ABEELLE en grenzend west aan het leen van
de genoemde Joos REYFFENS,
relief: beste hoofd en in surplus gelijke lasten van 1octe penning, kamerlinggeld en leendienst zoals de voorgaande lenen,
wanneer het geval zich voordoet.

(fb 14V)
47. Heer Jacob HEURLEBOUT zoon van Adriaan,
3-0-0 ongeveer, liggend in Lo, zuid west van het voorgaande
leen in één stuk, strekkend oost en west, uitkomend oost en
noord aan de landen van het klooster van Lo, zuid aan het
volgende leen van 3-0-0 toebehorend aan de genoemde Jacob
HEURLEBOUT en grenzend west aan de straat die loopt
van Lo naar Diksmuide, genaamd Den Cruugher,
met relief en andere lasten en diensten als het voorgaande
[leen].

(fb 15)
48. De genoemde Jacob HEURLEBOUT,
3-0-0 ongeveer, genaamd Ter Crynghe, liggend in Lo, zuid van
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het voorgaande leen, in één stuk, strekkend oost en west, uitkomende oost aan de landen van het klooster van Lo, zuid en
west aan de straat lopend van Lo naar Diksmuide,
met relief en andere lasten en diensten als het voorgaande
[leen].
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49. Joos REIFFENS,
1-0-0 ongeveer, liggend in Lo, noordoost van het voorgaande
leen en wat oost van de voornoemde hoeve van Frans HEURLEBOUT, zoon van Quinten waar Jan ELLEGOOT nu
woont en een stuk strekkend oost en west, uitkomend oost
aan het leen van meester Cornelius HEURLEBOUT, zoon
van Adriaan, zuid van het genoemde leen van 2 gemeten preter 20 roeden van meester Loys PRANG HE en grenzend west
en noord aan het leen van heer Frans HEURLEBOUT zoon
van Quinten,
met re lief, 1octe penning en andere lasten en diensten, zoals het
voorgaande leen.
50. De genoemde Joos REIJFFENS,
2-0-0 ongeveer, liggend in Lo, wat noordwest van het voorgaande leen in twee aaneensluitende stukken, strekkend oost
en west, uitkomend west aan de Reyghersdyck, noord aan het
leen van heer Roeland SCHYNCKELE, grenzend oost aan
het leen van heer Frans HEURLEBOUT hierna volgend, en
zuid aan het volgende leen van de genoemde Joos REIFENS
van 3-0-0,
met relief, heerlijke rechten en andere lasten en dienst als de
voorgaande lenen.
(fb 15')

51. De genoemde Joos REYFFENS,
3-0-0 ongeveer, liggend zuid van het voorgaande leen van 2-00, te weten twee aaneensluitende stukken, strekkend oost en
west, uitkomend west aan de Reyghersdyck, oost aan het volgende leen van 1-0-33 toebehorend de genoemde Joos REYFFENS en zuid aan de volgende lijn, deel van dit gezegde leen;
item nog één lijn land, zuid van de genoemde landen, zijnde
deel van 0-1-35, waarvan de 35 roeden toebehorend aan heer
Frans HEURLEBOUT op de noordkant van het zelfde
stukje, die zich uitstrekt oost en west, uitkomend west aan de
Reyghersdyck, oost aan het leen van heer Frans HEURLEBOUT en zuid aan de genoemde 35 roeden, zijnde de dreef
van de hoeve, toebehorend aan de genoemde heer Frans
HEURLEBOUT, waar nu Jan ELLEGOOT woont,
met relief, beste hoofd, 1octe penning en andere lasten en dienst
als de hiervoorgaande lenen.

52. De genoemde Joos REYFFENS,
3-0-33 liggend in Lo, oost van het voorgaande leen in één
stuk, strekkend oost en west, uitkomende oost en west aan de
[water]loop van de genoemde hoeve van 11-0-0 toebehorend
aan de genoemde heer Frans HEURLEBOUT, zoon van
Quinten waar de genoemde Jan ELLEGOOT woont en grenzend noord aan het volgende leen van de genoemde Frans
HEURLEBOUT,
met relief, 1octe penning, lasten en dienst als het hogergenoemde leen.
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(fb 16)

53. De heer Frans HEURLEBOUT, zoon van Quinten,
2-0-0 ongeveer, liggend in Lo, noord van het voorgaande leen,
in één stuk, strekkend oost en west, uitkomend oost aan het
hogergenoemde leen van Pieter, zoon van Jan VAN DEN
ABEELLE, noord aan de landen van het klooster van Lo en
west van het bovengenoemde leen van 2-0-0 toebehorend aan
Joos REYFENS,
met relief, 1octe penning, lasten en dienst als het voorgaande
leen.
Et à cause du susdict principalfief de la Seneschaucé avecq ses
appendences et dependences, je doibz en lad( ic te) qualité à sa
Ma(jes)té Royale, et ses successeurs, comtes de Flandres, et à
leur bourg de Furnes, ayde,foy et hom(m)aige et ung relief de
dix [JO J livres p( arisis) avecq xx [20 J s. [escalins = schellingen] p( arisis) de chamberlaige à la mort, et à chasque changement dheritier, et quand icelluy fief change p( ar) vente, Ie
dixiesme denier avecq sem ( bla) bie et pare il re lief et chambellaige, et au surplus telz au/tres s( er) vices ordinaires et debvoirs
feodaulx com(m)e doibvent aultres fiefz tenuz de lad(icte)
court feodale et Bourg de Furnes, lequel fief m'appertient à
cause et du chief de lad( ic te) dame Francoise de Pollinchove,
ma femme, à tyltre de retraicte lynagiere par mon prinse de la
vente enfaicte par /edict sr Francois de Pollinchove, mafemme
a tyltre de retraicte lignagiere par mon prince de la vente en
faicte pas Ie s ... Francois de Pollinkhove, escuier, s( eigneu)r de
Westoultre, son frere, au s(ieu)r Adrien de Hames, aussy
escuier, achepteur d'icelluy fief qui m'at recognu et advoué
ladicte retraicte en tesmoignage de verite et soubz touttes
protesta ( ti) ons et presenta ( ti) ons deues, requises et ordinaires.
Je seigneur de Taingueville susdict ay scelle ce present rapport
de mon scel vernoye de mes armes et Ie mesme signe avecq ma
main et singne manuel. Ce vingtroiz(iesm)e Janvier !'an mil
six cent vingt et l1Uict

[getekend] PHILIPPE nu PoNT

Index op de plaatsnamen
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Een blik op de rechtsgang voor het
leenhof van Nieuwkerke (1635-1643)

MATTIAS PATTYN
135
Voor genealogen zijn gerechtelijke bronnen uitstekend archiefmateriaal om uw familiegeschiedenis te stofferen. Voor processen die op stedelijk of regionaal niveau gevoerd werden, is
het makkelijker om die processen terug te vinden. Wanneer
de rechtspraak op lokaal niveau gevoerd werd dan moet men
zich behelpen met het soms summier bewaarde archief van
de lokale schepenbank of leenhof. Onlangs vond ik tijdens
opzoekingen in het familiearchief van Renynghe de Voxvrie
een baljuwrekening van Nieuwkerke voor de periode tussen
1635 en 1643 terug 1•
De rekening werd door Jacques Walwein baljuw van Nieuwkerke samengesteld. Hij oefende de functie van baljuw te
Nieuwkerke uit als plaatsvervanger van Jan van Waterleet,
schildknaap, heer van Caneghem, hoogbaljuw van Armentiers, Erg uinghem-sur-Lys, Verlinghem, Radinghem en
Nieuwkerke. Jan van Waterleet was de zoon van François van
Waterleet, ridder, heer van Caneghem, en van Française des
Trompes. Hij huwde na een voorhuwelijkscontract te Rijsel
op 15 oktober 1636 met Jehenne de Laude, dochter van wijlen
Antoine, en reeds weduwe van Jacques Petipas 2 . De volgende
dag legateerde zijn vader François van Waterleet, ridder, heer
van Caneghem de leenheerlijkheden Zantackere en Waterleet
alsook la cense de la Rouge Maison te Stegers aan zijn zoon
Jan als schenking voor zijn nakende huwelijk 3. Jan van Waterleet overleed zonder nakomelingen en werd op 17 december
1656 te Armentiers begraven.
1
BRUGGE. Rijksarchief: Familiearchief

van Reninghe de Voxvrie. 655.
" BRUGGE. Rijksarchief: Familiearchief
de Coullemont. 649.
In de toekomst hopen
we nog enkele stukken
uit dit rijk familiearchief te publiceren.
3 BRUGGE. Rijksarchief, Familiearchief
de Coullemont 654.

Wanneer men de rekening nader onder de loep neemt, stelt
de aandachtige lezer vast dat het over een rekening gaat waar
de baljuw van Nieuwkerke alle inkomsten en uitgaven weergeeft die voortsproten uit de werking van het leenhof in strafrechterlijke vervolgingen. Zoals alle rekeningen opent de
scribent de rekening met de rubriek recepte of ontvangst. Hier
werden de ontvangsten genoteerd van alle boeten die het leenhof van Nieuwkerke aan diverse personen oplegde. De scribent vermeldde bondig de reden van de opgelegde boete
alsook de datum van het vonnis van het leenhof van Nieuwkerke. Het leenhof ontving in die periode voor het bedrag aan

220 f. In één zaak (Pierre de Zeure) werd de boete van 60 f
kwijtgescholden wegens het onvermogen van de veroordeelde.
Bovendien had de veroordeelde ook geen vaste verblijfplaats.

136

Naam

Datum

Boete

George Florizone

11/08/1635

20 f

Marie de Zeure

11108/1635

20 f

Anthoine Petillion

15/09/1636

10 f

Mahieu Desmarecaulx

15/09/1636

10 f

Jean Ente

18/04/1637

60 f

George Florizone

18/02/1638

40 f

Marie de Zeure

18/02/1638

40 f

Pierre de Zeure

08/01/1639

Christiaen Dieusaert

09/03/1641

20 f
220 f

Totaal

Daarnaast ontving het leenhof enkele boeten uit zaken die in
der minne geregeld werden. De schuldige betaalde vrijwillig
een bedrag zonder dat een vonnis van het leenhof werd uitgesproken.
Naam

Reden

Boete

Jean de Febure

trekken van een mes

10 f

Jean Boddaert

trekken van een mes

10 f

Franchois de Raet

trekken van een mes

10 f

Daniel de Wulf

trekken van een mes

10 f

de knecht van George de
Vicq

trekken van een mes

10 f

Pierre de Meulenare

verwondingen met
bloed vergieten

60 f

Franchois de Meulenare

trekken van een mes

10 f

Nicollas de Hane

trekken van een mes

10 f

De vrouw van Jean de
Co ter

belediging

10 f

Totaal

140 f

Samenvattend kunnen we stellen dat het leenhof voor het
bedrag van 360 f parisis aan opgelegde boeten ontving.
In de rubriek myses et payes vinden we uitgaven die voortvloeien uit de rechtsgang. Op de dag dat de baljuw en leenmannen van Nieuwkerke in het leenhof de beschuldigde

berechtte, deden ze zich tegoed aan een banket van 7 ponden
parisis. Wanneer de beschuldigde wegens zijn armoede zijn
dagelijks voedsel niet kon betalen, werd de cipier van de
Nieuwkerkse gevangenis hiervoor vergoed. Per gevangene
mocht hij 12 schellingen parisis per dag aanrekenen. De sergeans of gerechtsdienaars werden betaald na de arrestatie van
de beschuldigden. Na het vonnis deed men beroep op de
Ieperse criminele officier om de lijfstraffen uit te voeren. De
Ieperse beul fustigeerde met de zweep en/of brandmerkte de
veroordeelde. Andere veroordeelden werden publiek tentoongesteld. Nadien werd de veroordeelde verbannen. Ambachtslieden (timmerman en ijzerwarenverkoper) werden vergoed
om het schavot op te trekken. De kruidenier leverde een toorts
zodat de veroordeelde in de kerk van Nieuwkerke zijn berouw
kon verwoorden. In iedere geval werd er 568 ponden 5 schellingen parisis uitgegeven om de veroordeelden aan te houden
en te berechten.

Het document

Compte que rend Jacques Walwein comme lieutenant bailly
de la terre et seigneurie de Noeufeglise a noble sieur Jean de
Waterleet escuier sieur de Caneghem et cetera grand bailly de
la ville d'Armentieres et appendances, d'Erquighem, dudict
Noeufeglise etcetera de touttes escheances depuis Ie ixe de
may xvf trente cincq jusques et compris Ie viil de may xvf
quarante et trois
Quand aux amandes de iiij f ij sols parisis !edict lieutenant Ie
prend a son prouffict suivant l'anchienne coustume portant
icy - Neant
Recepte
Receu de George Florizone une amende en laquelle il a esté
condemne par sentence des hommes du fiefz dudict Noeufeglise Ie xf du mois d'aoust 1635 pour !'exces y mentionne - xx
f parisis
Item de Marie de Zeure vefve de Jean Taispil pour semblable
amende en laquelle elle at este aussy condemnee audict jour
par sentence desdicts hommes - xx f parisis
Item de Jean de Febure pour une amende par luy voluntairement pa ie a cause davoir tire cousteau sur (blanco) - x f parisis
Item de Jean Boddaert a raison de pareille faict davoir tire
costeau sur la personne de Michiel de Schilder dont il at aussy
voluntairement paie )amende - x f parisis
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Item de Franchois de Raet aiant tire cousteau pareillement
- x f parisis
Item d'Anthoine Petillion pour une amende en laquelle il at
este condemne suivant et pour Ie faict porte par la sentence
desdicts hommes du xve de septembre 1636 - x f parisis
Item de Mathieu Desmarecaulx a cause de pareille faits et
exces pour lequel il at este condemne par sentence audict xve
de septembre 1636 - x f parisis
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Item de Daniel de Wulf pour une amende par luy voluntairement paie a raison davoir tire cousteau a la taverne de Saint
Eloy - x f parisis
Item de (blanco) valet servant a la maison de George de Vicq
pour une amende a raison que dessus par luy voluntairement
paie - x f parisis
Item de Jean Ente filz de Gilain pour une amende en laquelle
il a este condemné Ie xviif dapvril 1637 suivant la sentence
desdicts hommes - lx f parisis
Item du susdict George Florizone pour une amende jugee a
sa charge a cause de conversation chairnele avecq Marie de
Zeure susdicte suivant la sentence desdicts hommes du xviil
de febvrier 1638 - xl f parisis
Item de ladicte Marie de Zeure a cause que dessus par pareille
sentence dudict jour - xl f parisis
Pierre de Zeure filz de feu Nicollas at este condemne en une
amende de lx f parisis, a cause d'infraction d'arrest suivant
la sentence du viil dejanvier 1639 <lont ce compteur n'a rien
sceu recouvrir pour l'insolvence et pauverte dudict de Zeure,
et aussy qui! ne tient aulcun lieu fixe demeure portant icy Nihil
Item receu de Pierre de Meulenaere filz de Pierre aiant voluntairement paie pour une amende par luy encourre Ie xxe de
juillet 1639 bleschant a sang Jean Cauwersyn - lx f parisis
Item de Franchois de Meulenare frere dudict Pierre aiant tire
cousteau sur la personne de Guilliame Cauwersyn au mesme
jour - x f parisis
Item de Christiaen Dieusaert a raison d'avoir resiste contre
justice pour une amende en laquelle il a estee condemne par
sentence desdicts hommes Ie ixe de mars 1641 - xx f parisis

Item de Nicollas de Hane Ie josne pour une amende qu'il es
paie sans avoir este actione en justice, a cause d'avoir tire
cousteau sur la personne (blanco) - x :E parisis
Item de la femme Jean de Coter a cause d'infure par elle proferees a la charge de Anthoine du Flo pareille amende de - x
:E parisis
Somme de recepte - iif lx :E parisis

Myses et payes
Primes ledict bailly at faict apprehender Denys Nolon, Jean
More et Daniel Fin Irlandoise se disant soldatz lesquelz pour
leurs faictz et exces ont este bannis suivant la sentence des
hommes de fiefz du xxW d'octobre 1635
Paye pour Ie bancquet ordinaire desdicts hommes au jour de
ladicte sentence - xxj :E parisis
A maitre Jacques vander Espt comme advocat aiant couche
par escript la demande criminele a la charge desdicts deliquans - xxiiij sols parisis
A Franc/wis Wulprecht, Mahieu Joire et Jacques Verhaghe
sergeans aians faictz l'apprehension desdictes trois personnes
- ix :E parisis
A Josse Saint Martin aiant comme cypier de la prison alimente et entretenu lesdicts prisonniers lespace de six jours a
raison de xij sols parisis Ie jour pour chascune personne
lesquelz comme pauvres n'ont eu Ie moien d'y satisfaire aulcunement ensemble - x :E xvj sols parisis
Item ce compteur a faict apprehender Jacquemeine du Haion
femme de Jean de Febure laquelle pour son larchin at este
punie par exposition de sa personne avecq )edict larchin au
<levant la bretesque dudict Noeufeglise par sentence desdicts
hommes des fiefz du xxixe du susdicte mois d'octobre 1635
Paye pour Ie banquet ordinaire desdicts hommes au jour de
ladicte sentence - vij :E parisis
Item a Josse Saint Martin cypier aiant alimente ladicte Jacquemeine n'aiant aulcun moien comme estant du tout pauvere, de se nourrir en ladicte prison pour trois jours a
l'advenant que dessus la livrison d'ung fagot ensemble - xl-sols
pw üi.1 - xxxvj sols parisis
Item )edict compteur at faict apprehender Rychard Gheralini
Yrlandois, lequel par sentence desdicts hommes du iil de
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novembre audict an 1635 at este fustige de verges et banny
suivant la teneur de ladicte sentence
Pour Ie bancquet ordinaire desdicts hom mes audict jour a es te
paye - vij f parisis
Item a Jean de Le Reulle officier criminel de la ville d'lpre
aiant faict l'exploict de fustigation - xviij f parisis

140

Item paye a Mahieu loire et Franchois Wulprecht sergeans
aiant successivement Ie xxvl d'octobre et il de novembre
1635 faictz par charge et ordre desdicts hommes chascun ung
voiaige audict Ipre pour !edict officier criminel <lont ilz ont
este tauxe chacqun xl sols parisis ensemble - iiij f parisis
A Mathys Donze carpentier pour avoir faict et errige ung
eschaffault et a Jean de Febure ferronnier aiant livre quelque
crampons et cloux servans Ie tout a ladicte execution par tauxation scavoir pour !edict Donze iiij f xvj sols parisis et audict
Febure xj sols parisis ensemble - v f vij sols parisis
A Franc/wis Wulprecht, Mahieu Joire, Jacob Verhage et Jean
de Keersschieter sergeans aians faict l'apprehension du susdict Geraliny - iij f parisis
A losse Saint Martin cypier pour la nourriture dudict Geraliny (ce qu'audict bailly at este ordonne de paier par la court
feodale pour sa pauverte) lespace de vingt jours comprins
deux jours que sa femme aiant este pareillement apprehendee
at este detenue et emprisonnee et ce a !'advenant que dessus
pour chascun jour ensemble - xij f parisis
Item !edict bailly at apprehende Pierre Sanctraine <liet vane,
lequel par sentence du xixc de septembre 1637 at este banny
Paye pour Ie bancquet ordinaire audict jour - vijf parisis
A losse Saint Martin et Franchois Wulprecht sergeans pour
leur droict d'avoir emprisonne !edict Santraine - iij f parisis
Audict Saint Martin comme cypier aiant alimente ledicte Santreine lespace de vingt et ung jours a raison que dessus, par
ordonnance et pour sa pauverte de icelluy Santreine paye - xij
f xij sols parisis
- item !edict bailly at faict apprehender Robert Fealame et Walter Potr ensemble Edmont Offlain et Edmond Bemach, lesquelz
respectivement par deux sentences rendues a leur charge Ie xil
d'octobre 1637 ont este fustigez marquez d'ung fer chaud et
bannis en conformite d'icelles sentences respectives

Paye pour Ie bancquet ordinaire audict jour - xxviij f parisis

A l'officier criminel aiant executee publicquement sur ung
escaffault lesdictes sentences - xlviij f parisis
A Mathys Donze carpentier pour avoir dresse Ie susdict
eschaffault iiij f xvj sols parisis et a Pierre vande Walle pour
livrison de quelque feraille audict officier criminel a !'effect
de son exploict xij sols parisis ensemble - v f viij sols parisis
A Mahieu Joire, Jacques Verhage et Franchois Wulprecht
sergeans pour avoir pris et emprisonne lesdicts quatre deliquans - xij f parisis
Audict Joire pour son voiaige a Ipre allant pour !edict officier
criminel - xl sols parisis

A Josse Saint Martin cypier pour avoir alimente et entretenu
lesdicts quatre personnes prisonniers lespace de vingt et trois
jours a !'advenant et pour la cause de leur pauverte que desssus - lv f iiij sols parisis
- item !edict compteur at faict aprehende Pierre Santreine susdict, lequel par sentence desdicts hommes du xixe de juillet
xvf trente huict at este fustige de verges flestry d'ung fer
chaud et banny
Paye pour Ie bancquet ordinaire au jour de ladicte sentence
- vij f parisis
A Jean de Le Reulle officier criminel de la ville d'lpre aiant
execute ladicte sentence - xx f parisis
A Mahieu Joire d'avoir este querier !edict officier criminel - xl
sols parisis
A Mathys Donze susdict pour avoir errige les esscauffault
reg uis a ladicte execution - iiij f xvj sols parisis
A Josse Saint Martin et Franchois Wulprecht sergeans pour
leur droict davoir aprehende et mis en prison Ie susdict Santreine - iij f parisis
Et comme !edict prisonnier lors de sadicte apprehension estoit
trouve d'estre blesse a plaie ouverte en son bras, et que pour
sa pauverte il n'avoit Ie moien de se faire requerier, cedict
compteur la faict curer par maitre Jacques Cordier Ie josne
chyrurgien et pour ce a luy paie - xij f parisis
Audict Saint Martin comme cypier pour avoir alimente Ie
sudict prysonnier l'espace de quarante noeuf jours a !'advenant et pour la cause que dessus paie - xxix f viij sols parisis
- item ledicte bailly at faict apprehende Franc/wis de Queker
lequel a este ex pose et mis a la montée des balies dudict Noeu-
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feglise servant de pellerin et aultrement corrige suivant la
sentence de la court du xxiiil de decembre 1638
Pour Ie bancquet desdicts hommes au jour de ladicte sentence
- vij f parisis
A Josse Saint Martin et Cristien Heins sergeans aians apprehende !edict Queker pour leur droict - iij f parisis
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Audict Saint Martin comme cypier pour avoir nourrir et entretenu ledict prisonnier Ie temps de quarante jours a l'advenant
que dessus et pour la pauverte d'icelluy prisonnier paie - xxiiij
f parisis
- item !edict bailly at faict apprehende Caerles et George
vande Voorde pere et filz lesquelz par deux sentences donnes
respectivement a leur charge Ie xxvje de febvrier 1639 ont este
bannis et aultrement corriger suivant Ie contenu desdictes
sentences
Paye pour Ie bancquet ordinaire audict jour - xiiij f parisis
A maitre Jacques vander Espt en une partie xx sols parisis et
aultre partie xvj sols parisis pour avoir redige par escriptz en
deux interragatoires les pointz et articles sur lesquelz lesdictes
prisonniers ont este ouys et examinez respectivement faisant
par ensemble - xxxvj sols parisis
A Franchois Ente, Joos Saint Martin et Jean Bevele sergeans
pour avoir apprehende lesdicts prisonniers - vj f parisis
Audict Josse Saint Martin comme cypier pour son droict de
cypieraige aiant alimente lesdicts prisonniers lespace de vingt
et ung jours a !advenant et pour la cause comme <liet est cy
dessus - xxv f iiij sols parisis
- item !edict bailliu aiant obtenu adjournement personel a la
charge de Pierre Queste entre aultres pour avoir entrevenu au
faict de l'homicide perpetre en la personne de Jean Ente, icelluy queste estant comparu at este detenue et mis en prison,
lequel par sentence desdicts hommes du xxe de juning 1640 at
este condemne de demander pardon et merchy a Dieu et justice et d'estre conduict en son lainge avecq une torsse a la
main jusques a l'eglise dudict Noeufeglise et y laisser icelle
torsse et coultre banny suivant ladicte sentence
Pour Ie bancquet ordinaire audict jour paye - vijf parisis
A Jacques Mahieu eschoppier pour la livrison de ladicte torche comprins Ie prys dung ramon emploie a !'effect de
l'execution de ladicte sentence - xlij sols parisis
Aux sergeans aians faict lemprisonnement et conduicte pour
l'execution cy dessus a la charge dudict Queste - iij f parisis

A Josse Saint Martin cupier avoir alimente !edict Queste
I'espace de xxix jours a raison que dessus - xvij f viij sols

par is is
- item !edict bailly at faict apprehende Marie Laviloije femme
de George de Conynck Iequel par sentence du ixe de febvrier
1641 at es te par officier cri mine! eschaffaulte et mise publicq uement a une estacque avec verges au col
Paye pour Ie bancquet ordinaire audict jour - vijf pari.sis

Audict officier criminel de Ia ville dl pre aiant faict I'execution
- vj f parisis
A Jean de Hane aiant faict ung voiaige a lpre pour !edict
officier criminel par taux de Ia court - xl sols parisis

A Jean Bevele, Josse Saint Martin et Franchois Ente sergeans
pour leur droict d'apprehension - iij f pari.sis

Audict Josse Saint Martin cypier aiant nory et entretenu
Iadicte Marie Ie temps de six jours a raison que dessus - iij f
xij sols parisis
- item !edict bailly at faict apprehende Mathys Beauvois, Jean
Loie et Philippe Desmaretz comme vagabuns et neangmoins
se disans soldatz, Iesquelz par sentence du viil de mars 1641
ont este condemne et ordonne de se promptement rethire et
sortir la paroisse dudict Noeufeglise, avecq interdiction d'y
entrer a paine de correction arbitraire
Paye au jour de Iadicte sentence pour Ie bancquet comme
dessus - vij f parisis

A Franc/wis Ente et Jean de Hane sergeans pour leur exploict
de ladicte apprehention - ix f parisis
A Josse Saint Martin cypier pour avoir alimente lesdicts prisonniers Iespace de deux jours chacqun !advenant que dessus,
et pour leur pauverte par ordre de ladicte court paye - iij f xij
sols parisis
- item !edict Iieutenant bailly at faict emprisonne Jehenne Le
Clercq, Iaquelle pour son comportement schandaleux at este
condemne par sentence du xxe d'apvril 1641 entre aultre
d'estre vestue en son Iainge et avecq une torche estre conduicte par sergeans publicquement jusques a Ia eglise et y
laisser Iadicte torche au service et honneur de Sainct Sacrement
Paye pour Ie bancquet audict jour - vij f parisis
A Jacques Mahieu eschoppier pour Ie prys de ladicte torche
- xl sols parisis
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A susdict cypier pour avoir alimente ladicte Jehenne a raison
de sa pauverte Ie temps de trois jours a !'advenant que dessus
- xxxvj sols parisis
- item !edict bailly at faict emprisonne Pierre du Flo filz de
Pia, lequel par sentence du iil de mars 1642 at este expose
publicquement avecq verges au col et banny pour ses exces
Pour Ie bancquet ordinaire audict jour - vij f parisis
Lapprehension - iij f parisis
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Paye a Josse Saint Martin cypier aiant nory !edict prisonnier Ie
temps de noeuf jours a raison que dessus - v f viij sols parisis
- item !edict bailly at faict emprisonne Severeine Moenes
femme de Jean Godschalck filz de Christien, laquel at este
puny suivant la sentence du il de may 1643
Paye pour Ie bancquet des hommes de fief audict jour - vij f
par is is
- item a Jean de Hane et Jean Bevele sergeans aians faict
l'apprehension - iij f parisis
A Josse Saint Martin cypier pour avoir alimente ladicte prisonniers l'espace de xxiij jours a raison et pour cause de sa
pauverte que dessus - xiij f xvj sols parisis
Paye au greffe dudict Noeufeglise pour les droictz des actes
et extraitz cy levez et cy rendus a la veriffication de ce compte
en nombre de vingt et cincq a raison de douze solz chacun
faisant - xv f parisis
Pour la fachon de cedict compte et ung double
Salaire des mises - vc lxviij f v sols parisis

Et la recepte cy <levant porte - iif lx f parisis
Ainsy plus paye que receu - il viij f v sols parisis
mais !'office estoit a !'avant par Ie dernier compte de maitre
Jacques vander Espt predecesseur immediat du compteur - iif
iiijxx ij f xix sols parisis
Et par aussy demeure !edict office encores a !'avant par ce
compte de - f lxxiiij f xiiij sols parisis
Ainsy rendu ung dos et arreste entre !'auditeur d'une part et
Ie rendant daultre soubz les protestations accoustumees ce
vii/ d'apvril 1644
J. de Bane
1644
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Les dignitaires de la confrérie de
Saint-Michel ou des escrimeurs
à Ypres (16e-18 e siècle)

FABRICE de MEULENAERE
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I f. DE MEULENAERE,
'Les confréries et
sociétés d'arbalétriers
de la Flandre française
(arrondissements
d'Hazebrouck et de
Lille)', in: Anna/es du
Comitéjlamand de
France, t. 54, 1996. pp.
292-366 et compléments dans IDEM, t.
55. 1997. pp. 55-79,
'Répertoire des confréries et sociétés
d'archers de la
Flandre française
(arrondissements
d'Hazebrouck et de
Lille)', pp. 81-135 plus
de nombreux autres
articles publiées dans
diverses revues.
2 F. ScRIVE-BERTIN,
'La confrérie d'armes
de Saint-Michel ou
des escrimeurs lillois'.
in: Bulletin de la Commission historique du
département du Nord,
t. 19, 1890. pp. 81-117.
3 f. DE MEULENAERE,
'L'escrime à Armentières, la confrérie de
Saint-Michel (15891789) et les sociétés du
XIXe siècle'. in: Chronique des Archives
municipa/es
(d'Armentières), n°
90, mai-juin 2002, pp.
3-5 et n° 92 (sic pour
91 ), juillet-août. p. 3.
4
Le FM 150 bis contient un registre de ses
résolutions allant du
14 septembre 1783 à
1826, non paginé
( Vade-mecum ... ,
p. 473).

Contrairement à celles d'archers et arbalétriers, présentes
dans de nombreuses localités 1, les confréries d'escrimeurs (ou
"tireurs d'armes", "batteurs d'armes") étaient très peu nombreuses en Flandre. Effectivement, on ne peut guère citer que
celles de Lille 2 , Armentières 3 , Ypres, Poperinge 4 , Courtrai,
Furnes 5, Bruges 6, Audenarde et Gand 7; deux groupes existèrent aussi à Comines et Menin; Ie premier n'a guère laissé de
traces 8 ; quant au second, comme ceux de Courtrai et Furnes,
il pratiquait également la paume mais surtout Ie jeu de boule 9
et s'apparentait plus à une "société d'agrément".
Les archives de la confrérie d'Ypres depuis 1529 figurent dans
Ie fonds Merghelynck sous Ie n° 150 bis; sans doute sauvées
de la destruction par l'illustre érudit, elles comprennent:
1° Registre des admissions de confrères, 1529-1710, 78 feuillets.
2° Idem, 1720-1749, 90 feuillets.
3° Idem, 1770-1792, non paginé.
4° Registre des comptes y compris les procès-verbaux et
délibérations, 1704-1730, 252 feuillets.
5° Idem, 1727-1759, non folioté.
6° Idem, 1777 1796, idem.
7° Registre aux résolutions et autres actes, 1752-1793, 83
feuillets.
8° Liasse de neuf comptes, 1759-1767.
9° Liasse de comptes, requêtes, résolutions etc.
F. DE POTTER, E.
RONSE, P. BORRE.
Geschiedenis der stad
en kastelnij van
Veurne, 2 vols., Gand.
1873, Handzame:
Familia et Patria.
1982. I, p. 407.
6 A. VrAENE, 'De
Gilde van de schermers te Brugge 14441905', in: Biekmf. 64
(1963) pp. 99-105

7 Voir !'excellent travail
de P. CLAEYS, 'Histoire
de la gilde souveraine
et chevalière des escrimeurs dite chef-confrérie de Saint-Michel à
Gand', in: Messager
des sciences historiques,
1886, pp. 377-410.
1887. pp. 257-277.
377-390. 1888. pp.
56-80, 162-215. 257279 et 373-398.

8

L. J. MESS!AEN,
Histoire de Comines. t.
3. Courtrai, s.d.,
p. 159, déclare n'avoir
rien trouvé
dïntéressant sur elle.
9 DR REMBRY-BARTH,
Histoire de Menin, t. I.
Bruges, 1881, pp.
552-557. qui la fait
remonter seulement
au l 7e siècle.

Ces documents mériteraient une analyse détaillée et nous
reviendrons peut-être un jour sur Ie premier registre des
admissions qui présente un intérêt particulier. Toutefois,
Arthur Merghelynck avait dépouillé !'ensemble pour y relever
les noms des dignitaires de la confrérie, repris dans Ie FM
108 10 ; ce travail, remis en forme, nous permet de donner ici
une première liste qui intéressera plus d'un généalogiste. Mais,
avant d'aller plus loin, rappelons la signification des titres
donnés plus bas:
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Ie chef-homme; il avait la haute direction de la gilde ou
confrérie; ses pouvoirs n'étaient limités que par les droits
conférés à l'assemblée générale.
Ie vice chef-homme, qui assistait Ie précédent et Ie remplaçait en cas d'absence; tous deux avaient les places d'honneur
lors des cortèges, solennités et fêtes.
Les gouverneurs; ils étaient chargés, sous les ordres du chefhomme, de toute l'administrationjournalière de la confrérie
(entretien des immeubles et du mobilier, solde des dépenses,
organisation des fêtes etc). Ces fonctions étaient très laborieuses; aussi, eut-on parfois beaucoup de peine à trouver
des confrères pour remplir la dite charge. Dans la gilde
Saint-Michel, on rencontre un clerc et un gouverneur bien
distingués (mais parfois aussi des "clercs-gouverneurs" ... );
il semble que Ie premier était l'assistant du second; les titres
étaient d'ailleurs intervertis dans la période suivante.
Le roi, vainqueur des exercices de l'année; celui-ci portait
un collier comme insigne de sa dignité et occupait toujours
une place d'honneur dans les cortèges, marchant avec Ie
chef-homme et son lieutenant; il avait droit à des exemptions d'impöts, guet ou logement de troupes.
L'empereur, titre désignant celui qui avait remporté la royauté trois fois de suite; Ie fait était rare; pour Ypres, un seul
est connu, Nicolas van Hille (1548) 11 • Les exemptions dont
un empereur pouvait théoriquement jouir à vie furent souvent contestées par les autorités 12 .
Le capitaine: il commandait la gilde lorsque celle-ci était en
activité, pendant les exercices.
Les connétables, officiers de la confrérie commandant les
pelotons.
L'alphéris ou alfère, porte-drapeau, de l'espagnol alferez et
du latin aquilifer; "se dit en France pour signifier Jes officiers
espagnols ou ftamands qui servent en cette qualité" 13 .
Le doyen; comme son nom l'indique, il était Ie plus ancien
confrère mais probablement pas toujours Ie plus àgé; on
faisait appel à lui sur certains points techniques ou encore
pour trancher un différend.
Le chapelain, chargé des services religieux propres à la gilde,
notamment lors de la Saint-Michel; rappelons que certains
religieux pratiquaient Ie tir à !'are ou à l'arbalète et peut-

10 Vade-mecum" .. pp.
320-321: nous en
avons déjà tiré deux
articles. ·La gilde

Saint-Georg~s

d'Ypres. dignitaires et
confrères (XVe-XVIIe
siècles)'. in: Le Parchemin. n° 313. janv.-fév.
1998, pp. 55-63 plus
errata. Id. . n° 315.
mai-juin 1998. p. 209.
"La gilde de SaintSébastien d"Ypres.
dignitaires et confrères
(XVe-XIXe siècles)".
Id . . n° 319. janv.-fév.
1999. pp. 61-72.
11 De même à Lille
pour losse Potteau
(1615): ce dernier
bénéficia alors des
exemptions coutumières (F. ScR1n-BERT1~.
op. cit.. p. 86). Charles
Denis. déjà mort en
1623. qui fut empereur
de la confrérie
d'Armentières. eut
moins de chance
puisqu'on ne lui attribua que le collier du
roi ou ""quelque
somme d'argent'' en
compensation (F. DE
MEULEl'AERE. article
cité en note 3. p. 3 ).
12 Voir surtout F. DE
MEULENAERE. 'Les
confréries et sociétés
d"arbalétriers de la
Flandre française ...
compléments'. in:
A1111ale.1· du Comité
ffamand de France. t.
55. 1997. pp. 60-62.
13 Dictio1111aire de
FURETIERE. t. l. p. 62
de l'éd. de la Haye et
Rotterdam. 1691.
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La 11ohle scie11ce desjoueurs despee,

Antwerpen: Willem Vorsterman, 1536
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lei commenche ung tres beau livret
con tenant la cheralereuse science des joueurs
despee, pour apprendre àjouer de lespee a deux
mains, & au/tres semblab!es espees !esqeles Ion
use a tout deux mains, auecq aussi braquemars,
et au/tres courts cou!teaux, !esquels Ion use a
tout une main, atout la demy /ance hallebarde,
guysarmes, & semblab/es hastons, a tout Ie
poingnart, et Ie bouk/ie.

être l'escrime; à Ypres, ce dernier fait n'est pas avéré, au
moins d'après Ie FM 108.
Enfin, un dernier mot concernant les doubles dates fournies
ei-après; elles sont <lues aux comptes, rendus à cheval sur deux
années (ex. septembre 1703 - septembre 1704)

Liste des dignitaires
AEKEN Augustin, connétable 1764-65.
AMARE Jean-Baptiste, gouverneur? 1795.
BAELDE François, gouverneur 1596, connétable 1599.
BAELDE Jacques, gouverneur 1619.
BAELDE Walrave, gouverneur 1616.
BAELDE Walrave, fils de Ghislain, seigneur de Wyngaerde, admis
Ie 20 janvier 1632.
BALYS Jean, gouverneur 1552. 1553, 1555 (1556 n. st.), 1559.
BARREMACKER (de) Michel, gouverneur 1576.
BEKE .. " connétable 1795.
BELSIETE Antoine, gouverneur 1536.
BERUTEM Pierre, roi 1725-1726. gouverneur 1729-1731.
BEUF (de) Pierre, clerc 1758-1759, gouverneur 1757-1758.
BEUNE-BOUDRY .. " connétable 1795.
BOETEMAN ... , capitaine 1755-1756, 1758-1759, 1759-1760.
BOOM (de) François, gouverneur 1621.
BOUDEWYN Joseph, gouverneur 1761-1762.
BROUTYN Pierre, gouverneur 1741-1742, clerc-gouverneur 17421743.
BRUN ES Louis, clerc-gouverneur 1783-1784.
BRUUNE (de) Roland, gouverneur vers 1615.
BUU(I)S (de) Guillaume. seigneur d'Hallackere, capitaine 17181719, 1723-1724, vice chef-homme, 1725-1726.
CAILLIAU Jean. gouverneur 1795.
CAILLAU Philippe, connétable 1795.
CALKERE (de) Jacques, gouverneur 1559.
CALKERE (de) Pierre, gouverneur 1550 et 1552, lieutenant du
chef-homme 1553 (n. st.). 1556. 1559.
CALMEIN Gérard, connétable 1770-1771.
CAMERLINC Gilles, gouverneur 1553, 1555 (1556 n. st.), 1559.
CAPRON Louis, gouverneur 1735-1736, clerc-gouverneur 17361737, doyen 1737-1738.
CARDINAEL Jean-Baptiste, clerc-gouverneur 1707-1708. 17141715, roi 1721-1722, gouverneur 1729.
CERF (de) Guillaume, chef-homme 1546-1550, 1553-1555.
CERIER J., clerc-gouverneur 1785-1786.
CLAYS P. F.. connétable 1770-1 771.
CLIN CO (Clinck?) Jean, clerc-gouverneur 1715-1716.
CODT (de) Jean-Henri, gouverneur 1772-1773.
CONINCK (de) Jacques, gouverneur 1704-1705, 1717 à 1719.
CONINCK (de) Jacques (Ie même?), alphéris 1718 à 1726.
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CONINCK (de) Jacques (Ie même?). alphéris 1739-1740. 1741-1742.
1749-1750, gouverneur 1752-1753, doyen 1753-1754.
CONINCK (de) P. ou R.? gouverneur 1752-1753. clerc 1753-1754.
doyen 1754-1755.
COR BEL Antoine, gouverneur 1732-1733. 1733-1734, doyen 17341735.
CORNETTE losse. greffier depuis Ie 18 octobre 1685 après
CORNEILLE-FERDINAND Letten; il démissionna Ie 3 février
1697.
CORTE (de) Michel. gouverneur 1553-1555.
COURIERS (de) lgnace, gouverneur 1750-1751, clerc 1751-1752.
COUSSEMAKER (de) Pierre. lieutenant du chef-homme (ou vice
chef-homme) du 14 septembre 1700 jusqu'en 1707.
CRESSON Jean. gouverneur 1708. 1709, 1710.
DAMMAERT Corneille-Augustin. greffier 1740 à 1758.
DAUDEVOULT (?) A .. connétable 1795.
DELBARE Jean. gouverneur 1731-1732. clerc-gouverneur 17321733.
DESCAMPS Albert. gouverneur 1742-1743, 1743-1744. clerc 17551756. gouverneur 1766-1767.
DIDIER Léonard. clerc-gouverneur 1796.
DOMINYT .... lieutenant du chef-homme 1555.
DYERS Heer Jacques. admis chapelain en décembre 1607.
FERMAUT Vincent. gouverneur 1536.
FESRAUD Antoine. gouverneur 1737-1738. clerc gouverneur 17381739.
FOUBERT losse. gouverneur 1552.
FRANCKE (de) Jacques. gouverneur 1550 et 1552.
FREMAULT Antoine. chapelain de Saint-Martin. admis (comme
confrère ou chapelain de la gilde?) Ie 8 octobre 1653.
FYNE (de) lor Jacques, chef-homme. +vers octobre 1689.
FYNE (de) Jacques, chef-homme, 1700, 1703-1704.
FYNE (de) Jacques Ie jeune (Ie même?). vice chef-homme. 17181719. 1719-1721, 1723-1724. 1725-1726, 1731-1732.
GILLES ou GILLON? Jean. gouverneur 1622.
GHELC (=de GHELCKE) Jean. clerc-gouverneur 1708-1709.
GHELCKE DE GRACHT (de) Eugène, vice chef-homme 1771 à
1795.
GHELDOF Pierre-Bernard. gouverneur 1770-1771. 1771-1772.
GHYS Jacques-Ignace. clerc-gouverneur 1778-1779.
GOMMERS Jean. gouverneur. 1746-1747, 1747-1748, clerc 17481749.
GOUDENARE François, gouverneur 1550 et 1552.
GRUSON (de) François, clerc-gouverneur 1793-1794.
HANNERON Jérome. chef-homme 1528.
HANNERON Walrand, gouverneur 1558 (1559 n. st.).
HAYAERT Jean. gouverneur 1751-1752. clerc 1752-1753. doyen
1753-1754.
HENNEBELLE François-Antoine. gouverneur 1729-1731, clerc
1731-1732.
HEUGHE François. gouverneur 1710.

HEYDe Jean, gouverneur 1614, capitaine 1616.
HONDT (d') .... grefüer 1790-1791.
HUTCHINSON Jacques-Laurent. clerc-gouverneur 1777-1778.
HUUGHE Charles, connétable 1795.
IMMELOOT Jor Jacques. lieutenant du chef-homme 1606 à 1610.
1614 (plus bas. Merghelynck indique aussi Ie titre de chef-homme
pour cette dernière année).
ISACQ Abraham. gouverneur 1717-1719, idem et doyen 17191721.
IVAIN Louis. clerc 1787-1788.
IWEINS Ie cadet. capitaine 1778-1779.
JOIGNY DE PAMELE (de) Jean-Charles. chef-homme 1770 à
1776.
KEERLE (de) Henri. clerc 1757-1758.
KEERLE (de) Outter, alphéris 1615.
KIEN (de) Roland. gouverneur 1536.
KIST (ou Vust?) Nicolas, roi 1727-1729
LA CROIX (ou DE LA CROIX) lgnace, gouverneur 1743-1744. clerc
1744-1745.
LA FONTEYNE (de) Jacques. gouverneur 1615.
LAMBRECHT Pierre, gouverneur 1615.
LAP Louis-Prudent. gouverneur 1749-1750. clerc 1750-1751. gouverneur 1755-1756. clerc 1756-1757. gouverneur 1765-1766.
LAP Pierre Jacques. clerc-gouverneur 1774-1775.
LEBLEU Jean. gouverneur 1770-1771
LECOUR Louis. clerc-gouverneur 1794-1795.
LE COCQ Arnould. gouverneur 1614. connétable 1616.
LE COCQ David. connétable 1616.
LETTEN Corneille-Ferdinand. greffier, avant octobre 1685.
LETTEN (Laetten) Jean. gouverneur 1614.
LETTEN Jean. gouverneur 1770-1771.
LETTEN Josse. gouverneur 1618.
LETTEN Nicolas, gouverneur 1619.
LETTEN Nicolas. gouverneur 1550 et 1552.
LETTEN Pierre. gouverneur 1596. 1614.
LETTEN Pierre-Jean-Philippe, clerc-gouverneur 1795-1796.
LE VASSEUR Alexandre. roi et clerc-gouverneur 1786-1787.
LE VASSE U R Jean-Baptiste. clerc-gouverneur 1790-1791.
LICHTERVELDE (de) Jor Ferdinand. seigneur de Ve!lenare. chefhomme 1596.
LOOGHE Ange, roi 1735-1736, gouverneur 1748-1749. roi 1750,
clerc 1749-1750. gouverneur 1754-1755.
LUCIEN Pierre. connétable 1758 à 1760. 1762 à 1764. 1765. I 770.
1771.
MAETS Guillaume, lieutenant du chef-homme, 1550. 1552, 1553.
1555.
MAILLIAERt Mathieu, gouverneur 1561.
MAN (de) Joseph, seigneur d'Emsrode. capitaine 1729, vice chefhomme 1731-1732, 1741-1742.
MANNAERT Heer Guillaume, admis chapelain de la confrérie en
1558 (1559 n. st.)
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MATHEUW ou MATTEU Henri, clerc-gouverneur 1733-1734,
doyen 1735-1736.
MEMORENSY (=MONTMORENCY) ... , gouverneur 1559.
MERGHELYNCk Jacques, confrère 1719-1721, gouverneur 17231724, doyen 1725-1726, greffier 1733-1736.
METERSYS Pierre, gouverneur 1719-1721, clerc-gouverneur 1721.
MEURE Jacques, connétable 1642.
MOERKERKE ... , capitaine 1579.
(MORIN) D'ARFEUILLE. Ie baron 14, chef-homme de 1790 à
1792.
MORTIER Roger, greffier en 1697 après losse Cornette.
MUCRE (ou MACRE ?) Jacques, gouverneur 1615.
NAVIGHEER Jor Jacques?, connétable 1795.
NOLLET François, gouverneur 1675, 1703-1704. 1714-1715.
NOOT Gérard, gouverneur 1619.
ODEMARE Ghislain lejeune, gouverneur 1576.
OOGHE Mathieu, gouverneur 1617.
PALLÉE Jean, clerc-gouverneur 1773-1774.
PARMENTIER Georges, capitaine 1640.
PATIN (de) Jor. .. , capitaine 1795-1796.
PELGRIM (ou PILGRIM) Antoine, gouverneur 1764-1765, roi
1770-1771.
PELGRIM Jean, gouverneur 1758-1759, 1762-1763.
PLATTEAU Pierre (-Joseph?)-Jacques, clerc-governeur 1775-1776.
PLUMIOEN Georges, trésorier de la ville, lieutenant du chef-homme
1689 après Martin VAN DER STICHELE, devenu chef-homme.
POLLÉ (ou POULLÉ) Charles. gouverneur 1721-1722, 1722-1723,
doyen pendant la même période, gouverneur 1723-1724.
POSSENNIEr (ou PISSENNIER. POSSONNIER) André, clercgouverneur 1706-1707.
POSSENNIER Antoine, roi 1723-1724, gouverneur 1727-1729,
doyen 1729, roi 1739-1740.
POSSENNIER Jean, gouverneur 1724-1725, 1725-1726, doyen 17261727.
QUAETJONC Olivier, gouverneur 1559.
RAMAEU (?) Pierre, gouverneur 1781-1781.
RAMAULT François-Joseph, capitaine 1731-1732, chef-homme
1740-1741, 1741-1742, 1750. 1753-1754, 1758-59. cité en 17601761.
REMMERY Pierre-Augustin, caitaine après F.J. RAMAULT, prête
serment Ie 24 juin 1749, vice chef-homme en 1770-1771.
RIVELD (de) Antoine. gouverneur 1557.
ROCHE .... vice alphéris 1786-1787.
ROELANDT Mathieu, gouverneur 1616.
ROELEN ou ROELIN Nicolas, gouverneur 1555 à 1557.
ROSSEEL Pierre, gouverneur 1789-1790.
RYCKASEYS Jean, roi 1733-1734, gouverneur 1736-1737, clercgouverneur 1737-1738, doyen 1738-1739.
RYCKASEYS Jean (Ie même?), alphéris 1753 à 1756, 1762-63.
RYCKASEYS Joseph, gouverneur 1745-1746, clerc 1746-1747. roi
1754.

14 François-Chrétien
Morin d'Arfeuille. 0
Ypres. + Vienne 1806.
ancien page de Louis
XV. chevalier de SaintLouis. il x MarieVictoire-Françoise
Carton (A. MERGHEL YNCK. Recueil de
généalogies inédites de
Flandre. Bruges. 1877.
p. 367).
-

RYCKASEYS Joseph-Léonard, alphéris 1770, 1771, 1773, 1774,
1775, 1776, 1779, 1780 à 1785.

RYSSE François, alphéris 1693, 1703-1704.
SANCTORUM Pierre, gouverneur 1726-1727, 1727-1729.
SCHILPCKE François, gouverneur 1617.
SIMOEN Guillaume, gouverneur 1546 à 1549.
SLOSSE (Charles'?), gouverneur 1770-1771.
SOBRY Jean, gouverneur 1617.
SOMERS Jean, gouverneur 1747-1748 (voir ZOMERE).
SOMMER (de) Jean, gouverneur 1616.
SOUTER ou SOUTRE (de) Jacques, roi 1737-1738, gouverneur
1739-1740, 1740-1741, doyen 1741-1742.
SO UTTER (de) ... , greffier 1770-1771.
SWAECKE, voir ZWAECKE
SWALS Henri-Jean, gouverneur 1744-1745, clerc 1745-1746.
T ACQ Jean-Batiste, gouverneur 1715-1716, idem et doyen exempt
1717.

THIBAUT Jacques, chef-homme 1663
THIBAUT Jor François, gouverneur 1781-1782.
THIBAUT Mathieu, chef-homme 1536 à 1538.
THIEREN François, alphéris 1733-1736.
TITECA Joseph, roi 1718-1719, gouverneur 1721-1722, 1722-1723,
1723-1724, doyen 1724-1725.
TRI 0 EN Olivier, gouverneur 1619.
TRIOEN Pierre, gouverneur 1622.
TYTGAT Modaert, gouverneur 1528.
UUTENHOVE Jor Antoine, chef-homme, prête serment Ie 18
février 1558 ( 1559 n. st.)
UUTENHOVE Simon, gouverneur 1558-1559 n. st.
VAN ACKERE Pierre, clerc 1740-1741, 1741-1742.
VAN CORTEWYLLE Jor Jean-Chrisostome, chef-homme 1617.
VAN DE CASTEELE Pierre, roi 1614, gouverneur la même année.
VAN DE KERKHOVE Jor Charles, lieutenant du chef-homme
1596-1598.

VAN DE KERKHOVE Jor Pierre, lieutenant du chef-homme
1621.

VAN DE KERKHOVE Jean, fils de Jean, gouverneur 1623.
VAN DE WALLE Pierre, lieutenant du chef-homme 1547.
VANDE ZWEERDE Gilles, gouverneur 1555, 1556 (n. st.), 1557,
1558, 1559 (n. st.)
VANDE ZWEERDE Jean, gouverneur 1555 (n. st.)
VANDEN BROUCKE Pierre-Paul, connétable 1764-1765.
VANDEN BUSSCHE François, gouverneur 1623.
VANDER BEKE Michel, clerc-gouverneur et doyen 1716.
YANDER BURCH Frédéric, gouverneur 1559.
VANDER CRUSE Mailliard, gouverneur 1621.
VANDER HAEGHE Jo" Jean (xjvw Isabelle de FYNE), lieutenant
du chef-homme, 1er octobre 1734 et encore Ie 19 avril 1742.
VANDER HEYDE Jacques, clerc 1747-1748, doyen 1750.
VANDER HEYDE Jacques (Ie même'?), clerc-gouverneur 17761777.
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VANDER STICHELE Martin. lieutenant du chef-homme au 29
septembre 1675. chef-homme Ie 23 octobre 1689 après Ie décès de
Jacques de FYNE.
VANDER STICHELE Pierre, fils de François. gouverneur 1559.
VAN DER (WEGHE?) (ou VAN DER HEYDE supra?) Jacques.
clerc-gouverneur 1776-1777.
VAN HARINGHE Jacques, gouverneur 1614.
VAN HEE Pierre-Jacques. clerc-gouverneur 1784-1785.
VAN HILLE Nicolas. empereur 1548. gouverneur 1546 à 1549.
VAN HOUCKE Martin, roi 1616, 1625 (avec François WILLEMET).
VAN H 0 UTTE Jean. clerc 1788-1789.
VAN OUTRYVE François. clerc-gouverneur 1710-1711.
VAN ZUYDT Jacques, roi 1783-1784, 1789-1790.
VEILGUDE (Vergulde?) Gérard. gouverneur 1614.
VELTERE (de) Guillaume. gouverneur 1640.
VERHAEGHE Paul. gouverneur 1614. 1617. roi 1619.
VERHEECKE Winnoc, clerc 1703-1704.
VERHEECKE Winnoc (Ie même?) doyen 1739-1740.
VERLYNDE Henri, gouverneur 1623.
VERMEERSCH Olivier. gouverneur vers 1615.
VISAGE loy, gouverneur 1536.
VOS (de) Pierre. probablement dernier clerc-gouverneur (depuis Ie
20 septembre 1796).
VOS (de) Philippe-Joseph, clerc-gouverneur 1779-1780.
WAELEWEYN Daniel, gouverneur 1634.
WALE (de) losse. gouverneur 1528.
WALEVEIN louis. connétable 1795.
WIBOO Pierre. clerc-gouverneur 1792-1793.
WILDE (de) Olivier. gouverneur 1617.
WILLEMET François, gouverneur 1618. roi 1625 (avec Martin
VAN HOUCKE).
WILLEMET Ghislain. capitaine 1703-1704.
WITTE (de) Joseph. clerc-gouverneur 1711-1713. 1713-1 714. doyen
1714.
WYCKE (de) Pierre. gouverneur 1738-1739, clerc 1739-1740. gouverneur 1753-1754. clerc 1754-1755. doyen 1755-1756.
ZEE (de) Jacques. gouverneur 1725-1726. 1726-1727. doyen 17271729.
ZEE (de) Melchior, gouverneur 1756-1757.
ZEURE (de) Pierre. gouverneur 1734-1735. 1735-1736. doyen 17361737.
ZOMERE (de) François, gouverneur 1576 (voir SOMERS, SOMMERE).
ZWAECKE (ou ZWAKE, SWAECKE) Guillaume. clerc 1704. greffier de 1700 à son décès (vers 1729).
ZWARDE (de) Claude, clerc-gouverneur 1719-1721. doyen 17211722.

Ledenlijst van een
Ieperse sodaliteit anno 1668

WILFRIED BEELE
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Inleiding
In het Ieperse Stadsarchief, meer bepaald onder Ieperse aanH'insten, nr. 43, bevindt er zich een handzaam boekje met de
namenlijst van de leden van een Ieperse sodaliteit. Dat was
een vereniging van vrome gelovige mannen, zoals er in die tijd
verscheidene waren. Hier betreft het die van de geestelycke en
ghehoude (= gehuwde) soda/es, gedateerd op 1 januari 1668,
maar daarnaast heeft er ook nog een andere voor jongmans
(=huwbare mannen) bestaan 1•
Het is een boekje van heel klein formaat, amper ruim 12 bij
8 cm, een 45-tal ongenummerde bladen dik, en ingebonden
in een mooie witlederen kaft. Aan de binnenkant van die kaft
is er een ex-libris geplakt van Jean-Jacques Lambin, die in
1819 de eerste stadsarchivaris van leper werd, en op de voorkant van het eerste blad, dat onbeschreven bleef, nog een
ander van het Musée ecclésiastique du diocèse de Bruges.
1
In het kerkarchief
van Sint-Maartens in
Ieper. nr. 412. bevindt
er zich nog een
bewaard gebleven
ledenlijst van laatstgenoemde socialiteit. van
dejaren 1679 tot 1735.
En sedert 1999 bestaat
er ook een onuitgegeven afschrift van de
ledenlijsten van die
beide sodaliteiten van
de hand van R. L.C.
Verheye.
2 Hiermee wordt een
soort asterisk bedoeld.
' Bij een aantal
namen staat er inderdaad een hoofdletter
M. meestal gevolgd
door een cijfer.
4 Het is een telsysteem
met streepjes. dat goed
gelijkt op dat wat men
nu nog in vinkenzettingen gebruikt.

Op het volgende blad volgt dan het gekalligrafeerde titelblad
met de tekst: '"Naemen \'an de geestelijcke ende ghehoude
SODALES bedeijlt door de straten der stede van !PEREN
Anno 1668, 1 Jan.". De hoofdbedoeling van deze namenlijst
was namelijk de religieuze ijver van de soda/es te registreren,
zoals trouwens blijkt uit de 6 hemerckinghen of nota's, die we
vinden op de keerzijde van de titelpagina. Zo luidt nota 1
daar, dat het cijfer ghestelt \'Oor elcken naem, het glzetal is der
comparatien van den eersten sondach van october desjaers 1664
tot den sell'en sol1(/aclz l'an het jaer 166 7. En inderdaad, vóór
elke naam wordt er een aantal vermeld, variërend van 1 tot
132. Uit nota 2 vernemen we dan dat het punct ofte titteltien 2
ghestelt naer /zet cijfèr beteeckent dat den persoon t'sedert dien
rijt is naerstich gheireest. Vervolgens leert nota 3 ons dat de
letter M heteeckent dat /zij is, ofte gheireest heeft van den magistraet der sodaliteijt ende hoe dikirils 3. Voorts lezen we in nota
4 dat het teecken +, dat sporadisch na een naam voorkomt,
beteeckent dat hij is overleden t'sedert hetjaer 1668, 1 Jan. Dan
is er nog nota 5, die ons zegt dat de schreefkens achter de naemen beteeckenen hoe dickirils dat sij van mij sijn hesocht4 , zon-

der vermelding door wie precies en waarom. En uit nota 6
tenslotte blijkt dat de letter N beteeckent dat sij nieuwelinghen
sijn, ingheschreven t'sedert 1668 1 Jan.
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Vervolgens hebben we dan de namenlijst zelf, die 28 bladen
omvat, waarvan er enkele gedeeltelijk of zelfs helemaal onbeschreven zijn. Zoals we zopas al uit nota 1 op het titelblad
vernomen hebben, bevat die lijst het ledenbestand van de
sodaliteit van begin oktober 1664 tot begin oktober 1667,
gerangschikt per straat. Hieruit blijkt dat deze sodaliteit niet
parochiaal gebonden was, vermits de leden over de hele binnenstad verspreid waren, maar de zetel ervan moet in SintMaartens geweest zijn. De volgorde van de straatnamen in
die lijst is alfabetisch, al komt de letter S b.v. per abuis na de
T. En voorts zijn er nog een paar andere onnauwkeurigheden,
waar ik verder bij gelegenheid wel op zal wijzen.
Ook de namen van de leden zijn, straat na straat, alfabetisch
gerangschikt, maar dan wel op basis van de voornaam, zoals
het toen nog gebruikelijk was, met het gevolg dat wij daar nu
nog nauwelijks een boodschap aan hebben. Daarbij komt nog
dat er achteraf in veel van die straten nog namen van nieuwe
leden van na begin 1668 bijgekomen zijn, en ook een paar
geschrapt, o.m. omwille van een adreswijziging, maar niet
altijd even consequent en ordentelijk. Tot en met 1670 ongeveer zijn alle toevoegingen duidelijk nog van dezelfde scribent, die overigens vrij sierlijk schreef, maar kort daarna,
werd zijn taak blijkbaar overgenomen door een collega, die
soms wel wat geknoeid heeft.
Een niet te onderschatten verdienste van deze ledenlijst is dat
ook de beroepen of functies, en desgevallend ook de titels van
de betrokken soda/es vermeld worden, op een paar uitzonderingen na. En dat alles is natuurlijk iets waar wij nu, eeuwen
later, nog wel iets aan hebben, omdat we daardoor, bij benadering althans, over een soort inventaris van het toenmalige
beroepenbestand beschikken.
Wat dan verder volgt, is voor ons eerder van secundair belang.
De daarop volgende tien bladzijden zijn gewijd aan de jaarlijks vernieuwde samenstelling van de magistraet van de sodaliteit, van het jaar 1664 tot en met 1673. En uiteindelijk zijn
er nog twee alfabetische indices. Index 1, die twaalf bladzijden
beslaat, is een globale index, ook weer op basis van de voornamen, maar voor ons eigenlijk niet echt bruikbaar. Maar
helemaal nutteloos is die niet, al was het maar omdat hij bij
een dubieuze lezing soms uitsluitsel kan geven. Hij is van de
eerste scribent, met een 25-tal aanvullingen van de tweede,
terwijl Index 2, die acht bladzijden telt, integraal van de eerste
scribent is, onder de titel: Soda/es van eenen toenaem. Het is
een vrij handige lijst, alfabetisch op basis van die toenaam,

waarin uitsluitend die soda/es opgenomen zijn, die naamgenoten van mekaar waren, niet zelden familieleden. Af en toe
bevatten ze zelfs een summiere aanwijzing over de aard van
hun verwantschap.
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Leden van een religieuze broederschap wonen
een mis bij (hier de Sacramentsbroederschap
van de Brugse St.-Salvatorkerk geportreerd door
Pieter Pourbus. 1559 (Brugge. St.-Salvavorkerk))

Hieronder, volgt nu straks een integrale en kritisch bewerkte
uitgave van deze namenlijst, waarin ik de volgorde, en uiteraard ook de spelling volledig gerespecteerd heb. Alleen heb ik
de afkortingen, die in het handschrift voorkomen, zoals
gebruikelijk, door cursiveringen opgelost, en omwille van de
leesbaarheid, de u met v-klank aan de reële uitspraak aangepast, evenals dei en dej, waar die respectievelijk voor eenj- of
i-klank staan. Ook het onbenullige spellingverschil tussen ij
en y heb ik genormaliseerd tot ij, wat toen veruit het gangbaarst was.
Om de bruikbaarheid en overzichtelijkheid te bevorderen, heb
ik de 43 straatnamen een volgnummer gegeven, in vette letter

gezet en gecentreerd om als hoofding te dienen. En overal
waar het mij wenselijk leek, heb ik die in voetnoot naar best
vermogen geïdentificeerd en gelocaliseerd. vooral ten behoeve
van wie de stad Ieper minder goed kent.
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Daaronder heb ik dan, straat na straat, alle bruikbare gegevens uit het document in drie kolommen gerangschikt. De
eerste kolom bevat de voor- en toenamen van de leden, desgevallend voorafgegaan door hun titel in afgekorte vorm,
zoals in het handschrift: D. voor Dominus "heer", M. voor
Magister "meester", R. D. voor Reverend(issim)us Dominus
"(zeer)eerwaarde heer". En ook hier heb ik iedereen een volgnummer gegeven, behalve wanneer iemand, ten gevolge van
een verhuis b.v., ergens een tweede keer ingeschreven werd.
Die overbodige inschrijving krijgt dan een asterisk en de
naam wordt er doorgehaald. Met één streep, waar dat in het
handschrift ook gebeurd is, en met een dubbele streep, die dan
van mij komt, als men dat daar nagelaten heeft.
Inzake het hoofdlettergebruik, heb ik overal komaf gemaakt
met de toenmalige willekeur, door consequent ons huidige
systeem toe te passen, met uitzondering van de apart geschreven voorzetsels en lidwoorden, die ik in de toen nog gebruikelijke kleine letter gelaten heb. Wel heb ik de volledige
toenaam in vette letter gezet, om die extra te accentueren.
In de tweede kolom komt dan het beroep, uiteraard ook weer
in de oorspronkelijke spelling. En daar we hier niet zelden met
minder bekende en zelfs verdwenen beroepen te doen hebben,
heb ik die vaak in voetnoot verklaard, telkens de eerste keer
dat ik het betrokken beroep tegenkwam.
En uiteindelijk is er dan de derde kolom, die links uitgelijnd
is. Achteraan heb ik daar respectievelijk de letters 0, N of A
geplaatst, om een nauwkeurig onderscheid te maken tussen
de oude, de nieuwere en de allernieuwste leden. De letter 0
staat er dan voor "oud" of "oorspronkelijk" d.i. lid van vóór
1 januari 1668. De letter N voor "nieuw", sinds die datum,
zoals in het document trouwens, blijkens nora 6 5. Komt dan
nog de letter A, te interpreteren als "allernieuwst" of "andere
hand", uitsluitend voor de schaarse 15 toevoegingen van de
tweede scribent, vanaf ergens in het jaar 1671.
Links van die 0, en soms ook van de N, staat er dan nog een
getal, dat ik zorgvuldig uit het handschrift overgenomen heb.
Zoals we al uit nota 1 vernomen hebben, is dat niets anders
dan de vermelding van het aantal comparatien, zeg maar
"aanwezigheden" of "presenties'' van elk lid in de eerste drie
jaren vanaf oktober 1664. In werkelijkheid moet men die aantallen echter heel wat later ingevuld hebben, zelfs nog na die
fameuze 1 januari 1668, vermits die sporadisch ook voorko-

5 Alleen blijkt die hier
en daar ten onrechte
te ontbreken. en daar
heb dan maar op eigen
houtje een cursieve N
toegevoegd.

men bij namen die met een N gemarkeerd zijn. Van wereldschokkend belang zijn die cijfers nu voor ons wel niet, maar
vermits men er toen blijkbaar zo veel belang aan gehecht
heeft, heb ik me toch de moeite getroost om die zorgvuldig te
kopiëren, niet op het voorplan zoals in het document, maar
onopvallend achteraan, als een soort curiosum.
Daarentegen heb ik hier geen aandacht meer besteed aan de
gegevens, waarvan sprake is in nota 2, eigenlijk alleen maar
een evaluatie van het naerstich gheireest zijn, en in nota 5,
betreffende de frequentie van het al dan niet hesoch t zijn. Ook
het teecken +, volgens nota 4 voor een overlijden t'sedert het
jaer 1668, 1 Jan leek me niet relevant genoeg. Er is wel die
concrete terminus a quo, maar wat kan men daarmee aanvangen als men over geen degelijke terminus ad quem beschikt?
En dan is er nog de markering M, gevolgd door een cijfer, dat
blijkens nota 3 op het aantal keren lidmaatschap van de magistraet van de sodaliteit wijst. Ook dat oppervlakkige gegeven
leek me niet waardevol genoeg, maar ik heb dat ruimschoots
gecompenseerd door de 10 opeenvolgende ledenlijsten van die
magistraet, waarvan hierboven al sprake, integraal over te
nemen in een aparte Bijlage. Dat leek me veel zinvoller en
vooral informatiever te zijn.
Nog iets informatiefs, waarover in die 6 nota's niet gesproken
wordt, zijn de sporadische toevoegingen van het woord migravit, d.i. "verhuisd, uitgeweken", of het woord abiit, d.i. "weggegaan, ontslag genomen". Telkens heb ik die te gelegener tijd
in mijn talrijke voetnoten verwerkt.
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Ledenlijst per straat
J ro
1. Achter S. Jacobs
!.
2.
3.
4.
5.

lijnwercker 6
h uijvetter 7
lijnwercker
lijnwercker

Franciscus la Haije
Franciscus de Pauché
Petrus Claerbout
Franciscus van Ackere
Petrus Clais

garentwijnder 8

33 0

49 0
51 0

- N
- N

2. Achter S. Martens
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rentier 9
greffier 10 en
procureur 11

1. Henricus Braem
2. Joannes Thibaut

31 0
53 0

1 r0

3. Achter Nazareth 12
saeijwercker 13
lijnwercker
dwaelwercker 14

1. Franciscus Lambrecht
2. Jacobus Wulleman
3. Petrus de Man
4. Petrus Lauerijck

lijnwercker

42 0

8 0
33 0

- A

4. Achter S. Nicolaus
coopman in't lijnwaet
timmerman
mandemaker

1. Joannes de Kien

2. Joannes Vrammout
3. Michael Doncker

2.. 0
13 0
19 0

2 ro

5. Achter het Saelhof15
borduerder
wollecammer

1. Joannes Francois
2. Jacobus Baelde

6

Samenstelling met
mnl. lijn. uit lat. linum:
"vlas" (MHW 334).
nu alleen nog bekend
in samenstellingen als
lijnkoek. lijnolie, lij111mad. lijn::aad en

dergelijke. De samenstelling met -1\"l'rke1~
die bijgevolg "vlasarbeider" moet betekenen. heb ik nergens in
de woordenboeken
aangetroffen.
7
Jongere variant van
mnl. huderetter: "leerlooier" (MHW 262).
na het wegvallen van
de intervo~calische d.
8 Beroepsnaam voor
"persoon die garen

dubbelt door twee (of
meer) draden ineen te
draaien" (Van Dale).
9 Nog gebruikelijke
dialectische variant
van rentenier. uit fra.
ren tier.
10 De benaming greffier of griffier stond in

die tijd over 't algemeen gelijk met die
van secretaris (Stallaert 1 534 ).
11 Variant van procurator : "beheerder van
de stoffelijke aangelegenheden van een
geestelijke stichting"
(Van Dale).
11 Een toenmalig
godshuis aan de oost-

91 0

-N

zijde van de Rijselstraat, gesticht in
1337. waarvan het
gebouw nog altijd die
naam draagt (Cornillie 87).
13 Mnl. saenrerker:
"saaiwerker" (MHW
505). Het woord saai
staat hier voor "een
licht gekeperde wollen
stof." van veel geringere kwaliteit dan het
luxueuze wolproduct.
dat laken heette. en
hier eeuwen voordien
in grote hoeveelheid
geproduceerd werd.
14 Een dirnel of dimle
kon o.m. een "handdoek" zijn (MHW

156) of ook een "tafelkleed" (De Bo 284).
15 Nu nog bekend als
toponiem van de
plaats waar er ooit een
grafelijke burcht
gestaan heeft. die na
het Beleg van leper in
1383 zetel van de
kasselrij werd (Cornillie 183 e.v.).

6. Auwerstraete 16

1. Aegidius de Soetere
2. D. Aegidius vander Eecke
3. D. Franciscus Thibaut
4 .Franciscus Kaes
2

5.
6.
7.
8

weert 17
procureur 18
coopman.
cl eer maker

33
28
65
115

0
0
0
0

l'o

Ignatius Hardinois
D. Petrus de Lichtervelde
Ignatius Pollet
Petrus Bouchart

backer
hoocbalieu 19
cleermaker
lijnwercker

8 0
54 0

- N

- N
163

7. Beestemert20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16
Toenmalige spellingvariant van de
middeleeuwse benaming van de straat, die
nu Menenstraat heet.
en die later, via volksetymologische verbasteringen,
Anti\'erpstrate geworden is. tot in 1826 de
huidige naam gebruikelijk werd. We herkennen in de eerste
helft van dit Au11·erstraete een fel verzwakte vorm van het
grondwoord *hanc1rnrg, dat "misdadiger" betekende. als
samenstelling enigszins te vergelijken met
hancman: "beul". Het
was immers de straat
die leidde naar de
plaats waar ooit de
galg gestaan moet
hebben, wat verder in
oostelijke richting.
ergens tussen de Zinnebeicstrate ende de
(nu Oude) Cur-

Adrianus Ia Danst
D. Cornelius Meese
Cornelius Soijeveine
Jacobus Voormeersch
Joannes Billiau
Joannes Rickeboer
Laurentius Calliau
Martinus Deken
Petrus Wilant

tricstrate of soo men
gaet ten Rolleireghe.
Dat men die naam in
1977 officieel Meensestraat is gaan noemen.
is totaal onverantwoord. omdat dit
volledig tegen taaleigen en traditie
indruist. Het zou weer
gewoonweg Menens/raat moeten worden,
net als Menenpoort
trouwens. Voor meer
over deze naam. z. W.
BEELE. Naamgeschiedenis van de
Menenpoort. in
Gidsenkring Westland.
1998, nr. 4. p. 139-146.
17
Mnl. \l'eert was de
toen gangbare
beroepsnaam voor
herbergier. Wellicht
betreft het hier de
Sterre. ooit gelegen
aan de hoek met de
Bollingstraat. in deze
nogal korte straat de
enige herberg waarvan
al in de l 7de eeuw

seepsieder
coopman
cranekint 21
huijvetter
cleermaker
schoenmaker
cleermaker
00
grarner-huijvetter

gewag gemaakt wordt.
en ook nog daarna
(Verheye 35. 90).
is Meer bepaald: m11·1
geeste/ijck hof. Dit
was een instelling
door bisschop Rythovius in Ieper opgericht. als
bestraffingsmiddel
tegen de ketters. in het
begin van zijn episcopaat, dat duurde van
1561tot1583 (z. G.
Houwen. Een terugblik op het bisdom
leper ( 1559-1801).
p. 2).
l9 Een hoochha//iu
was toen een gewichtig ambtenaar. die
door de vorst in een
bepaald rechtsgebied
als zijn vertegenwoordiger aangesteld werd.
in Brabant gewoonlijk
amman genoemd
(Stallaert 1 608).
20 Blijkbaar werd
deze markt toen
gehouden in een deel

52
25
68
110
16
13
20
108
90

0
0
0
0
0
0
0
0
0

van de huidige Surmontstraat. een lange
en brede zijstraat van
de Diksmuidestraat.
die in de loop der
eeuwen voor allerlei
markten gebruikt
werd. Sedert de 14ctc
eeuw was het als Zuivelmarkt. maar na
1663 eerst enige tijd
o.m. als Beestenmarkt
en een eeuw later ook
als Houtmarkt (Cornillie 135).
21 Mnl. craenkint,
cranekint: "arbeider
of sjouwerman. die
helpt bij het laden en
lossen"(MHW 311).
Of soms ook: "bierof wijndrager" (Van
Dale).
22
Mnl. granier. ook
grae11de1(ier: "graanhandelaar" (Stallaert 1
533).

3"0
8. Boesingstraete 23

164

1. Arnoldus de Quicke
2. Aegidius Vercruijsse
*. Cor nelitts rnn Vleniekt:
3. Guilielmus Wullems
4. Gerardus Vincent
5. Jacobus de Back
6. Joannes Tegels
7. Joannes Denijs filius Guile/mi2 5
8. Joannes Sijs
9. Joannes Clincó d'oude
10. Joannes Caudron
11. Joannes de Lansheere 26
12. Ludovicus Profes
13. Philippus vanden Abeele
14. Vincentius de Hane
15. Joannes Lansheere
16. Jacobus de Meij
17. Jacobus de Moor
J

schuppenier 24
schoemaker
lakenwijdu (z.9:20)
ren tier
schrijnwerker
schrijnwercker
smidt
lijnwercker
schuppenier
metser
rentier
baeijwercker 27
cleermaker
sijdicus 28 der stede
seeldraijer 29
baeijwercker
garen twijnder
garen twijnder

83
10
9
87
12
21
19
105
23
10
23
10
98
94
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0

0

- N
-N

- N

l'o

9. 30 Boterstraete 31

1. D. Antonius Marieval
2. Carolus Breda
3. Christianus Walewein
4. Cornelius Ovijn
5. Franciscus Baelde
6. D. Franciscus Stuvaert 32
7. Gaspar Geijsels
8. Gerardus de Vinck
9. M. Guilielmus Poot
10. Guilelmus Simoens
11. Jacobus de Gomme
12. Jacobus Rambout
13. Jacobus Verbrugge
14. Jacobus Mergelinck
15. Jacobus Geeraert
16. Jacobus de Wintere
17. D. Jacobus Bastinck
18. Joannes du Rie
19. Joannes de Rijcke

23

Eeuwenoude
Ieperse straatnaam.
anno 1265 Bosingstrata. waarvan het
tweede deel ondertussen Veemarkt geworden is. terwijl het
eerste nog lange tijd
Boezingestraat bleef.
totdat het tot Boezingepoortstraat omgedoopt werd, omdat er
in Groot-leper nog
een straat met

coopman
schoenmaker
coopman
winckelier
cuijper
canonicus
winckelier
wijnsteker
apoteker
saelmaker 33
schuppenier
backer
wagenmaker
brouwer inden Kemel3 4
coopman in lijnwaet
cleermaker
priester
schuppenier
smidt

dezelfde naam
bestaat.
24 Mnl. .1chuppenie1:
schopenier: "kruidenier. winkelier" (Stallaert III 269). afleiding
van mnl. schoppe:
"tentje. kraampje.
winkeltje. schuurtje"
(MHW 511 ). te vgl.
met eng. shop. fra.
échoppe.
25 Deze patronymische toevoeging is hier

3
45
12
14
24
23
11
25
97
34
5
24
1
55
120
47
41
98
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

wenselijk. om de
betrokken persoon te
onderscheiden van
zijn naamgenoot in de
Suiidtstraete
(z. 39:24).
26 Er bestaat een reële
kans dat deze persoon
te vereenzelvigen is
met Joannes Lansheere (nr. 15 hieronder). die toevallig ook
haeiiirercker was.
Maar echt zeker is dat

niet. en daarom heb ik
ze gescheiden gehouden. temeer omdat er
in Index 1 ook twee
aparte vermeldingen
zijn. Wellicht betreft
het vader en zoon.
27 Samenstelling met
haai: "dik en gr~f
wollen weefsel" (Van
Dale).
28 Variant van sindick.
uit srndirns. vermeld
in Stallaert III 309,
uitsluitend met twee
bewijsplaatsen uit
Ieper anno 1619, telkens in de verbinding
tresorier ofte sindick.
waaruit we kunnen
afleiden dat deze beide
woorden nagenoeg
synoniemen zijn.
29 Samenstelling met
mnl. seel: ··touw".
synoniem van het in
MHW 531 vermelde
seelmaker: "touwslacrer".
?ii In correcte alfabetische volgorde zou
deze straatnaam eigenlijk pas na de volgende
mogen komen.
1
'
Naam van een
eeuwenoude Ieperse
straat. die naar de
toenmalige Boterpoort
leidde. en waarvan
men het tweede deel
sinds ongeveer een
eeuw G. de Stuersstraat is gaan noemen.
' 2 Dit is ~de enige van
de 4 kanunniken in
deze ledenlijst. die met
de titel D. vermeld
staat. bij de 3 anderen
is het R. D.
33 Verkorte vorm van
mnl. sadclmaker of
sadclaer (MHW 505).
na het wegvallen van
de intervo~calische d.
3-1 Naam van een
brouwerij. al in de l 7de
eeuw in deze straat
vermeld. meer bepaald
aan de zuidzijde.
tegenover de SintN iklaaskerk (Verheye
56).

35

Was eerder ingeschreven in de Boesingstrae te (nr. 8) als
lakensnijder. waar hij 9
comparatien had, maar
daar werd zijn naam
achteraf doorgehaald.
Ondertussen heeft hij
het blijkbaar tot lakencooper gebracht.
36 Eigenlijk had deze
naam, en ook die
ervoor. pas op de
volgende bladzijde van
het handschrift mogen
staan. want het betreft
nieuwere leden van de
sodaliteit. Ze onderbreken hier de correcte
alfabetische volgorde
van de voornamen.
37 Moet voordien in
de Halstraete (nr. 20)
gewoond hebben,
waar hij al 38 comparatien had . Er wordt
daar naar de Boterstraete verwezen. maar
zijn naam werd er niet
doorgehaald.
38 Hier met de toevoeging tot Poperinghe,
waar hij blijkbaar
tewerkgesteld was.
39 Hier met de toevoeging hii de poorte,
waarmee hier uiteraard de toenmalige
Boterpoort bedoeld is.
afgebroken in 1672.
Ook verder in de Dixmuijstraete, de Tempelstraete en de
Torrestraete, wordt
sporadisch op deze
manier naar de respectievelijke poorten aan
het einde van die drie
straten verwezen.
40 Afleiding van lij111raet. met het suffix
-ier. als zodanig te vgl.
met drapier ontstaan
uit drup. Ook vermeld
door Kiliaan 286,
onder het lemma lijnimedt ier: "lintearium
negotiator''.
41
Ontlening uit het
Frans voor iemand die
passeme/lfirerk maakt:
"boordsel tot versiering of omzoming van
kledingstukken" (Van
Dale).

*

Joanne~

Bogaert

20. Cornelius van Wervicke 35
21. Hieronimus de Bruijne 36
4 ro
22. lgnatius de Bruijne 37
23. D. Joannes Baptista van Stichele
24. Joannes de Wilde
25. Joannes de Vinck d'oude
26. Joannes de Vinck de jonghe
27. Joannes Seerouter
28. Joannes Moens
29. Joannes de Witte
30. Joannes Goudesone
31. Judocus Nutten
32. Martinus Ie Grand
33. Nicolaus vanden Kemmele
34. Nicolaus Bels
35. Nicolaus de Bois
36. Petrus Eelbo
37. Petrus Pollet
38. Petrus Metersijs
39. Quintinus Veile
40. Robertus Robert
41. Rochus Vercamere
42. Rogerius Grotere
43. Victor de Lij
44. Guilielmus Ie Febvre43
45. Andreas Geuse
46. Cornelius Noirier
47. Joannes Camerlinck
48. Nicolaus Ie Grand
4)'0
49. Joannes vande Walle
50. Petrus Lauwers
51. Joannes del Bare
52. D. Franciscus Walscappel
53. Francisrns Ie Febvre
54. lgnati11.1 Allart
55. Carolus Taffijn
56. D. Aegidius Alleijs

eooprnan (z. 39:65)
lakencooper

44 0
-N

lakencooper

-A

lakencooper

70 0
41 0
100 0
94 0
113 0
15 0
117 0
16 0
8 N
93 0
35 0
28 .. 0
50 0
35 0
48 0

edelman

ijsercooper
cuijper
cuijper
garen twijnder
silversmidt
saeijwercker 38
cleermaker
biertapper
smidt
coopman
verwer
lijnwercker 39
lijnwatier411 bij de
Mert
wijnsteker
passementier41
metser
schuppenier 42
timmerman
mandemaker
metser
bufTelcooper44
apoteker

58
74
49
117
9
33

0
0
0
0
0
0

- N
86 0

-N
- N

coopman
saeijwercker

-N

lijnwercker

- N

lootgieter
cleermaker
sijdelintwercker
edelman
backer
schoenmaker
garen twijnder
priester

-N
-N
- N
- N
-N
-N
- N
-N

10. Bogaertstraete45
1. Petrus Reinier
2. Stephanus Belleure
3. Thomas vanden Houtte 46

-1 2 Hier met de toevoeging op den hoecl<.
zonder verdere precisermg.
-1.i Staat hier met zijn
verlatijnste voornaam.
als latere toevoeging
alfabetisch na de V
gerangschikt, wat
misschien te verklaren
is door het feit dat de

timmerman
cleermaker
saeijwercker

Vlaamse vorm van die
naam met een W
begint.
44 Samenstelling met
huffèl: "wambuis.
kolder van buffelhuid"
(Stallaert 1 295).
.is De huidige Boomgaardstraat hier in de
traditionele' dialectische spelling.

9 0
37 0
51 N

-1 6 Moet voordien
gewoond hebben in de

Tempelstraete (nr. 36),

waar zijn naam er met
de toevoeging
Bogaertstraete, in de
spelling l'ilnden Houten helemaal achteraan stond. maar er
doorgehaald werd.
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11. C asselstraetie4 7
1. Petrus Provoost
2. Arnoldus van Roijen48

schoenmaker
spoormaker

50 0

32 0

5 r0

12. Caukinstraete49
1. Michael vander Beke

lijnwercker

42 0

13. Calverstraete 50

166

1. Aegidi us Falleis de jonghe 51
2. Franciscus de Crois
3. Petrus Cordier
4. Petrus van Ackere

5

saeijwercker
saeijwercker
knaepe der sodaliteijt
lijnwercker

33 0
35 0
12 0

- A

\"o

14. Claverstraete 52
1. Martinus l'Escarde
2. Marcus Antonius Papegeije

schrijn wercker
smedt

25 0
9 0

6 ro

15. Cleermert alias Oude Suijvelmert 53
1. Antonius Thourelle
2. Augustinus van Daele
3. Antonius Letten
4. Jacobus Staesen
5. Joannes Calliau
6. Joannes Ie Fron
7. Joannes Baptista Hanselinck 56
* Wijbiandt de Com
* Loaijs Carnlusj8

-1 7

Klein straatje tussen de Rijselstraat en
de daarmee parallelle
Boomgaardstraat. in
de 14de eeuw ook al
Casse!straetkin geheten. In de volksmond
wordt het nu nog vaak
Casselstraat(je)
genoemd, maar officieel is het ondertussen
Burchtstraat geworden, omdat er nog een
Casselstraat bestaat in
Groot-leper.
48 Bij deze naam staat
toevoeging abi-:it; maar
doorgehaald, zodat
we er wellicht geen
belang aan hoeven te
hechten. Hij heeft
voordien gewoond in
de Sterrestraete (nr.
38), waar hij al 26

cleercooper
smidt
lijnwercker
cladschilder 54
waecker 55
cleermaker
ebbenhoutwerker57
- (z. 21:24)
- (z. 22:4)

comparatien had. Dit
is hier blijkbaar een
jongere toevoeging.
vermits hij, ondanks
zijn voornaam Arno/dus, achteraan staat,
en er 32 heeft.
-1 9 De huidige Kauwekijnstraat, een noordelijke zijstraat van de
Menenstraat. tegen de
vestingen bij de
Menenpoort, door
volksetymologie spontaan geëvolueerd uit
Cauit"entinstrate, anno
1283 (Cornillie 120).
50 Door de eeuwen
heen benaming van
een straat tussen de
Boterstraat en de
Elverdingestraat, dicht
tegen de toenmalige
vestingen aldaar,

56 0

72 0
22

0

18 0
41 0

80 0
52 0

-A
- A

sedert omstreeks 1900
tot Eigenheerdstraat
omgedoopt.
51 Ongetwijfeld te
vereenzelvigen met
Aegidius Faleijs de
jonghe. die met toevallig ook 33 comparatien
vermeld staat in de
Luijcksm1ete (nr. 24),
maar dat moet een
onterechte latere toevoeging zijn. Zijn
vader. Aegidius Faleijs
d'oude. die het tot
saeijdrapier gebracht
had, staat vermeld in
de Volderstraele
(z. 42:1).
52 Nu nog Klaverstraat, een westelijke
zijstraat van de Rijselstraat. dicht bij de
Sint-Pieterskerk.

53 Vermoedelijk
betreft het hier ook
een deel van de al
besproken huidige
Surmontstraat (z.
voetnoot bij nr. 7).
waar sinds de Middeleeuwen de Zuivelmarkt gehouden werd.
totdat in 1663 de Beestenmarkt. en nadien
ook de Houtmarkt
naar daar overgebracht werden (Cornillie 135. 153 ). Gezien
de lengte en de breedte
van de straat acht ik
het best mogelijk dat
een stuk ervan ook
ooit enige tijd als
Kleermarkt dienst
deed. ofschoon ik
daarvoor voorlopig
nog geen andere concrete aanwijzing
gevonden heb.
54
Volgens Van Dale
een in Vlaanderen
gebruikelijke benami~f voor ''huisschilder .
55 In Index 2 is deze
beroepsaanduiding
huenrnclzter, een soort
synoniem dus. dat ik
nog nergens elders in
de woordenboeken
aangetroffen heb.
56 Om een onbegrijpelijke reden is deze
naam hier doorgehaald. wellicht ten
onrechte. want met
zijn 52 comparatien is
hij blijkbaar geruime
tijd een verdienstelijk
soda/is geweest.
Daarom heb ik hier
met die doorhaling
geen rekening gehouden en hem bijgevolg
een volgnummer gegeven.
57 Ook ebrnist: "'fijn
meubelmaker. inz. van
ingelegd werk".
samenstelling met
ebbenholll, een harde
en kostbare houtsoort
(Van Dale).
ss Dit zijn in het hele
document de enige
twee voornamen die
niet verlatijnst werden.

6 v0
16. Clierstraete 59

59 Toenmalige benaming van de huidige
Sint-Jacobsstraat,
oorspronkelijk Cliestrate genoemd. Het
mnl. woord clie betekende "zemelen" en
waarschijnlijk werden
daar ooit zemelen
verkocht van een builmolen, die aan het
einde van die straat op
de vestingen stond
(Cornillie 107-108 ).
60 Vermoedelijk was
dit in de brouwerij de
drij S\l'eerden, hier al
in de 17cte eeuw vermeld (Verheye 56).
61 Deze persoon staat
ook als nieuw lid
ingeschreven onderaan
in de Hondtstraete (nr.
21), maar daar is zijn
naam doorgehaald,
wat uiteraard op een
vergissing wijst. Er is
ook nog een D. Aegidius Thibault vermeld
in de Suijdtstraete (z.
39:5), maar die was
theologus. Het moet
dus een naamgenoot
g,eweest zijn.
2 Mnl. pensionaris:
"rechtsgeleerd ambtenaar" (MHW 462).
63 De huidige Diksmuidestraat. die men
zonder afdoende
reden. op papier
althans, Diksmuidsestraat is gaan noemen.
jammerlijk misleid
door volksvreemde
pseudo-naamkundigen. Let hier op het
wegvallen van de
intervocalische d in
Dixmuijstraete, precies
zoals in de beroepsnaam huijvettei:
64 Uitzonderlijk wordt
bij deze persoon de
overlijdensdatum
vermeld, namelijk
20-12-1670.
65 Volgens Index 2
waren deze twee
naamgenoten broers.

1. Carolus de Bruijne
2. Cornelius Vivé
3. Cornelius Goulier
4. Franciscus Knapelinck
5. Henricus Gardon
6. D. Henricus de Codt
7. Jacobus Hardinois
8. Joannes Boeve
9. Judocus de Marle
10. Nicasius Pattin
11. Petrus de Wee
12. Petrus Wittoeck
13. Petrus de Roij
14. Cornelius Martens
15. Michael de Crois
16. Jacobus de Berch
* Geo1gius Roelant 61
17. D. Aegidius Thibaut

lakencooper
metser
backer
garen twijnder
lijnwercker
advocaet
timmerman
bode op Duijnkercke
brouwer 60
timmerman
backer
ren tier
timmerman
passementier
timmerman
brouwer
schildei (z. 34:2)
pensionaris62

42 0
14 0
32 0
27 0
55 0
82 0
40 0
Il 0
57 0
107 0
Il 0
76 0
68 0
-N
- N
- N
- 0
-N

7r
17. Dixmuijstraete63
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andreas Neckels
Antonius de Ie Bar
Aegidius Comijn
M. Carolus Senescal
Christianus Geeraert
Franciscus Voormeersch

7. Guillelmus van Wervicke
8. Guilielmus de Keerle
9. Jacobus Collé
10. Jacobus Lankan
11. Jacobus Swaels
12. Joannes Nutten
13. Joannes de Pingele
7 l'o
14. Joannes Babinga
15. Joannes vande Velde
16. Joannes Rebaut
17. D. Joannes Roelant
18. Judocus Noble
19. Mattheus de Smittere
20. Matthias Werckin
21. Michael Bels
22. Oliverius Lammen
23. Oliverius Moreel
24. Petrus van Wervicke
25. Petrus vanden Bussche
26. Petrus den Duytsch
27. Philippus Fieren 6 4
28. Petrus vander Beke
29. D. Philippus de la Motte
30. Joannes lweijns
31. Adrianus 1weijns 65
32. Jacobus de Boer

cladschilder
cleermaker
lijnwercker
schoolmeester
winckelier
h uijvetter bij de
poorte
smidt
oudeschoenmaker
schoenlapper
backer
hu ij vetter
cranekint
tjsercooper
glaesemaker
beeltsnijder
schoenmaker
rentier
schaliedecker
glaesewercker
hu ij vetter
cleermaker
passementier
cuijper
smidt
schipper
cuijper
schoenmaker
metser bij de poorte
edelman
huijvetter
huijvetter
backer

18
15
2
62
14
34

0
0
0
0
0
0

5
31
29
20
54
10
27

0
0
0
0
0
0
0

20 0
6 0
67 0
24 0
48 0
113 0
44 0
20 0
3 0
102 0
7 0
62 0
14 0
21 0
47 0
40
- N
-N
-N
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33.
34.
35.
36.

Philippus Moijen
Joannes del Bare
Antonius Janssens
Mattheus Puijs

*

Michael Gillie

schoenlapper
bode der stadt
backer
garentwUnder
'.Sttij-(z. 23: l 0)
bode op Brussel

37. Franciscus Vermeersch

8

- N
- N
- N
- N
- N
- N

"o

18. Elverdingstraete66

168

l. Adrianus Ameloot
2. Arnoldus Vulsteke
3. Adrianus vander Meersch
4. D. Franciscus de Costenoble
5. D. Franciscus de Zomere de
jonghe6 8
6. Gerardus Peusen
7. Jacobus vanden Kerckhove
8. Joannes Pocé
9. Joannes del Boo
10. Joannes Ie Cocq
11. D. Joannes Baptista Bonaert
12. D. Joannes Cocle de jonghe69
8 \'o
13. Joannes Camerlinck
14. Marcus Burchgrave
15. R. D. Oliverius vander Meersch
16. Paschasius vanden Kerckhove
17. R. D. Petrus Bane
18. Petrus vanden Eijnde
19. Philippus Martens
20.Marinus Galant
21. Franciscus Baelen

meulder
saeijwercker
rentier 67
pensionaris
pensionaris

41
37
47
Il
70

0
0
0
0
0

saeijwercker
saeijwercker
garen twijnder
backer
cleermaker
pensionaris

114
17
84
60
19
58
7

0
0
0
0
0
0
0

saeijwercker
vetlegger 70
canomcus
saeijwercker
canonicus
cranekint
saeijwercker
spellemaker 71
lijnwercker

93
58
18
17
14
4
74
6

0
0
0
0
0
0
0
N
- N

de Cokele (nr. 22:6).

ook al ontbreekt de
toevoeging ll"oude
daar.
70
Vetlegger. ook
refll"l'ider: ··iemand die
koeien en ossen vet
kweekt in een weide.
om ze dan te verkopen
of te slachten" (DB
1318).
71

9 r (nihil)
9 \' 0 (nihil)
JO "o
0

19. Goude Conijnstraete 72

garen twijnder
stadtstimmerma11
lijnwercker

l. Augustinus de Block
2. Petrus mode Capelle
3. Walterus Verwante

52 0
23 0
54 0

]() \'o

20. Halstraete 73

1. Guilielmus Merghelinck
2. Henricus Hoijbant
* lgnatius de 8rnijne
3. Joannes Boechelioen

66

Eeuwenoude benaming van de huidige
Elverdingestraat.
anno 1245 Elrerdincstrata. Het is
hemeltergend dat men
er ook hier officieel

tennegieter 74
schuppenier
lake11s11ijdu 75
winckelier

Elrerdingsestraat van
gemaakt heeft.
67 Volgens index 2
was dit de vader van
Olil'erius. die ook in
deze straat woonde
(z. nr. 15).

71
6
38
33

Van een gelijknamige vader is er in
deze ledenlijst geen
spoor. ook niet in
68

lndn· J.

Misschien wel de
zoon van D. Joannes

69

0
0
0
0

Dialectische variant
van de beroepsnaam
"speldenmaker".
72
Westelijk zijstraatje
van de Mgr. de Haernestraat. tussen de
0.-L.-Yrouwstraat en
de Lombaardstraat.
ondertussen tot Oude
Konijnstraat geëvolueerd.
73 Verdwenen naam
van het korte straatje
tussen de Neermarkt
en de Leet. nu Jules
Coomansstraat
genoemd.
74 Toen nog gebruikelijke variant ~an '·tinnegieter'".
7
s Hier met de toevoeging Boterstraete.
waar hij als lakencoop111a11 vermeld wordt.
met 70 comparatien
(z. 9:22). Hier had zijn
naam eigenlijk doorgehaald mogen worden.

21. Hondtstraete 76

76

Eeuwenoude straatnaam blijkens attestaties als: 1217
Honstrara. 1249 Ho111s1ra1a. 1313 Kirn rue.
enz. Het is een naam
die in de volksmond
nog ongerept bewaard
gebleven is. met dien
verstande dat men
daar enkele decennia
geleden. ten onrechte.
D'Hondtstraat van
gemaakt heeft.
waarom. dat mag de
duivel weten.
77 Hier met de toevoeging nu in Corle
Meersch, waarheen hij
achteraf verhuisd is (z.
26:6). Zijn naam had
hier eigenlijk doorgehaald mogen worden.
78 Mnl. droochscheerde1:· '"lakenbereider"'
(MHW 153).
79
Werd door de
tweede scribent als
Wijbrandr de Cour

opnieuw ingeschreven.
zonder beroepsvermelding. in de Cleermerl
alias Oude Suijvelme/"/

(nr. IS). waarheen hij
ondertussen misschien
wel verhuisd was.
so Zoon Gabriel was
ook lid van de sodaliteit. woonde in de
Suijdtstraele en was
toen lake11s11ijder van
beroep (z. 39:38).
81
Blijkbaar heeft men
hier bij de alfabetisering met het voorafgaande adjectief geen
rekening gehouden.
82
Oostelijke zijstraat
van de Diksmuidestraat naar de Korte
Torhoutstraat. die
men nu de Oude
Houtmarktstraat is
gaan noemen. maar
dat is een hele geschiedenis. Eertijds werd
hier immers de Beestenmarkt gehouden.
totdat men in 1663 de
Houtmarkt vanuit de
nabije Cartonstraat
naar hier overgebracht
heeft. In 1668 was dit
hier dus inderdaad
zowel de Nieuwe
Houtmarkt als de

Daniel de Veltere
Franciscus vanden Stalle
Franciscus Teij
Franciscus van Daele
* Ge1mdas de Fee
5. Guilielmus Stove
6. Henricus Tissen
7. Jacobus de Clerck
11 r 0
8. Jacobus Mestdach
9. D. Joannes de Vos
10. Joannes Waterleet
11. Judocus Casier
12. Joannes de Baenst
13. Jacobus Gillie
14. Ludovicus Beun
15. Michael Liefooghe
16. Michael vanden Eijnde
17. Nicolaus vander Meersch
18. N icolaus Duijck
19. Oliverius Blommaert
20. Petrus Wannin
21. Petrus Schatbrouck
22. D. Petrus lgnatius Rickebusch
23. Rogerius Salemoen
24. Wibrandus de Corte 79
25. Franciscus Fosselle
26. Adrianus Biencourt pater
Gabrielis 80
27. Joannes Eelbo
28. Antonius de Grison
* D. Aegidiu.1 Thibattt
29. D. Joannes Snellinck
* D. Joa1111es Bapt.·.s,a de Smit
1.
2.
3.
4.

cleercooper
timmerman
backer
cleermaker
"ij11steke1 77
backer
cleermaker
droochscheirder 78

110
38
13
43
50
12
13
24

0
0
0
0
0
0
0
0

backer
greffier der stede
bode op Antwerprn
cleermaker
smidt
timmerman
saeijwercker
cleercooper
timmerman
cleermaker
sackdrager
backer
schoenmaker
cleercooper

24
17
52
107
13
17
44
40
44
19
102
23
10
130
50
15
5
31
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

advocaet

biertapper
cleercooper
huijvetter
cleermaker

15 N
5 N
- N
- A
- A

lijnwatier
lijnwercker
pen~ionm

N

i.1 (z. 16: 17)

- (z. 39:70)

11 \' 0

22. 81 Nieue Houtmerckt alias Oude Beestemerckt82
1. Antonius de Costenoble
2. Livinus Uijtbrecht s.i

Oude Beestenmarkt.
Maar sinds die Houtmarkt ruim een eeuw
later in de Surmontstraat een nieuwe
bestemming kreeg. is
men deze straat logischerwijze de Oude
Houtmarktstraat gaan
noemen. tot op de
huidige dag (Cornillie
124).
83
Hier met de toevoeging rn11de11 Berch.

procureur 83
bode 85

Dat zal wel de toenmalige Berch ran
Carirare geweest zijn.
die gesticht werd in
1534. heropgebouwd
in 1597 en tijdens de
Franse Revolutie
afgeschaft. Hij was
gelegen aan de noordkant van de huidige
Cartonstraat. toen
nog Oude Houtmerckr
(z. nr. 33). een veertigtal meter oostwaarts~

122 0
40 0

van de Recollettenpoort (Cornillie 132133).
x.i Waarschijnlijk
betreft het hier een
misleidende verhaspeling van de oorspronkelijke toenaam
Huijbrechr. die via
Uijbrechl tot Uijlhreclzr geëvolueerd is.
8
' Me;r bepaald 1'1111
·r geeste/ijck hoj"(z.

voetnoot bij 6:2).

169

3. Laurentius Ronse
4. Ludovicus Carolus 86
5. Nicolaus van Wervicke
6. D. Joannes de Cokele87

procureur
cleermaker
coopman

13 0
8 N
108 0

- A

12 r 0

23. De Leedt alias de Lente-merckt 88

170

1. Adrianus Verbeijst
2. Adrianus Mahieu
3. Antonius Vercruijsse
4. Dionijsius Mijgher
5. Franciscus Florisone
6. D. M. 91 Judocus Ie Coincte
7. Nicolaus Billiau
8. Petrus Mesemaker
9. Thomas de Vendeville93
10. Michael Gillie 9 5
12

1'

wijnsteker
tennegieter
schrijver in uijtroep 89
verver
soutsieder90
priester op
't Kerckhof9 2
cleermaker
clercq
weert 94
suijckerbacker

Il
36
132
71
53

0
0
0
0
0

22 0
28 0

42 0
6 0
5 N

0

11. Carolus Ferdinandus de Gomme
12. Joannes Luridon

4 N

coopman
hu vetter

- A

24. Luijckstraete 96
1. Jacobus de Clerck
2. Matthias vanden Kerckhove
* ,\egidius Faleijs de jooghe

saeijwercker
saeijwercker
saeij "e1 ckt, 97

3 0
9 0
33 0

13 r

25. De Meersch de Langhe 98

1. Antonius de Soneville
2. Franciscus de Keerle
3. Guilielmus Gissele
4. Jacobus de Grotere
86

Werd door de
tweede scribent als
Louijs Carolus
opnieuw ingeschreven.
zonder beroepsvermelding, in de Cleermerr alias Oude
Suijrelmert (nr. 15).
waarheen hij ondertussen misschien wel
verhuisd was.
s7 Zou wel eens de
vader kunnen zijn van
D. Joannes Cocle de
jong/ie (z. 18: 12). die
dan pas later soda/is
geworden zou zijn dan
zijn zoon, wie weet
onder diens impuls.
88 Dit is de plaats
waar men al van oudsher een nieuwe geleide
bedding van de
natuurlijke Jpere

schoenmaker
knape der tresorije
cranekint
smidt
gegraven had, eerst
Scipleet en later kortweg Leet genoemd.
Die werd in 1662
overwelfd en het jaar
daarop heeft men de
Lentemarkt voor
allerlei zaaigoed. die
voordien op de Grote
Markt gehouden
werd, naar deze
nieuwe ruimte overgebracht. Als plaatsnaam is de Leet nu
nog springlevend.
ondanks het feit dat
het nu officieel het
Vandenpeereboomplein geworden is. en
ook de naam Lentemarkt is nog lang in
de volksmond blijven
voortleven. ook na het
verdwijnen van de

39 0
73 0
10 0
20 0

marktactiviteit daar
(Cornillie 143-144).
s9 Met uijtroep zullen
hier wel openbare
afkondigingen of
v~rkopingen bedoeld
Zijn.

Meer bepaald in "t
Hanghe1ranst, naam
van een voorlopig nog
niet geïdentificeerde
plaats aldaar.
91 Gewoonlijk is D.
M. de afkorting van
Doctor Medicu~·. maar
vermits het hier een
priester betreft, denk
ik veeleer aan Dominus Magister.
92
Het betreft hier dat
van Sint-Maartens,
toen gelegen tussen
die kerk en de Lakenhalle. Daar bevond
90

zich toen nog de kapel
van het godshuis van
de H. Geest. Die
instelling bestond al in
de l 3de eeuw en de
kapel ervan werd in
1799 afgebroken (Cornillie 151-152).
93 Bij deze naam staat
de toevoeging migrarit.
94

Vermoedelijk was
dit in de herberg Blankenberge. de enige
daar vermelde herberg
in die tijd (Verheye
36).
95
Staat ook ingeschreven in de Dixmuijstraere
(nr. 17).
..
.
maar ZIJn naam 1s er
doorgehaald en van
zijn beroepsnaam
staat er alleen de eerste lettergreep. Alles
wijst dus op een vergissing. Het is zelfs
weinig waarschijnlijk
dat hij daar ooit
gewoond heeft.
96 Toenmalige naam
van een verbindingsweg tussen de Bot~r
straat en de
Elverdingestraat,
sedert ruim een eeuw
Beluikstraat genoemd.
parallel met de huidige
Eigenheerdstraat. iets
ten oosten ervan.
97 Is hier een onterechte latere toevoeging, want hij is al
vermeld met evenveel
comparatien in de
Calverstraere (z. 13: 1).
98
Blijkbaar had de
scribent de intentie
alleen de Meersch te
schrijven, hetgeen ooit
de gemeenschappelijke
naam van de twee
straten was. die nu
respectievelijk Lange
en Korte Meersstraat
heten, maar uiteindelijk heeft hij ze afzonderlijk behandeld. en
ze allebei samen onder
de M van de oude
benaming gealfabetiseerd.

99

Zowel de voornaam
als de toenaam wijzen
op een Italiaanse herkomst van deze deermaker.
100 Verouderde benaming voor '"iemand die
voor rekening van een
ander handel drijft"
(Van Dale).
101 Woonde voordien
blijkbaar in de Hondtstraete (nr. 21 ), daar
ook al met 50 comparatien opgetekend. Hij
was daar nog geen
1\'ijncooper, maar wijnsteker.
102 Naam van een
herberg aan de zuidzijde van de Markt, die
al in de l 7de eeuw
bekend was (Verheye

29).

103 Samenstelling met
mnl. rapier( e): ··]ange
degen" (MHW 485).
104 Wvl. toebakist:
'"koophandelaar in
tabak" (De Bo 1159).
105 In die tijd nog
benaming voor de
meester van een postpaardendienst (Van
Dale).
106 Volgens Index 2 is
deze Joannes de zoon
van Mai/ardus hieronder.
107 Bij deze naam staat
de toevoeging ahiit.
ws Eeuwenoude zuidelijke zijstraat van de
Boterstraat, waarvan
het eerste deel nu
Patersstraat heet. terwijl het tweede de
oorspronkelijke naam
behouden heeft, in de
volksmond althans.
want ergens in de
vorige eeuw heeft men
die officieel tot De
Montstraat omgedoopt. precies alsof die
haar naam aan een
verdienstelijk persoon
met de familienaam De
Mont te danken heeft.
Het vervelende gevolg
daarvan is dat sommigen nu geneigd zijn
half stotterend de De
Montstraat te zeggen.
En dat terwijl men in
het verleden nooit iets

5. Joannes Settes
6. Joannes de Grotere
7. Fabricius Mancini 99

garen twijnder
smidt
cleermaker

6 N
53 0
5 N

13 \' 0

26. De Corte Meersch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D. Aegidius Dieusaert
Jacobus Roobaert
Michael Housaert
Theodorus Hendrickx
Bartholomeus Beaugrand
Gerardus de Feu
Marcus Plovier
Petrus vanden Bussche
Melchior vanden Weerde

coopman
backer
timmerman
schoenlapper
facteur 100
wijncooper 101
cu1Jper
rentier
wijncooper

86 0
45 0
40
35 0
17 0
50 0
- N
N
-A

14 r 0

27. De Merckt

1.
2.
3.
4.
5.

Adrianus van Iseghem
Adrianus Wils
Aegidius de Febvre
Arnoldus Groters
Bartholomeus Beke

7. Cornelius Beaugrand
8. D. Ferdinandus vander Coutere
9. D. Georgius Carpentier
10. Georgius de Meester
11. D. Joannes Baptista vander

tennegieter
silversmidt
coopman
mandemaker
weert in 3
C oninghen 102
lakensnider ende
facteur
rapiermaker 103
priester
advocaet
toebackist 104
postmeester 105

Meersch
12. Joannes Baptisra Lamsen
13. Joannes Amare 106
14. Maliardus Amare
15. Mattheus Looten
16. D. Nicolaus Keingniaert
17. Norbertus Rollens
18. Petrus Fremault
19. Judocus Balen 107
20. Cornelius Bogaert
21. Joannes Allart
22. Michael Salense

CU!Jper
silversmidt
silversmidt
soutcooper
edelman
suijckerbacker
boeckdrucker
cleermaker
winckelier
gram er
winckelier

6. Carolus Leupe

34
47
15
68
41

0
0
0
0
0

82 0
77
35
64
89
8

0
0
0
0
0

49 0
26 0
115 0
7 0
90 0
35 0
90 0
-N
-N
- N
- N

14 \' 0

23. Jacobus Ferrijcx
24. Aegidius Geerseken
15 r 0

hacker op de Mert
apoteker

-A

28. Montstraete 108

1. D. Claudius Verbeke
2. D. Franciscus van Honsem 1119
anders dan spontaan
de Mom/straat gezegd
heeft. Aan dergelijke
nieuwlichterij doen we

-N

coopman
priester

niet mee. Ons gezond
verstand en onze taalfierheid verzetten zich
daartegen.

74 0
125 0
w9 Bij deze naam staat
de toevoeging migrm•it.

171

3.
4.
5.
6.

172

Guiliemus Staesen
D. Guilielmus Wilmet
D. Jacobus de Ghelcke 1111
D. Jacobus Winckelman

7. Joannes Tasseel
8. D. Judocus Bulteel
9. Joannes Ie Poire
10. Michael Biesbeuck(sic)
11. D. Nicolaus Queval
12. Philippus Hughe
13. Carolus Reijnout
14. D. Joannes Halewein
15. D. Guilielmus Rhijm
16. D. Mattthias Cousemaker

i5 \'

saeijwercker
advocaet

theologus 111
balieu 112 van t
Zaelhof1 U
timmerman
edelman
cleermaker
hoeijmaker 114
coopman
cleermaker
schoenmaker
theologus
theologus
theologus 11 '

34
12
53
3

0
0
0
0

31 0

67
23
37
19

0
0
0
0
61 0
13 N

9 N
16 N
3 N

0

29. Nieue-Wech 116
cleermaker

1. Joannes de Corte

18 0

i6 r0

30. Neerstraete S. Pieters 117
1. Carolus Vercnocke

metser achter S.
Pieters
saeijwercker
saeijwercker
priester deken S.
Pieters
saeijwercker
lijnwercker

2. Jacobus Staesen
3. Jacobus de Febue
4. D. Petrus Rebaut

5. Petrus Weemare
6. Franciscus la Haije

40 0
29 0
20 0
48 0
79 0
33 N

31. Onse L. Vrouwestraete 118
1.
2.
3.
4.

Antonius de Hane
Joannes Vermeersch
D. Joannes Baptista de Visch
Joannes du Bois

110 Bij deze naam
staat de toevoeging
abiit.
111 Hier met de toevoeging i11 'r Seminarie.
Dat was gelegen aan
de oostzijde van de
huidige Patersstraat.
toen ~og een stuk van
deze Montstraetc, aan
de hoek van de straat.
die men vandaag de
dag nog de Seminariestraat noemt.
112 Mnl. baliu: "baljuw. rechterlijk ambtenaar. elders schout of
drost geheten"' (MHW
51). ~

backer
waschmaker 119
edelman
schilder 120

113 Zetel van de gewezen Kasselrij leper (z.
voetnoot bij nr. 5).
11
~ Variant van mnl.
hoedemaker. na het
wegvallen van de intervoZalische d. wat de
klankevolutie betreft.
te vergelijken met goeie
uit goede.
115 Woonde ook int
Seminarie. blijkens
index/.
116 Alles wijst erop dat
we hier te doen hebben
met de Sint-Jacobsnieuwweg. een nieuwe
weg die i~ 1513 aangelegd werd tussen de

5 0
51 0
50 0
27 0

Hondstraat en de
Sint-Jacobsstraat en
die lange tijd kortweg
Nie1111"egh heette. Die
naamsverlenging is er
achteraf gekomen. om
een onderscheid te
maken met de later
aangelegde Sint-Maartensnieuwweg, die
uiteindelijk als Slachthuisstraat een meer
toepasselijke naam
gekregen heeft (Cornillie l 00 en 135 ).
117
Dit is de huidige
Neerstraat aan de
zuidzijde van de Klaverstraat. naar de

leperleestraat toe. De
toevoeging S. Pieters
was hier wenselijk.
omdat er sinds de
Middeleeuwen ook een
J\'ederstraete Sint
,li,faertens bestond. die
we nu als Janseniusstraat kennen.
118 De huidige 0.-L.Vrouwstraat. een oostelijke zijstraat van de
Mondstraat. pas
omstreeks 1650 aangelegd. in 1668 nog een
vrij nieuwe straat dus.
119 Benaming voor de
··wasmaker"'. hier ten
onrechte met sch
gespeld. onder invloed
van courantere woorden als bosch. l'isch en
l'leesch. waar die
schrijfwijze etymologisch verantwoord was
en ook tot in 1948
bestaan heeft.
120 Hier met de toevoeging in Arme
Jfeijstraetkin. blijkbaar een toenmalig
zijstraatje. Vermoe~de
lijk gelegen. aan de
zuidkant van deze
straat. in het verlengde
van het nog bestaai:i-de
Maagdenstraatje. anno
1323 ll1aghedenstratkin. nu nog een noordelijk zijst~aatje van de
huidige Lombaardstraat tot in de huidige
Oude Konijnstraat
(Comillie 169). Meer
nog. vermits ons
woord meisje etymologisch op maagd teruggaat. ben ik er zo goed
als zeker van dat we
hier te doen hebben
met één en hetzelfde
steegje. dat van
Maegde- via Meidetot Meistraetkin geëvolueerd is. En dat ~ordt
min of meer bevestigd
doordat deze straatnaam in index 1 zelfs
Arm Jfeijskrnstraetkin
luidt. Het straatje werd
zo genoemd naar een
wezenschool voor
meisjes. die in 1510
gesticht werd (Comillie
74).

16 r 0
5. Petrus Willó

sackedrager

28 0

32. Paddepoelstraete 121
lijnwercker
timmerman
cleermakcr
schoenlapper
schalicdecker
garentwijm/er

1. Georgius Grison
Gualtcrus de Rho 12 2
Matthias Hebben
Petrus Verlincke
Theodorus Papegeij
6. Gislenus Corneille

2.
3.
4.
5.

21 0
31 0

8 0
10 0
35 0
-N

173

f 7 r0

33. 113 Oude Houtmerckt 124

1. Joannes Baptisra Stuvaert
2. Joannes Petit
3. Ludovicus Nevejans
4. Martinus Hardij

coopman
schoenmaker
backer
huijvettcr

14
15
8
114

0
0
0
0

17 v0 (nihil)
18 r 0 (nihil)
18 v0 (nihi/)

19 r 0
34. Plateelstraete 125
121
Nu nog Paddepoelstraat. een oostelijke zijstraat van de
Hondstraat. dicht bij
de Sint-Pieterskerk.
122 In Index 1 wordt
deze naam gewoonweg
De Roo gespeld.
rn Zou in correcte
alfabetische volgorde
al na nr. 31 moeten
komen.
124 Dit is niet de huidige Oude Houtmarktstraat. maar wel
de nabije Cartonstraat, voordien Recollettenstraar. waar de
houtmarkt gehouden
werd tot in 1663.
zodat die eerstgenoemde in 1668 logischerwijze de Nieuwe
Houtmarkt genoemd
werd (z. nr. 22).
Althans totdat die
activiteit ongeveer een
eeuw later van daar
naar de Surmontstraat
verdween, met de
nieuwe naamswijziging tot Oude Houtmarktstraat als
definitief gevolg.
125 Nu nog een oostelijke zijstraat van de

1. Antonius del

800 126

2. Georgius Roelant 127
3. Joannes vanden Steene
4. Jacobus Allard
5. Henricus vande Voorde

lijnwerckcr
schilder
garen twijnder
tegeldeckcr
beeltsnijder

73 0
22 0
108 0

- N
- N

19 r 0

35. Tegelstraete, de Langhe 128
1. Carolus Sabijn
2. Franciscus Comijn
3. Franciscus Bostaert
4. Joannes Nutten
5. Laurentius de Wachter
6. Mattheus Beun
7. Michael de Block
8. Petrus Proot
9. Petrus Sinié
10. Thomas Wijckaert
11. Jacobus Ie Mont

Rijselstraat. inmiddels
Pateelstraat geworden.
126
Volgens index 2 is
deze Anlonius del Boo
de vader van Joannes
(nr. 18:9) en Roberru.1·
(nr. 40:14).
127 Werd achteraf
tussen de nieuwe
leden opnieuw ingeschreven in de Clier-

saeijwercker
lijnwercka
sagcr
lijnwercker
metser
saeijwcrcker
garen twijnder
saeijwercker
saeijwercker
sager
lijnwerckcr

srraete (nr. 16). omdat
hij ondertussen daarheen verhuisd was.
128 Nu nog Tegelstraat. een westelijke
zijstraat van de Rijselstraat. oorspronkelijk
Stegelsrraar genoemd.
Na verloop van tijd
werd het oostelijke
deel ervan. tot aan de

34 0
Il 0
35 0
15 0
17 0
68 0
10 0
14 0
51 0
20 0

- N

Sreghelhrigghe over de
lpere. de Lange Tegelstraat. en het westelijke de Korte. Hier
komt alleen de Lange
aan bod. Telde de
sodaliteit misschien
geen leden in de
Korte 9

20 r 0
36. Tempelstraete 129

174

1. Antonius Paeschesone
2. D. Franciscus Rebaut
3. Georgius Malfait
* Joannes de C1 ele1e
4. Joannes Lambrecht
5 Joannes Veile
6. Petrus Boulein
7. M. Walterus Huijsseune
8. Guilielmus de Hane
20 \' 0
9. Arnoldus Brix
10. Antonius Meese
* Thö11u1s rnnden Houten

schaliedecker
priester
stoeldraeijer
smff!tl30

stoeldraeijer
metser bij de poorte
caffawercker 131
saeijwercker
timmerman
cleermaker 132
peperekoeck backer
saeij wereku rn

0
0
0
0
0
0
44 0
33 0
13 0
49
14
97
27
73
Il

8 N
-N
-N

37. Torrestraete 134
1. Adrianus Marsille
2. Antonius Sijs
3. Arnoldus Simoens
4. Clemens Vereecke
5. Franciscus Bolle
6. Franciscus van Oost
7. Guilielmus de Veltere
8. Gonsalvus Baratto 135
9. Henricus Grandelle
10. Jacobus Abeels
11. Jacobus Dobbelaer
21 r 0
12.Joannes Mortier
13. Joannes Hendrickx
14. Joannes Baptista Moenewet
15. Lambert us Provengier
16. Ludovicus de Corte
17. Martinus Ie Febvre
18. Paschasius Keeschieter 136
19. Petrus de Veltere
20 .Robertus Florisone
21.
22.
23.
24.

21

Simon Florisone pater Roberti
D. Martinus Matthias Seijs
Judocus Vulsteke
Franciscus de Meersman

1'

hoeijmaker
huijvetter bij de
poorte
saelmaker
backer
wagenmaker
cuijper
winckelier
spellemaker
huijvetter
schuppenier
bode der magistraet
schoenmaker
garen twijnder
procureur
stoeldraeijer
cleermaker
backer
timmerman bijde
poorte
winckelier
schoenmaker bijde
Mert
schoenmaker
theolog(us)
garentwijnd( er)
brouwer opt
Wielke 137

67 0
58 0
48
3
15
30
22
42
8
19
38

0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
45
20
17
48
37
7

0
0
0
0
0
0
0

14 0
47 0
36 0
6 N
5 N
6N

0

38. Sterrestraete 138
1. Adrianus Bakelant
129 Aloude straat. die
ooit naar de Tempelpoort leidde. nu nog
onveranderd Tempelstraat genoemd.

metser
130 Hier met de toevoeging nu Lange
Mersch, waarheen hij
achteraf verhuisd is
(z. 25:6).

120 0
13l Samenstelling met
mnl. caffèt: "een zijden
stof"(MHW 279).
meer bepaald "armozijn" (Stallaert II 26).

132 Hier met de localiserende toevoeging hij
de Tempelpoorte.
133
Hier met de toevoeging Bogaertstraete. waarheen hij
nadien verhuisd blijkt
te zijn en 51 comparatien op zijn actief had

(z. 10:3).
134 Dit is een vereenvoudigde. maar zeldzame variant van
Torhoutstraat. die nu
opgesplitst is in Korte
en Lange Torhoutstraat. maar zich voordien uitstrekte tot aan
de voormalige Torhoutpoort. Terwijl de
straatnaam zijn oorspronkelijke naamsvorm tot op heden
behouden heeft. is
deze vereenvoudigde
vorm ongerept
bewaard gebleven in
het toponiem Torrepoort. dat nog als
wijknaam bestaat.
135 Zowel de voor- als
de toenaam wijzen op
de Spaanse herkomst
van deze man. uit een
familie waarvan er in
het Ieperse nu nog
naamdragers woonachtig zijn.
136 Een wat misleidende spellingverhaspeling van de toenaam
Keersgieter. die dus
met het woord schieten
geen uitstaans heeft.
137 Naam van een niet
gesitueerde Ieperse
brouwerij. al
omstreeks 1648 vermeld (Verheye 56).
Hier blijkt dus dat die
ergens in de Torhoutstraat gelegen was.
138 Toenmalige benaming van de huidige
Mgr. de Haernestraat.
zo geheten naar een
huis De Sterre. gelegen aan de westzijde
ervan (Cornillie 167).

*

139 Hier met de toevoeging nu int Casselsrraetie. waar hij met
32 comparatien vermeld wordt (z. 11:2).
140 Oorspronkelijke
benaming van de
huidige Rijselstraat.
die tussenin ook nog
lange tijd Mesenstrate
genoemd werd. Het
was door de eeuwen
heen de langste en
belangrijkste straat
van de Ieperse binnenstad, wat trouwens
ook blijkt uit het grote
aantal namen hier.
Dat ook de huidige
papieren naam Rijselsestraat een miskleun
is. weten we ondertussen al.
141 Volgens Index 2
was hij de zoon van D.
Jacobus Thibaut, die
ook in deze straat
woonde en pensionaris
was (z. nr. 18 hieronder). Er was ook nog
een andere D. Aegidius
Thibaut, eveneens
pensionaris. die in de
Clierstraete woonde
(z. 16: 17).
142 Werd door de
tweede scribent verkeerdelijk opnieuw
vermeld in deze straat,
hieronder als voorlaatste.
143 Hier met de localiserende toevoeging bij
S. Jans gasthuus. Dat
was de naam van een
middeleeuws gods- of
gasthuis. met een
toegang aan de westzijde van deze straat.
In het bewaard gebleven gedeelte ervan
bevindt zich nu het
Stedelijk Museum, dat
via de huidige Ieperleestraat te bereiken is.
De kans is groot dat
hij de brouwerij den
Hoed uitbaatte. gelegen in deze omgeving

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

,\111oldus rn11 Rooije11
Carolus Sloove
Franciscus Rikarzeijs
D. Nicolaus Rijsselinck
D. Petrus Franciscus Thibaut
Petrus van Henegauwe
Adamus Bulckaert
Jacobus Anselmus Geuse

spm emake1 139
backer
cleermaker
rentier
coopman
horologiemaker
procureur
advocaet

26 0
83 0
103 0
6 0
73 0
22 0
-N
- N

22 r 0

39. Suijdtstraete 140
1. Aegidius Veile
2. Antonius de Backer
3. Antonius Baert
4. Ambrosius de Coninck
5. D. Aegidius Thibault 141
6. Cornelius de Grotere
7. Cornelius Rickebusch
8. Dominicus Remault
9. Franciscus Thibaut
22 \' 0
10. Franciscus de la Boure
11. Georgius Fremault
12. Georgius Pelle
13. Guilielmus Verhaghe
14. Hieronijmus Hardinois
15. Hieronijmus Strubbe
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Jacobus de Voldere
Jacobus Merlevede
D. Jacobus Thibaut
Jacobus vanden lser
Jacobus de Smedt
Joannes Seijs
Joannes van Houcke
Joannes Sijs
Joannes Denijs
Joannes de Wachter
Joannes Paeldinck
Joannes Roose
Joannes Aernout
Joannes del Yael
Joannes Rebreu
D. Judocus Rijsselinck
D. M. Judocus Parens
Judocus Keinaert
Joannes Hoijbant
Joannes vanden Broucke

aan de westzijde van
deze straat en al vanaf
de l 7Je eeuw vermeld.
en ook nog in de l 9de
(Verheye 55. 278).
144 Mnl. peltier. ook
peltenier. aan het
Frans ontleende benaming voor ··pelsmaker, bontwerker"",

backer
boeckdrucker
passementier
schaliedecker
theologus
smidt 142
advocaet
boeckdrucker
ga ren twijnder

56
12
128
53
17
7
84
57
113

0
0
0
0
0
0
0
0
0

brouwer 143
schoenmaker
backer
coopman
backer
knape der heeren
camer
wijncooper
schoenmaker
pensionaris
peltier 144
smidt
coopman lijnwaet
handtschoenmaker
back er
schuppenier
lijnwercker
winckelier
wagenmaker
boec k d ruc ker
granier
garentwijnder 145
pensionaris
priester
stoeldraeijer
schuppenier
schoolmeester

18
42
20
19
6
108

0
0
0
0
0
0

13
35
5
50
40
21
23
53
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

elders soms ook nog
pelsrr of pelsnarycr
genoemd (MHW
462).
145 Hier met de toevoeging bij S. Pirters.
de kerk ongeveer
halfweg deze lange
straat.

10
9

27
73
4
92
59
110
17
9
6

175

23 r0

176

36. Judocus Lammen
37. Jacobus Beclijf
38. Gabriel Biencourt
39. Laurentius Beun
40. Livinus Mombreij
41. D. Ludovicus Wavrans
42. D. Ludovicus Josephus van
Wenicke
43. Ludovicus Mestdach
44. Martinus Gargant
45. Matthias de Ros
46. D. Nicolaus Seijs 148
47. Nicolaus Losie
48. D. Petrus la Moot 149
49. Petrus de Zagere
50. Petrus Lammen
51. Petrus Letten
52. D. Petrus de Grutere
53. Petrus du Hayon
54. Petrus de Crois
55. Petrus Outersone
56. D. Petrus Franciscus van Pamele
* Gabriel Bieneourt
57. Carolus van Peene
58. Jacobus Blandeu
59. Joannes de Witte
60. Petrus Doolaghe
23 r
61. Gaspar Thibaut
62. Petrus vander Meersch
63. Joannes Franciscus de Ie Motte
64. D. Antonius Martiné
65. Joannes Bogaert 152
66. Urbanus de Stickere
67. Jacobus vander Coutere
68. D. Jacobus Letten
69. Jacobus Canisius
70. D. Joannes Baptista de Smit 154
* . Co111elias de Crnte1e
71. Georgius Plumioen

passementier
glaesewercker 146
lakensnijder 147
backer
wijncooper
rentier
priester

66 0
4 0
4 N

backer
brouwer
cleermaker
doctoor medicus
cleermaker
priester
wagenmaker
lijnwercker
schuppenier
griffier 150
lijnwatier
cleermaker
lakensnijder
edelman
lak:en3nijàer (z.
39:38)
cleermaker
lijnwercker
schoemaker
metser

20 0
8 0

68 0
21 0
61 0
14 0

48 0
17 0

29 0
83
88
27
12

0
0
0
0

59 0
0
58 0
61 0

?!

29 0
6 0
60 0

-N
- N
- N

0

granier
backer
garen twijnder
priester Suijtstrnere 151
winckelier
backer
brouwer 153

-

N
N
N
N
N
N

-N
A

advocaet
smit (z. 39:6)

-

A
A
A
A

24 r 0 (nihil)
24 r 0

40. Vismerckt 155

1. Christophorus Potvliet
146 Hier met de localiserende toevoeging
Bellegasrhuus. Dat
was de naam van een
middeleeuws godshuis
aan de westkant van
deze straat. in de l Jde
eeuw gesticht door de
famili~ Belle. tegenwoordig nog zetel van
het Ieperse OCMW.

6 0

weert

147
Staat verder in
deze straat nog eens
vermeld na nr. 56. als
oud lid met 6 compararien. maar daar is
zijn naam terecht
doorgehaald. Bovendien had hij hier
eigenlijk. met zijn
voornaam Gahriel.
zelfs al na nr. 11 moe-

ten staan. Hij was de
zoon van Adrianus
Biencourr. die cleermaker was in de
Hondrsraere en daar
pater Gahrielis

genoemd wordt (z. nr.
l1:26). Dat familieverband blijkt ten andere
ook uit Index 2.

148 Volgens Index 2 is
dit de zoon van Joannes Seijs. die ook in
deze sraat woonde (z.
nr. 21 hierboven).
149 Waarschijnlijk is
hier Lamoor bedoeld
zoals in de huidige
familienaam. De~split
sing is te verklaren
door verwarring met
een naam als dJ Ie
Morre (nr. 63 hieronder). met dezelfde
etymologie als het
huidige Lamote.
150 Meer bepaald iw1

geesrelijck hof (z.

voetnoot bij 6:2).
l51 De toevoeging van
de straatnaam is hier
eigenlijk overbodig.
152 Stond eerder ingeschreven in de Bore7·srraere, als coopnum.
met 44 compararien.
maar daar werd zijn
naam achteraf doorgehaald (z. nr. 9).
Ondertussen komt hij
blijkbaar als 11·i11ckelier
aan de kost.
151
Omdat er in deze
lange straat toen niet
minder dan een vijftal
brouwerijen waren
(Verheye 53-55). is het
onmogelijk om uit te
maken welke het hier
was.
154 Werd al. wellicht
ten onrechte. ook door
de tweede scribent
ingeschreven in de
Hondrsrraere (nr. 21 ).
helemaal achteraan.
zonder beroepsaanduiding.
155 Uiteraard kan dit
niet de huidige Vismarkt zijn. v~rmits de
overwelving van de
Jpere daar pas in 1714
voltooid was (Cornillie 173 ). Voordien
werd die ergens in de
Boomgaarclstraat
gehouden. sinds men
er omstreeks 1560 de
Scipleer overwelfd had
(Cornillie 166-167).
Dat wordt hier impliciet bevestigd doordat
nr. 4 hieron~der ireerr
was opr" Vleesliuijs
aldaar.

2. D. Franciscus BruneeI
3. Georgius Prees
4. Jacobus Eelbo
S.
6.
7.
8.
9.

156
Het toenmalige
Vleeshuis. als gebouw
nu nog onder die
naam bekend.
157 Zijn naam is hier
eigenlijk doorgehaald.
niet omdat hij in een
andere straat ingeschreven werd. maar
wellicht omdat hij de
sodaliteit gewoonweg
verlaten had, want bij
zijn naam staat ahiit
geschreven. In andere
gelijkaardige gevallen
is er geen doorhaling.
en daarom heb ik die
hier als on bestaande
beschouwd en hem
bijgevolg een volgnummer gegeven.
Terecht. want hij is
blijkbaar geruime tijd
lid geweest, met niet
minder dan 49 comparatirn.
158 Alles wijst erop dat
deze persoon te vereenzelvigen is met zijn
naam- en beroepsgenoot in deze straat (na
nr. 9 hierboven).
Omdat eerstgenoemde.
op basis van zijn voornaam, niet op de juiste
plaats stond, heeft de
scribent hem wellicht
niet onmiddellijk
gevonden en hem dan
maar opmeuw mgeschreven. helemaal
onderaan bij de oude
soda/es, en er sindsdien ook het aantal
comparatien bijgehouden. daar 4 en hier 15.
Trouwens. ook in
Index 1 is er maar één
Franciscus l'lll1 Ackere
te bespeuren.
159 Zeer oude straatnaam, al in 1283 vermeld, maar die in 1898
tot Statiestraat omgedoopt werd en nu
officieel Stationsstraat

Jacobus Hoijbant
Jacobus de Blandere
Joannes Housoije
Joannes Schoonaert
Joannes Lauwers
* Frnnciscus .an Acke1e
10. Ludovicus Rein
1 1. Michael Schonaert
12. R. D. Petrus de Schiidere
13. D. Petrus Bane
14. Robertus del Boo
15. Robertus la Haije
16.Victor BruneeI 157
17 Franciscus van Ackere 158
18. D. Ferdinandus de Voocht
19. Judocus de Wee
20. Nicolaus Verknocke
21. Gilbertus Bernaerts
25 r0
22. Jacobus van Oost

priester
wollecooper
weert opt'
Vleeschuijs 156
aerbeijder
cu1Jper
backer
sackedraeger
meulder
hoeijnmkei (z. 40. 17)
cu1Jper
metser
canonicus
advocaet
backer
backer
weert
hoeijmaker
edelman
lakensnijder
metser
cock
wijnsteker

23 0
77 0
13 0
66 0
112 0
65 0
85 0
Il 0
40
67 0
42 0
40 0
62 0
58 0
9 0
49 0
IS 0
- N
- N
- N
- N
- N

41. Vleeschhouwerstraete 159
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Andreas de Back
Antonius de Sittere
Joannes Titeleijn
Martinus vanden Casteele
Christianus van Blaeren
Joannes Reijnout

metser
h uijvetter
saijewercker
lijnwercker
garentwijnder
timmerman

53 0
0
104 0
107 0
- N
- N

s

25 1' 0 (nihil)
26 r 0

42. Volderstraete 160
1. Aegidius Faleijs d'oude
2. Carolus van Hondeghem
3. David Borreman
4. Franciscus de Swarte
S. Joannes Kindt
6. Joannes de Turck
7. Joannes Joos
8. Joannes de Laet
9. Petrus Verknocke de jonghe
10. Petrus Asset
heet. ook al gebruikt
men in de volksmond
nog meestal de vorige
dialectische naamsvorm (Cornillie 192).
160
Oude benaming
van een westelijke
zijstraat van de Rijselstraat naar de vestingen toe. die
naderhand verdron-

saeijdrapier 161
schuppcnier
metser
saeijwercker
lijnwercker
backer
lijnwercker
garen twijnder
saeijdrapier
timmerman

gen werd door de
huidige naam Lombaardstraat. genoemd
naar de Lombaard die
vanaf 1600 opgericht
werd aan de zuidzijde
ervan. op de noordoostelijke hoek van de
huidige Blindeliedenstraat (Cornillie
77-79).

75
Il
80
33
23

s

73
76
118
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

161
Mnl. saeidrapier:
"saaifabrikant. saaihandelaar" (Stallaert
III 244). Merkwaardig
dat de enige drie
saeijdrapiers van de
sodaliteit in deze
straat woonden
(z. nrs. 9 en 11 ).
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

178

Petrus Verknocke d' oude
Petrus Robais
Petrus Baes
Thomas vande Wostijne
Antonius Lievekindt 163
Victor Knockaert
Gislenus Heniaet
Mattheus de Moor
Gislenus Kindt 164
Franciscus Boone
Franciscus Boerman

saeijdrapier
brouwer 162
garen twijnder
wollecooper
coopman
bode der heeren
saeijwercker
garen twijnder
lijnwercker
garen twijnder
metser

lil
50
123
85
10

0
0
0
0
N

- N
- N
- N
- N

- N
- A

26 1' 0 (nihil)
27 r 0
43. Winnichstraete 165

1. Henricus van Rottenburch
2. Joannes Everaert

lijnwercker
timmerman

48 0
26 0

27 r0 (nihil)
28 r 0 (nihil)
28 \' (nihil)
0

Addendum: Nieuwe leden uit Index 1
Dit is een volledige lijst met 25 namen van sodales, die niet
vermeld staan de ledenlijst per straat hierboven. Ik heb die
gedistilleerd uit Index 1 van het handschrift, waar ze alfabetisch gerangschikt zijn op basis van de voornaam. De tweede
scribent heeft die daar, zonder straatvermelding of wat ook,
toegevoegd in de schaarse ruimte, die zijn voorganger overgelaten had.
Ze moeten dus vermoedelijk ergens tussen 1671 en 1673 toegetreden zijn, net zoals de 15 overige van diezelfde scribent,
die wel in die ledenlijst per straat staan. Het zijn namelijk die,
welke ik daar met een A gemarkeerd heb. Waarom de enen
hier en de anderen daar, lijkt uitsluitend van de nog beschikbare plaats af te hangen. Kortom, die 25 zijn ook volwaardige
leden geweest. En daarom wijd ik er dit Addendum aan en heb
ik hen ook opgenomen in mijn index op de toenamen achteraan.
1. Bartholomeus Ie Cointe

2. R. D. Franciscus Botuit 166
3. Franciscus Ackaert

4. R. D. Guilelmus Merghelinck
5. D. Guilelmus Rijm
6. Gabriel Hindrix
7 Guilelmus Ameloot
8. Guilelmus Looghe

162 Vermoedelijk was
dit hier de brouwerij
Van Meenen. vermits
dat in deze straat de
enige is waarvan we in
de l 7de eeuw een vermelding gevonden
hebben.
163 Bij deze naam
staat de toevoeging
abiit.
164 Volgens Index 2
was hij ~de zoon van
Joannes Kindt, die ook
in deze straat woonde

(z. nr. 5).
165 De huidige Wenninckstraat. een oostelijke zijstraat van de
Rijselstraat, dicht bij
de Sint-Pieterskerk,
naar de Hondstraat
toe.
166 Meestal wordt
deze naam Bottuut
gespeld. Vgl. B.
Bonaert. Généalogie
de lafámille Bottuut à
Ypres, in Le Parchemin. 1981. 366-368.

9. R. D. Henricus Boechelioen

10. R. D. Jacobus Merghelinck
11. Jacobus Boeteman
12. Jacobus vanden Peerboom
13. Jacobus de Feriere
14. Judocus Keignaert
15. D. Joan. Bapt. vander Meersch
16. Joannes vanden Steene
17. Joannes de Corte
18. Joannes Vasson
19. Joannes Heneman
20. Joannes de Kien
21. Joannes Cabilliau
22. Nicolaus de Soetere
23. Nicolaus Robaert

*

R. D. Pel! as de Bane 167
24. Petrus Foselle
25. Petrus de Clercq

Wat opvalt, is dat er hier niet minder dan vier zijn, die met de
titel R. D. vermeld worden, terwijl we er in de lange ledenlijst
hierboven maar drie vinden, namelijk drie van de vier kanunniken. Mogen we daaruit afleiden dat zij dat ook waren?

Bijlage: Tien jaar Magistraet van de Sodaliteijt
Dit is de integrale weergave van de 10 opeenvolgende ledenlijsten van deze magistraet, waaruit blijkt dat die ieder jaar
helemaal vernieuwd werd. In 1664 in mei en de volgende jaren
half augustus.
167
Deze persoon had
hier niet meer bij hoeven te staan, want hij
is te vereenzelvigen
met R. D. Petrus Bane
canonicus, die al door
de eerste scribent
ingeschreven werd in
de Elverdingstraete,
met 14 compararien (z.
18: 17). Hieronder zal
trouwens blijken dat
hij in 1671 praef'ecrus
geweest is. We mogen
hem niet verwarren
met zijn naamgenoot
D. Perrus Bane. die
advocaer was en op de
Vismerckr woonde (z.
40: 13 ). en die consultor
geweest blijkt te zijn in
1664 en 1668, en secretarius in 1672.

Eigenlijk bestond die uit 19 leden: 1 praefectus, 2 assistentes,
1 secretarius, 14 consultores en 1 thesaurarius. Maar in werkelijkheid waren het er slechts 18, want de functie van thesaurarius werd altijd met die van secretarius gecumuleerd. En
vanaf 1671 wordt die van thesaurarius zelfs niet meer vermeld.
De eerste zeven jaar herkennen we er nog de hand van onze
eerste scribent in, in de volgende twee die van de tweede, en
in 1673 komt er zelfs nog een derde aan de beurt.
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In den meij anno 1664

16 augusti anno 1665

Praefèctus

Praefèctus

R.D. Petrus de Scildere canonicus

R.D. Petrus Rebaut decanus in
S. Pieters

Assistentes

Assiste111es

D. Judocus Bulteel
D. Nicolaus Keigniart

D. Joannes Baptista de Visch
D. Nicolaus Grietens

Secretarius

Secretariu.1·

D. Franciscus Costenoble

D. Aegidius Dieusaert

Consultores

Co11sultore.1·

D. Petrus de Bane
D. Aegidius Cabilliau
Georgius Prees
Robertus Robert
Hieronymus Strubbe
Christianus de Vroe
Judocus de Marle
Jacobus Soete
Petrus Verknocke d'oude
Adrianus la Banst
Cornelius Soijeveine
J udocus Casier
Judocus Nutten
Jaonnes Arnoudt

D. Georgius Carpentier
D. Franciscus Thibaut
D. Franciscus de Zomere
Antonius Costenoble
Jacobus Geeraert
Carolus Leupe
Franciscus Florisone
Jacobus de Blandere
Petrus Schatbrouck
Carolus Verknocke
Jacobus de Smedt
Petrus Fremault
Joannes du Rie
Aegidius Falleis d'oude

Thesaurarius

Thesaurarius

D. Franciscus Costenoble

D. Aegidius Dieusaert

15 augusti anno 1666

15 augusti anno 1667

Praefèctus

Praefèctus

D. Petrus la Moote

D. Franciscus van Honsem

Assistentes

Assistentes

D. Petrus de Lichtervelde
D. Joannes Baptista Bonart

D. Petrus Franciscus van Pamele
D. Joannes de Vos

Secretarius

Secretariu.1·

D. Ludovicus Wavrans

D. Petrus de Grutere

Consultores

Co11sultore.1·

D. Petrus Rickebusch
D. Claudius Verbeke
Maliardus Amare
Nicolaus van Wervicke
M. Guilielmus Poot
Joannes de Wilde
Joannes Bogaert
Joannes Moens
Petrus Wittoeck
Joannes Rebaut
Joannes de Vinck de jonghe
Martinus Deken
Adrianus Bakelant
Mattheus de Smittere

D. Cornelius Meese
D. Petrus Franciscus Thibaut
Guillielmus Wullims (sic)
Philippus vanden Abeele
Joannes Thibaut
Thomas vande Woestine
Guilielmus Merghelinck
Marcus Burchgrave
Franciscus Kaes
Georgius de Meestere
Franciscus Thibaut
Petrus Boulein
Franciscus Rickarzeijs
Nicasius Pattin

Thesa11raril1s

Thesaurarius

D. Ludovicus Waverans

D. Petrus de Grutere

15 augusti anno 1668

15 augusti anno 1669

Praefèctus
Praefectus
D. Ludovicus Josephus van Wervicke R.D. Petrus de Schildere
canomcus
Assistentes
Assistentes
D. Judocus Bulteel
D. Ferdinandus de Voocht
D. Jacobus Thijbault
D. Judocus Rijsselinck
Secretarius
Secretarius
D. Cornelius Rickebusch
D. Franciscus Thibaut
Consu!tores
Consu!tores
D. Joannes Baptista vander Meersch D. Franciscus de Zomere de
D. Petrus Bane
jonghe
D. Joannes Roelants
D. Guilielrnus Wilmet
Georgius Prees
D. Aegidius Vereecke
Robertus Robert
Adamus Bulckaert
Antonius Costenoble
Hieronijmus Strubbe
Guilielrnus vander Haeghen
Joannes Baptista Stuvaert
Cornelius van Wervicke
Adrianus vander Meersch
Petrus Eelbo
Arnoldus de Quicke
M. Carolus Senescal
Petrus Pollet
Petrus vanden Bussche
Franciscus dela Boure
Guilielmus Ie Febvre
Antonius del Boo
David Borreman
Carolus de Bruijne
Philippus Hughe
Joannes Housoije
Jacobus Rambout
Thesaurarius
Thesaurarius
D. Cornelius Rickebusch
D. Franciscus Thibaut

15 augusti anno 1670

15 augusti anno 1671

Praejectus
R. D. Oliverius vander Meersch
canonicus
Assistentes
D. Joannes Baptista de Visch
D. Nicolaus Keigniart
Secretarius
D. Henricus de Codt
Consu!torcs
D. Petrus Rickebusch
D. Claudius Verbeke
D. Niclaus Seijs
Jacobus Geeraert
Carolus Leupe
Jacobus de Voldere
Adrianus Wils
Joannes Boechelioen
Dionijsius Migerre
Antonius Meese
Augustus van Dale
Joannes Seijs
Robertus del Boo
Judocus Lammen
The.1·a11rarius
D. Henricus de Codt

Praefectus
R.D. Petrus de Bane
Assistentes
D. Judocus Bulteel
D. Cornelius Rickebusc
Secretarius
D. Franciscus de Somere
Consu!tores
D. Petrus Thibault
Guilielmus Wullems
Georgius de Prees
Maliard Amare
Joannes Pingele
Jacobus Comme
Franciscus vander Mersch
Cristianus Geraert
Franciscus Lambrecht
Antonius Baert
Martinus Ie Febvre
Guilelmus Gijssele
Joannes Delboo
Carolus Slove
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15 augusti anno 1672

15 augusti anno 1673

Praefectus
R.D. Petrus la Moot 168
Assistentes
D. Petrus de Lichtervelde
D. Petrus de Grotere

Praefectus
R.D. Guilielmus Merghelinck
Assistentes
D. Petrus Franciscus de
Pamele
D. Joannes de Vos
Secretarius
D. Cornelius Meese
Consu/tores
D. Joannes Roelant
Guilelmus vander Hage
Joannes Bogaert
Petrus Lammen
Petrus de Veltere
Robertus Rollens
Ludovicus Rein
Marcus Plouvier
Petrus de Sagere
Mattheus Beun
Jacobus Staesen
Robertus Florisone
Joannes Francois
Robertus Mullaert

Secretarius
D. Petrus de Bane
Consultores
D. Joannes Baptista de Smit
D. Aegidius Vereecke
Philippus vanden Abele
Thomas van Wostijne
Adrianus Vandermeersch
Georgius Plumioen
Guilelmus de Veltere
Joannes Vandermersch
Jan Camerlinck
Simon Florisone
Oliverius Moreel
Laurent Beun
Andreas de Back
Guilielmus Tasseel

Wat hier onmiddellijk in het oog springt, is dat de praefèctus
niet zelden een geestelijke van hogere rang was, met de titel
R. D. Maar ook daar waar we alleen maar een D. hebben,
blijkt het telkens een priester te zijn, van wie het beroep in
kolom 2 van onze ledenlijst per straat terug te vinden is.
Voorts blijkt uit onderlinge vergelijking van die 10 lijsten, dat
het op zijn minst gewoonlijk vier tot vijf jaar duurde, vooraleer een bepaald lid opnieuw in het bestuur opgenomen
werd.
Het ziet er ook naar uit dat nagenoeg iedereen wel ergens in
die ledenlijst per straat te vinden is, zij het in een soms wat
afwijkende spelling. Ik heb daar slechts vier uitzonderingen
op gevonden, maar daar is telkens een aannemelijke verklaring voor. Het zijn Christianus de Vroe en Jacobus Soete
(1664 ), en D. Nicolaus Grietens (1665), die misschien al overleden waren of ontslag genomen hadden vóór 1januari1668,
toen die lijst samengesteld werd door de eerste scribent. En
ook Robertus Mullaert (1673 ), die wellicht pas toegetreden is
ten tijde van de derde scribent, die daar geen toevoegingen
meer aangebracht heeft.

168 Te vereenzelvigen
met D. Petrus la
Moote. die al in 1666
praefectus was en in de
lijst per straat als D.
Petrus la Moot in de
Suijdtraete vermeld
staat (z. 39:48).

Nabeschouwing

Om te beginnen wil ik het hier hebben over het aantal leden
dat de sodaliteit omstreeks 1668 gehad heeft. Straat na straat
levert de optelling van de ledenlijst ons het totaal van 513 op,
waarvan precies 500 door de eerste scribent. Maar uit het
Addendum is al gebleken dat de tweede scribent er nog 25 bij
ingeschreven heeft in Index 1, wat ons dus een eindtotaal van
538 oplevert.
Op één uitzondering na, heeft de eerste scribent overal het
beroep vermeld, terwijl de tweede dat slechts sporadisch doet.
Dit wil zeggen nooit in die Index 1, en in de ledenlijst slechts
af en toe. Kortom, wat het totale aantal beroepsvermeldingen
betreft, blijft onze teller op 508 staan.
Samen zijn die goed voor 104 verschillende beroepen, waarmee we eigenlijk al kennis hebben kunnen maken in tweede
kolom van onze lange ledenlijst hierboven. Het is trouwens
ook daar dat er in voetnoot naar een verklaring van allerlei
minder bekende of ongebruikelijk geworden beroepsnamen
verwezen wordt, telkens bij de eerste vindplaats ervan. En via
die kolom kan men ook vrij vlug terugvinden door wie elk
van die beroepen uitgeoefend werd.
Alleen over de frequentie van elk beroep vernemen we daar
nog niet veel. Niettemin lijkt dat me belangrijk genoeg om er
nog wat over uit te weiden. Maar liever dan er een lange lijst
met cijfers van te maken, heb ik mijn statistische gegevens
daaromtrent in een leesbare tekst verwerkt, omdat ik ervan
overtuigd ben dat er op die manier veel meer van zal beklijven. Ik laat die beroepen daarom nog allemaal eens de revue
passeren, met telkens tussen haakjes het aantal erbij, in hun
toenmalige spelling om in de sfeer van het verleden te blijven.

169 Dat zijn in dalende
volgorde de Mo111straete (10/16). de
korte Aull'erstraete
(3/8). de Elverdingstraete (6121 ). de
lange Suijdtdtraete
(13/72) en de Merckt
(4/24). De ligging van
het Ieperse Seminarie
in eerstgenoemde
straat zal daar wel niet
vreemd aan zijn.

Het eerst komen de zogenaamde notabelen aan bod, waarvan
er velen steevast met een titel vernoemd worden, en waarbij
het opvalt dat die vooral in enkele hoofdstraten ruim vertegenwoordigd zijn 169 . Een aanzienlijk deel van hen, behoort
tot de geestelijkheid, wat ons in een vrome religieuze gemeenschap als deze sodaliteit niet hoeft te verwonderen. Zelfs zonder rekening te houden met de 4 niet nader gespecificeerde
geestelijken uit het Addendum, heb ik er nog 22 geteld, als
volgt onderverdeeld: canonicus (4 ), theo/ogus (6), priester ( 11)
en priester deken S. Pieters ( 1). Allemaal seculiere geestelijken
dus, want kloosterlingen zijn er blijkbaar niet bij. En dat geldt
ook voor de toenmalige bisschop van Ieper, Martinus Prats,
die zo'n lidmaatschap wellicht beneden zijn waardigheid
achtte.
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Daarnaast zijn er ook nog heel wat niet-geestelijke notabelen,
die hier stuk voor stuk heer genoemd worden: edelman (8),
pensionaris (6) greffier (3), de lwocbalieu (1), de balieu van 't
Zaellzof ( 1), de postmeester ( 1) en de enige doctoor medicus
( 1). Voorts komt die titel ook nog voor bij beroepen als advocaet ( 5/8) en procureur ( 1/6), evenals bij coopman (6/16) en
begrijpelijkerwijze ook bij rentier (319). Slechts drie personen
worden meester genoemd: een apoteker (113), een schoolmeester (112) en zelfs een saeijirercker (1127). Anderzijds is er dan
geen titel vermeld bij een paar mensen, waar dat wel gekund
zou hebben, zoals de sijdicus der stede (1 ), een schrijver in
uijtroep ( 1) en een clercq ( 1).
Enigszins daarbij aansluitend zijn er nog een paar beroepen
van personen, die rechtstreeks in dienst van de ene of andere
overheid stonden en als zodanig ook nader omschreven worden: de knape (3), der tresorije of der sodaliteijt b.v., en de bode
(7), der stadt of mn 't geestelijck hof; of ook die op Ant1re1pen,
op Brussel en op Duijnkercke. En hierbij hoort enigszins ook
nog de iraecker ( 1), ook huenmchter genoemd.
Voor het gros van de overige beroepen, heb ik me dan, in de
mate van het mogelijke op de volgorde van frequentie gebaseerd. De nipte, nogal onverwachte, koploper is hier de cleermaker (33) geworden. En min of meer in diezelfde sector zijn
er ook nog de cleercooper (5), de peltier ( 1), en voor de afwerking van kledij, de passementier (5) en de borduerder ( 1). En
waarom zouden we in dit verband ook niet nog de handtschoenmaker (1) en de hoeijmaker (4) vermelden? Hun producten vallen toch ook onder de noemer kledij, respectievelijk
voor de handen en het hoofd.
Op de tweede plaats komt de hacker (32), met in zijn kielzog
de suijckerbacker (2) en de peperekoeckbacker ( 1). Voor hun
bevoorrading zijn er de granier (4) en de meulder (2). Maar de
mens leeft niet van brood alleen. Ook de dorst dient gelest te
worden. En zij die daardoor aan de kost kwamen, zijn de
brouwer (8), de ll'eert ( 6) en de biertapper (2), alsook de irijncooper (4) en de ll'ijnsteker (4), samen 24 dus. Voorts is er nog
sprake van een cock ( 1), een soutcooper ( 1) en een soutsieder
( 1), maar voor het overige is het met de sector voeding heel
pover gesteld. Voor kaas, vis of vlees b.v., staat er beroepshalve blijkbaar zelfs geen enkele soda/is in, tenzij van verre
misschien een vet legger ( 1). Wel is er gelukkig nog een toebackist ( 1), die voor dat tekort in het menu desnoods een gewaardeerd vervangmiddel kan leveren.
De volgende drie ereplaatsen worden dan ingenomen door
beroepen, die tot de textielindustrie behoren. Op plaats drie
is dat de vlaswerker, hier lijmrercker (31) genoemd, in dienst

van de lijmratier (3) of ook de coopman in /ijmraet (3), wat
nagenoeg hetzelfde moet zijn.
En vervolgens, met wol als basisproduct, hebben we op plaats
vier de saeijll'ercker (27), onder de hoede van de saeijdrapier
(3), die misschien ook wel de haeijirercker (2) onder zijn klanten had 170 . Van de ooit zo talrijke wevers en volders, die met
hun luxueuze Ieperse laken ooit de wereldmarkt veroverden,
vinden we hier dus geen spoor meer, maar wel toch nog een
handvol beroepen, die aan de glorietijd van toen herinneren.
Ik denk hierbij aan de 11"0//ecooper (2), de iro/lekammer ( 1),
de lakencooper (4), de /akensnijder (4), de i•enrer (2) en de
droochscheirder ( 1), maar de vraag is of die zich toen niet
veeleer op die bloeiende saainijverheid toelegden.
Voorts treffen we in de textielsector nog een paar eenzaten
aan, zoals de diraehrercker (1 ), de sijdelintirever ( 1) en de caf
fawercker ( 1). Maar uiteindelijk verdwijnen die allemaal in het
niets, als we de opzienbarende score zien van de garenfll"ijnder
(23). die er in zijn eentje in slaagt de vijfde plaats weg te
kapen.
Vervolgens richten we onze aandacht naar die beroepen, die
op een pure handelsactiviteit wijzen. En dat zijn enerzijds de
schuppenier ( 11) en de ll·inckelier ( 10), bij wie de klanten hun
aankopen komen doen, en anderzijds de coopman ( 16) en de
facteur (2), die zelf naar hun klanten toegaan. Met hun 39
zijn ze samen zelfs nog talrijker dan de kleermaker, die onze
koploper is.

170
Het is opvallend
dat de saainijverheid,
die dus 30 man telde.
in tegenstelling met de
meeste andere beroepen, vooral in een
paar Ieperse wijken
sterk geconcentreerd
was. Enderzijds was
dat in de Volderstraere,
waar we trouwens ook
de enige drie saeijdrapier.1· vinden. en de
straten in de omgeving
daarvan. zoals b.v. in
de Nederstaete S.
Pieters en de Tegelstraete. en anderzijds
in de Elverdingstraete,
alsook de Calver- en
de Luijckstraete. twee
zijstraatjes daarvan.

Maar ook de ledernijverheid hoeft daar niet voor onder te
doen. Voor het bereiden van de grondstof hebben we de huijvetter ( 14 ), voor de verwerking ervan de schoenmaker ( 17), de
schoenlapper (4) en oudeschoenmaker ( 1), evenals de sae/maker (2), terwijl ook de buffe/cooper ( 1) hier niet vergeten mag
worden. Allemaal samen zijn ze ook goed voor 39.
Komt dan nog de houtbewerking, die het uiteindelijk globaal
nog iets beter doet, met 45 zelfs. We beginnen hier met de
sager (2), de timmerman (18), en ook nog een stadtstimmerman ( 1), maar we mogen niet vergeten dat hout ook de basisgrond stof is voor het beroep van de cuijper ( 10), de
1rnge11111aker (4), de schrijmrercker (3), de stoeldraeijer (4), de
beeltsnijder (2) en uiteraard ook de ehhenhoutll'ercker ( 1).
Ook niet te verwaarlozen is de metaalsector met allereerst de
ijsercooper (2) en de smidt ( 12), maar ook de rapiermaker ( 1),
de .1pellemaker (2) en de .1poormaker ( 1), evenals de bewerkers
van andere metalen zoals de silversmidt (4), de tennegieter (3)
en de /ootgieter ( 1). En vervolgens is er ook nog de bouwsector, met de metser ( 15), de tegeldecker ( 1) en de schaliedecker
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(4), en daarenboven voor allerlei ander zwaar labeur ook nog
de sackedrager (3), de aerbeijder (1) en de sjouwer, hier cranekint (4), misschien wel in dienst van de schipper (1) bij het
laden en lossen.

1g6

En ik wil deze reeks afronden met een bont allegaartje van
beroepen, die niet zelden een gedegen stielkennis vereisten,
zoals de boeckdrucker (4) en de horologiemaker ( 1), de glaesemaker (1) en de glaesewercker (2), de ivaschmaker (1) en de
seepsieder ( 1), de seeldraeijer ( 1) en de mandemaker ( 1), alsook
de bescheiden cladschilder (2) en de schilder (2), die anonieme
kunstwerken voortgebracht kunnen hebben.
Ik weet dat deze opsomming wat lang uitgevallen is, maar
anderzijds is een dergelijk beroepenbestand uit zo'n ver verleden toch een zeldzaamheid. En waarom zouden we er dan
geen speciale aandacht aan besteden?
Eigenlijk zouden we ook iets gelijkaardigs met het voornamenbestand kunnen doen. Een totaal van een 500-tal personen is daarvoor al representatief. Maar dat zal ik hier niet
doen, om twee redenen. Ten eerste, alle voornamen zijn verlatijnst, papieren namen dus, die soms sterk van de dagdagelijkse naamsvorm afwijken. En ten tweede, het betreft alleen
mannennamen. Het zou dus nooit meer dan een half resultaat
opleveren.

***
Voor het overige kan ik hier over de sodaliteit zelf nog nauwelijks iets aan toevoegen. Van wanneer en tot wanneer die
bestaan heeft, heb ik nog niet kunnen achterhalen, omdat er
in Ieper, zoals iedereen wel weet, oneindig veel archief verloren gegaan is. Alleen heb ik terloops in de inventaris van het
kerkarchief van Sint-Maartens het bestaan van rekeningen
van deze sodaliteit gevonden van 1734 tot 1773 171 , waardoor
dus vaststaat, dat ze meer dan een eeuw later nog altijd
bestond.
En wanneer zou ze dan ontstaan zijn? Is onze oudste magistraet van meij 1664 hierboven de allereerste ooit? Dat is
mogelijk, maar bijlange niet zeker. In Index 1 b.v. heb ik
namelijk geconstateerd, dat het aantal soda/es van de hand
van de eerste scribent, een 40-tal meer bedraagt dan de 500,
die we van hem in ledenlijst per straat terugvinden 172 . Dat
moeten dus schaarse restanten zijn van een ledenbestand tussen die datum en 1 januari 1668, maar niets bewijst dat het
ook niet gedeeltelijk van vroeger kan. En in Index 2, die uitsluitend van diezelfde hand is, heb ik op zijn minst ook één
naam aangetroffen, die mij onbekend voorkomt 173 . Ook dat
moet een restant zijn van dat ledenbestand, maar ook hier

lïl Meer bepaald
onder het nr. 411.
172
Het zijn er eigenlijk welgeteld 38.
Maar we weten al dat
38 ook de som van de
optelling van de 13
toevoegingen van de
tweede scribent in de
lijst per straat. en van
de 25 uit Index 1. die
ik in mijn Addendum
gehonoreerd heb. Puur
toeval dus. zonder het
minste belang.
173
Namelijk D. Petrus
de Back, een c/1irurgijn. die in de Suijls/raete woonde.

laat ik in het midden of dat nu al dan niet van vóór 1664
geweest is. En het is zelfs de moeite niet waard en ook niet
mogelijk om dat verder uit te pluizen.
Wat mij daarentegen wel haalbaar lijkt, is een speurtocht naar
de identiteit van die eerste scribent. Het blijft uiteraard giswerk, maar ik heb de indruk dat de man zich toch enigszins
verraadt door zijn taalgebruik. Het hoort duidelijk niet in
onze Westhoek thuis. Ik denk hierbij vooral aan zijn hardnekkig gebruik van het woord merckt of mert, voor wat wij markt
noemen. En ook aan het constante wegvallen van de intervocalische d in woorden als hoeijmaker en huijvetter alsook de
straatnaam Dixmuijstraete, waar wij hoedemaker, hudevetter
en Dixmudestraete verwachten. In de overtuiging dat de
betrokken persoon ooit tot de magistraet behoord heeft, heb
ik dan maar in ledenlijsten daarvan naar een uitgesproken
niet-Ieperse naam gezocht. En dat kan alleen maar die van D.
Franciscus van Honsem zijn, die in 1667 praejèctus werd. Zijn
toenaam gaat terug op een toponiem, dat in Brabant voorkomt, o.m. nu nog in Boutersem en Meldert. Hij was blijkbaar een priester, die in de Montstraete woonde en met niet
minder dan 125 comparatien een meer dan voorbeeldig soda/is was (z. 28:2). En als zijn taak vanaf 1671 door iemand
anders overgenomen werd, is dat niet omdat hij toen overleden, maar wel verhuisd was, want we vinden bij zijn naam de
toevoeging migravit. Had hij misschien heimwee naar zijn
streek van herkomst? Het blijft een open vraag.
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Index op de familienamen

Elke verwijzing bestaat uit twee delen, gescheiden door een
dubbelpunt. Het eerste verwijst naar de straat of het Addendum, het tweede naar het individuele volgnummer daarin.
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Priesters in de kasselrij Ieper

(1664-1795)
gesprokkeld uit de Titels Presbyteriaal geregistreerd in
de wettelijke passeringen van de zaal en kasselrij Ieper

JOHAN BEUN
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1

Gebruikte afkortingen: S.A.: Stadsarchief. R.A.: Rijksarchief.
2 In die registers werden alle akten overgeschreven die voor de
schepenen van de zaal
en kasselrij Ieper verleden werden. De meeste
registers worden bewaard in het S.A.
Ieper, kasselrijarchief.
l ste reeks. nummers
56-104 (1533-1795).
Een register voor de
jaren 1447-1451 wordt
bewaard in de 6""
reeks. onder het nr.
1708.
3 Zie titel van Joannes
Ignatius Van Isacker
hierna. Met dank aan
Arnold Preneel voor
het doorsturen van die
tekst.
4 R.A. Brugge. kasselrij Ieper. 4ue reeks.
reg. nr. 281: wettelijke
passeringen van Wijtschate-ter-Plaats 17701791: Ti·tel preshrterae/e Jacohus
Antoine Mahirn passé
op c/"he/fi nm 6c 20r
onder Locremeu/rn
7 decemher 1789.
(c =honderd. r =
roede. De landmaten
gebruikt in Mesen en
omstreken zijn gemeten - honderd - roeden. waarin l honderd
land= 60 roeden. In
de kasselrij Ieper
wordt meestal gerekend in gemeten - lijnen - roeden, waarbij
! lijn = 100 roeden).
5 Zie hierna bij Bernardus Valcke. 10
februari 1753.

1Vanaf

1664 duiken in de registers van wettelijke passeringen
van de zaal en kasselrij leper 2 regelmatig titels preshyteraal
op. Dat zijn akten van de instelling van een lijfrente die een
kandidaat priester moest bezitten om tot subdiaken, diaken
en priester te kunnen gewijd worden. De akte bevestigde dit
bezit. Die lijfrente moest toelaten dat de pas gewijde geestelijke in zijn onderhoud kon voorzien. De rente moest ingaan
op de dag dat hij tot subdiaken gewijd werd. De Nederlandstalige akten noemde men 'tyte/ preshiterael', zijnde een vertaling van 'titre presbytéral' die we voor de Franstalige akten
aantreffen. In modern Nederlands zouden we spreken van
'priesterlijke titel'. In 1701 was de vereiste lijfrente inghevo/ghe
vande usance van het bisdom van !pre 25 pond groten 3 en in
1789 was die, ingevolge de ordonnanties en reglementen van
het bisdom Ieper, 30 pond groten Vlaams 4 . Af en toe werd
een grotere lijfrente gecreëerd zoals die van 40 pond groten
Vlaams in 1753 5. We treffen al vroeger giften aan jonge priesters aan, maar blijkbaar was het dan nog geen verplichting en
was er nog geen bepaald bedrag vereist. Zo had de weduwe
van Jacques De Vleesschauwer al op 13 maart 1646, een rente
gegeven aan haar oudste zoon die later pastoor van de parochie Kemmel zou worden.
Wanneer de priester in het bezit was van een beneficie dat
voldoende opbracht, kon hij door de bisschop van die verplichting ontheven worden. De akte van Joannes Ignatius Van
Isacker uit 1701 vermeldt dat zijn familieleden een lijfrente
van 25 pond groten creëren, die zal ingaan op de dag dat hij
aanvaard wordt tot het subdiakonaat, zijn leven lang. ten
1mere dat by consente van syn Hoogh1reerdigheyt den bisschop
van !pre ofte d' eenreerde heeren vicarissen andere goederen ofte
beneficie in plaetse van diere quame ghesurroyeert te l\·orden.
Van een dergelijke opheffing hebben we een voorbeeld in de
akte van Allardus Alexius ALLAERT. Hij werd confrater van
de broederschap van Onze-Lieve-Vrouwegilde in de SintJacobskerk van Ieper. De opbrengst van die broederschap was
meer dan voldoende om te kunnen dienen voor zijn titel c/ericae ad vitam. Hij bekwam dan de toestemming van de bisschop om zijn lijfrente te verkopen.
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JSde_eeuwse tekening van een priester
(uit: hs. Kleeding der rernitigde
Geestelijcke de::er stad Antll'erpen.
Erfgoedbibl. H. Conscience, Antwerpen)

Als men een beneficie bezat maar die onvoldoende groot was
om ervan te kunnen leven, dan was er nog een aanvullende
lijfrente vereist. Zo benodigde Pieter THEVELIN die kanunnik in Komen was, nog een titel van 9 pond groten. Heer en
meester Joannes Baptiste VAN RYSPOORT, priester te Belle,
had bij zijn wijding voor zijn titel een rente van 31 ponden 5
schellingen groten Vlaams verbonden. Maar met het jaarlijks
inkomen dat hij nu heeft, kan hij zich in zijn geestelijke staat
behoorlijk onderhouden en hij wil zijn lijfrente verkopen. De
bisschop van Ieper gaat akkoord om zijn lijfrente terug te
brengen naar 8 ponden 15 schellingen groten Vlaams.
De titels presbyteraal werden verleden voor de schepenen van
de heerlijkheid waaronder de goederen, die met de lijfrente
belast werden, gelegen waren. Op die manier vinden we in de
wettelijke passeringen van de schepenen van de zaal en kasselrij Ieper alle titels presbyteraal terug die bezet werden op
goederen gelegen onder de heerlijkheid van de zaal. We geven
ze hierna chronologisch weer.
DE VLEESSCHAUWER, Jacobus, 1664
In 1664 gaf Joanna VAN ZERCLAERS filia Joos, weduwe
van Jacques DE VLEESSCHAUWER, te kennen dat haar

jongste zoon Jacobus DE VLEESSCHAUWER, begeert zijn
staat van priesterdom te verbeteren. Omdat daarvoor vereist
wordt dat hij, bij ghebreke van andere gheestelijcke bene.ficien,
soude voorsien wesen van souffisante middelen tot onderhoudt
van sijn persoons, geeft zij uit moederlijke liefde, voor zijn titel
ad ordines, enkele landerijen in Wetteren en Schellebelle, met
een rente belast. Ze belast tevens de helft van een hofstede
aldaar. Die hofstede staat beschreven in de vorige titel ten
voordele van haar oudste zoon die nu pastoor van de parochie
Kemmel is. Die vorige titel werd op 13 maart 1646 verleden
voor de schepenen van Schellebelle. De akte voor de jongste
zoon werd verleden voor de schepenen van de zaal op 9 februari 16646 .

6

S.A. Ieper, bruine
pakken, 709111: wettelijke passering van 9
februari 1664.
7
Die rente was ingesteld door de schepenen van de zaal op 5
december 1635 ten
profijte van jonkvrouw
Margarite Annoot,
weduwe van sieur
Jooris Van Thune.
8 Mogelijk heer en
meester Georges François De Carpentier,
eerste raadsheer pensionnaris van de kasselrIJ.
9
Blijkbaar was de
rente van 31 pond
groten te groot en was
8 pond 15 schellingen
groten voldoende.
1o S.A. Ieper. kasselrij
Ieper, 6de reeks, nr.
2856: wettelijke passering van 25 juni
1667.
11
S.A. Ieper, kasselrij
Ieper, 1ste reeks, reg.
nr. 75: wettelijke passeringen van de zaal
en kasselrij Ieper
1688-1690. f" 201:
Rente voor tvtle in
Dikkebusch:
12
S.A. leper, bruine
pakken, nr. 710711:
wettelijke passeringen,
14 september 1700.

VAN RYSPOORT, Joannes Baptiste, 1667
Heer en meester Joannes Baptiste VAN RYSPOORT, priester
te Belle, geeft te kennen dat hij promoveerde tot de staat van
priesterdom en 'voor zijn titel' een rente verbindt van 31 ponden 5 schellingen groten Vlaams die hij van zijn tante geërfd
heeft 7 . Hij is gebrekkig (lichamelijk krank) en werd door de
laatste oorlog geruïneerd. Maar met zijn jaarlijks inkomen
kan hij zich in zijn geestelijke staat behoorlijk onderhouden.
De bisschop van Ieper gaat akkoord maar hij moet die rente
verkopen aan heer en meester Jooris DE CARPENTIER 8
tegen een lijfrente van 8 ponden 15 schellingen groten Vlaams 9 .
Verleden op 25 juni 1667 10 .
THEVELIN, Pieter, 1689
Jonkvrouw Joanna DE CLERCQ, weduwe van sieur Jan
THEVELIN, geeft aan heer en meester Pieter THEVELIN,
haar zoon en kanunnik in Komen, een rente voor tytle van 9
pond groten bezet op goederen in Dikkebus. Verleden op 24
december 1689 11 .
RAECKELBOOM, Pierre Adrien, 1700
Heer en meester Pierre DE ZOMERE, raadsheer van de
koning, geeft aan meester Pierre Adrien RAECKELBOOM,
zoon van Jean, zijn titel presbyteraal ten bedrage van 25 pond
groten. Hij bezet die op 27 gemeten land, die deel uitmaken
van een stuk van 44 gemeten, gelegen in Dikkebus. Verleden
op 14 september 1700 12 .
VAN ISACKER, Joannes Ignatius, 1701
Christiaen VAN ISACKER filius Pieter en Jossyne VAN
HOVE, zijn echtgenote, samen met Jacob VAN ISACKER
filius Pieter en Marie Catheryne HAGHEDOORNE, zijn
echtgenote, geven aan hun bloedverwant Joannes lgnatius
VAN ISACKER, een lijfrente van 150 guldens (= 25 pond
groten) per jaar, verzekerd op drie hofsteden en meerdere landerijen in Westrozebeke. De eerste hofstede paalt ten westen
aan de Plaats, de tweede, genaamd den Schacht, paalt ten wes-
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ten aan de straat van de Plaats naar Stadenberg en de derde
hofstede, zijnde de herberg en brouwerij de S1ra11e, paalt ten
oosten aan de Plaats. Verleden op 17 september 1701 13 .
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DU GAUQUIE, Judocus, 1703
Catherine DE SCHACHT, weduwe van Anthoine DU
GAUQUIE en echtgenote van Jaecques CLAEYS, geeft aan
meester Judocus DU GAUQUIE voor zijn titel presbyteraal,
een lijfrente van 25 pond groten Vlaams per jaar, bezet op een
hofstede van 8 gemeten in Langemark. Als getuige treedt
Joannes Franciscus DU GAUQUIE op. Verleden op 30 maart
1703 1.i.
GODSCHALCK, Josse, 1708
Josse GODTSCHALCK, zoon van Josse, handelaar in Ieper,
en Marie Marguerite BERNAERT, voorzien hun zoon en
stiefzoon sieur Josse GODSCHALCK, theoloog in het seminarie van leper, van een lijfrente van 16 pond groten bezet op
3 gemeten grond, 2 gemeten maison de plaisance in Sint-Jan
bij Ieper, een half gemet grond in Kemmel en een rente van 2
pond groten bezet op een leen van het leenhof ter Kloosterpoorte van Mesen, gelegen in Zuidschote 15 . Verleden op 17
maart 1708 16 .
DE CARPENTIER, Jacques François, 1710
Heer en meester Georges François DE CARPENTIER, eerste raadsheer pensionnaris van de kasselrij, geeft aan zijn
zoon meester Jacques François DE CARPENTIER, een lijfrente van 25 pond groten. Als hypotheek geeft hij een rente
van 52 ponden 1 schelling 8 groten Vlaams die de abdij van
Voormezele hem, volgens een rentebrief van 7 september
1629, verschuldigd is en die gevestigd is op haar pachthoeve
van honderd gemeten in Wijtschate, genaamd de Hollandse
Scheure. Verleden op 22 maart 1710 17 .
DE SAVALU, François, 1710
Sieur Jean DE SAVALU van Ieper stelt een lijfrente van 25
pond groten in ten voordele van meester François DE
SAVALU 18 die nu in het seminarie van Doornik zit. De rente
wordt bezet op een huis in de stad Menen en op een cijns in
Zillebeke. Verleden op 3 september 1710 19 .
LIEFOOGHE, Michiel Gabriel, 1716
Sieur Philippe AUDANCY, koopman in Ieper, voogd van
meester Michiel Gabriel LIEFOOGHE, geeft aan zijn voogdijkind een lijfrente van 25 pond groten bezet op een huis
gelegen in de Sterrestraat 20 te leper, palend ten zuiden aan de
herberg genaam het Schaeveken, en gepacht door Pieter
LAMBRECHT alsook op een hofstede van 14 gemeten 2
lijnen 38 roeden gelegen in de parochie van Sint-Jacobs buiten
Ieper. Verleden op 29 augustus 171621 .

u S.A. Ieper. l ' 1c
reeks. nr. 78: wettelijke
passeringen van de
zaal en kasselrij Ieper
1701-1702. f" 101 r 0 :
Ti·t/e preshyteral besef
op la11de11 in Rooseheke. Met dank aan
Arnold Preneel voor
het doorsturen van de
volledige tekst.
1; S.A. Ieper. bruine
pakken nr. 7106/1:
wettelijke passeringen
1703.
15 Het betreft hier het
leen beschreven op f"
132 van het leenregister van het leenhof lff
Kloosterpoorte van de
abdij van Mesen. opgesteld in 1762. Kon.
Bibliotheek Brussel.
Fonds Merghelynck.
nr. 148 bis - E.
16 S.A. leper. kasselrij
leper. l Sic reeks. reg.
nr. 80: wettelijke passeringen 1705-1709.
f" 150 v 0 : Comract de
ritre preshitral.
Jï S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. l sic reeks. reg.
nr. 81: wettelijke passeringen l 709-1711.
f" 51: Titre presbireral.
IS Hij werd kanunnik
in Mesen.
19 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. l Sic reeks. reg.
nr. 81: wettelijke passeringen 1709-1711.
f" 114: Titre preshiteral.
20 Nu Monseigneur
De Haernestraat.
2\ S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1sic reeks. reg.
nr. 84: wettelijke passeringen 1715-1718.
f" 75: Tijtel presbirael.

ALLAERT, Allardus Alexius, 1718
Jean Baptiste ALLAERT, priester, voorziet Allardus Alexius
ALLAERT, theologant in het seminarie van Ieper, van een
lijfrente van 25 pond groten bezet op 11 gemeten 45 roeden
grond in Boezinge, 2/3 van een hofstede onder Krommenelst
in Vlamertinge en op een huis aan de oostzijde van de Clierstraat (Sint-Jacobsstraat) in Ieper, palende noord aan het
Sint-Jacobskerkhof en zuid aan het klooster van ten Runderen. Verleden op 26 februari 1718 met als getuige Petrus
Josephus ALLAERT, priester22 •
In de rand van die akte werd op 1 oktober 1738 het volgende
bijgeschreven. Heer en meester Allardus Alexius ALLAERT,
priester, confrater van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouwegilde in de Sint-Jacobskerk van Ieper, betoogt aan de bisschop van Ieper dat zijn overleden broer, heer en meester Jean
Baptiste ALLAERT, priester, tot het voorzien van zijn titel
clericael, hem in 1718 een lijfrente van 25 pond groten gegeven
heeft. Gezien de O.L.V.-broederschap een officie is die de titel
en de inkomsten van de Scholieren van Parijs krijgt, is de
opbrengst ervan meer dan voldoende om te kunnen dienen
voor zijn titel clericael ad vitam. Hij zou bovenstaande bezittingen willen ontlasten van die rente en de rente stellen op zijn
officie. Hij kreeg daartoe de toelating van de bisschop.
WULLEM, Jacques Guillielmus, 1724
Jonkvrouw Marie Cathelijne WULLEM, weduwe van heer
en meester Pieter DE CARPENTIER, overleden raadspensionaris en griffier van de zaal en kasselrij van Ieper, geeft aan
haar broer Jaecques Guillielmus WULLEM een lijfrente van
25 pond groten Vlaams verzekerd op een behuisde hofstede
van 44 gemeten 1 lijn 32 roeden in Brielen en Boezinge. Verleden op 22 maart 172423.
In de marge staat: op 29 februari 1740 maakt de weduwe
bekend dat haar broer overleden is en zij verzoekt om de
annulatie van de rente officieel bekend te maken.
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S.A. Ieper. kasselrij
leper, 1stc reeks. reg.
nr. 85: wettelijke passeringen 1718-1721.
f" 8 v 0 : Tijtel preshiterael. S.A.Ieper. 5Jc
reeks nr. 44. nr. 14.
23 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1ste reeks. reg.
nr. 87: wettelijke passeringen 1724-1 726.
f" 9: Titel presbitrael.

CORTVRIENDT, Jean Baptiste, 1725
Pieter Heindrijck DE COUSSEMAEKER, voogd van de
stad Belle, en zijn vrouw jonkvrouw Marie Jenne DE BROUCKERE voorzien heer Jean Baptiste CORTVRIENDT, filius
Pieter, theologant in het seminarie van Ieper, van een lijfrente
van 25 pond groten Vlaams. Hij verbindt daarin de helft van
4 gemeten grasland, genaamd de Cavette, gelegen in Dikkebus
onder de zaal van Ieper, 4 gemeten gras en zaailand eveneens
in Dikkebus en het kapitaal van een rente van 4 ponden 7
schelling 6 groten ten laste van de stad Ieper. bezet op de
impositie van 10 stuivers op elke ton bier en 1 stuiver op elke
stoop wijn. Verder verbindt de heer Jean Baptiste CORTVRIENDT zelf nog de pacht van een hofstede van 10 gemeten in Nieuwkerke die hij in 1723 kreeg van wijlen Charlotte
WALWEIN, douarière van jonkheer Jooris DE CROIX, en
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die nu gebruikt wordt door Antoine LERNOUT voor de
pachtsom van 20 pond groten per jaar. Verleden op 9 februari
1725 24 .
FERVAECKE, Guillielmus Andries, 1727

Heer Guillielmus Andries FERVAECKE, zoon van wijlen Jan
Baptiste en jonkvrouw Marie Catherine VANDER
MEERSCH, theologant in het seminarie, krijgt een lijfrente
van 25 pond groten bezet op goederen in Bikschote. Verleden
op 15 februari 1727 25 .
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VANDENBERGHE, Eugenius, 1728

Sieur Ferdinande VANDENBERGHE van Boezinge geeft
aan zijn zoon Eugenius VANDENBERGHE een lijfrente van
25 pond groten Vlaams bezet op een behuisde hofstede in
Boezinge. Verleden op 4 september 1728 26 .
POULLAIN, François, 1729

Sieur Thomas REM IJ, boekhandelaar in Ieper, en jonkvrouw
Marie Jenne BRUNET, zijn echtgenote en weduwe van François POULLAIN, geven aan sieur François POULLAIN,
haar zoon, theologant in het bisschoppelijk seminarie van
Ieper, een lijfrente van 25 pond groten Vlaams bezet op een
cijnshoeve van 24 gemeten in Boezinge. Verleden op 25 februari 1729 27 •
LAGA, Joannes Alexander, 1730

Joanna SAMYN, weduwe van Joos VERENNE en daarna
van Alexander LAGA, constitueert ten voordele van heer
Joannes Alexander LAGA, theologant in Leuven, een lijfrente van 25 pond groten Vlaams bezet op een hofstede in
Passendale. Verleden op 13 september 173028 .
VAN EECKE, Joannes François, 1730

Jan François VAN EECKE, zoon van Jan François, weduwnaar van Marie Isabelle Clara VAN EECKE, wonende te
Dikkebus, geeft aan zijn zoon Joannes François VAN EECKE
een lijfrente van 25 pond groten Vlaams bezet op land in Dikkebus. Verleden op 12 september 173029 .
VANDERVERRE, Adrianus Josephus, 1732

Jonkvrouw Joanna Marij VAN GRAEFSCHEPE, weduwe
van heer en meester Guillielmus VANDERVERRE, overleden schepen van de zaal en kasselrij van Ieper, geeft aan haar
zoon Adrianus Josephus VANDERVERRE, theologant in
het bissschoppelijk seminarie van leper, een lijfrente van 25
pond groten Vlaams. Ze verbindt daartoe de helft van een
huis aan de zuidzijde van de Boterstraat, palend oost aan het
huis van Nicolays DELBOO en west aan dat van priester
VANDERVERRE waarin de weduwe woont 30 , alsook land
in Zandvoorde. Verleden op 29 februari 173231 •
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S.A. leper. kasselrij
leper. 1ste reeks. reg.
nr. 87: wettelijke passeringen 1724-1 726. f"
83: Tytel presbitael.
25 S.A. Ieper. kasselrij
leper. 1ste reeks. reg.
nr. 88: wettelijke passeringen 1726-1 728. f"
63: Titel presbiterael.
26 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1ste reeks. reg.
nr. 88: wettelijke passeringen 1726-1728. f"
207: Tijtel presbiteriael
in Boesynghe.
27 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1stc reeks. reg.
nr. 89: wettelijke passeringen 1728-1732, f"
27 v 0 : Titre presbitral.
28 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1ste reeks. reg.
nr. 89: wettelijke passeringen 1728-1732.
f" 123 v 0 : Trtel presbiterael.
29 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1ste reeks. reg.
nr. 89: wettelijke passeringen 1728-1732.
f" 137 v 0 : Tytel presbiterael.
>0 Over dat huis. met
uitgang in de Doorgangstraat. zie de staat
van goed van Guillielmus Vande Verre.
overleden op de SintNiklaasparochie op 25
april 1720. S.A. leper.
1stc reeks. reg. nr. 274.
f" 205v 0 •
31 S.A. Ieper. kasselrij
leper. 1ste reeks. reg.
nr. 89: wettelijke passeringen 1728-1732,
f"205 v0 : Tijtel presbitrael.

HINDRYCK, Pieter Henricus, 1732

Meester Pieter Henricus HINDRYCK, fs Vincentius, krijgt
van zijn voogd Jean Baptiste DE MEESEMAKER, voor zijn
titel clericaal 25 pond groten bezet op een hofstede in Vlamertinge. Verleden op 12 september 1732 32 .
DU THIELT, Petrus, 1736

Pieter Martinus COCLE, koopman in Ieper, en zijn vrouw
jonkvrouw Joanna Therese TAISNE, verzekeren Petrus DU
THIELT, theologant in het seminarie van Ieper, van zijn titel
clericaal en verbinden daarin een behuisde hofstede van 26
gemeten 2 lijnen 12 roeden in Dikkebus 33 . In 1740 werd die
rente, met goedkeuring van de bisschop, op een andere hofstede in Dikkebus gevestigd. Toen was Marie Joanna Therese
TAISNE, weduwe van Pieter Martinus COCLE, gehuwd met
sieur Jacques DE BAVAY. Verleden op 3 augustus 174034 .
WALWEIN, Pieter Anthonis, 1737

Meester Cornelis Christoffel WALWEIN, raadpensionnaris
van de zaal en kasselrij Ieper, voorziet Pieter Anthonis WALWEIN, zijn zoon, seminarist in Ieper, van zijn titel clericaal
van 25 pond groten Vlaams. Hij verbindt daartoe een behuisde
hofstede van 40 gemeten gelegen in Zonnebeke, wat zuid van
Sint-Julianus cappelle langs de Roeselarestraat. Verleden op
23 mei 1737 35 .

3 2 S.A. Ieper, kasselrij
Ieper, 5<lc reeks, nr. 58,
akten en contracten,
nr. 33.
33 S.A. Ieper, kasselrij
Ieper, 5<le reeks, nr. 62,
akten en contracten.
nr. 8.
34 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 5dc reeks. nr. 66,
akten en contracten,
nr. 24.
35 S.A. Ieper, kasselrij
Ieper. 5dc reeks. nr. 63,
akten en contracten.
nr. 7.
36 S.A. Ieper. kasselrij
leper, 5dc reeks. nr. 64,
akten en contracten.
nr. 21.
37
S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 5<lc reeks, nr. 64,
akten en contracten,
nr. 3 l.
38 S.A. Ieper, kasselrij
Ieper, 5<lc reeks. nr. 66,
akten en contracten,
nr. 8.

VANDER ESPT, Jacobus Walterus, 1738
Heer en meester Pieter VAN DER ESPT, raadpensionaris van
de stad Ieper, geeft aan zijn zoon Jacobus Walterus VANDER
ESPT, theologant, een lijfrente van 25 pond groten als titel
clericaal. Hij verbindt daartoe twee vette weiden gelegen in
Ieper in de parochie van Sint-Jacobs. Verleden op 6 september
1738 36 .
WALWEIN, Eugenius Ernestus Christianus, 1738
Heer en meester Christianus WALWEIN, raadpensionaris en
griffier van de zaal en kasselrij Ieper, en zijn vrouw jonkvrouw
Joanna Augustine PLUMYOEN, geven aan hun zoon Eugenius Ernestus Christianus WALWEIN, theologant in het bisdom Ieper, zijn titel presbiteraal of een lijfrente van 25 pond
groten en bezetten daarvoor een hofstede in Boezinge. Verleden op 3 december 1738 37 •
WULLEMS, Robert Eugène, 1740
Jonkvrouw Marij Catherine WULLEMS, weduwe van heer
en meester Pieter François DE CARPENTIER, overleden
raadpensionaris en griffier van de zaal en kasselrij Ieper, voorziet haar neef Robert Eugène WULLEMS van een titel presbyteraal of lijfrente van 25 pond groten Vlaams en verbindt
daarin een hofstede van 25 gemeten 1 lijn 32 roeden land in
Brielen en Boezinge. Verleden op 11 maaart 174038 .
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DE LE FORTRIE, Carolus Ignatius, 1743
Charles Ignatius DE LE FORTRIE, zoon van wijlen Charles,
en zijn vrouw Judoca Theresia D'HALLUIN, wonende in
Geluwe, schenken aan hun zoon Carolus lgnatius DE LE
FORTRIE, theologant in het seminarie van bisschop de Hennin in Douai, voor zijn titel presbyteraal een lijfrente van 25
pond groten Vlaams. Ze verbinden daarvoor een huis op de
plaats van Geluwe, gelegen onder de heerlijkheid van Elslande en Vrij Eigen, land in Menen-buiten en het leengoed
Kastanjeboom, gehouden van het leenhof van Kershoveken.
Verleden op 12 maart 1743 39 .
WALWEIN, Josephus Franciscus, 1744
Heer en meester Christiaen WALWEIN, eerste raadpensionaris en griffier van de vierschaar van de zaal en kasselrij
Ieper, en jonkvrouw Joanna Augusta PLUMYOEN, zijn
vrouw, voorzien hun zoon meester Josephus Franciscus WALWEIN, theologant in leper, van een titel presbyteraal of een
lijfrente van 25 pond groten bezet op een hofstede van 32
gemeten 2 lijnen in Boezinge. Verleden op 6 maart 174440 .
WERBROUCK, Judocus Henricus Josephus, 1750
Heer en meester Josephus Franciscus Richardus
WERBROUCK en zijn broers en zusters, als erfgenamen van
Zijne doorluchtigste hoogwaardigheid Josephus Ancelmus
Franciscus WERBROUCK, overleden bisschop van Antwerpen, verkopen aan juffrouw de weduwe van Laurens VOLBOUT, een huis aan de westzijde van de Elverdingestraat in
Ieper, het laatst bewoond door baron VAN HERNE. Het huis
moet ontlast worden van de titel presbyteraal van 25 ponden
groten Vlaams ten voordele van heer en meester Judocus
Henricus Josephus WERBROUCK, priester en kanunnik, die
op dat huis rust. Ze verbinden nu, voor de helft van de rente,
een hofstede in Zillebeke en een weide in Woumen. Verleden
op 26 juni 175041 .
LE HOUCQ, Jacobus Franciscus, 1751
Jonkvrouw Joanna Catharina LE HOUCQ filia sieur Nicolais, geestelijke dochter wonende in Ieper, voorziet haar neef
Jacobus Franciscus LE HOUCQ fs sieur Nicolais, theologant
in het seminarie, van een lijfrente van 25 pond groten Vlaams,
om te dienen als titel presbyteraal. Ze verbindt daartoe haar
huis en erf met achtertuin en bakkerij, ten dele door haar
bewoond, gelegen aan de westkant van de Havermarkt (nu
Alphonse Vandepeereboomplein) 42 , palend zuid aan het Wallestraatje en noord aan het huis van sieur Jan VANDERMEERSCH, alsook een hofstede van twaalf gemeten en half
in Vlamertinge onder Krommenelst. Verleden op 17 juli
1751 43 .

w S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 5cte reeks. nr. 69.

akten en contracten.
nr. 8.
S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 5cte reeks. nr. 70.
akten en contracten,
nr. 10.
41
S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1""reeks. reg.
nr. 91: wettelijke passeringen 1749-1752.
p. 145: D'he/fi lire/
preshrrerael in Zilleheke.
42 Gelegen rn11 1resre11
ren roorhoofde aen de
Haevermer;kr. De
Havermarkt verhuisde
op 16 februari 1663
van de Grote Markt
naar het Alphonse
Vandepeereboomplein
(dixit Staf Verheye).
43 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper. 1"" reeks. reg.
nr. 91: wettelijke passeringen 1749-1752.
p. 289: Trr!!I preshrrrael in Crommenelst.
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VALCKE, Bernardus Benedictus, 1753
Pieter Jacob VAN ISACKER filius wijlen Pieter, creëert een
rente van 40 pond groten Vlaams om Bernardus Benedictus
VALCKE, theologant in de universiteit van Douai, te verzekeren van de lijfrente die hij nodig heeft om geestelijke te
kunnen worden in het bisdom Brugge. Hij verbindt daartoe
een huis, brouwerij en schuur en drie gemeten land in Westrozebeke alsook een herberg genaamd het Daembert en een
smidse. Verleden op 10 februari 1753 44 .
DE CONINCK, Petrus, 1759
Joannes Benedictus DE CONINCK fs Innocentius van
Dranouter en Jacobus Joseph JOYE, echtgenoot van Angela
Jacoba DE CONINCK, zijn zuster, wonende in Hazebrouck,
stellen een lijfrente van 10 pond groten Frans Rijsels geld in
ten voordele van hun broer en schoonbroer frater Petrus DE
CONINCK. De rente gaat in op de dag van zijn professie als
kloosterling in het convent van de Eerwaarde paters Predikheren te Ieper. De rente wordt bezet op een partij zaailand
van 3 gemeten 3 honderd 15 roeden gelegen in Wijtschate,
nabij het Blocxken en ten zuiden palend aan de Steenstraat.
Verleden op 8 september 1759 45 .
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S.A. leper. kasselrij
Ieper. 1ste reeks. reg.
nr. 92: wettelijke passeringen 1752-1756.
f" 13 v 0 : Tirel presbytrael in Roosebeke.
45
S.A. Ieper. kasselrij
leper. 1sie reeks. reg.
nr. 93: wettelijke passeringen 1756-1760.
f" 189: Lij/irnre in
Wyrschaete.
46
S.A. Ieper. kasselrij
leper. 1ste reeks. reg.
nr. 96: wettelijke passeringen 1772-1774.
f"2 l v 0 : Trrel presbirerael in Brielen.
47
S.A. Ieper, kasselrij
Ieper, 1ste reeks. reg.
nr. 96: wettelijke passeringen 1772-1774.
f" 143: Afjecrarie ryrel
prebirerael in Zandvoorde.
4
s S.A. Ieper. kasselrij
leper, 1ste reeks. reg.
nr. 98: wettelijke passeringen 1777-1779.
f" 108: Tiirel prehirerael
in Dickehusch.

VAN ACKER, Joannes Martinus, 1772
Pieter François WYCKAERT en Isabella Clare ALBERT,
zijn vrouw, voordien weduwe met kinderen van Pieter Louis
VAN ACKER, wonende in leper, geeft ter verzekering van de
titel presbyteraal van haar zoon Joannes Martinus VAN
ACKER, theologant in de universiteit van Leuven, een lijfrente van 28 pond groten Brabants bezet op 19 gemeten grond
in Brielen. Verleden op 4 juni 177246 .
LE SAGE, Thomas Joseph lves, 1774
Meester Ives Marin COURTENS, notaris van Komen, creeert een rente van 150 guldens Brabants courant geld ten gunste van meester Thomas Joseph Ives LE SAGE, zoon van
wijlen sieur Thomas Joseph en van jonkvrouw Jacqueline
Constance COURTENS, theologant in het bisschoppelijk
seminarie van Ieper. De rente wordt gevestigd op een landgoed van 14 bunders in Zandvoorde en Geluveld onder de
Zaal van Ieper, gepacht door Isidore Broucke. Verleden op 5
februari 177447 .
DE CLERCQ, Joannes Benedictus, 1778
Sieur Joannes Franciscus BILLIET, koopman in Reninge,
verbindt 15 gemeten 2 lijnen 19 en half roeden meers, grasland en bos in Dikkebus om zijn voogdijkind, Joannes Benedictus DE CLERCQ, theologant in het seminarie van Ieper,
oud 25 jaar, zoon van wijlen Pieter Jacobus en jonkvrouw
Françoise RIJCKEWAERT, te voorzien van de titel presbyteraal. Verleden op 12 september 1778 48 .
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Hieronder geven we nog enkele titels presbyteraal die we uit
andere bronnen haalden.
SIX, eind 17de eeuw

Een huis en erf aan de oostzijde van de Zuidstraat in leper,
was belast met de titel van heer en meester SIX, kapelaan in
Gijverinkhove49 .
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RAMBAUT, Jean Baptiste, 1733
Pieter PATTYN, schepen van de zaal en kasselrij Ieper, geeft
een rente van 12 ponden 10 schellingen groten per jaar om de
heer Jean Baptiste RAMBAUT, theologant in het seminarie
van Ieper, ten dele te voorzien van zijn titel of lijfrente die hij
nodig heeft om priester te worden. De rente is bezet op een
hofstede van 14 gemeten in Zillebeke, gebruikt door Joos
CLINCKEMAILLE. Verleden op 18 maart 1733 50 .
VAN BECELARE, Charles François, 1756

Sieur Matthys VAN BECELARE, wonende in leper, geeft
aan zijn zoon Charles François VAN BECELARE, theologant in het seminarie van Ieper, voor zijn titel presbiteriaal,
een bos van 38 gemeten, genaamd het Galgestuk in Zillebeke,
zijnde een leen gehouden van de zaal van leper. Verleden op
6 augustus 1756 51 •
MAHIEU, Jacobus Antonius, 1789
Op 7 december 1789 voorzag Grysole Felix MAHIE U, hoofdman van de parochie Wijtschate, zijn zoon Jacobus Antonius
MAHIEU van een rente van 30 pond groten Vlaams zodat
hij volgens de ordonnanties en reglementen van het bisdom
Ieper zou kunnen toetreden tot het ambt van priester. Die
rente werd bezet op een stuk grond van zijn vader in Wijtschate naast de baan naar Ieper, op een hofstedeke van zijn
schoonbroer Pieter LEYNAERT onder de heerlijkheid de
Tiraalf Bunderen en op de hofstede onder de heerlijkheden
van de Tll'aalf bunderen en Lokermolen die hij in 1787, samen
met zijn broer Philippus Ludovicus, van zijn moeder geërfd
had. Jacobus Antonius MAHIEU was geboortig van Wijtschate waar hij rond 1761 geboren werd. Hij was de zoon van
Grysole Felix en van Maria Barbara VAN DER MEERSCH. 52
Hij werd in 1784 kanunnik van Mesen en in 1792 vicaris in
Neerwaasten. In 1802 werd hij pastoor aldaar en in 1813 pastoor van Zonnebeke. Hij overleed in 1844 53 .

49

S.A. Ieper, kasselrij
Ieper. 1ste reeks. reg.
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van Ieper. overleden te
Ieper op 31 mei 1690
en van Catherine
Peterynck, zijn vrouw.
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1698.
5o S.A. Ieper, kasselrij
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notariële akten van
het leenhof van Ieper.
51 S.A. Ieper. kasselrij
Ieper, 3<le reeks. nr. 43:
notariële akten van
het leenhof van Ieper.
52 R.A. Brugge. kasselrij leper IV, nr. 281:
wettelijke passeringen
van Wijtschate-terPlaats, 7 dec 1789.
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Een Rooms priester en
gereformeerd vluchteling
Het turbulente leven van Jan-Baptiste de Meezemaker
( 1723-1777) 1

KRISTOF PAPIN
205

Sint-Pieterskerk Ieper, 22 juni 1723

Te hapti::o in nomine Patris, Fi/ius et Sanctus Spiritus, de aanwezigen antwoordden met een devoot uitgesproken amen. Het
koude water uit de doopvont van de Sint-Pieterskerk van
leper was voor de kleine Joannes-Bapista Franciscus Xaverius
de Meezemaker zijn eerste onaangename kennismaking met
de Heilige Roomse Kerk. Mattheus Werkin was de pastoor
van dienst. 2

Als derde van de acht kinderen uit het gezin van Nicolaus de
Meezemaker en Maria Joanna Josephina van Costenoble
werd Joannes-Baptiste geboren onder een goed gesternte. Zijn
ouders waren geaccepteerde notabelen in de stad waarvan de
families zich vanaf halfweg de l 6de eeuw hadden opgewerkt.
Zijn vader die rechten had gestudeerd was verscheidene jaren
lid van de Raad van de stad, raadsheer en raadspensionnaris.
Hij was eveneens in de Sint-Pieterskerk gedoopt op 3 april
1682 en zou er ook huwen op 28 oktober 1719.
1
Mijn dank gaat uit
naar E.H. Jozef Bossu
(Bisschoppelijk
Archief Brugge) voor
de geleverde inlichtingen en aan de heer
Willem de Vries van
het stadsarchief te
Sluis.
2 Na eerst gediend te
hebben in de parochies
van Pradelles, Terdegem en Steenvoorde
werd hij benoemd tot
pastoor van de SintPieter te leper. Hij zou
er de bediening blijven
voorzien tot aan zijn
overlijden in 1761: G.
HouwEN, ·oe geestelijkheid van de SintPietersparochie ". in:
Tie11 eeu1\"1'11 SintPieter.1ptm1chie te
leper, p. 78.

De familie had sterke wortels met de Roomse Kerk. De dopelings grootvader Pieter was jarenlang armenmeester geweest
van diezelfde Sint-Pietersparochie en lag er begraven in de
Zielekapel. Oom Robrecht was pastoor in Wijtschate, oom
Martin-Pierre was ingetreden bij de ongeschoeide Karmelieten in Gent en tante Florence stierf als devote dochter in
Wijtschate. Aan moederszijde was zijn oom Joannes Franciscus van Costenoble pastoor en deken in Geluwe en Reninge.
Zijn tante Petronilla Anna van Costenoble was religieuze in
de abdij van Nonnenbossen. Het stond in de sterren geschreven dat ook hem een kerkelijke roeping te wachten stond.
Toen hij twaalf jaar oud was stierf zijn vader op 15 september
1735, amper 53 jaar oud. Deze liet een weduwe achter met
nog zes kinderen (twee waren al zeer jong overleden), waarvan het jongste nog geen drie jaar oud was. Als teken van de
maatschappelijke status van de familie werd ook hij begraven
in de Sint-Pieterskerk en kon hij zich een marmeren grafplaat
veroorloven in de centrale beuk van die kerk. Wanneer later,

in 1755 ook zijn moeder overleed, werden ook de kinderen
van het gezin op de grafplaat vermeld 3• Bezoekers van de
Sint-Jacobskerk werden ook herinnerd aan zijn beide ouders,
want deze staan eveneens vermeld op de fundatieplaat van
het graf van Jan van Costenoble, zijn grootvader aan moederszijde4.

Opvoeding en roeping
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Voor zijn opvoeding werd beroep gedaan op zijn oom
Robrecht, die meer dan een halve eeuw pastoor te Wijtschate
was tot aan zijn overlijden op 30 november 1756. Hij zou niet
alleen voor Jan-Baptiste maar ook voor de benjamin van het
gezin, Joseph-Antoine een kerkelijke loopbaan voor ogen
hebben. Robrecht hield ook school in Wijtschate, allicht ten
privaten titel en hij gaf er niet alleen les aan familieleden,
maar ook aan jongeren uit Wijtschate, zoals aan Jan-Baptiste
Alleman die hij later in Zeeland nog zou terugzien. Dat deze
laatste er veel verbleef en zelfs periodiek inwoonde, bevestigt
dat deze parochiepriester inderdaad ook effectief 'school
hield'. Hij liep nadien school aan het college van de Jezuïeten
in Ieper en werd er primus 5.
A. MERGHELYNCK,
Recueil de généalogies
inédites de Flandre
dressées sur titres et
d'aprés d'anciens
manuscrits, Brugge,
1877, dl 1, p. 216-229.
4 D. MASURE. A.
BouDRY (e.a.),
'Het grafschriftenboek
van de Sint-Jacobskerk', in: 0. Mus,
J

Wanneer hij twintig was werd hij naar de universiteit van
Dowaai gestuurd om er theologie te studeren. Het studieniveau aan het Ieperse seminarie was niet van die aard om er
voldoende gekwalificeerde priesters te kunnen opleiden en
wanneer de mogelijkheid zich voordeed werden de seminaristen naar de universiteit van Dowaai doorverwezen. Er werden
ook veel bedenkingen gemaakt rond de kwaliteit van het
onderwijs dat aldaar werd gegeven, maar toch gingen vele
tientallen seminaristen uit de streek naar Dowaai voor deze
studie. Of hij aan het in 1605 door de Ieperse bisschop Antoine
de Hennin gestichte seminarie heeft gestudeerd, dan wel aan
één van de andere universitaire colleges, konden we niet achterhalen. Het financieren van deze studies voor seminaristen
was een constante bron van zorgen voor de bisschoppen en
hoogstwaarschijnlijk heeft Jan-Baptiste, dankzij de erfenis die
hij al van zijn vader had ontvangen, zijn studies zelf bekostigd6.
Na een jaar studie ontving hij van bisschop Delvaulx van
Ieper op 18 september 1744 de tonsuur, symbool dat hij de
laagste graad (acolythus) van de geestelijke trap had bereikt,
en de 4 minores ordines 7• Hoe lang precies hij studeerde aan
de Universiteit van Dowaai weten we niet, maar allicht tot
1747. Op 22 september 1746 werd hij, ook door bisschop Delvaulx gewijd en kreeg hij nu de titel van clericus. Twee dagen
later werd hij tot het subdiaconaat toegelaten. Die kreeg hij
evenwel als titulo patrimonii, wat betekent dat de bisschop

H. CoNSTANDT,
DANIËL MASURE (e.a),
Sint-Jacohs /epe1:
Een vergeten monument. Een parochie 0111
te onthouden. Ieper,
2009, p. 214-215 en
p. 218-219.
' Brugge, Bisschoppelijk Archief: Y 93.
6 L. TRENARD, De
Douai à Lille ... Une
université et son histoire, Lille, 1978, p.32.
M. CLOET, Het hisdom
Brugge ( 1559-1984),
Brugge. 1984, p.94-95.
R. HERPELINCK, Het
hisdom leper 17621789, Roeselare, 1991,
p. 100 sq.
7
Brugge. Bisschoppelijk Archief: Y 64,
p.129 Id. Y91 p.21.

hem geen betaald ambt ter beschikking moest stellen, maar
dat hij in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien. Men
noteerde dat hij een huis in Ieper bezat, waar hij allicht verbleef. Eind dat jaar, op 26 december 1746, overleed zijn oudste zus Brigitte-Joséphine, geboren in 1720, die eerder dat jaar,
op 15 februari, gehuwd was met Charles de Nayer uit Nieuwpoort. Hoogstwaarschijnlijk stierf ze in het kraambed.
Eén jaar later, op 23 september 1747 werd hij tot diaken
gewijd, waaruit blijkt dat zijn opleiding beëindigd was. Zijn
eigenlijke priesterwijding, in de kathedraal van Ieper, door
bisschop Delvaulx vond plaats op 30 maart 1748. 8 Vanaf dan
was hij een volwaardig geestelijke, maar hij kon niet rekenen
op een benoeming. Er was in het bisdom Ieper een overschot
aan priesters, waardoor meer dan 1O(Yo van de gewijde priesters nooit een benoeming zou krijgen 9 . Zij bleven wonen in
hun privaat huis, maar bezorgden de bisschop kopzorgen
omdat het een groep was waarover hij maar weinig controle
had. Daar deze priesters niets om handen hadden zouden
verschillende onder hen, in het bijzonder omwille van hun
weinig stichtelijk gedrag, in aanvaring komen met de kerkelijke overheid. Ook kwam bij sommigen de geloofscrisis om
de hoek kijken en trokken ze hun roeping in twijfel.

Twijfel

Jaren lang bleef Jan-Baptiste wachten op een benoeming,
maar hij twijfelde en kwam daar zelfs voor uit. Enkele inwoners uit Wijtschate getuigden later dat hij aan de Roomse
Kerk wilde verzaken om tot de gereformeerde kerk toe te treden. Met zijn twijfels kon hij bij twee mensen terecht: zijn
oom en zijn moeder. Zijn moeder zou hem ontvallen, 62 jaar
oud, op 1 november 1755. Een jaar later, op 30 november
1756, overleed zijn oom Robrecht de Meezemaker die meer
dan een halve eeuw pastoor was in Wijtschate. Hij was de
laatste oom paterneel die stierf. Van hem erfde hij twee derde
van een omvangrijk leengoed in Warhem en Tetegem (in de
kasselrij Sint-Winoksbergen) van om en bij de 276 gemeten.
Vanaf dan begonnen de problemen voorgoed. Zijn beide
broers en zuster (de ander vier kinderen van het gezin waren
al overleden) konden zich niet verzoenen met de gedachte dat
hun broer het geloof afvallig werd en in de loop van 1759
namen ze een drastische beslissing: ze lieten hem colloqueren.
8

Brugge. Bisschoppelijk Archief: Y 64.
p. 156. 160. 178 en
187; en Y 91. p.27. 29
en 31.
9 R. HERPELINCK. o.c ..
p.106 sq.
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Deze spotprent symboliseert de situatie in de
standenmaatschappij in de tweede helft van de l S<le
eeuw. De geestelijke (links) en de edelman (rechts)
staan op een rotsblok dat de derde stand dreigt te
verpletteren. De derde stand gaat gebukt onder zware
belastingdruk en andere plichten. De adel en de clerus
profiteren daarvan en bezitten alle rechten en vrijheden.

Twee broers - twee carrières
Vanaf zijn priesterwijding slaagde Jan-Bapiste er niet in de
sociale status te verwerven die hij voor zichzelf voor ogen
had. Sinds jaren zonder benoeming zag hij naast zich vooral
zijn jongere broer Joseph-Antoine-Martin boven zich uittronen.

to Lrste 1·a11 alle die
pri111us ge1l'ees1 :::i;n in

de generaele ende

Deze laatste, geboren in 1732. studeerde al in 1752 af als primus in de filosofie aan de Leuvense Universiteit 10 . Op 9 september 1753 deed hij een feestelijke intrede in de stad Ieper
en ontving felicitaties van het magistraat. Hij maakte een
opmerkelijke kerkelijke carrière. Na zijn studies filosofie werd
hij priester gewijd en hij fungeerde een tijdlang als professor
in de filosofie te Leuven. Hij werd in de adel opgenomen op
23 juli 1761, amper 29 jaar oud, omwille van eigen verdienste' 1• Andere leden van zijn familie viel die eer niet te beurt.
Op 10 oktober 1761 verkreeg hij de secunda praebenda nobilis
(tweede adellijke prebende) van Terwaan in het Sint-Maartenskapittel van Ieper. Hij behield die prebende tot aan zijn

l't'r-

111au<le promotie mn
de Philosophie rnn hel
hegi11sel der beroemde
L'nirersilert rm1 Loren.

Gent. 179.3 (dezelfde
lijst werd heruitgegeven in: Jfrssager des
sciences his1oril1ues.
des arts el de la hibliographie de Belgique.

1855. p.368 ).
J.C.J. DE VECilA1'0.
Nohi/iaire des ParsBas e 1 du co1111 l; cle
Bourgogne 1724-1794.
ll

1862. p. 1330.

overlijden op 17 oktober 1811. Maar ook binnen het kapittel
was zijn opgang onstuitbaar. Hij werd vanaf 26 februari 1763
scholaster, verbonden aan het kapittel en dat tot 29 november
1783 toen hij de archipresbyterorum (aartspriester) werd. Op
12juni 1786 werd hij dan uiteindelijk archidiaconorum (aartsdiaken). 12 Hij werd in 1777 door de Geheime Raad naar voren
geschoven als kandidaat-bisschop voor de vacante bisschopszetel van Brugge. Hij zou ook een tijdlang officiaal geweest
zijn en na het overlijden van bisschop de Wavrans werd hij
één van de vicarissen-generaal 13 . Hij werd vooral geroemd
omdat hij het Salesiaans gedachtengoed, dat in het Ieperse
sterk opgang maakte, weinig genegen was, dit in tegenstelling
tot de bekende kanunnik de Roo. Na de opheffing van het
bisdom Ieper en de overgang naar het bisdom Gent bleef hij
actief als administrator voor Ieper. Hij was een intellectueel
van niveau die er een grote privébibliotheek op na hield 14 . Hij
werd begraven in het 0. - L.- Vrouw koor van de Sint-Maartenskathedraal onder een marmeren grafsteen.

ll

A.

VANDENPEERE-

Ypriana. Notices, érudes, notes el
documents sur Ypres,
dl VI., p. 415-422.
13 R. HERPELINCK.
0. c.. p. 73-74.
14
Na zijn dood werd
deze openbaar verkocht op 28 april
1812: Cata!ogued'une
tres-belle co!!ection de
!ivres dé!aissés par
Joseph-Antoine de
Mee::emaker, prêtre,
ancien chanoine gradué
et archidiacre de la
cathédra!e d' Ypres.
in-8°, Ieper, druk.
Walwein (Diegerick
nr. 1990).
is K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Weste!ijkV!aanderen, dl XVL
kol. 262.
16 Sluis, Stadsarchief,
nr. 983.
BOOM,

Zijn andere broer François-Ignace de Meezemaker maakte
een carrière binnen het staatsapparaat. Hij eigende zich de
titel 'heer van Vergières' toe, waardoor zijn functies wat beter
in de verf werden gezet: raadsheer van de koning en 'maître
particulier des eaux et forêts' in het Iepers Kwartier. Vergières
was, in tegenstelling met wat de bombastische Franse naam
zou doen vermoeden, een totaal on belangrijk leen gelegen in
Kemmel 15 • Deze François, geboren in 1726 huwde in 1760 te
Gent met Lievine-Caroline-Josephine de Wulf. Hun zoon en
kleinzoon trouwden in in de familie Herwyn die het grootste
deel van de Moeren zou droogleggen. Hun kleinzoon werd
burgemeester van Sint-Winoksbergen.
Ook zijn zus, Jeanne-Claire-Pauline de Meezemaker zou door
haar huwelijk met een licentiaat rechten, François-Camille de
Ie Pouve, haar status vergroten. De Ie Pouve werd raadspensionaris van de stad Ieper en had zo een grote invloed binnen
het stedelijk bestuur.

Ontvoering bij klaarlichte dag
Jan-Baptiste was in 1759 al 13 jaar wereldlijk priester. Zonder
taak, zonder doel en zoals hij zelf in 1763 zou verklaren 'dog
telkens met een afkeer en eenig!yk uyt noodmke en bedwang als
synde meer toegedaan de leere en religie der gereformeerde dan
die der Roomsgesinde'. Zijn familie was zijn gedrag beu en ze
namen een wel zeer drastische beslissing: ze lieten hem colloqueren. Hij werd door twee cellebroeders uit Brugge uit zijn
huis gehaald en meegevoerd naar Brugge. Daar werd hij opgesloten in de kerker van het klooster van de Cellebroeders. Hij
zou daar drie jaar lang blijven 16 •
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Gezien de invloed die de familie had in de stad Ieper vormde
het geen enkel probleem om Jan-Baptiste onder curatele te
plaatsen. Jan-Baptiste beweerde ten stelligste dat deze gevangenneming 'sonder verhoor, sonder decreet, tegen alle recht en
billikheyd gebeurde'. De schepenen van Ieper beweerden dat
hij daar wel degelijk 'bij autoriteyt van syne legitieme overheyt
geconjirmeert bij decrete van :::ijne koninklijke hoogheyt' opgesloten was. Ze lieten wel na dat decreet als bewijsstuk mee te
sturen ... Het was zijn familie die de opdracht had gegeven
hem naar Brugge over te brengen. Dat daarvoor het klooster
van de Cellebroeders werd gekozen is minder vreemd. Deze
orde, ook Alexianen genoemd naar hun patroon, was zeer
actief in de (geestelijke) gezondheidszorg 17 . Meer dan één
priester die was afgeweken van het rechte pad werd er opgesloten. Opvallend is dat tijdens de l 9de eeuw dit klooster werd
overgenomen door de Broeders van Liefde, die er een opvang
- en verzorgingstehuis runden van 1841 tot in 1982. De bijzondere taak bleef: tot een stuk in de 2osie eeuw kwamen
priesters waarmee men geen blijf wist, er terecht.
De Alexianen en het Brugse klooster in het bijzonder, kwamen verschillende malen in een kwaad daglicht i.v.m. de
gedwongen opnames die er gebeurden. Bovendien is het een
feit dat enkel leden van de be goede klasse er opgenomen werden, omdat het verblijf daar moest betaald worden en bovendien duur was. Talloze telgen uit vooraanstaande families
werden er opgenomen omdat hun gedrag of levenswandel
onbehoorlijk was in de ogen van de andere familieleden. De
vlotte manier waarop een collocatie kon plaatsvinden zette de
weg voor misbruik open. Niet enkel de stad Brugge zat verveeld met de reputatie van het klooster, het kwam zelfs tot een
rechtszaak voor de Raad van Vlaanderen. Toch bleef dit
klooster deze activiteit uitoefenen tot de opheffing op het
einde van het Ancien Régime 18 . Thans is er een Novotel hotel
gevestigd dat onder ietwat comfortabeler omstandigheden
Brugge-gekke toeristen herbergt ...
Jan-Baptiste bleef, naar eigen zeggen, zo'n drie jaar opgesloten in de kerker van het klooster van de Cellebroeders. Of hij
er familie of vrienden zag in die periode is onduidelijk. Eénmaal kwam baron Bonaert van Ieper er als ontvanger van
West-Vlaanderen om hem kwitantie te geven voor de ontvangst van twee renten.

Ontsnapping

Op 15 januari 1763, na een verblijf van meer dan drie jaar, kon
Jan-Baptiste ontsnappen uit zijn gedwongen verblijfplaats in
Brugge en vluchtte hij de grens over, naar Aardenburg. Op die
manier hoopte hij uit de handen van zijn familie te blijven. De

17 H. CARDOJ',;. 'Werken van barmhartigheid: 650 jaar
Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden'. in:
Area Lovaniensis artes
atque historiae reserans documenta, jaarboek 12.
18 Zie H. BoliDENS,
Achter slot en grendel.
Internering bij de
Brugse Alexianen
( Celle-broeders) op
het eind van !zet Ancien
Régime. onuitgegeven
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent
(o.l.v. prof. Dr. H.
Soly). 1992. Meer
algemeen zie S.
BoCHER. Opsluiting op
ver::oek te Brugge in de
18"" eeuir ( 17401789). onuitgegeven
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent
(o.l.v. M. Baelde).

21 e van diezelfde maand werd hij verwittigd dat er lui waren
opgedoken die hem terug wilden oppakken. Hij vluchtte verder naar het gehucht Sint-Kruis bij Aardenburg alwaar hij zijn
toevlucht nam bij de predikant E. W Cramer. Bij toeval zag hij
daar een oude bekende terug: Josephine Alleman, die ook
omwille van de religie en net als Jan en Louis Alleman gevlucht
waren uit Wijtschate. Josephine was er intussen de dienstmeid
van de predikant geworden. Jan woonde in de Isabellapolder
en Louis in Godsvliet. Maar ook daar voelde hij zich niet
veilig en hij trok naar Sluis. Hij dook er onder, maar melde
zijn komst per brief van 26 januari aan het gemeentebestuur.
Daarin deed hij uitgebreid zijn relaas uit de doeken alsmede
de reden van zijn komst. Daarbij werd de religieuze reden, nl.
zijn afkeer van de Roomse religie en zijn verbondenheid met
de gereformeerde kerk sterk benadrukt. Hij beloofde zelfs professie te zullen doen van de 'ware gereformeerde religie' en
vroeg in bescherming te worden genomen door hen. Dat hij
geen economisch vluchteling was toonde hij aan door opgave
te doen van zijn goederen, die zij, als ze dat wensten, mochten
laten verifiëren door het magistraat van leper. Op 27 januari
werd Jan-Baptiste als poorter van Sluis aanvaard en zo werd
hij in bescherming genomen. Diezelfde dag kwam de zaak ter
sprake in het schepencollege van Ieper. Het was hun ter ore
gekomen dat Jan-Baptiste de Meezemaker ontsnapt was uit
zijn detentieplaats in Brugge en zich in Sluis ophield. Ze vroegen hun Sluisse collega's hem onmiddellijk te arresteren en in
verzekerde bewaring te nemen. Men zou dan iemand sturen
om hem terug naar Brugge te brengen.
De komst van de vluchteling was op 20 januari al te kennen
gegeven aan de burgemeester van Sluis die 'door een geringen
arbeider 1mnende buiten de staá een missive had gekregen van
de schepenen van Ieper met verzoek tot uitlevering van de
genoemde. Naderhand ontdekte men dat er zich vreemde personen in de stad bevonden 'met een snood voornemen' om de
vluchteling te ontvoeren. De schepenen van Sluis gingen niet
over een nacht ijs en informeerden zich bij enkele streekgenoten, de eerder genoemde Jan-Baptiste Alleman die nu boerde
in de Isabellapolder ten noorden van Aardenburg en die ook
uit godsdienstige redenen uit Wijtschate was vertrokken. Ook
kwam men bij Nicolaas de la Haye, poorter en molenaar in de
stad Sluis, die eveneens en om dezelfde reden uit leper was
vertrokken. Beide bevestigden dat ze weet hadden dat JanBaptiste afkerig stond tegenover de Roomse religie en dat die
geloofsreden de enige reden was voor zijn problemen in Ieper.
Intussen werd aan Jan-Baptiste, zowel mondeling als schriftelijk, verschillende voorstellen gedaan om terug te keren naar
Ieper. Hij weigerde evenwel, maar kwam in de problemen. Hij
had geen toegang tot zijn patrimonium en geen geld meer. Hij
ging bij verschillende burgers van Sluis leningen aan. Hij
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wilde die terugbetalen en ging op bedeltocht, terug naar de
Sluisse schepenen met een verzoek tot lening.
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Om zijn economische onafhankelijkheid aan te tonen en zijn
terugbetalingscapaciteit te staven voegde hij bij zijn verzoek
aan de schepen van Sluis op 16 februari 1763 een 'Memorie
der goederen, efjecten, meubilen & contanten' bij. Als oudste
zoon had hij een behoorlijk patrimonium geërfd van zijn
ouders, zijnde het al hierboven vermelde 2/3 van een leen van
276 gemeten in Warhem en Tetegem; het leen en heerlijkheid
van Vergières in Kemmel, dat voorzien was van een fraai
pachthof; verschillende kleinere stukken land in Wijtschate
en Reningelst; een huis aan de zuidzijde van de Grote Markt
van Ieper, genaamd 'den Gouden Kam' en het achtergelegen
huis dat middels een straatje uitkwam in de Hondstraat. Aan
de zuidzijde van de Boterstraat en aan de zuidzijde van het
Goudenpoortstraatje had hij ook telkens nog een huis. Naast
behoorlijk wat contant geld bezat hij ook een paar zilveren
kandelaars met kaarsensnuiters, twee grote zilveren toiletdozen, een zilveren snuifdoos, 8 of 9 paar zilveren lepels, vorken,
enz., een paard met rijtuig, servetten, lakens, beddengoed,
behangsel voor kamers, spiegels, kasten, porselein, keukengoed, hout, bier, wijn, .... De schepenen van Sluis vroegen
per brief van 24 februari aan de Ieperse schepenen om bevestiging van deze opgave. Die antwoordden vier dagen later dat
ze zich maar in verbinding moesten stellen met Franciscus
Ignatius de Meezemaker, daar deze als curator was aangesteld
van de goederen van de vluchteling.
Intussen had het magistraat van Ieper de overheid ingeschakeld omdat er diende onderhandeld te worden met een buitenlands bestuur. Karel van Lotharingen schreef op 17
februari een brief aan de Staten Generaal van de Verenigde
Nederlanden betreffende deze zaak. De dag voordien was een
gelijkaardige brief rechtstreeks gericht geworden aan de stad
Sluis. Daarin werd gezegd dat de collocatie van Jan-Baptiste
was gebeurd op vraag van zijn 'plus proches paren:s' en omwille
van zijn 'conduite honteuse'. De Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden speelden in deze zaak enkel postbus en
stuurden de briefwisseling door zonder zelf effectief tussen te
komen of advies te verlenen.
Naast de officiële piste probeerde men vanuit Ieper ook om
hem informeel te benaderen en deed men hem speciale beloftes 'van liberteyt' als hij terug zou keren 'en de teere der Roomsge::.inde te omhel::.en'.

Door gebrec ende armoede
Onze vluchteling was tegen einde maart 1763 in een hopeloze
en uitzichtloze situatie beland. Hij mocht dan wel als poorter
van Sluis de rechtsbescherming genieten die het zijn belagers
vrijwel onmogelijk maakte hem terug op te pakken, de curatele onder dewelke zijn goederen geplaatst waren ontnam hem
elke bron van inkomsten. Hij richtte een schrijven aan de
schepenen van Sluis waarin hij nogmaals zijn situatie uit de
doeken deed en er op wees dat hij zijn logement niet meer kon
betalen en in armoede dreigde te vervallen. In Ieper hadden
de schepenen zijn broer François Ignatius de Meezemaker
aangesteld als curator van zijn goederen op een wel zeer
slinkse manier. Hij was op 19 januari 1763, vier dagen na zijn
ontsnapping en vlucht, opgeroepen om voor de schepenen
van Ieper te verschijnen i.v.m. zijn op handen zijnde curatele,
maar hij verkoos niet te gaan omdat hij vast en zeker zou zijn
aangehouden. Daardoor werd de curatele bij gebrek aan verschijning en verzet twee maanden later goedgekeurd en kon
de vluchteling zijn goederen niet meer beheren. Nu verzocht
hij de schepenen van Sluis hieromtrent tussen te komen aangezien hij hun poorter was, zich gedragen had als een man
van eer én intussen lid was van de hervormde godsdienst.
Jan-Baptiste kon enkel overleven dankzij diegenen die hem in
Sluis logement gaven - voorlopig gratis - totdat hij hen kon
terugbetalen.
De schepenen van Sluis vroegen op 11 februari aan hun
Ieperse collega's om Jan-Baptiste terug in zijn volle eigendom
van goederen te stellen. Op 28 februari antwoordden de
Ieperse schepenen laconiek dat Jan-Baptiste zich maar tot zijn
broer moest wenden in Ieper. Zo brachten ze de vluchteling
'tot uytterste armoede en de.1peratie'.

Onze republiek een veilige schuilplaats
Op 2 mei 1763 bracht de Staten Generaal der Verenigde
Nederlanden dan toch een resolutie uit (op een verzoek van
de schepenen van Sluis dd. 9 maart), waarbij ze zich aansloot
bij de motivering van de schepenen van Sluis, om de vluchteling te beschermen tegen de bittere vervolging van zijn vijanden en omdat men hem 'ysselycke tormenten' zou aandoen
mochten ze hem te pakken krijgen. Het opvallendste argument was evenwel dat anderen, die naar de republiek zouden
vluchten omwille van de religie, niet zouden afgeschrikt worden om aldaar een veilige schuilplaats te zoeken. Maar geldelijke steun zat er niet bij. Op 20 mei stuurde hij nog maar eens
een bedelbrief, en nu vroeg hij om, gezien zijn armoedige situatie een voorschot te mogen ontvangen op de eventuele teruggave van zijn goederen. De brief aan de schepenen van Sluis
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gericht, werd doorgestuurd naar de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. En nog maar eens werd het ganse verhaal uit de doeken gedaan. Deze brief verschilde in zich niet
veel van het verzoek dat hij deed op 9 maart maar toonde wel
de precaire situatie aan waarin de vluchteling verkeerde.
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Het zou bijna vijf maanden duren vooraleer er op deze brief
een antwoord kwam. Intussen kreeg Jan-Baptiste op 5 juli wel
de toelating om via de diaconie van de gereformeerde kerk in
Sluis 'penningen' te krijgen, evenwel onder bepaalde voorwaarden. Dat werd bevestigd op 25 augustus. Geen van beide
stukken is echter bewaard gebleven, zodat we niet exact op de
hoogte zijn van de bepalingen ervan.

Gods heilige bescherming

Het verzoek van Jan-Baptiste de Meezemaker om financiële
hulp belandde in de administratieve molen. Precies alsof niemand zin had een antwoord te geven. Uiteindelijk antwoordden de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden met hun
schrijven van 3 oktober 1763, bijna vijf maand nadat het verzoekschrift was ingediend. Ze gaven hem 'Codes heilige protectie', waarmee hij het moest stellen.
Zelfs de schepenen van Sluis waren danig verlegen met zoveel
toegeeflijkheid. Ze berichtten de Staten Generaal op 31 oktober dat Jan-Baptiste de Meezemaker de lening via de diaconie
niet heeft afgewacht. Blijkbaar wilde hij de put die al gemaakt
was bij verschillende 'brave luyden' die hem uit medelijden wat
geleend hadden, niet via de diaconie vullen. Jan-Baptiste de
Meezemaker had zich vanaf februari 'geoefená in de gereformeerde religie en was aangenomen in de kerk. Toch was hij
nu intussen vertrokken, waarschijnlijk naar Rotterdam om in
het een of ander coopmans comptoir terecht te komen. Zo zou
hij zich van een inkomen verzekeren maar vooral het verder
verloop van zijn zaken afwachten.
We hebben niet kunnen traceren waar Jan-Baptiste naartoe
getrokken is. Een eerder voor de hand liggende piste, deze van
de Verenigde Oostindische Compagnie, is het alleszins niet
geweest, toch niet als opvarende.

Drie jaar later ...

Het spoor van Jan-Baptiste de Meezemaker is drie jaar lang
volledig bijster. Wat hij tussen 1763 en 1766 heeft gedaan is
niet bekend, maar tijdens de week van 4 tot en met 9 augustus
1766 verbleef hij bij Egidius Wouters in Sluis, allicht een herbergier die kamers verhuurde. Op vraag van die persoon zou-

den beide stadsboden op 13 augustus 1766 een inventaris
maken van de goederen die Jan-Baptiste de Meezemaker bij
zich had. Was Jan-Baptiste de Meezemaker met de noorderzon vertrokken, zonder te betalen maar eveneens zonder zijn
weinige bezittingen mee te nemen? Men noteerde een gesloote
sluytmande, een lederen mantelzak, een paar laarzen en enkele
leren riemen, twee paardenzadels, een blauwe duffelse jas, een
Latijns boekje en een pennenmes. Dat was alles.
Waarvan leefde hij al die tijd? De door hem gemaakte teerkosten tijdens de week van 4 tot en met 9 augustus laten eerder uitschijnen dat de man zijn gegoede levensstijl niet verleerd
was.
In het bisdom Ieper noteerde men zijn overlijden: 17 april
1771. Er werd geen plaats vermeld. 19 Of hij overleden is in
Sluis kunnen we niet meer achterhalen omdat de parochieregisters, zoals het overgrote deel van het stadsarchief, verloren
gingen tijdens de brand van de lakenhalle in Wereldoorlog II.
Dat hij naar Ieper of Brugge terugkeerde lijkt uitgesloten.
Dat men hem in Sluis nog in het oog hield is best mogelijk.
De Brugse bisschop had een deservitor in de stad die er een
Rooms Katholieke kerk openhield en hem op de hoogte hield
van het reilen en zeilen van de Rooms Katholieke minderheid20. Men was in de Verenigde Provinciën duidelijk toleranter op het vlak van geloofsbeoefening dan in de Oostenrijkse
Nederlanden.

19
Brugge. Bisschoppelijk Archief: Y 50.
20 Middelburg, Rijksarchief' Zeeland,
Retroacta Burgerlijke
Stand 911 'Register of
memorieboek voor de
deservitor van de stad
en omliggende van
Sluis als wettelijk
bedienaar onder last
van bisschop (Willem)
Bassery van Brugge.
1703-1797. Zie over de
status van Sluis als
oudste katholieke
missiepost in StaatsVlaanderen: M. Cloet,
0. c.. p. 283-284.
21 W. VAN HILLE, La
Cour Féodale du Perron de Bergues, dl I.
p. 42-43.
22 J. JouRDAIN, Contribution à la généalogie
et à f'histoire de la
famille Henvyn. s.I.
(Nice), s.d.

Intussen in Ieper

Zijn beide broers die in Ieper gebleven waren eigenden zich
de bezittingen van hun broer toe en deze waren niet gering.
Zijn jongere broer en curator van zijn goederen noemde zich
heer van Vergières, terwijl dat leen eigenlijk het bezit was
geweest van Jan-Baptiste. Uit de leenregisters van SintWinoksbergen blijkt dat hij inderdaad 2/3 van het leen had in
Warhem en Tetegem, en het geërfd was via Brigitte van Costenoble, zijn moeder. Alleen doet een Jean-Baptiste Joseph de
Meezemaker op 25 mei 1772 het leenverhef, één jaar na de
dood van ons hoofdpersonnage dus. En bovenal, de derde
voornaam klopt niet (Joseph). De volledige naam valt aan
niemand anders in de genealogie toe te wijzen en de registers
geven ons verder niets prijs omtrent de verdere erfopvolging.
Wat hij wel vergeten was te vermelden was dat die gronden in
1750 volledig geïnundeerd en dus van geen enkele waarde
meer waren 21 . Dat zou pas veranderen wanneer de familie
Herwyn de Moeren terug drooglegden 22 .
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De ware reden waarom Jan-Baptiste de Meezemaker in dergelijk avontuur terechtgekomen is, valt moeilijk te achterhalen. De documenten uit de Verenigde Provinciën leggen zwaar
de nadruk op de religieuze kwestie, maar was dit wel dé
hoofdreden? Kan het niet zijn dat de gewijde priester zonder
doel in het leven was gaan twijfelen en misschien zijn priesterschap en het celibaat de rug wilde toekeren? Dat zou de erfenis van zijn jongere broer François-Ignace in het gedrang
gebracht hebben én misschien wel de schitterende kerkelijke
carrière van zijn andere broers in de weg gestaan hebben, of
er toch minstens een schaduw hebben over geworpen. De eer
van de familie was in het gedrang, zo veel is duidelijk. JanBaptiste werd in elk geval de calimero van de familie. Zijn
opsluiting en zijn onder curatele stelling waren alleen maar
mogelijk omdat zijn familie binnen het Iepers schepencollege
vertegenwoordigd was, waardoor dergelijke - toch zware
maatregelen - als vriendendienst werd geleverd. Nadien deed
iedereen daar alsof zijn neus bloedde.
Zijn vlucht over de grens was als het ware een vrijwillige verbanning, die hem wel in de armoede dreef en met een voor
ons (tot op heden nog) onbekende finaliteit. Of ze hem het
leven bracht wat hij zichzelf voor ogen had gehouden, zullen
we allicht nooit te weten komen.

Boekbesprekingen

K. PAPIN, Van Ridders en zusters. De geschiedenis van
8 eeuwen zorg in Elverdinge, Tielt: Lannoo, 2008. -- 142 p.
Voorliggend boek, dat dank zij de inspanningen van Studio
Lannoo Drukkerij verzorgd is uitgegeven, valt uiteen in drie
hoofdstukken. Het tweede 'Stichting van het hospitaal in
Elverdinge ( 1839)' en het derde 'Het hospitaal onder de vleugels van de goddelijke voorzienigheid (1909)' laten wij hier
enigszins buiten beschouwing, om ons op het eerste 'De Orde
van Sint-Jan van Jeruzalem en hun domein in Elverdinge' (p.
11-60) te concentreren. Het laatste hoofdstuk is trouwens
opgefleurd met enkele interessante foto's over het vooroorlogse Elverdinge, terwijl ook diverse foto's van de alhier gestationeerde geallieerde troepen en het stilaan tot puin vervallende
dorp zijn opgenomen. Verder is er hier ook uitgebreide aandacht voor Marines, een dorp gelegen in het Departement
Val-d'Oise, dat tijdens de Grote Oorlog de Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid herbergde. Een meer algemeen
probleem dat zich stelt voor de reconstructie van de Elverdingse geschiedenis tijdens het ancien régime, en dat de auteur
bijzonder betreurt, is het gebrek aan bronnen. De lange en
breedvoerige speurtocht, tot in Parijs en op Malta, waar de
algemene archieven van de Orde bewaard worden, hebben die
lacune veroorzaakt door de twee Wereldoorlogen niet volledig kunnen opvullen. Vooral de vernietiging van het Rijksarchief Bergen, waar nogal wat archieven van Belgische
commanderijen van de Orde lagen opgeborgen, is een verlies
dat niet meer te herstellen valt. Wel vermoeden we dat nog
een en ander te vinden moet zijn in het in het Bisdomarchief
vrij goed bewaarde fonds van de abdij van Voormezele, die
als patronaatsheer en bezitter te Elverdinge (zie hierna) allerlei contacten met de lokale instanties moet gehad hebben.
Achteraan in het boek is trouwens een lijst opgenomen van
de gebruikte archieven. Spijtig is dat dit niet gebeurd is voor
de gebruikte literatuur temeer omdat in de aangehaalde voetnoten niet altijd een volledige bibliografische annotatie is
opgenomen (bv. voetnoten nrs. 8, 11, 18, 24, 44 ), een euvel dat
ook voorkomt bij sommige in voetnoot vermelde archiefverwijzingen (cf. bv. noot 60). Er is trouwens in heel het verwijssysteem een groot gebrek aan systematiek.

217

218

Uit de wat gecompliceerde ontstaansgeschiedenis distilleerde
de auteur 1188/89 toen de hospitaalridders van Sint-Jan in
Elverdinge voor het eerst voet aan wal kregen. Zoals in zovele
gevallen wilde de patronaatsheer, in dit geval het kapittel van
Voormezele, niet zien dat de in te wijden kapel die bij het huis
van de hospitaalridders werd opgetrokken, tot een inkomstenderving zou leiden. De bisschop van Terwaan en de paus
in Rome confirmeerden daarom de rechten van de patronaatshouder. Of er dan ook al sprake was van de aanwezigheid
binnen dat gebouwencomplex van een leprozerie is een heel
ander paar mouwen. Het idee werd gelanceerd door Emiel
Vanden Bussche in zijn geschiedenis van Vlamertinge ( 1879)
en nadien ondermeer overgenomen door Remi Duflou in een
hierop sterk gebaseerde dorpsgeschiedenis (1956). Het is ons
ook niet volledig duidelijk welk standpunt Papin daarin consequent neemt. Een paar keer uit hij terecht enige twijfel. Dat
neemt echter niet weg dat hij elders in het boek toch blijkt te
geloven dat deze hospitaalfunctie wel degelijk hier te Elverdinge aan de orde was, al is het maar door de grote aandacht
die hij geeft aan de ontwikkeling van leprozerieën in deze
contreien, met verwijzing naar de oprichting van dergelijke
godshuizen te leper en Poperinge. 1 Echte bewijzen zijn er ons
inzien niet. We vragen ons af of de toewijzing van een hospitaalfunctie, zowel in het verleden als in dit boek, niet te maken
heeft met de benaming 'hospitaalridders', waardoor de benaming 'hospitaal' overgegaan is op de site (met de nabijgelegen
gelijknamige straat), terwijl misschien nooit echt van een hospitaalfunctie sprake is. Ook het zogenaamde 'tractate van den
siecke' uit 1489, lijkt ons niet echt te overtuigen. Probleem is
dat de gegevens hieruit teruggaan op wat Vanden Bussche
daarover schrijft. Papin moet spijtig genoeg vaststellen dat
deze tekst niet is teruggevonden. Bovendien lijken de enkele
gegevens die in deze overeenkomst zouden staan in te gaan
tegen de 'Vlaamse' lepragebruiken. Zo zou het traktaat bepalen dat Vlamertinge zijn 'sieke' sturen naar het hospitaal van
Elverdinge mits de betaling van 1 lb. per hoofd en per twee
dagen. Daartegenover staat dat het in de late middeleeuwen
binnen het graafschap Vlaanderen tot een vast gebruik
gegroeid was (al ca. 1300) dat personen die van lepra verdacht
werden, zich eerst moesten melden voor een onderzoek in één
van de drie hoofdcentra, zijnde Gent, Brugge of Ieper en dit
overeenkomstig het 'lepraressort' van die steden waarin men
woonachtig was. Voor personen uit Elverdinge en Vlamertinge kon dat alleen Ieper zijn. 2 Indien Elverdinge terdege een
leprozerie was dan zou daar toch op een of andere manier een
verwijzing moeten van terug te vinden zijn in het archief van
de Ieperse leprozerie dat toch nog gedeeltelijk is bewaard
gebleven. 3 Papin meent uit de overgeleverde schaarse vermeldingen van dit traktaat te mogen afleiden: "We zien dat het
hospitaal van een puur passantenhuis intussen is omgevormd
tot een hospitaal en in de middeleeuwen betekent dat dat er

1
Merken we daarbij
op dat de stichting van
de Ieperse leprozerie
nu eens vóór 1168
(p. 13) en dan weer 'in
1176. hoewel tussen
1128 en 1168 er wel
leprozen samenwoonden doch zonder institutionele omkadering'
(p. 23-24) wordt gedateerd. A. VIAENE.

Lepro::.en en lepro::.erijen in het oude graafschap Vlaanderen.
A {gemene inleiding.
Bibliografisch over::.icht, Tielt. 1962, p.

35, stelt 'zeker in 1187
maar waarschijnlijk
vóór 1168', terwijl G.
MARECHAL.
'Armen- en ziekenzorg
in de Zuidelijke
Nederlanden'. in:
Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, II.

Haarlem. 1982. p. 269.
tussen 1182 en 1186
geeft. De oudste vermelding is een oorkonde. te dateren
tussen 1176en 1187,
uitgegeven in 0. MUS
(ed.). De Lepro::.erij.
genaamd het godshuis
der Hoge Zieken te
leper, dl. 1: Oorkon-

den 1176-1300 (Bijdra-

zowel armen werden opgevangen als zieken. Door het snel
verdwijnen van lepra was de nood aan dergelijke hospitalen
fel verminderd" (p. 31 ). Een moeilijk te volgen redenering
aangezien in dit traktaat alleen gesproken wordt van 'sieke'
een term die in die tijd alleen voorbehouden was voor 'lepralijders'.4
De hier en elders in het boek verkondigde visie omtrent het
ontstaan en de verdere ontwikkeling van hospitalen en godsen passantenhuizen, die hiervoor steunt op o.m. Reicke,
Viaene en Huyghebaert, komt niet meer overeen met wat
daarover in meer recent onderzoek (o.a. van Griet Marechal)
werd vastgesteld: namelijk ontstaan als privé-initiatief om
dan snel onder de stedelijke voogdij geplaatst te worden en
gaandeweg ook geconfronteerd te worden met een groeiende
kerkelijke inmenging.

gen tot de geschiedenis
van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper,
2), Ieper, (1950), nr. l,
55-59;
- Zie diverse voorbeelden 0. MUS (ed.),
Idem, dln. 1-IV, (Bijdragen 2-5), Ieper,
(195 l )-1953, en in het
bijzonder 0. MUS,
Inventaris van het
Archief van de Commissie van Openbare
Onderstand leper. Oud
régime :::onder de oorkonden (Bijdragen tot
de geschiedenis van de
liefdadigheidsinstellingen te Ieper, l l ),
Ieper, l 972, p.199:
Registre van alle
be:::iecre persoonen
uurghegheven binnen
desen hove ende 1rnnachtich binnen der
jurisdictie ... (a 0 l 5491592: F 198: Elverdinge).
3 0. MUS, Inventaris,
p. l 78-221. Voor de
oorkonden, gedeeltelijk te reconstrueren
via o.a. regesten en
afschriften in de
Koninklijke Bibliotheek, zie voetnoot 2.
4 Zie literatuur in
noot l.
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Verder gaat Papin ook in op de eventuele rol die 'gravin' Gertrudis zou kunnen gespeeld hebben bij de stichting van het
ridderhuis. Een rol als stichteres werd haar toegedicht door
de zestiende-eeuwse hofhistoriograaf Jean Baptiste Gramaye.
Hij argumenteert waarom deze toeschrijving aan Gertrudis,
te identificeren als een zuster van Filips van den Elzas, wellicht geen verzinsel is. Tenslotte wijst Papin nog op het voorkomen van een broeder Willem van 'Leverdengues' -te
identificeren als 'Elverdinge'- als getuige in een oorkonde van
Filips van de Elzas en zijn gemalin Elisabeth ( 1 176-77) voor
een van de oudst opgerichte huizen van de hospitaalridders,
namelijk dat van Saint-Gilles. Daarom vraagt hij zich af:
"Bestond er in 1176/77 al een priorij in Elverdinge of is de
naam van deze Willem puur toeval?" Misschien is er een
andere logica te bedenken: Willem van Elverdinge - waarbij
Elverdinge hier alleen verwijst naar Willems herkomstplaats
- die al in 1 176/77 tot de orde was toegetreden, heeft misschien zijn aanhankelijkheid tot de orde willen verzegelen
door naderhand in zijn thuisbasis een huis voor deze orde mee
te helpen oprichten!
Interessant is heel de discussie hoe de hospitaalridders van
Elverdinge in het bezit zijn gekomen van de goederen van de
Ieperse tempeliers, toen deze orde in 1312 op instigatie van
de Franse koning werd opgeheven. Dit gaf Papin de gelegenheid om even dieper in te gaan op de tempelorde en haar
commanderij te Ieper die o.m. ook een domein in Elverdinge
bezat. Hoe werd er gevolg gegeven aan de pauselijke opdracht
van 16 mei 1312 aan de graaf van Vlaanderen gaf die er moest
voor zorgen dat de tempelgoederen in zijn graafschap overgedragen werden aan de hospitaalridders van Sint-Jan? Blijkbaar verliep deze overdracht niet al te snel en met nogal wat
moeilijkheden. Verder onderzoek o.a. in de rekenkamer -een
studie daarover is in voorbereiding door Filip Hooghe - kan
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hierover wellicht meer uitsluitsel geven. Ondertussen probeerden de hospitaalridders in die 14<le eeuw hun bezittingen
samen met die van de tempeliers te herstructureren. De auteur
gaat vervolgens na hoe deze rationalisatie ook m.b.t. het
Elverdingse domeingoederen ingang vond. Halverwege de
vijftiende eeuw werd het beheer daarover aan leken toevertrouwd. Toch denken we dat het opgeven van de eigen uitbating ten voordele van het verpachten van de gronden zich al
minstens een eeuw vroeger moet hebben gemanifesteerd. Ook
elders in de Nederlanden zien we dat tengevolge van de crisis
in de agrarische sector het eigenbeheer wordt opgegeven. Na
de godsdienstperikelen van de l 6de eeuw, waarbij wellicht ook
het huis van de hospitaalridders en zeker de kapel niet
gespaard bleven, levert de overgeleverde documentatie ons
alleen nog inlichtingen over de verpachting en het beheer
daarvan. Dit laatste resulteerde in een aantal hier afgebeelde
figuratieve kaarten waarop mooi het hoevencomplex en de
aanpalende landerijen te zien zijn. Met de Franse bezetting
kwam een definitief einde aan deze eeuwenlange geschiedenis.
Alle goederen werden geconfisqueerd en verkocht aan de
meest biedende.
Mogen wij de lezers misschien nog attent maken op enkele
van een aantal slordigheden of onjuistheden. Zo wordt Henri
de Sagher, 'de laatste archivaris van het oude Ieperse stadsarchief' genoemd (p. 14), terwijl hij eigenlijk de zoon is van die
stadsarchivaris, Emile-Henri. Bij de bespreking van leprozerieën gaat de auteur ten onrechte in op de behandeling van
de pest. In principe werden personen die getroffen werden
door de pest niet opgenomen in leprahuizen. De middeleeuwers kenden duidelijk het verschil. Hier worden twee verschillende ziekten door elkaar gehaald. Dat de armenzorg in het
begin van de l 6de eeuw evolueerde van een meer repressieve
naar een meer sociale aanpak, wat o.m. geïllustreerd kan worden door de oprichting te Ieper van de Algemene Armenbeurs
in 1525 (p. 33) is niet correct. Integendeel zelfs, meer en meer,
vanaf de 15<le eeuw al, werden armen (bedelaars en werklozen) gestigmatiseerd. De rationalisatiepogingen van Ieper
mede onder invloed van de humanistische ideeën van Vives
beoogden immers heel wat gezonde maar werkonwillige
armen van het aalmoezensysteem uit te sluiten.
Conclusie: een aardig en mooi boek en zeker interessant om
lezen, wat niet belet dat wij hier en daar wat vragen of punten
van kritiek hebben. Een boekbespreking is daartoe een
geschikte gelegenheid. De auteur zal ons dat zeker niet kwalijk nemen. [PT]

K. PAPIN (eindred.), Sint-Jacobs leper. Een vergeten
monument - een parochie om te onthouden,
leper: Erfgoedcel Ieper, 2009. - 240 p. - € 35.
In de '90-er jaren van de voorbije eeuw werd aan drie Ieperse
kerken een verzamelbundel gewijd. Alleen de Sint-Jacobskerk
en -parochie restten nog. Dankzij de Erfgoedcel Ieper werd
dit rechtgezet met een uitgave, die qua vorm de andere niet
weinig achter zich laat. Het boek is rijk en zinvol geïllustreerd,
aan de lay-out werd duidelijk aandacht besteed, kortom, het
vormt beslist een grote aanwinst voor wie in het Ieperse religieuze leven geïnteresseerd is.
Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het boek
wat te snel van de pers gerold is en baat gehad zou hebben bij
wat meer revisie. Zo laat de taal regelmatig te wensen over en
mocht de bundel wat meer geüniformiseerd zijn. Twee voorbeelden maar: Pervijze, waar de herhaald geciteerde Adolphe
Duclos pastoor was, wordt ook ··Pervyze" en "Pervyse"
gespeld en het voetnotenapparaat kon voor de verwijzing
naar minstens de archivalia beter van een algemene afkortingenlijst voorzien zijn. Ook is het merkwaardig dat de inleiding
vermeldt dat het boek uitgewerkt werd rond vijf thema's,
waar de teksten uiteindelijk, voorafgegaan door een zinvolle
toelichting bij de patroonheilige door K. Papin, gepresenteerd
worden in drie delen die een geheel andere - m.i. minder
gelukkige - indeling volgen. Voetnoot 3 op p. 66 diende nog
aangevuld, de transcripties op p. 45 wat gecorrigeerd enz.
Dit euvel blijkt zeker bij het artikel van 0. Mus. Het betreft
een zeer degelijke tekst, die gelukkig voor deze bundel 'opgevist' en bewerkt kon worden en een belang heeft die de lokale
context overstijgt. Toch hadden de bewerkers zich meer moeite
mogen getroosten om dit artikel aan te passen, de erudiete
autodidact-auteur waardig. De taal laat opnieuw te wensen
over, noten 33 en 38 blijken naar eenzelfde bron te verwijzen
(al dan niet geactualiseerd en met niet-verklaarde afkorting
KI - cfr. hoger), Willem van Ieper was niet de bastaardzoon
van een graaf (p. 26) en een absurditeit als "31 mei 1498 n.s."
(p. 25) kon vermeden zijn. Overigens was een kaart hier ook
bijzonder welkom geweest.
De drie volgende bijdragen behandelen verdwenen kloosters:
De Ierse Dames, waar nieuwe inzichten gepresenteerd worden
(H. Constandt, D. Masure en A. Boudry), de refuge van de
abdij van Mesen (J. Beun) en Ten Bunderen uit Moorslede
(R. Vinckier). Het zijn telkens goed gefundeerde en interessante artikelen over stichtingen die weliswaar een zelfstandige
geschiedenis kenden, maar door hun ligging ook met de SintJacobsparochie verbonden zijn. Ook de toelichting van A.
Preneel bij de oudste bewaarde kerkrekening (1614-1616) is
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goed en nodigt uit tot verdere studie van dit document, waarvan hij alvast de rubriek uutvaerden, sepulturen ende jaerghetyden publiceert.
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Onder de titel "De Sint-Jacobskerk: een vergeten en miskend
monument" gaan kunsthistorici H. Constandt en J. Dewilde
in het tweede deel in op het gebouw en zijn decoratie, resp. de
huidige kunstschatten. De eerste biedt een aantal erg vernieuwende inzichten, die mede gedocumenteerd zijn door nieuw
archeologisch onderzoek, en werkt een beknopte typologie
uit van enkele kapitelen, die baanbrekend kan zijn. De degelijke behandeling van de kunstschatten geeft - zoals dit
gebeurde voor de Sint-Pieterskerk - per voorwerp geen concrete literatuurverwijzingen, maar dit wordt goedgemaakt
door de goede inleiding.
Het derde deel bundelt een aantal artikelen onder de noemer
"Het religieuze leven in een parochie". Dat bevat twee interessante biografieën van religieuze iconen met een band met de
parochie, beiden door K. Blijlevens: de zalige Margareta van
leper en pastoor-kluizenaar Karel Grimminck. Verder
beknopte artikelen van A. Boudry over de kerkwijding van
1934 en van P. Trio over de kerk als thuishaven voor broederschappen in de 16de eeuw. De beperktheid van dit laatste
artikel doet hopen op een omvattender studie. De relatie van
de patroonheilige tot de bedevaartplaats Santiago de Compostella wordt aangeraakt in de studie van M. Messeyne over
Duel os' behandeling van de reis van kanunnik Mamez (16271628), en in een persoonlijke getuigenis van zijn eigen reizen
door L. Goeminne. Dat de opname van dit laatste wat geforceerd aandoet, blijkt al uit het feit dat dit een korte inleiding
behoefde. Het derde deel kan uiteraard niet besluiten zonder
de obligate opgave van pastoors en onderpastoors van de kerk
doorheen de eeuwen, waarvoor A. Boudry, R. Meulebrouck
en R. Vinckier tekenden. De biografieën zijn goed getekend,
al kan over sommige geestelijken nog heel wat meer gezegd
worden. Hoe werd Livinus Bruneel bij voorbeeld monseigneur? En ook lijkt de grote, maar hier geheel onvermelde, rol
van Jules Faes voor het Vlaamse studentenleven (o.m. als
romantische redacteur van "De Vlaamsche Vlagge") me
belangrijker dan het relaas van zijn krijgsgevangenschap in
14-18. Maar allicht verdienen heel wat van die persoonlijkheden een eigen studie.
Het boek besluit met een overzicht van de grafschriften van
de Sint-Jacobskerk door D. Masure, A. Boudry, H. Constandt
en L. Bouten. Het lijkt een mooi overzicht, dat evenwel treffend aantoont hoe kleine tekorten die vermeden konden worden, de bruikbaarheid reduceren. Zo is geen correctie
uitgevoerd op de digitale rangschikking (spaties!), waardoor
we b.v. "Debeuf" ver na "de Weeghsteen" moeten zoeken, en

worden data op verschillende wijzen aangegeven. Ook wordt
eigenlijk nergens expliciet geduid waarop dit overzicht steunt:
allicht een grafschriftenboek uit het Fonds Merghelynck,
zoals gesuggereerd op p. 209 (nr. 41 ?), maar wat doen de verder niet aangehaalde, maar op p. 232-235 afgebeelde handschriften uit het Ieperse Stadsarchief hier dan? En is er niets
mis met de verwijzingen bij de "uitzonderingen of de alternatieve bronnen" op p. 209?
Los van deze opmerkingen blijft het uiteraard een hele prestatie om een kerk en een parochie in één mooi boek te vatten.
De artikelen zijn erg verschillend van inspiratie en uitwerking,
zoals typisch is voor dit soort bundels. Toch zijn ze stuk voor
stuk lezenswaardig en verdienstelijk. Met de publicatie van
dit verzamelwerk hebben de "Scriptores Sancti Jacobi Yprensis" alvast een degelijke aanzet gegeven voor de verdere studie
van deze Ieperse kerk en parochie. [JVA]
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West-Vlaamse militieregisters digitaal raadpleegbaar in de
Fernand Peutemanleeszaal van het Provinciaal Archiefgebouw.
Militieregisters bevatten niet alleen militaire informatie. maar
ook unieke gegevens over de dienstplichtige mannen. Per militiekanton en per rekruut werden tot 1871 de fysieke kentrekken beschreven: de vorm van het gezicht, het voorhoofd, de
neus, de mond, de kin, het haar en de wenkbrauwen, de kleur
van de ogen, de gestalte en eventueel andere lichamelijke bijzonderheden. Daarnaast zijn steeds ook de geboortedatum
en -plaats. de woonplaats, het beroep, de namen en het beroep
van de ouders genoteerd. Van zuiver militaire aard zijn de
verwijzingen naar het motief bij eventuele vrijstelling of uitstel van dienst en naar het korps waarbij de dienstplichtige
uiteindelijk werd ingedeeld. Soms kan men er ook nog informatie aantreffen over het opleidingsniveau of over de graad
van geletterdheid van de rekruten.
De registers zijn zeer interessante bronnen voor genealogen
of geïnteresseerden in familiegeschiedenis. Zij kunnen er
allerlei gedetailleerde fysieke en andere gegevens aantreffen
om hun onderzoek naar voorouders te stofferen. Daarnaast
kunnen de registers ook geraadpleegd worden voor meer algemeen historisch onderzoek naar de fysieke ontwikkeling, de
beroepenstructuur, de alfabetisatiegraad en naar de evolutie
van de levensstandaard.
In het totaal bewaart de Provinciale Archiefdienst 1.372 militieregisters uit de periode 1813-1922, en dit voor het volledige
grondgebied van West-Vlaanderen. De registers worden systematisch gemicrofilmd en gedigitaliseerd. Tegen eind 2008 zullen 771 registers of 189.907 digitale beelden voor de periode
1813-1898 ter beschikking zijn. De beelden kunnen elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur vrij geraadpleegd
worden op een pc die in de Fernand Peutemanleeszaal van
het Provinciaal Archiefgebouw (Gistelse Steenweg 528 te
Sint-Andries) ter beschikking staat. Naast het ontsluiten en
ter beschikking stellen loopt ook een conserveringsproject,
waarbij alle registerbanden die in slechte toestand verkeren,
hersteld worden. [JOHAN VANNIEUWENHUYSE]
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PIETER DONCHE

Voorwoord van de redactie
Beste lezer,

Hierbij hebt u het eerste nummer in handen van de 26ste jaargang.
Het is tevens deel 2 van de Jubileumbundel die we samenstelden naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan van de Kring Westhoek. Dit laatste merkt u ook aan de
kleurrijke wikkel omheen deze aflevering en die u ook al aantrof bij het vorige
nummer.

Maar naast die wikkel, zal u het ook al gemerkt hebben: met deze 26ste jaargang
zijn er enkele wijzigingen ... We lopen even het rijtje af:
i. Tijdens de laatste drie jaren was het in de feiten al zo, maar nu is het ook officieel: we verschijnen voortaan twee maal per jaar. We hebben het dus in de
toekomst over een voorjaarsnummer (bv. 2010/I) en een najaarsnummer (bv.
2010/2).

Omdat het een zich al enkele jaren doorzettende trend is dat de lengte van bijdragen van onze auteurs toeneemt, is het beter om met twee nummers i.p.v. vier
per jaargang te werken. De trend van langere, diepgravender bijdragen ziet men
overigens de laatste decennia ook in vele andere tijdschriften met historische
inslag.

2. De kaft van uw tijdschrift is helemaal vernieuwd. We kozen ervoor om de
kaart van het bisdom Ieper die de wikkel vormde van de Jubileumbundel ook te
behouden in het nieuwe jasje voor ons tijdschrift. Die kaart heeft immers goed
het werkingsgebied van onze Kring aan: de Vlaamse en Franse Westhoek.

3. En last but not least was ook de bladspiegel zelf aan een opfrissing toe.

Voor het tekstblok van de bijdragen stappen we af van het - inmiddels wat
doordeweeks ogende - Times New Roman lettertype en kozen we voor een zeer
fraai ogend en erg goed leesbaar lettertype Minion. Voor wat visueel contrast
zorgt de titelopmaak die in een ander schreefloos lettertype wordt gezet.
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De naam van de auteur en de titel van de bijdrage worden nu op elke bladzijde
van het artikel aangegeven in de bovenmarge resp. op de linker- en rechterbladzijden. In de ondermarge staat nu ook telkens de volledige bibliografische referentie naar de aflevering van het tijdschrift.
Daarnaast stappen we ook af van de plaatsing van de noten in de smalle ruimte
van de linker- of rechtermarge. De erg korte regels waarin de tekst van de noten
in het verleden steeds diende geprangd te worden, maakten de noten erg lastig
om lezen. En vaak steekt er nu precies in de noten, belangrijke onvermoede
bronverwijzingen of verhelderend werkende toelichtingen, het lezen méér dan
waard. We opteerden daarom voor de klassieke voetnootplaatsing onderaan de
bladzijde, zodat deze nu even vlot leesbaar worden als de gewone tekst van het
corpus van de bijdrage.

Toen we op 2 april 2008 aantraden als nieuwe hoofdredacteur, was het ons vast
voornemen om de vaak (al te) lange achterstand qua verschijning van de nummers tot het verleden te laten behoren. De nummers van de voorbije jaargangen
2008 en 2009 zijn inmiddels steeds klokvast halfweg de lente en herfst verschenen. In 2010 zetten we die ingeslagen weg verder ...

We hopen dat u deze veranderingen apprecieert.

Mogen we ook vragen, dat u uw mede-geïnteresseerden in de geschiedenis van
de Vlaamse en Franse Westhoek ons vernieuwde tijdschrift even laat zien?
Met dank hiervoor.
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Robrecht van Bethune en
zijn "hoofdstad" leper
Inleiding

Sinds zijn vrijlating na 3 juli 1305 bestond er tussen Ieper en de Vlaamse graaf
Robrecht van Bethune een sterke band. Ieper leek op dat ogenblik het centrum
van het graafschap Vlaanderen te zijn, althans de favoriserende politiek van
Robrecht van Bethune lijkt dit te willen veronderstellen. Het lijkt erop dat de
Vlaamse graaf de stad waar hij het meest verbleef en er zijn residentie vestigde,
wilde begunstigen en haar situatie laten verbeteren. Ieper had immers zwaar
geleden tijdens de oorlog en Robrecht stond in het krijt bij de Ieperlingen voor
wat ze aangedaan werden in de oorlogsjaren van 1297 tot 1302 en voor de hulp
die ze hem boden, zowel in leningen als in militaire hulp.

Zegel van Robrecht van Bethune, 1314.
(RIJSEL. Archives Départementales du Nord,
Série B 1294, nr 5034 - Foto Filip Hoog he

Lakenindustrie hervormen en reguleren

Robrecht van Bethune liet onder meer de Ieperse lakenindustrie herstructureren
en reglementeren om zo beter de concurrentie aan te gaan met de goedkopere
draperie van het platteland en de kleinere steden. De 15de_eeuwse kroniek van
Pierre d'Oudegherst vermeldt dat Robrecht van Bethune in 1310 verscheidene
ordonnanties liet maken voor de draperie te Ieper. 1 Uiting hiervan was de codi-

1
Il bailla a ceux de Bruges Ie privilege en maniere comment les assurances se doivent faire, par
ses lettres de /an mil trois cents dix, et fit plusieurs belles ordonnances sur Ie ji1ict de la drapperie a
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ficatie van de regels voor het produceren van de lakens. Het manuscript met als
titel Chest li livres de toutes les keures de Ie vile d'Ypre werd rond 1309 of in de
eerste maanden van 1310 geschreven. 2 De keuren zijn een prachtig voorbeeld
van de verregaande arbeidsverdeling en specialisatie in deze grote lakenstad van
Vlaanderen.

Grote infrastructuurwerken

Robrecht van Bethune gaf op 23 juli 1310 de toelating aan Ieper om de Dikkebusvijver te graven, die naast de Zillebeekvijver moest zorgen voor de waterbevoorrading voor het vollen en verven van de lakens. 3 Deze vijver werd bevoorraad
door de beek Kemel (Kemmelbeek) en diende gegraven te worden op grond van
de parochies Vlamertinge, Dikkebus en Voormezele. Verscheidene gronden
moesten hiervoor door de stad onteigend worden. Deze uitbreiding van de stedelijke economische infrastructuur wijst op een directe stimulans van de lakennijverheid door graaf Robrecht. Rond Pasen 1321 waren de Ieperlingen echter
nog niet begonnen met het graven van de Dikkebusvijver.4

Uitbouw van grafelijke residentie en patrimonium

De graaf verbleef graag te Ieper in zijn residentie la Motte Ie conte of het grafelijke
kasteel, waar het latere Zaelhof zou komen.s In 1310 liet hij te Ieper volgens kroniekschrijver d'Oudegherst deze residentie maken van een klein plat huisje dat
er stond. 6 Ook zijn oudste dochter Mahaut had sterke banden met Ieper. Als
apanage (erfdeel) kreeg zij op 4 maart 1312 een domein en kasteel (manage)
gelegen in Veurne en in Elverdinge, met het recht op de hoge en lage justitie,

Ypre, au il fit faire la salie d'une petite platte maison qui estoit illec, et si tenoit volontiers. Cf.
D'OUDEGHERST, Les chroniques et annales de Flandres, 234 r 0 •
2 ESPINAS en PIRENNE, Recueil, Ill, 446.
3 DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique, !, 272-273, nr. 345.
4 Id., VII, 52, nr. 22oi.
VANDENPEEREBOOM, Du mouvement communal à Ypres, 235; VANDENPEEREBOOM,
"Les noces de Mahaut': 329. De Zaal was het leen hof van de kasselrij Ieper, dat later op de plaats
van deze vroegere grafelijke residentie werd gevestigd. Men sprak van de Zaele ende casselrije
van Ypre. Hier kwamen de kasselrijbaljuw en de negen kasselrijschepenen samen om recht te
spreken als om te besturen. Als rechters hadden zij de hoge justitie over de Zaal, d.w.z. de gronden in de kasselrij waar de rechtspraak nog aan de graaf toekwam. Hun bestuurlijke opdracht
bestond in de verdeling en inning van de prinselijke penningen over de plaatsen van het ressort.
In de parochies waar de graaf de heer was, benoemden de kasselrijschepenen de poincters ende
zetters, die belast waren met de verdere omslag over de inwoners van de bede, de kasselrijkosten
en de eigen lokale kosten. Ze waren bevoegd inzake geschillen in eerste instantie i.v.m. de poinctinghe ende zettinghe die zich binnen de kasselrij, dus ook buiten de Zaal, voordeden. Cf.
MADDENS, N. "Kasselrij Ieper (1066-1795)", 375-380.
6 D'OUDEGHERST, Les chroniques et annales de Flandres, 234 r 0 •
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inkomsten, rentes en achterlenen in de parochies Vlamertinge en Nieuwkerke.
Al deze bezittingen waren vroeger in bezit geweest van de heer van Spiere en
deden hoofdvaart bij de schepenen van het Brugse Vrije, maar maakten sinds
kort deel uit van de kasselrij Ieper. Dit wil dus zeggen dat de Ieperse kasselrijschepenen nu recht mochten spreken over al deze bezittingen. 7 In 1322 moest
Lodewijk Ivan Nevers zijn vader Robrecht van Bethune beloven dat hij de schenking van de grond van Elverdinge aan Mahaut goedkeurde. Dit was één van de
voorwaarden opgelegd aan Lodewijk om zich te verzoenen met zijn vader en
zijn broer Robrecht van Kassei en zo vrij te komen uit zijn gevangenschap. 8 In
1311 was de dochter van de graaf van Vlaanderen klaar om een huwelijkspartner
te krijgen. Maar pas eind 1313 verloofde ze zich met Mathias van Lorreinen,
hertog van Bar. Het huwelijk werd waarschijnlijk midden 1314 gevierd in de Halle
op kosten van de stad Ieper. De lakenhalle straalde de pracht en praal uit van de
kwaliteitsvolle lakens die de muren versierden. Het feest duurde vier dagen en
heel wat bekende edellieden waren er aanwezig. 9 De Ieperse schepenen gaven
de bruid een prachtig huwelijksgeschenk, want ze beloofden de graaf 4.000 lb.
par. 10

Leningen

De graaf zat steeds zwaar in de schulden, een familietraditie, want zijn vader had
juist hetzelfde probleem. De Ieperlingen leenden hem geldsommen à no grant
besoing, dus omdat hij ze broodnodig had. 11 Dit blijkt ook uit het feit dat hij
verscheidene keren beroep deed op de beurs van de Ieperlingen, maar op de
duur wensten deze niet alleen maar een belofte van terugbetaling maar ook
waarborgen voor de terugbetaling van de geleende sommen. In maart 1316
erkende Robrecht dat hij verscheidene geldsommen had geleend aan de schepenen van Ieper: 400 lb. de Ie foible monnoye, 620 lb. par. forte monnoye, 52
gouden denieren groot a Ie mace, 2.000 lb. par. forte monnoye en 1.600 lb. par.
Hij engageerde zich om deze sommen op diverse vaste tijdstippen terug te betalen, ten laatste op 24 juni 1320. Als borg gafhij hen al zijn inkomsten uit het Hout
(bos) en het land van Niepen (Fr.: Nieppe). 12

7 BRUSSEL. A.R.A., Oorkonden van Vlaanderen, doos 35 of microfilmnr. 1437/9, nr. 776; VANDENPEEREBOOM, "Les noces de Mahaut", 331.
8 DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique, I, 283-284, nr. 353; VANDENPEEREBOOM, "Les noces de Mahaut': 331.
9 VANDENPEEREBOOM, "Les noces de Mahaut': 332-339.
10
Id" 343-345.
11
DIEGERICK, "Les prêts des échevins d'Ypres", 349.
12 DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique, I, 283-284, nr. 353
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Het Hout en het land van Niepen als borg

De oude benaming van deze vassalerie was Niepkerke, gelegen tussen Belle en
Armentiers, deels in de kasselrij Waasten, deels in de kasselrij Belle, ook wel
Belle-Ambacht genoemd. 13 Niepen bevatte ook nog de heerlijkheid Oosthove
en andere lenen. De heerlijkheid Niepkerke was aanvankelijk rechtstreeks afhankelijk van het Leenhof van Vlaanderen, maar werd naderhand onder dat van
Belle gesteld. 14 Het bos van Niepen en het dorp zelf hadden dus steeds een nauwe
band met de Dampierres. Van zijn moeder, gravin Margareta, kreeg Jan I van
Dampierre een renteleen van 2.000 lb. als huwelijksgeschenk, waarvan 500 lb.
dienden genomen te worden op het bos van Niepen. Jan I van Dampierre was
in 1252 heer van Dampierre en van Saint-Dizier geworden. '5 Zijn zoon Jan II van
Dampierre werd in 1259 heer van Belle. Beatrijs van Brabant, weduwe van Willem van Dampierre (zoon van Willem van Dampierre en Margareta van Constantinopel, gravin van Vlaanderen) had sedert de dood van haar man Niepen
in bezit. De graaf moest de voornoemde 500 lb. uit eigen zak toeleggen tot
Beatrijs overleed. In 1300 besliste koning Filips de Schone dat Jan II de 500 lb.
moest ontvangen zoals zijn grootmoeder bepaald had, namelijk op het Hout van
Niepen. Jan II verscheen in de oorkonden als heer van Saint-Dizier en Belle.
Gwijde van Dampierre kocht in 1287 Belle voor zijn jongste zoon Gwijde van
Namen.' 6 Zo kwam het bos en het land van Niepen als onderdeel van BelleAmbacht in handen van de graaf. Dat de Ieperse schepenen nu in 1316 de inkomsten van dit gebied als borg kregen voor de geleende sommen aan de graaf, is
dus niet verwonderlijk, daar het gebied ook dichtbij de kasselrij Ieper lag. De
band van Belle met Ieper komt bovendien ook tot uiting door het feit dat de
schepenen van Belle ten hoofde gingen bij de Ieperse schepenbank, die dus als
hogere adviesraad optrad. 17

Het huidige Frans- Vlaamse lakenstadje Belle ligt ten ZO van Ieper en ten zuiden van Kassei.
Belle-Ambacht was in vergelijking met de andere Vlaamse kasselrijen niet zo bijzonder groot.
Ook het aantal parochies was veel kleiner dan bv. in het naburige Kassei-Ambacht. De kasselrij
behoorde tot het derde Lid van Vlaanderen, het West-Quartier, dat Ieper als hoofdstad had. Ze
bevatte Belle, met daarbij nog elf dorpen: Sint- janskapel, Berten, Meteren, Merris, Kaaster, Eke,
Westouter, Dranouter, Niepkerke, Steenwerk en Nieuwkerke. Het kasselrijgedeelte dat onder het
gezag van de graaf stond bevatte Belle-Ambacht, Meteren en Merris. Daarnaast had je een tweede
serie dorpen, de vassalerieën, die niet meer volledig onder het heerlijk recht van de graaf vielen.
Dit waren de dorpjes Kaaster, Eke, Dranouter, Westouter, Nieuwkerke, Niepkerke en Steenwerk.
Ten derde had men nog particuliere heerlijkheden. Cf. DECLERCK, De heren van Belle, 8-17.
14 DECLERCK, De heren van Belle, 14.
15 Id., 51-52.
16 Id., 53-55.
17 TRIO, "Bestuursinstellingen van de stad Ieper (12<le eeuw- 1500 )': 351.
13
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De grafelijke juwelen als borg

Bovendien gafRobrecht van Bethune ook zijn gouden en zilveren juwelen en de
sierstukken van zijn kapel aan de schepenen van Ieper als pand voor de geleende
geldsommen. Op 26 april 1318 gaven de schepenen de grafelijke juwelen en sieraden terug als gevolg van de overeenkomst die in maart van het vorige jaar was
beklonken. 18 De Ieperlingen hebben dus nog een jaar gewacht vooraleer zij de
juwelen teruggaven. Op 17september1319 leende de graaf nogmaals i.580 lb. par.
aan de schepenen en gaf zijn juwelen en sierstukken van de kapel opnieuw als
onderpand. '9 De lijst met de inhoud van dit onderpand werd uitgegeven door 1.
Diegerick en toont de welstand aan van de graaf, althans in luxegoederen. 20 Op
7 december van dat jaar schonken de schepenen van Ieper nog eens i.420 lb. par.
zodat de geleende som voor dat jaar al opliep tot 3.000 lb. Ze gaven ook de
schuldvorderingsbrief van de geleende i.580 lb. en de juwelen en ornamenten
terug. 21 Het is mogelijk dat deze schenking er kwam door het feit dat Robrecht
ervoor gezorgd had dat er een akkoord kwam tussen de abdij van Mesen en Ieper
over de incorporatie van gronden van de abdij voor het nieuwe kanaal dat Zylinc
werd genoemd. Deze gronden waren gelegen in Noordschote, Zuidschote en
Boezinge, waar de abdij dus heel wat eigendommen had. 22 Bovendien had de
graaf de Ieperse schepenen een tolrecht gegeven op de brug van Steenstrate, om
hen te vergoeden voor het geld dat ze voor zouden schieten om de brug her op
te bouwen. 2 3 Op 20 maart 1322 maakte de stad Ieper een staat van alle schuldvorderingen op, niet toevallig in het jaar dat Robrecht zou overlijden. Daarin
staat dat Robrecht van Bethune nog voor i.ooo lb. par. en voor i.200 lb. par.
schulden had, waar hij voor de derde keer zijn juwelen als onderpand voor had
gegeven. Er staan ook andere leden van de grafelijke familie in: Jan van Namen
was nog 300 lb. schuldig en Gwijde, graaf van Zeeland (zoon van Gwijde van
Dampierre) moest de Ieperlingen ook nog i.100 lb. 24 Zes jaar later blijkt uit een
inventaris dat de schat met juwelen van Rob recht van Bethune nog steeds in twee
kasten in het belfort van Ieper lag opgeborgen. 2 s

18 DIEGERICK, "Les prêts des échevins d'Ypres", 348; DIEGERICK, Inventaire analytique et
chronologique, l, 259, nr. 327.
19 DIEGERICK, "Les prêts des échevins d'Ypres", 348-349; DIEGERICK, lnventaire analytique
et chronologique, I, 263, nr. 332.
20 DIEGERICK, "Les prêts des échevins d'Ypres'', 348-352.
21 Id., 348-349; DIEGERICK, lnventaire analytique et chronologique, !, 263, nr. 332.
22 DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique, I, 264, nr. 333.
23 Id., 266, nr. 336.
24 DIEGERICK, "Les prêts des échevins d'Ypres'', 353.
25 DIEGERICK, "Les prêts des échevins d'Ypres", 353-357; DIEGERICK, lnventaire analytique
et chronologique, II, 43-44, nr. 419.
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Foto 1
Belangstellenden en leden van de Jef Lesage-kring
inspecteerden de inhoud van de gevonden kist. Links:
Octaaf Mus, dan Daniël Merlevede (vz.) en uiterst
rechts Luc Devliegher die de opgravingen leidde.
(Foto privéarchief Kristof Papin)
Foto 2
Op 18 maart 1973 onthulde de Jef Lesage-kring in het
koor van de Sint-Maartenskathedraal een nieuwe
grafsteen op het graf van graaf Rob recht 111 van
Bethune. (Foto Paul Hermans)
Foto 3
Het graf van Robrecht van Bethune werd op 12-13
februari 1973 geopend naar aanleiding van de onthulling van een nieuwe grafsteen door de Jef Lesage-kring
uit leper. Het graf bevatte een aantal beenderen en een
loden plaatje met inschrift "GraafRobrecht van Bethune".

3.

De beenderen werden in een zinken kistje gelegd dat
terug in de houten bak in het graf werd geplaatst.
Cf. DEVLIEGHER, "Het graf van Robrecht'; 65.
(Foto privéarchief Kristof Papin)
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Robrecht van Bethune en zijn "hoofdstad" leper

Robrecht van Bethune begraven te leper

GraafRobrecht van Bethune overleed op 75-jarige leeftijd te Ieper op 17 september 1322. Het graafschap Vlaanderen ging over op zijn kleinzoon Lodewijk II van
Nevers. Robrecht had uitdrukkelijk bepaald dat hij niet in Flines zou begraven
worden bij zijn vader maar wel in Vlaamse aarde, daar immers door zijn toegeving aan de Franse koning door het Transport van Vlaanderen de kasselrijen
Rijsel, Bethune en Dowaai in 1305 verloren waren gegaan. Zijn lichaam mocht
enkel naar de abdij van Flines (nabij Dowaai) worden overgebracht als deze
gebieden weer bij het graafschap hoorden. In deze abdij waren nochtans zijn
eerste vrouw en zijn vader begraven. Hij werd op zijn verzoek begraven in de
Sint-Maartenskerk van Ieper. 26 Dit is het ultieme bewijs van de genegenheid die
de graaf had voor de stad Ieper! Zijn graf bevindt zich overigens nog steeds in
het koor van de huidige Sint-Maartenskathedraal te Ieper, wat erop wijst dat de
Ieperse Sint-Maartenskerk een sociaal belangrijke begraafplaats was. 27 Het oorspronkelijke grafzerk werd echter tijdens de calvinistische republiek verwoest
en nadien in een nieuwe barokstijl hersteld. 28

Afkortingen

lb. = libra, ponden
par. = parisis
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Een lijst van gestorven leden van de Ieperse
O.L.V.-broederschap van Parijse scholieren
uit 1438-39, uitgave en situering
Contextualisering

Omtrent deze merkwaardige Ieperse broederschap, net geen unicum in het
universitaire landschap en in het corporatiewezen van de late middeleeuwen,
hebben we al verschillende artikels geschreven.' Toch blijft nog het een en ander
hierover te zeggen. Het relatief omvangrijke materiaal dat met betrekking tot
deze instelling is overgeleverd en dat nog voor de Eerste Wereldoorlog buiten
de stad werd bewaard - aan welk feit het ook zijn redding te danken heeft - laat
ons immers toe bepaalde facetten van het 'bronnenarme' Ieper te doorgronden.
Onderzoek naar Ieper draagt vanwege het toenmalige belang van deze stad in
ruime mate bij tot onze kennis van laatmiddeleeuws Vlaanderen. Ook nog in
de vijftiende eeuw bekleedde de stad in het graafschap Vlaanderen een voorname plaats, terwijl bepaalde residu's van een roemrijk verleden ook nog in
latere eeuwen het stadsbeeld bleven kleuren. De oprichting, wellicht al in de
dertiende eeuw, van een broederschap die zich in het begin associeerde met de
universiteit van Parijs, was één van die bijzondere elementen die de stad kenmerkte, ook in de daaropvolgende eeuwen toen de stad al op haar economische
retour was. Wel zou de link met de universiteit gaandeweg uit het broederschapsbeeld verdwijnen.
Naast de diverse oorkonden, statuten, verslagen van bijeenkomsten, een renteboeken een obituarium is er door een gelukkig toeval ook een afschrift van een
rekening van één rekenjaar bewaard gebleven. Het betreft de rekening die liep
van 27 april 1438 tot 19 april 1439· Het afschrift, dat niet letterlijk en ook niet
volledig is, wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, meer bepaald
in het Fonds Merghelynck, na de ramp van i914 één van de weinige toevluchtsoorden voor de historicus die wenst door te dringen tot dat 'rijke' Ieperse verleden. Nog altijd zijn we van oordeel dat het Merghelynckfonds miskend wordt
door historici, al dan niet ten gevolge van de wat bizarre ontsluiting en de haast

P. TRIO, 'De grote sterfte van 1438-9 in Ieper. Nieuwe inzichten op basis van een rekening
van de O.L.V.-broederschap van Parijse scholieren', in: Handelingen van het Genootschap voor
geschiedenis te Brugge, 134 (2006) 226-245, met verwijzing naar enkele oudere publicaties. Ook
daar enige gegevens aangaande de herkomst van de rekening.
1
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volledige monopolisering ervan door genealogen. 2 Heel wat feiten en gebeurtenissen van de laatmiddeleeuwse Ieperse geschiedenis laten zich reconstrueren
door de geduldige onderzoeker met oog voor gefragmenteerde en vervormde
bronnenoverlevering. Inderdaad, afgezien van de originele stukken die Merghelynck her en der op de kop wist te tikken, bevat het fonds vooral notities en
afschriften van archieven. Deze die teruggaan op de originelen uit het Ieperse
Stadsarchief - het overgrote deel trouwens van de documentatie in het Fonds
- hebben door de teloorgang van dit geschreven erfgoed een uniek karakter
gekregen. Ook de hier genoemde rekening maakte oorspronkelijk deel uit van
het Stadsarchief, maar werd in 1883, samen met heel wat andere archivalia, voor
vernietiging naar de brandstapel verwezen. De genealoog, hulparchivaris en
bibliothecaris Jules Cordonnier wist echter dit en enkele andere documenten
aan het vuur te onttrekken en speelde dit document ter inzage door aan Merghelynck, die er door zijn archiefmedewerker Emiel De Sagher, die hem als stadsarchivaris van Ieper zou opvolgen, een gedeeltelijk afschrift van liet maken. 3 De
naam De Sagher is in elk geval een garantie dat de overgeleverde gegevens
betrouwbaar zijn. De tekst van de rekening vindt men in dat Fonds Merghelynck
onder het nummer 88 terug (pagina's 85 tot 107 ). Dit nummer is exclusief gewijd
aan informatie over de twee grote klerikale broederschappen, namelijk de hier
bestudeerde van O.L.V. en die van Sint-Niklaas.
Het is niet de bedoeling om de volledige rekening uit te geven, wel om een lijst
van overleden broederschapsleden weer te geven die via deze rekening kan gegenereerd worden. Grosso modo bestaat de broederschapsrekening uit twee grote
rubrieken. Rubriek i bevat een lijst van namen, meestal gevolgd door een bedrag
dat aan doodschuld werd betaald. Een doodschuld of doodgeld stond voor een
betaling die bij het overlijden aan de broederschap moest betaald worden door
de erfgenamen. Om die reden, wellicht, gebeurt het soms dat niet het broederschapslid zelf opgenomen werd, maar iemand (bv. echtgenoot of echtgenote of
ander erfgenaam) die de schuld vereffende. Ook bij een uittrede uit de broederschap diende dit doodgeld betaald te worden. Slechts één dergelijk voorbeeld
duikt in de rekening op, namelijk dat van Frans Voolmare, toen die monnik werd
in de Sint-Pietersabdij van Lo. Bij nogal wat namen staat geen betaling vermeld.
Nogal wat minder gegoeden werden immers vrijgesteld van deze geldelijke verplichting. De volgorde van de namen in Rubriek i loopt wellicht gelijk met het
tijdstip van betaling. Rubriek 2 geeft een lijst van min of meer dezelfde namen,
ditmaal met het bedrag dat werd uitgekeerd voor de memoriedienst. In essentie
ging het om een requiemmis, maar in nogal wat gevallen werden ook bijko-

2
Zie P. TRIO, 'Het Merghelynckfonds in de Koninklijke bibliotheek: een verademing voor
de historicus', in A. MORISSE (red.), Arthur lvfcrghelynck. Passies van een edelman, Veurne, 2008,
89-103 en kaderstukken.
3 Over de belangrijke rol van De Sagher als medewerker aan het Fonds Merghelynck, zie
Ibidem, 93.
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mende liturgische vieringen zoals bv. een De profundis gehouden. Hoe hoger het
bedrag, hoe uitgebreider en plechtiger (bv. gezongen) de memoriediensten
waren. Er lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de hoogte van het doodgeld en de uitkeringen voor de memorieviering( en) die de broederschap telkens
op zich nam. Wel is het zo dat wie geen doodschuld kon of moest betalen, minimaal recht had op een (sobere) requiemmis. Dat er in Rubriek i en 2 geen volledige overeenkomst is wat betreft de vermelde personen hoeft ons niet te
verwonderen. Het feit dat bij de doodschulden soms ook de betaler en niet steeds
het overleden broederschapslid werd opgetekend, biedt hiervoor maar één verklaring. In de doodschuldenlijst staat nagenoeg zeker ook een deel namen van
personen voor wie of door wie betaald werd, terwijl het overlijden in kwestie het
jaar ervoor of zelfs nog eerder had plaatsgevonden. Het innen van doodschulden
bezorgde de broederschappen, en bijgevolg ook de O.L.V.-broederschap, vaak
heel wat kopbrekens. 4 Erfgenamen waren niet steeds geneigd het engagement
van hun overleden verwant te respecteren. In die zin zijn de namen in Rubriek
2 veel duidelijker. Van die personen weten we: a) dat ze in dat jaar overleden zijn
en b) dat ze ook effectief leden van de broederschap waren, omdat precies voor
hen die memoriedienst(en) werden gehouden. Daarom vormen de namen uit
Rubriek 2 het uitgangspunt van onze uitgave. Elders hebben we ook uiteengezet
dat nagenoeg alle genoemde personen meerderjarige Ieperse poorters waren,
weliswaar uit diverse sociale klassen. Personen met de hoogste doodschuld
mogen gerust tot de Ieperse toplaag gerekend worden.
Een belangrijke vraag die hier zeker moet gesteld worden, is deze naar de volledigheid. Met andere woorden: heeft De Sagher alle namen uit beide rubrieken
van de rekening overgenomen? We zijn er vrij zeker van dat dit inderdaad het
geval was. Naast de al eerder opgesomde redenen kunnen we nog aanhalen dat
enkele niet bij naam genoemde personen die aldus geen enkele genealogische
waarde hadden, toch werden opgenomen in de lijsten (zie opgave op het einde
van onze uitgave). Door deze volledigheid wijkt het afschrift dus af van het veel
door Merghelynck en zijn medewerkers toegepaste procédé, waarbij enkel geselecteerde namen overgenomen werden. Niet alle personen bleken voor Merghelynck even interessant te zijn. Hij richtte zijn focus immers vooral op
belangrijke families. Om die genealogieën te reconstrueren, had hij dan ook
alleen aandacht voor de meer gefortuneerde en vooraanstaande burgers van de
Ieperse samenleving. 5 Een andere verklaring lijkt ons dat het hier geëtaleerde
document in privé handen berustte, zodat Merghelynck voor een eventuele verdere aanvulling van zijn documentatie met bijkomende namen - wat hij door-

4 Zie P. TRIO, De O.L. V.-broederschap van de scholieren van Parijs te Ieper gedurende de late
middeleeuwen (ca. 1330 - 1600), Onuitgegeven licentieverhandeling, KULeuven, 1981, dl.!, 168175.
s Zie TRIO, 'Het Merghelynckfonds', p. 93.
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heen de jaren frequent deed - niet meer over dat archiefstuk kon beschikken,
wat wel het geval was met documenten die in publieke archiefdepots waren
opgeborgen.

Korte toelichting bij de uitgave

De namen van de personen voor wie memoriediensten gehouden werden en die
terug te vinden zijn in Rubriek 2, vormen de basis van deze tabel (Kolom I). Deze
namen werden als volgt overgenomen: "Familienaam, Voornaam [eventueel
verwijzing naar titel of rang door afkorting]; bijkomende informatie''. De bijkomende informatie bestaat gewoonlijk uit de aanduiding van een relatie tot een
bij naam gekende persoon (bv. "Baseleir, Paul; echtgenote van-"). Voor de rangof titelaanduiding werd gebruikgemaakt van de volgende afkortingen:
[M] =Meester (magister), wat verwijst naar een vorming aan de universiteit binnen de
artesfaculteit 6 ;
[DJ =(Mijn) Vrouwe (domina), ter aanduiding dat de betrokkene een vooraanstaand
iemand, eventueel iemand van de adel, was;
[H] =Heer (dominus), zowel gebruikt bij priesters als bij vooraanstaande heren, eventueel leden van de adel (mijn heer); en
[P] = Priester (presbyter).

De rekening was oorspronkelijk in het Latijn, en wellicht werden ook de daarin
opgenomen namen gelatiniseerd. De Sagher, duidelijk in opdracht van Merghelynck, zette deze namen om naar het Frans. Om een nog verdere 'vervorming'
van de namen te voorkomen, werden de Franse varianten hier behouden.
In de bron staan de namen vermeld in de volgorde waarin betaald werd voor
bepaalde memoriediensten, welke volgorde wellicht grotendeels overeenkomt
met de datum van het overlijden. Deze chronologische fasering wordt bevestigd
door de weergave van enkele opeenvolgende feestdagen die door de broederschap werden gevierd en waarvoor de broederschap de kosten op zich nam. Het
kalenderkarakter van het document zorgt ervoor dat de memorievieringen nog
preciezer chronologisch kunnen gesitueerd door hun plaats voor, na of tussen
twee hoogdagen gedurende het kerkelijke jaar (zie onderstaande Tabel), al moet
gezegd dat ook hier een zekere marge moet genomen worden. Een aantal betalingen zal immers niet altijd even stipt gebeurd en genoteerd geweest zijn.

6 P. TRIO, 'A Medieval Students Confraternity at Ypres: The Notre Dame Confraternity of
Paris Students: in: History of Universities, s (1985) 24.
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TABEL MET KALENDER ZOALS DEZE TERUG TE VINDEN IS IN RUBRIEK 2, MET
AANDUIDING VAN WELKE NUMMERS (ZIE KOLOM

Il)

OP WELKE MOMENT VAN

HET JAAR VERMELD WORDEN7

1438 april 27
1-97

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opneming (15 augustus)
98-114

Octaaf van Onze-Lieve-Vrouw (22 augustus)
115-166

Geboorte van Onze-Lieve-Vrouw (8 september)
167-187

Octaaf van de geboorte van Onze-Lieve-Vrouw (15 september)
188-304

Feest van de Heilige Katharina (25 november)
305-311

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (26 november) 8
312-327

Onze-Lieve-Vrouw-Lichtmis (2 februari)
328-340

Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap (25 maart)
341-352
1439 19 april

In Rubriek 2 wordt bij heel wat namen ook nog een betaling 'aux obsèques' aangehaald, wat wijst op een plechtiger karakter van de requiemmis en op eventuele
aanvullende memorievieringen. Deze gegevens werden niet overgenomen in de
tabel omdat de hoogte van het uitgekeerde bedrag meestal al een duidelijke
indicatie daarvan is.
Om de bruikbaarheid van de bron te vergroten, werden de namen in alfabetische
volgorde geplaatst. Opdat echter steeds de positie van een naam in de originele
bron teruggevonden zou kunnen worden, werden de namen eerst genummerd
(cijfer in Kolom II). Wanneer een betaling van memoriediensten betrekking
heeft op meer dan één persoon - een verklaring kan zijn dat het om verwanten

7 Aangaande de door de broederschap gevierde feestdagen, zie ook TRIO, 'A Medieval Students Confraternity', 29.
8 In 1371 verschoof de dag waarop deze feestdag in ere werd gehouden in de Nederlanden van
21 naar 26 november, zie E.I. STRUBBE en L. VOET, De chronologie van de middeleeuwen en de
moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen-Amsterdam, 1960, 517.
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ging-, dan kregen deze personen hetzelfde volgnummer, gevolgd door de aanduiding a, b, c, ... Bij het in alfabetische volgorde plaatsen van de namen, werden
'kleine woordjes' als 'De', 'Van de', "s' ... niet als volwaardige elementen van de
naam beschouwd; zij bevinden zich dan ook achteraan (bv. "Walle, Beatrice Van
de'', en niet "Van de Walle, Beatrice"). Achteraan de lijst bevinden zich de personen die enkel met hun voornaam aangeduid werden, of enkel omschreven
werden (bv. "Een weduwe uit het weduwengodshuis").
De lijst van namen uit Rubriek 1 werd dan verder aangevuld met informatie uit
Rubriek 1, betreffende de inning van de doodschulden onder de broederschapsleden. Deze inning gebeurde, zoals gezegd werd, veel minder overeenkomstig
de datum van het overlijden; dat is ook de reden waarom het overbodig geacht
werd om voor de namen uit Rubriek 1 de exacte positie in de bron te expliciteren (zoals wel gebeurde voor de namen in Rubriek 2, door het volgnummer in
Kolom II). Daar waar Rubriek 1 bijkomende of afwijkende informatie bood,
werd deze gecursiveerd toegevoegd aan Kolom I. Het kan hierbij bv. gaan om
een bijkomende titelaanduiding, een alternatieve schrijfwijze, ... In sommige
gevallen bevat Rubriek 1 een naam die lichtjes afwijkt van de naam in Rubriek
2, bv. door een andere voornaam, of door de aanduiding dat het gaat om de
echtgenote van een bepaalde persoon, in plaats van de persoon zelf. Wanneer
er zulke lichte discrepantie is tussen de begunstigde van de memoriedienst, en
de betaler van de doodschuld, werd tussen beide namen een streepjeslijn(----) geplaatst. In de meeste gevallen is het verschil te wijten aan het feit dat niet
de overledene, maar wel de overlevende verwant die de betaling verrichtte,
wordt genoemd.
Hoewel de namen uit de twee rubrieken grotendeels overlappen, zijn er occasioneel toch namen die in slechts één rubriek voorkomen. Wanneer een naam
enkel in Rubriek 1 voorkomt, dan bevindt zich in Kolom I enkel een gecursiveerde naam; wanneer een naam enkel in Rubriek 2 voorkomt, dan staat er geen
cijfer in Kolom IV (waarover later meer). Omdat in bepaalde gevallen de aanwezigheid van een naam in Rubriek 1 niet duidelijk gemaakt werd door een
cursieve toevoeging in Kolom l, of door de aanwezigheid van een bedrag in
Kolom IV, werd een streepje ( -) geplaatst in Kolom IV wanneer een persoon wel
opgenomen werd in Rubriek 1, maar er geen bedrag voor de doodschuld vermeld
werd.
De kolommen III en IV bevatten geldbedragen: in Kolom III wordt vermeld
hoeveel door de broederschap uitgegeven werd voor het doen van de
memoriedienst(en) (informatie uit Rubriek 2), in Kolom IV hoeveel door de
broederschap geïnd werd voor doodschuld (informatie uit Rubriek 1). In de
bron staan deze bedragen vermeld in ponden, schellingen - en uitzonderlijk
ook denieren - parisis; voor het gebruiksgemak werden alle bedragen hier
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omgezet naar schellingen parisis. Wanneer een bepaald bedrag meerdere personen gold - al dan niet familieleden-, dan werd het totaalbedrag gedeeld door
het aantal personen. Omdat sommige namen tweemaal voorkomen in Rubriek
2, en slechts eenmaal in Rubriek 1, is het soms onmogelijk om te bepalen bij
welke vermelding van de naam het bedrag van de doodschuld geplaatst moet
worden. In zulke gevallen werd het bedrag op twee plaatsen in Kolom IV
geplaatst, met een asterisk(*) om aan te geven dat het bedrag meermaals vermeld wordt. Toegevoegde commentaar van onzentwege werd tussen ronde
haakjes geplaatst.

Nut van de uitgave

Een voor de hand liggend nut is dat hier in een klap enkele honderden namen
uit pakweg het midden van de vijftiende eeuw worden aangeboden, waarbij voor
de meeste genoemde personen de overlijdensdatum vrij precies gekend is. Dat
heeft onder meer geleid tot een duidelijke vaststelling van een zeer massale sterfte
te leper in de pestjaren 1438-39. 9 De rekening laat ook toe een precieze verhouding tussen mannen en vrouwen vast te stellen die dat jaar kwamen te overlijden.
Al is het moeilijk om te raden of een pestepidemie de ene of de andere sekse
harder trof, toch reflecteren deze cijfers vrij goed de werkelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de broederschap in deze periode. Nog belangrijker is het gegeven dat deze personen via de betaling van een bepaalde
doodschuld een welstandsstempel achterlaten. Armen, leden uit de middenklasse en rijken zijn op die manier goed uit elkaar te halen. Ook voor de naamkunde is dit interessant materiaal, temeer omdat de gedateerde namen meestal
twee, sommige zelfs drie keer voorkomen, waarbij men ziet dat zowel kleine als
grote spellingsvarianten schering en inslag waren. Deze uitgave van deze lijst
kan verder nog aan waarde winnen, wanneer de hier opgelijste personen ook in
andere verbanden geïdentificeerd kunnen worden. We denken hier bv. aan hun
opname in de stadsrekeningen onder de rubriek van de issuwen, of aan de belastinglijst van 1432 met betrekking tot de inwoners van de wijk van de Gemene
Neringen. 10

9 Zie TRIO, 'De grote sterfte'. Wel is het duidelijk dat door een verdere analyse van het namenbestand naar aanleiding van deze uitgave, een aantal minieme wijzingen kunnen aangebracht
worden in de daar voorgestelde aantallen, die het resultaat waren van een eenvoudige telling.
10
Zie KBB, Fonds Merghelynck, nr. 107-
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Uitgave
1

Abeleis, Jeanne

II

III

IV

2

45

24

234

36

12

Abeleis, Jean
Ackere, Roland Van den

Ackre, Roland Van den
Ackre, Cathérine Vanden

320

46

Aernouds, Marie

144

40

252

40

48

45

225

38

8

43

114

36

4

3
213a

37
28

-

36

26

Baeseleir, Paul

35
321

Baex, Maesine

78b

44

6

Aernoud, Marie
Aldendach, Jacquemine
Anolf, Chrétien

4

Onolf, Chrétien
Ap, Jacob
Assele, Jean Van

240

Hassele, Jean Van
Bachterlatte, vrouw -

26

Backers, Marie

Backers, Marie 's
Baeillieukin, Jean
Baers, Denis

Baerd, Denis
Baers, Marie

41
156

Baex, Ihomasine
Baieu, Masine

170a

38

6

45

Bake, Pierre

244

39

Ballinc, Nicolas

314

43

61

42

335

77

Baseleir, Paul; echtgenote van -

331

41

Baselier, Paul

302

47

36
120

29od

451/2

73

97

55

48

Baillioukin, Jean

Barberigghe, Ceute De

6
16

Brabandigghe, Ceute De
Bareys, Alleine

Bareis, Al/ene

Bats, Marie

Baetts, Marie
Bats, Pierre De

Bats, Pierre
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Bedaert, Pierre

77

42

48

Bodaert, Pierre
Behoukin, Jean

98

Beiselare, Chrétien Van
Oleislare (sic), Chrétien De
Beiselare, Paul Van
-- - - - - - - --- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -

265

40

72

226b

49

10

126a

36

-

52

86

240

58

88

200

297a

48

84*

3ooa

45

84*

297b

48

-

3oob

45

-

136a

40

16

210

32

Beiselare, Paul Van; weduwe van Belles, Henri; dochter van Bere, François

Beere, François De
Beren, s- [DJ
Beren, 's [DJ
Bernaert, Guillaume

Bernaert, Willermus
Bernaert, Guillaume

Bernaert, Willermus
Bernaert, Guillaume; echtgenote van -

Berthaver, Guillaume; echtgenote van Bernaert, Guillaume; echtgenote van -

Berthaver, Guillaume; echtgenote van Berteloots, Cathérine

Bertelloets, Cathérine
Bestedigghe, Cathérine De
Beuterporte, Jacques Van der

1

47

69

40

40

Bil, Jean De

167

40

24*
36*

Bil, Jean De

171

36

24*
36*

Bil, Jean De

313

36

24*
36*

Blanckaert, Gilles; echtgenote van -

262

52

7

41

86

66

41

216

136b

40

78

Boomgaerde, Marie Van den

342

65

90

Borne, Henri Van der

270

38

36

Biervliet, Liévin Van
- -- - - --- - --- - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - -

Biervliet, Liévin Van; echtgenote van -

Blarentin, Lambert

Blarentyns, Lambert
Boerleiken, Jean

Bourlike, Jean De
Boom, Godefroid De
- -- - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

Boom, Goetefroid De; echtgenote van -
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Bossaerd, Jean

i56

34

60

162

36

60

245

42

72

45

52

240

337
121

38
42

Breul, Victor De

220

34

-

Breul, Victor De; echtgenote van -

224

37

98

----- -------- --- --- ----------- - -- - -

Bossaerd, Jean; zoon van Bossaerts, Bertrand

Bossaerd, Bertrand
Bouderi, Antoine
Bourlike, Jean; echtgenote van Bouvekerke, Pierre Van; echtgenote van Brabandigghe, Marie De

-

156

Brabandighe, Marie

Breul, Victor; echtgenote van Breusele, Jean Van

280

48

36

87

190

432

240

42

240

Broukere, Jean De; echtgenote van -

118

60

120

Broukers, Marie

119

38

Broukers, Marie s-

38a

37 1/2

198

69

-

307

87

-

272

41

12

Brievere, Pierre De
Brouckere, Jacques De

120

Brouke, Zoetkin Van den

Brouke, Soetkin Van den

Brouckers, Marie
Broukers, Marie s- [DJ
Broukers, Pauline s-

120
72
30

Broukers, Pierre s-; echtgenote van -

Broukers, Pierre; echtgenote van Broukre, Anselme De

Broukere, Anselme De
Bruuman, Jean

Bruman, Jean
Bugghes, Christine

64

36

Burgraven, Marie s-

31b

42

10

111a

36

240

330

45

144

Burgraven, Marie

s

Busche, Jean Van den; echtgenote van -

Bussche, Jean Van den; echtgenote van Cappel, Perone

Cajols [DJ
Cassele, André Van

189

45

48*

Cassele, André Van

19ia

34 1/2

48*

Catheem, Marie Van

99b

40

17

Clomps, Jean Van s-

209

49

144

-- - -- - -- - -- - -- - - -- - --- - -- - - - - - - - - - Clomps, Jean; echtgenote van -
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Coc, Mathieu De

135

35

60*

Coc, Mathieu De

250

38

60*

Cockereels, Marie

145

37

36

294

34

96

3ia

42

46

159a

26 3/4

8

233

38

228

37

34

- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Cockeree/s, Adelise
Coeghem, Marie Van

Colegheem, Marie Van
Coene, Jeanne

Coenens, Jeanne
Coenraet, Jean
Colins, Pierre; echtgenote van Collers, Marie
Conè, Claire Van

32
96

Coninc, Georges
Coninc, Georges [HJ

19

108

5

69

8

303

42

144

Coninc, Georges [H][M]
Coninc, Georges De [MJ

Coninc, Georges De [M}[H}
Conincx, Geneviève

347

75

Copman, Renaud; dochter van -

301

48

Cortbeen, Boudin
Curtbeen, N.

176

34

-

Cous, Madeleene

237

46

33

Croeselins, Michel; weduwe van -

72a

40

96

Crone, Chrétienne Vander

255

43

72

Crone, Marie Van der [DJ

44a

60

240

Dagoen, Allene

276

46

Debets, Victor

155

36

Deikin, Marie

192

37

Deins, Marie

183

33

-

104

Cons, Madeleine

Crone, Christine Van der

De Bets, Torin

Denis, Marguerite

66

Dents, Cathérine

127

38

60

261e

21 1/5

240

Dixmude, Florence Van [DJ

159C

26 3/4

Dixmude, Grégoire Van

116a

33

Dixmude, Marie Van [DJ

107

37

240*

Dixmude, Marie Van [DJ

287

38

240*

Degus (sic), Cathérine
Diederijc, Lambert

Diederyc, Lamsin; echtgenote van -
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Dorne, Jean Van den
- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - -

149b

461/2

24

268

33

36

71

41

136

47b

37

36

229

39

60

283

104

20*

Falcx, Marie s-

103

58

Falx, Marguerite s-

339
81

33
40

48

29oc

451/2

48

219

29

12

194

36

-

14

41

Dorne, Jacques Van den
Doway, Jean Van
Drelinx, Jean; dienstbode van -

Drelincx, Jean; dienstbode van Drivers, Marguerite s-

Drievers, Marguerite
Duway, Isabelle Van

Duwaey, Isabelle Van
Eechoute, Jean Van den [H]

Echoute, Jean Van den [H]

Fattin, Nicolas
Felyx, Bartholomée

Felix, Bartholomée
Folkets, Pierre

Fa/kets, Pierre; echtgenote van Fosseurs, Nicolas

Vansseurs, Nicolas
Frans, Pierre
Gaeys, Line 's

76
96

Gaeys, Marguerite 's

96

Gay, Amaury De; echtgenote van Gherboud, Jean [H]

85

41

9

70

Gherebouts [DJ

350

71

-

Ghet, Michel

295

38

-

Ghieros, Jean

4

35

3

Ghiere, Jean
Ghizelin, Marguerite

340

71

216b

28

4

Godscalc, Jean

89

60

80*

Godscalc, Jean

231a

89

80*

Grave, Arnould De

281a

47 1/4

Hacke, Jean

227

32

Hacke, Jean

293c

45

loo*

42

loo*

Gilleman, Henri
- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- --- - - - - -

Gilleman, Jean

306

Hacke, Jean

loo*

96*

Hacke, Jean; echtgenote van 164

Haghe, André Van der
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Haghe, Christine Van der

66

Haghe, Jeanne Van der

169

40

Hanscoemakers, Cathérine sCanscoemakers, Cathérine s-

203

34

60

Haps, Jeanne
Happe, Jean; echtgenote van -

94b

41

4

Haringhe, Jacques Van

109

35

108*
-

Haringhe, Jacques Van

131a

39

108*
-

Haringhe, Jean Van; echtgenote van -

90

44

Haringhe, Marie Van (mogelijk echtgenote van Richard
ofJean)

32

Haringhe, Richard Van
Haringhe, Ridsard Van

243a

44

Haringhe, Richard Van; echtgenote van -

2ub

22 2/3

Haringhe, Richard Van

2ua

22 2/3

Harinx, Cathérine

38b

37 1/2

120

91

80

24
20*

173

32

28

239

46

240

17

43

116*

28

38

126*

230

40

60

Hecke, Jean Van den
Heecoute, Jean Van den[H]
Echoute, Jean Van den [H}
Heghere, Chrétien De
Here, Chrétien De
Heide, Henri Van der; echtgenote van Heide, Henri Van der
Heide, Jean Van der
Heide, Jean Van der
Heide, Thomas Van der

240

Helieur, Jean; weduwe van -

ll2

37

4

Helst, Jean Van der
Helst, Jean Vander

29a

36

45

Helst, Jean Van der; echtgenote Elisabeth van Helst, Jean Vander; echtgenote van -

29b

36

45

Henrici, Jean

286

44

Hesselin, Brixis; echtgenote van Hesselinc, Brixis; echtgenote van -

152

34

170b

38

Hesselinc, Brixis

120

Hesselins, Marguerite

96

Heule, Cathérine Van den
Hule, Kathérine Van den

83

54

216

Heule, Jean Van den

205

38

240

Heule, N. Van den; echtgenote van Heule, Jean Van den; echtgenote van -

138

37

12
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Hoc, Lambert De

22

44

i44'
i44*

Hoc, Lambert De

27

38

Hons, Medarde s-

150

36

-

Hornerids, Henri

288

Houke, Colline Van den

44b

99
60

40

ll7

74

52

Houtcorne, Jean

r4ra

40

92

Houtcorne, Nicolas

99a

40

Hovins, Jean; deken van de christenheid van Ieper

67a

66

Hoye Ie Jeune, Nicolas Van

196

49

343

41

274

46

Hans, Medard s-

Hourout, Henri

Haroud, Henri

240

Hove Junior, Nicolas Van
Hulant; echtgenote van -

-

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hulant, Vincent [M}
Humeri, Lambert; echtgenote van Humori, Jean

104
60

Huoten

324

48

48

258

43

1

151

34

Hustin
Inghele

Inghele, N.
Intcaukin, Cathérine

28

Jacobs
Janszons, Elisabeth

242

62

32

Janszons, Marie

r31b

39

44

Janszons, Maskins
Jeude, Laurent De
Jeude, Laurent De; echtgenote van -

feude, Cathérine

s

293b

45

285

39

12

Jonchere, Pierre De

181

38

96

Jonckers, Anne [DJ

216a

28

48

Jonckheers, Anne s- [DJ

65

72

Jonghen, Béatrix s-

30

37

28

267

41

20

82b

40

141b

40

Joncheers, Anne

Jonghen, Béatrice sKeibusche, Lambert De

Keibussche, Lambert Van den
Keibussche, Jean Van den; echtgenote van Keins, Malin/Marie De

7

Keitel, Michel Van den; echtgenote van -

Keitele, Michel Van den; echtgenote van -
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Kerchove, Jeanne Van den

25

37

36

Kerchove, Jeanne Van den
Kerstoffels, Elisabeth

254

39

Kierlieu, Jacques Van

76a

48

4

96

40

24

346

36

-

Kierlieu, Jean
Lams; weduwe -

Lams, Pierre; weduwe van Land, Sohier

Land, Zeghelin
Langhe, Michel De; echtgenote van Lants, Cathérine
Lantsame, Jacques

-

188

40

12

226a

49

240
51

Lancsame, Jacques
Lantsame, Jacques; echtgenote van -

218

47

Lauwe, Jean Van

312

40

-

208

30

6

- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -

Lauwe, Jacques Van
Lauwe, Martin Van; echtgenote van
Ledigghe, Pauline De

100

36

16

Leeu, Nicolas De; echtgenote van -

141C

40

-

273

38

28

222b

31

16

236

39

6

179

37

8

82a

40

48

126b

36

60

102

33

20

228

49

120
132

36

40

54

43

37

44

232

51

240

Leidertauwer, Olivier Van de

Lenderhauwer, Olivier De
Leiken, Griele Van

Leikin, Griele Van
Leiken, Jean Van

Leike, Jean Van
Leiken, Jean Van; echtgenote van - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Leiken, Jacques Van; echtgenote van Lem, Jean; echtgenote van Liebaerts, Marie
Lievins, Claire

Lievins, Claire Paschine
Linde, Cathérine Van der

Linde, Al/ene Van der
Londe, Christophore
Lonins, Jean
Loo, Lambert Van [H]
--- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Loo, Lambert Van [H}; echtgenote van Lootghietre, Thomas De

60

Lugghe, Jacques; broer van Jean Lugghe

184c

35

42

Lugghe, Jean; broer van Jacques Lugghe

184b

35

40
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Maelbranke, Henri

133

32

Maelbranke, Henri

154

34

Maelscapels, Henri; echtgenote van -

158

34

-

147

40

16

Maes, Marie

80

42

36

Malevaut, Marie

215

48

24

202

40

4

212

32

42

84

34

40

24

65

18
42

63

38

Maelscapels, Rike; echtgenote van Maelscapels, Marie

Malovents, Marie
Marasche, Grielkin Van de

Marasche, Marguerite Van de
Marassche, Jean Van de

Marasch, Jacques Van de
Marins, Jeanne

Maris, Jeanne
Marizons, Jean

Marizeuns, Jean
Marizeune, Jean
Martine
Martins, Soetkin

lllC

36

40

Matte, Marie Van den
Catte (sic) Marie Van der

140

40

6

Meestre, Pierre De

292

48

-

34

58

240

259

56

96

213b

28

327

41

114

53

80

42

68a

46

120

134

34

-

36

Meimers, Jean s-

Memers, Jean
Melcwiet, Jacques

80

Mellewaert, Jean
Menebouts, Jean

-

Meinebouds, Jean
Menene, Jean Van [M]
- - -- - -- - - -- -- - -- - - - -- - -- - -- --- --- --

Menene, Jean Van [M]; echtgenote van Mercheem, Ludegastus Van
- -- -- - -- - - - - - - - -- -- - -- - -- - -- - - - - - --

Merchghem, Ludogasa Van; echtgenote van Mesene, Denis Van

Mesene, Denise Van
Mettenhare, François
-- - - - - - - - -- - -- - -- -- -- - -- - - - - -- - -- --

Mettenhare, François; echtgenote van Mettenzwerde, Anne

47a

37

Meulenhoucke, Cathérine Van den Meulenhoucke

317

65

Mey, Jean De

168

-

20

Moere, Elisabeth Van de

296

56

48
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Mont, Jean
Mond, Jean
Morghelin (Merghelynck?), Jean

299b

40

178

34

Movents, Jeanne

8

36

Naghelare, Sohier De
Gave/are, Sohier De

143

37

Nieuwenhuze, Paul Van
Nieuwenhuuze, Paul Van den

271

45

-

Niewenhuze, Jeanne Van den
Nieuwenhuus, N. Van den; twee dochters van -

261b

21 1/5

-

Niewenhuze, Jeanne Van den; zus van Nieuwenhuus, N. Van den; twee dochters van -

261c

21 1/5

-

Oost, François Van

26oa

40 1/2

12

Oste de St. Pierre, Pierre
Oeste, Pierre

191b

34 112

-

Paddebuc, Cathérine
Paddebucx, Jean; zus van -

261d

21 1/5

48

Paeldinc, Antoine

144

235

81

120

Paeldinc, Grégoire; dochter van Paeldinx, Jorine

281b

471/4

160
100

Paeldinc, Jean; echtgenote van -

325

39

Paeldinc, Nanne

96

Paeldinc, Pierre

20

Paeldinc, Pierre, echtgenote van -

60

Paeldincx, Jean; echtgenote/dochter van Paeldinc, Jean; dochter van -

185

43

80

Paeldincx, Michel; echtgenote van Paeldincx, Michel [Dj; echtgenote van -

6oa

87

-

Paeu, Brixis De
Paeu, Brixis De; echtgenote van Paeus, Brixis; echtgenote van Paeu, Nicaise De

293a

45

249

40

240

281d

471/4

96

- --- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -

Paus, Nicolas; echtgenote van -

Paschendale, Anselme Van

122

39

120

Paschendale, Jacquemine Van
Paschedaels, Jacquemine

128

50

120

Paschin, Thomas

8

Paschins, Elisabeth

94a

41

Pascien, Simon

279

36

Peene, Gilles Van der
Pene, Gilles Van

72b

40

34ia

32

Pierins, Marguerite
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Pitte, Jean Van de

108

35

60

Polein, François

187

35

84

92a

86 1/2

240

129b

48

80

195

37

16

129a

48

40

Prey, Jacques De [M]; echtgenote van -

93a

44

216

Provende, Coline Van

76b

48

52

79

43

36

197

37

240

11

92

24

Pollein, François
Porte, Jean Van der; echtgenote van -

Porte Ie Jeune, Jean Van der; echtgenote van Porters, Marguerite s-

Porters, Marguerite
Prey, Jacques De
Prey, Jacques De [M]

Prei, Jacques De [M}

Provende, Colline Van
Provende, Wautier Van

Provende, Wauthier Van
Quade, Abraham s-; echtgenote van -

Quade, Abraham; echtgenote van Raffins, Christophore

Rassins, Christophe
Recke, Jean Van den

269

38

Reeke, Jacquemine Van den

148

40

28

291b

43

-

54

72

78*

88

53

78*

Recke, Jacquemine Van den
Refins, Guillaume

Refin, Willermus
Reinart, François

Reyvaerts, François
Reinart, François

Reyvaerts, François
Reinout, Gaspard

84

Repre De, Jean

153

38

163a

32

110

34

24

184a

35

16

Rode, Jean De

338

30

132*

Rode, Jean De

341b

32

132*

Roelins, Marie

247

42

20

Rombout, Henri Pierre; echtgenote van -

214

40

48

199

36

Reterkams de Loo, N.
Reukins, Nicolas

36
16

Rockemakers, Chrétien De

Rockemakigghe, Christine De
Rockemakre, Pierre De

Rockemakere, Pierre De

Rombouts, Pierre; echtgenote van Rubin, Nicolas
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Ruele, Jacob De

177

38

80

26

80

240

248

36

48

263

57

42

55

Ruerle, Jacob De
Rufins [DJ
Rufins, Cathérine
------ - --------- --- --- ------- - --- --

Rufins, Marie (kan ook passen bij de naam erboven)
Rugghervoeuts, Jacquemine
Rugghevoents, Marie
Saint Jacques, N. De; neef van Jacques Tollins

120
4

Sane, Marie

42

Scachtelweighe, Jean Van

124

39

-

332

42

12

41

44

48*

46

39

48*

Sceluwe, Brixis De

251

60

24

Sceluwe, Jean De

142

32

8

13

37

16

126C

36

8
-

Scactelweighe, Jean Van
Scape, Nicaise Van den

Scapen, Nicaise Van de
Scedemakers, Christine

Scedemakighe, Christine De
Scedemakers, Christine

Scedemakighe, Christine De

Sceluwe, Jean
Sceluwen, Anne
Scheluwe, Jean De
Scipman, Wautier De

348

38

29ob

45 112

14*

130

37

12

186a

36

20

32

38

84

Scoren, Jean Van

351

40

27

Scoren, Paschine Van

336

27

70

53
88

i86b

38

168

345

67

231b

89

248

Scots, Marie

132

34

14*

Seize, Guillaume [M]

20

45

Scods, Marie
Scoenneive, Lamsin

Scoenerie, Lamsin
Scoluwe, Olivier De

Sceluwe, Olivier De
Scoren, Boudine Van

Scot, Jean [H][P]
Scota, Victor De [H](M]
Scoten, N. Van [DJ

-

Scoten Van [Dj
Scotes, Jean De [H]

Scats, Jean [H}

Seppin, Gilles

6
120

Serluucs, Grielkin

165
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Simoen, Mineken

lllb

36

148

101a

46

16

Sloops; weduwe -

62

73

Slopers; weduwe -

123

41

180

68b

46

42*

78a

44

42*

Symoens, Mineken
Slinghers, Cathérine

Slingers, Cathérine

Smalex, Monfrand; echtgenote van -

Smals, Monfrand; echtgenote van Smalex, Montfrand; echtgenote van -

Smals, Monfrand; echtgenote van Smed, Laurent

-

Smet, Henri; echtgenote van -

217

37

240

174

34

66

92b

86 1/2

80

Smit, Nicolas De; echtgenote van -

305

42

Smit, Nicolas De; echtgenote van -

298

42

Smits, Henri; echtgenote van Smeys, Jean; echtgenote van -

Mey, Jean De; echtgenote van Smist, Marie

Smeits, Marie

Smits, Henri

72

Snayers, Pauline

20

157

31

166

32

59

41

54

29oa

45 1/2

24

299a

40

Vaiers, Pauline sSoenen, Marie
Staf, Magdeleine [DJ

192

Steikins, Marie

Steurkins, Marie
Stijfs, Marguerite

Styfs, Marguerite
Stilte, Corneille
Straetmaker, Nicolas De; echtgenote van -

36
46

Sutters, Léonard

275

60

-

95

40

-

137

40

43

51

60

-

Souters, Léonard
Sutters, Pérone

Sutters, Péronne
Symoens, Mathieu

Symoen, Mathieu
Tanne [DJ

Taune [Dj
Temmerman, Jean

2913

43

Temmermans, Jean; echtgenote van -

26ia

211/5

Temple, Anne Van den

201b

40

12

120

40

54

Thirins, Guillaume

Tirin, Guillaume
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Thomaere, Jacques

180

42

256

76

49

72

240

316

43

8

333
221

36

42

159b

26 3/4

17

7homaers, Jean
Toenins, Jeanne [DJ
Toreels [DJ

Toreels, Marie [Dj
Torneel, Jean

Toorneel, Jean
Tradere, Jean De
Valcx, Cathérine
Valke, Jean

27

Valx, Gilles

6

Valx, Jorine

206

34

67b

66

39

46

8

139

35

-

Veins, Jacquemine

284

44

Veins, Marguerite

161

36

Falx, Jorine
Valx, Marie

168

Fa/ex, Marie
Vapins, Mathieu; echtgenote van Vasseurs, Jean; echtgenote van -

Vasseur, Jean; echtgenote van 4

Veniens, Marguerite
Veins, Marie (kan betrekking hebben
op onderstaande N.)

86

Veise, N.

159d

26 3/4

Velde, Guillaume Van de

40

Velde, Salin Van de
Verizeuns, Eloi

113

34

20

349

32

-

75

41

Vorizuens, Eloi
Vermits, Marguerite
Vermant, Jean Van

8
160

Vetters, Jean

32

Viens, Jean

240

Vinde, Jean; echtgenote van -

16

43

193

36

132

39

192

156

Vide, Jean; echtgenote van Vioens, Marie
Vioens, Nicolas; echtgenote van -

15

Vlamertinghe, Marguerite Van

48

Vlamertinghe, Marie Van

56

33

72

175

30

-

Vlamertinghe, Marie Van
Voetkin, Jean
Voghel, ...

-
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Volmare, François [HJ; kanunnik van de abdij van Lo

12

102

200

125

32

18

Vondelinc, Georges [MJ
Vondelinc, N. [M]

319

41

120

Vorizeune, Jean [MJ

315

203

Vorizuens, Cathérine

104

37

60

Vos s- [DJ

172

51

240

282

45

24

Voolmaers, François
Volmars, Marguerite

Volmaers, Marguerite

-

Verizuens, Jean [M]

Vos, Jean De
Vos, Jacques De
Vos, Jacques De; echtgenote van -

323

71

96

Voulpont, Gilles

304

178

132

Voulpont, Pierre; moeder van -

200

30

Voulponts, Gilles; echtgenote van -

264

42

98

58

96

40

41

48

Vroede, Pierre De; echtgenote van -

10
n5

45
120

168

Waeyre, Paul De

n6b

33

-

23

41

36

2llC

22 2/3

86

43

Vroede le Jeune, Jean

Vroede Ie Jeune, Jean De
Vroede, Pierre

Vroede, Pierre De
48

Waevre, Paul De
Wagheman, Georges; echtgenote van -

Wagheman, Grégoire; echtgenote van Wale, Marguerite s-

16

Walen, Agnes

Walins, Agnes
Walle, Arnould Van de

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - --

Walle, Arnoud Van de; echtgenote van Walle, Béatrice Van de
Walle, Jean Van de

18

Walle, Jean Van de; weduwe van -

101b

46

120

309

77

40
120

Wal/e, Jean Van den; weduwe van Walle, Marie Vande [DJ

Walle, Marie Van de [DJ
Waterwulf, Jacques

253

39

Wautiers, Jean; dochter van -

278

44

Weidemaers, Jacques

146

34

Weidemaers, Jacques

201a

40

120

6ob

87

48

Wedemaers, Jacques
Werkene, Marie Van
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Westerlinc, Arnould

57
md

42

48*

Westerlinc, Arnould

36

48*

Westerlinc, Arnould; echtgenote van -

lne

36

33
18

34

144

43

32

Wilde, Jacques De

329

40

28
54
54

Westerlincx, Pérote
Wike, Jean
Wycke, Jean

Wilde, Jacques De; echtgenote van -

334

40

Wilde, Jean De; dochter van -

310

39

Winscrodere, Wautier De
Winscrodre, Wautier De

289

43

36

Witinc, Jean; echtgenote van Witincx, Jean; echtgenote van -

322

48

240

Witte, Adelem
Witte, Adelli

182

34

120

Witte, Jesse De
Witte, Josse De

281c

471/4

240

Witync, Jean

318

62

Woestene, Nicolas Van de

106

38

Wormout, Jean Van

246

35

Woutiers, Ghiseline

48
72

Wulf, Ghiselin De

311

46

Wulvergheem, Marghérite Van

21

46

Ypre, Elisabeth Van
- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - Ypre, Nicolas Van; zoon van - (afhoort misschien bij Josse
hieronder)

74

55

Wulfs, Christine sWulfs, N. s-; echtgenote van -

4
120
44

Ypre, Josse Van [M]

90

240

Zet, Pierre

238

54

24

241

74

-

Zwichters, Marie

26ob

40 1/2

24*

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -

Zet, Pierre; echtgenote van -

Zwetten [DJ
Witten, s- [Dj
Zwichters, Marie

308

39

24*

Zwindrivere, Jean De

190

36

20

Brixis [M]
Hildebrant, Brixis [M}

149a

46 1/2

20

55

41

60

Christine; 'van de D. van Dixmude'
Christine; äe la D. van Dixmude'
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Firmin; echtgenote van Florent; dienstbode van 'Laurent van Meester Floreins' (?)

266

62

156

73

40

54

Grielkin

277

42

Guillaume [M]; 'jadis de Saint Martin; d.w.z. vroeger van
de Sint-Maartensparochie of van het Sint-Maartenskapittel

352

40

222a

31

N[omen]

328

60

Pierre [M]
Voulpont, Pierre [M} of Metten Crucke, Pierre [M}

204

30

72*
(Voulpont)

Pierre [M]
Voulpont, Pierre [M} of Metten Crucke, Pierre [M}

207

65

72*
(Voulpont)
248

Jacob; echtgenote van Marguerite

-

54

'Deken van de christenheid'

105

117

'Een andere vrouw '

93b

44

'Een melaatse'

326

47

'Een persoon uit de Sint-Jacobsparochie'

-

'Een vrouw die in de Rue au Beurre woont'

50

42

'Een vrouw die in het Meulenstraetkin woont'

12
14

'Een vrouw in het Scepperstraetkin'

-

'Een vrouw uit de Sint-Pietersparochie'
'Een vrouw uit Poperinge'
'Een weduwe uit het weduwengodshuis'

223

31

-

344
163b

32

-

32

'Int Rosterkin' (ervoor doorstreept:) 'Nicolas Roskin'
'Int Roosterkin'

'Portier van het Sint-Maartenskapittel'
'Zekere vrouw'
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Crisis treft Boezingse St.-Jorisgilde en haar
deken medio 15de eeuw
een jubileum-aandenken aan haar officiële oprichting

Op 21 juli laatstleden haalde koningin Fabiola op ludieke wijze een glanzende
appel boven. Eerder had een anonieme briefschrijver er mee gedreigd haar met
een kruisboog om het leven te brengen. 1 Nauwelijks een week later berichtte een
Nederlands dagblad over de berechting van twee jongemannen die, gewapend
met een kruisboog, een juwelierszaak in Breda hadden overvallen. 2

Deze en volgende illustraties uit: Univ. Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodl. 264,
The Romance of Alexander, Franse rijmkroniek met miniaturen die de legende

van Alexander de Grote illustreren met in de marge scenes uit het dagelijks leven,
door de Vlaamse miniaturist Jehan de Grise en zijn atelier, 1338-44.

Het gebruik van een boog bij het plegen van misdaden mag dan wel brandend
actueel lijken maar is zeker niet nieuw. In een register dat behoort tot het archief
van de kasselrij leper, staat een ongedateerd verslag van twee ondervragingsron-

http: //www.standaard.be/Krant/Beeld/ ?0Day=22&0Month=7&0 Year=2009
2 http : //www.regionieuws.nl/link/ 479709/ Tilburger_die_juwelier_overviel_krijgt_25_jaar_
cel.html

1
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des die een aantal leden en bekenden van de Boezingse kruisbooggilde te beurt
waren gevallen. Het gaat om het oudste register met getuigenissen in civiele en
criminele zaken (circa 1450-1459 ). Concrete informatie over antecedenten en het
verdere verloop van de procesgang ontbreekt. Gelukkig voorzag de toenmalige
schriftsteller de getuigenverklaringen van minimale duiding. Het eerste verslag
wordt voorafgegaan door de titel: Orcondscip ghehort ten vervolghe van Mondfrand Clarys3• Het opschrift boven het tweede verslag leert ons dat die vervolging
er kwam op last van de baljuw: Orcondscip ghehoort ten vervolghe vanden bailliu
contre Monfrand Clarijs 4.
Monfrand Clarys, hier aldus de betichte, was geen onbekende bij het Ieperse
kasselrijmagistraat. In het 'onvolledige' register van dagingen (1445-1459) zien
we de man maar liefst twintig keer vermeld, waarvan acht keer als eisers en twaalf
keer als gedaagde 6 • Dit hoeft hem niet noodzakelijk in een slecht daglicht te
stellen. Voornamelijk op lokaal vlak, te Boezinge, en eenmaal te Langemark, had
hij wellicht tal van belangen te verdedigen. Zo was dat althans in 1446 toen hij
samen met Jan Everaert in de hoedanigheid van erkend priser (schatter) werd
gedaagd. Monfrand Clarys beschikte over enige ervaring als schatter. Vier jaar
eerder stelden de schepenen van Ieperambacht hem en Frans Van Noortovere

3 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 179, f' 4v 0 • Een publicatie van het register
is in voorbereiding.
4 Idem, 5v In de geraadpleegde bronnen werden uiteenlopende spellingvarianten van de
naam van de betrokkene aangetroffen. Dit komt tot uiting waar wij letterlijk uit archiefstukken
citeren. Om de leesbaarheid te bevorderen, standaardiseerden we de naam elders tot Monfrand
Clarys. Hetzelfde gebeurde ook met andere namen. Waar nodig zijn de data omgezet naar de
nieuwe stijl.
5 leper, Stadsarchief, Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 202, f'10r 23.06.1447 In Boesinghe Montfrant Clarys ç Willem De Rupele; f'15r 0 08.n.1448 In Boesinghe ".item Mondfrant Clarys c Vict{or
Van} Lichtervelde; 29.11.1448 In Boesinghe Mondfrant Clarys <t Victor Van Lichtervelde verset;
f'16v maart 1449: In Boesinghe ghedaecht Montfrant Clarys <t Victor Van Lichtervelde; f'17r
28.03.1449 In Boesinghe Mond[jrant Clarys} ç Victor Van Lichtervelde verset; f'23v 0 : 17.04.1450 In
Boesinghe ghedaecht Mondfrant Clarys c France Adelaert; f'38v0 : 19.05.1452 In Boesinghe ghedaecht
Montfrant Clarys <t Lippin Masin; f' 4or 22.09.1452 In Boesinghe ". item Mondfrant Clarys <t Brixis
Hesselin.
6 Idem, f'2v 11.03.1446 [In B]oesinghe Montfrant Clarijs ende Jan Everaert prisers ghecoren
[ten} vulwettich den goede toebehorende mer joncvrauwe Ruebelins [ten] verzouke van Boudin De
Ruyt; f'3r 0 : 18.03.1446 In Boesinghe Pieter Beudshooft <î Mondfrant Clarijs; 01.04.1446 In Boesinghe
... item Pieter Beudshoft c Mondfrant Clarijs verset; f'7V 0 : 10.ou447 Item damman c tarrest [ghedaen} up tgoed van Lauwers Volmaere ten verzouke van Mondfrant Claris; f'9r 0 : 12.05.1447 In
Boesinghe ... item Maes Kade <t Montfrant Clarys; f'10v 0 : 15.09.1447 In Boesinghe ". item Maes
Cade c; Montfant Clarys; f'12v 0 : 10.05.1448 In Boesinghe ." item Jacob Traetsaert c Montfrant
Clarys; f'23v 0 : 27-03.1450 In Boesinghe ghedaecht Roegier Telle ç Mondfrant Clarys; f'26v 0 : 20.11.1450
In Langhemaerct ghedaecht Pieter Van Montenberghe c Mondfrant Clarys; f'3ov 0 : 25.06.1451 In
Boesinghe ... item Gillis Lancsaem <! Mondfrant Clarys verset; f'31r 0 : 02.07-1451 In Boesinghe ...
Gillis Lancsaem c Mondfrant Clarys verset; f'39v 07.07.1452 In Boesinghe ghedaecht fooris Vanden
Steene q: Montfrant Clarys.
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aan als prijsers ghecoren te wette ter vierschare om de waarde van de oogst van
een partij land in Boezinge te bepalen.7
Monfrand overleed vermoedelijk in het najaar van 1452. Een procedure die hij
op 22 september van dat jaar tegen Brixis Hesselin opstartte, werd drie maanden
later door Loy Clarys verdergezet8 • Loy Clarys vertegenwoordigde Nannekin,
de weduwe van Monfrand in september 1456 als voogd 9 . Korte tijd voordien
was zij gehoord als getuige in een andere kwestie. Men kende haar toen als
negenendertigjarige weduwe van Boezinge 10 • In november 1456 bleek zij al hertrouwd met Adriaen Vander Beke 11 • In dezelfde periode huwde een dochter:
Marie Clarys 12 • Veel later, omstreeks 1494 beloofde ene Nane Clarys, dochter van
Monfrand uit Boezinge er eeuwige trouw aan Willem De Quicke'3. In 1498 legde
een Monfrand Clarys zijn eed af als prior van de Ieperse Augustijnengemeenschap14·

7 E. FEYS en A. NELIS, Les cartulaires de la prévóté de Saint-Martin à Ypres précédés d'une
esquisse historique sur la prévóté, Tome II, Bruges, 1881, p. 755-756.
8 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 202, f' 42v 22.12.1452 In Boesinghe Lay
Clarys <t Brixis Hesselin; vergelijk met het laatste citaat onder voetnoot 5. Te leper, Stadsarchief,
Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 179, f'12r getuigt Loy Clarys omstreeks 1450 in een andere zaak.
Hij is 53 jaar en van Boezinge. Zijn bijnaam vernemen we te Ieper, Stadsarchiej; Kasselrij Ieper,
eerste reeks, nr. 202, f'35r 14.01.1452 In Boesinghe ... item Lay Claris dit De Wale <t Willem Vanden Brouke.
9 leper, Stadsarchief, Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 202, f'73r 30.07.1456 In Boesinghe ghedaecht de wedewe Montfrant Clarys of haer vaagt diese bescudden wille et fan Willemszone; f'74r 0
17.09.1456 In Boesinghe ... item Lay Clarys c fan Willemszone.
10
Ieper, Stadsarchiej; Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 179, f' 4ov 0 : de baljuw <t Renault De Sceppere aangaande zijn pachter Jan De Gast. De meest nabije dateringen vinden we op f'31v 0 :
13.07.1453 en r 46v0 : 31.03.1456.
11
Idem, f'55r 19.11.1456 Getuigenverhoor in de zaak van Jan Willemszone" Adriaen Vander
Beke. Vincent Braem, een 46-jarige van Boezinge, getuigt dat kuiper Jan Willemszone 2 gemeten
eisten met esschen perchen te Boezinge kocht van de weduwe van Montfrant Clarys. Vincent
Braem voerde de helft van het hout weg uit de heerlijkheid en werd daarbij gevangen genomen.
De kwestie leidde tot financiële verliezen voor Braem, die stelt dat Adriaen Vander Beke als nu
ghetrauwet hebbende de vors. wedewe samen met zijn vrouw had beloofd om de schade te vergoeden. Zie voetnoot 9 voor de eerste dagingen in dit geschil. Voor de dagvaarding van de
getuigen, zie: leper, Stadsarchief, Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 202, f'74r 0 : 05.11.1456 In Boesinghe ... item Vincent Braem ende Willem De Gryse om ter oorconscepe te gane tusschen fan
Willems Zone ende Adriaen Vander Beke; t"75r 05.11.1456 Inden Brie/e ghedaecht fan De Paeu
om ter orconscepe te gane tusschen fan Willemszone ende Adriaen Vander Beke.
12 F. BAUWEN, Poorters van Ieper 28 januari 1447- 7 februari 1468, Ieper, 2003, p. 24: 11.11.1454:
Vincent Boudenvit van Zerkele, Kasselrij van Cassel, getrouwd te Boezinge met Marie Claris,
dochter van Montfrand.
13 F. BAUWEN, Poorters van Ieper 4 april 1481 - 13 juni 1496, Ieper, 2003, p. 32.
14 E. FEYS en A. NELIS, o.c., p. 931-932: [Prior Augustinorum prestat juramentum prout decet.J
... 3a Die decembris (14)98 frater Monfrandus Clarijs, effectus prior, prestitit juramentum in presentia fratris Ma/ini de Vos, C[lementis], prepositi, domini Wille/mi, decani, magistri Johannis
Spoordonc, magistri Georgii Buedin et magistri Georgii van Halewin. Ahv. hetzelfde cartularium
(p. 931) melden we terloops dat ene Georgius Clarijs in 1478 de eed aflegde als koster van het
Belle Godshuis te Ieper: Item 25 julii anno (14)78 Georgius Clarijs, custos de Bel/a,fecit jurantum,
et requisivi a magistro Guidone notam.
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Tegenwoordig - een half millennium later - kan alleen een gedreven genealogische zoektocht onthullen of de geciteerde personen tot een en dezelfde familiekring behoorden, en tegelijk hun sociale status ontwaren.

Het eerste verhoor

Het onderzoek tijdens de vervolging van Monfrand Clarys door de baljuw van
de Ieperse Zale omstreeks 1450-51 15 zal in deze bijdrage een centrale plaats innemen. Voor de Boezingse schatter stond wel wat op het spel. Een getuigenverhoor
kon het uiteindelijke vonnis beïnvloeden. Aan de hand van de aantekeningen in
het register met orcondscepen luisteren we even mee naar de inbreng van vier
streekgenoten:
Orcondscip ghehort ten vervolghe van Mondfrand CLARYS
Jan VAN PROVYN van Langhemarct oud XLIX seicht by eede dat Mondfrand
CLARISE es inde gulde van Boesinghe vanden voetboghe16. Zeicht voort, dat es een
oude gheprevilegerde gulde gheusert ende ondrehouden XL jaer ende tyds meer
ende de guldebroeders hebben al dien tyde vry gheghaen met huerer wapene paysivelike wandelende Vlaendren duere nietjeghenstaende den vorgheboden ghepublyert byden Vier Leden, maer men helft achter ghelaten gay te schietene by der
veranderinghe vanden heere van Boesinghe II of III jaer.

1.

Jacob VAN PROVYN oud LX jaer van Zuudschoten seicht by eede ghelyc Jan
VANPROVYN

2.

France VAN NORDHOVERE van Boesinghe oud L jaer seicht by eede ghelyc
den anderen

3.

4. Passchier VANDER BEKE van Ypre oud LXII jaer seicht by eede ghelyc Jan
VAN PROVYN ende voort datter diverssche persen gheschoten ende ghegheven
gheweist helft ende dat Mondfrand CLARYS nu ten tyd deken vanden gulde es

ende hy dien spreict keysere.

15 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 179, f" 4v0 • De datering omstreeks 1450-51
steunt op tijdsaanduidingen verderop in het register: op 7v 0 , wordt verwezen naar een betaling
0
0
die in 1450 geschiedde, op 8v0 wordt teruggeblikt naar omstandigheden in mei 1448, op 9r -11r
staat een kopie van een akte dd. 19.06.1450, gevolgd door een kopie van 4 dagen later, op f"19r
0
getuigt iemand dat hij registers raadpleegde mbt. de periode 01.06.1450 tot 01.06.1452, en op 31v
staat het verslag van een verhoor op 13.07-1453. Vanaf 54v toont een consequentere datumopgave
aan dat de chronologische volgorde grotendeels werd gerespecteerd.
16 Voetboghe: kruisboog, zo genoemd omdat bij het spannen de boog neerwaarts gehouden en
met de voet tegen de grond werd gedrukt.
0

0

Westhoek, jrg. 26, nr. 1, voorjaar 2010

Crisis treft Boezingse St.-Jorisgilde en haar deken medio 15de eeuw

Getuigenissen bevatten doorgaans aanwijzingen over de feiten die een beklaagde
ten laste werden gelegd. De bevestiging dat Monfrand lid was van een kruisbooggilde waarvan de leden, ongeacht bestaande verbodsbepalingen, vrij en vreedzaam met hun wapens doorheen het graafschap konden reizen, is op dat vlak
zeer informatief.
Stel dat hij met een wapen werd gevat zonder zijn lidmaatschap bij een bevoorrecht genootschap te kunnen bewijzen, wat stond hem dan te wachten? In 1386
werd Pieter Bolle te Ieper veroordeeld tot de betaling van tien pond en een jaar
verbanning uit Vlaanderen nadat men hem op nachtelijk uur had betrapt met
verboden wapens onder zijn capuchon. Een en ander ging in tegen de ordonnanties en statuten van de stad17. De kasselrij leek volgens een verbod uit 1422
toleranter. Het dragen van voet- en handbogen kon leiden tot een boete van tien
pond parisis, en inbeslagname van de wapens 'van diegenen die ermee gevangen
werden'. Bovendien golden er een paar uitzonderingen, zoals voor rondtrekkende kooplieden 18 . Vanaf 1429 werd het beleid inzake wapendracht strenger.
Van uitzonderingen is geen sprake meer, en naast verbeurdverklaring riskeerde
eenieder die zich met een boog binnen de kasselrij waagde een boete van 60
pond parisis 19. Het lijkt naïef te geloven dat notabele handelslui op doortocht laat staan geboefte - zich voortaan van hun dure wapentuig ontdeden vooraleer
het rechtsgebied van de kasselrij te betreden.

17 P. DE PELSMAEKER, Registres aux sentences des échevins d'Ypres, Brussel, 1914, p. 338, [1386]
Pierre Bolle fieux Gillis, X lb. et bany un an hors Ie pays de Flandres sour se teste, pour ce qu'il Ju
prins d'armes deffendues par nuit trouvées dedens sa koukilge couvertez, contre /'estatut et ordennanche de Ie ville (met verwijzing naar het register 'Diversche memorien ende bewijsen, ghetrocken
uuten ferien van 's wonsdaechsghedinghe, beghinnende in 't jaer duust IIJC LXJ').
18 L. GILLIODTS - VAN SEVEREN, Coutume de la salie et chiitellenic d'Ypres, deel!, Brussel,
1911, p. 326, {Art.] CXXIV. Van verboden wapenen: Item, dat niement wie hi zi binder castclrie van
Ypre en draghe verboden wapenen, es te wetene hooft wapene, scouderlappen, pipen, zwerden,
base/aers, faucoenen, glavien, hamers, elc up de boete van IIJ lb. Ende voort ghecante peden, gheslepen peden, peden met scaerpen naghelen, loodhamers, baerdhaexnen, lood clompen, cleene
haexkine ende alle hemelic carte wapene, braemmessen, handboghen, voetboghen, arem borsten
met ghescutte, elc up de boete van X lb. p. ende alle de voorseide wapenen verbuert diere mede
ghevanghen werden. Behouden emmer dat elc paisivel gaen mach met eenen pansiere met eenen
messe ende met eenre ronder pede hier boven niet ghenoomd zonder die verbuert te wesene. [Art.]
CXXV. Van verboden wapenen: Item, dat alle mamere van cooplieden paisivel gaende hueren wech,
moghen draghen alle wapenen, vutgheleit boghen ghescut ende hooftwapenen. [met verwijzing
naar: de ceuren die ghemaect zyn jnt Ypersche ambacht bi den here bi der wet bi den vassalen ende
bi den ghemeenen van der castelrie den XXsten dach jn novembre jnt jaer M. II/Je. XXII].
19 Idem, p. 336, [Art.] VIII. Van verboden wapenen: Item, zo wie draghen zal binder castelrie
van Ypre verbodene wapene es te wetene huwen, scouderlappen ende pipen dat wert up de boete
van IIJ lb. p. Item, zweerden, bazelaers, glavien, hamers, ghecante peden, gheslepen peden met
scaerpen naghelen, loodhamers, baerdhaxen, loodclompen, cleene haexkine ende alle hemelike carte
wapene, braemmessen, up de boete van X lb. p. Item, praechschemessen,fauchoenen, voetboghen,
handboghen, harenbosten met ghescutte up de boete van LX lb. p. Ende alle de voorseide wapene
verbuert diere mede ghevanghen werden. {met verwijzing naar: Andre cueren die ghemaect ende
gheoordoneirt zyn jnt Ypersche ambacht by den here wetten, vassalen ende ghemeenen van der
castelrie van Ypere den xxviij dach van Septembre jnt jaer M. Illfe XXIX.}.
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In oktober i433 kreeg een Ieperse delegatie de taak om de wapendracht aan te
kaarten op een bijeenkomst van de Leden van Vlaanderen te Brugge20 • Dat men
daarbij aan een landelijk verbod dacht, bleek een jaar later toen op 14 september
vier schepenen van Aalst ontboden werden door hun collega's van de Gentse
Keure omme hemlieden informatie te doene van zekere zaken die zij met hemlieden te sprekene hadden, ende was omme der ordinance van der munte, van den
voorboden van den wapenen ende cleedren 21 • In 1445 werd te Brugge andermaal

gepleit om de strijd tegen gevaarlijke wapens nieuw leven in te blazen 22 • Drie
jaar nadien stak de wapenrepressie andermaal de kop op, en maakten de Vier
Leden van Vlaanderen een algemeen verbod bekend 2 3. Een rekening van het
Brugse Vrije geeft aan dat de daad bij het woord werd gevoegd: Item dezelve
[meester Andries Col in Jsaterdaechs 20e in hoymaent [1448 Jghezonden te Veurne,
te Berghen ende te Brouborch 24 omme den 3 banken an te bringhene ende over te
ghevene zekere ordenanche ende voorghebot, ghemaect bi den 4 Leden stands van
Vlaenderen anghaende den cleedinghen ende parueren die eenighe draghen, ooc
in groter menichte van heeren ende joncheeren, santen ende santinnen, daer vele
quets of comt; omme de wetten van den 3 banken scerpelike te onderwisene dat zij
de voors. ordenanche zonder eenighe dissimulatie onderhouden ende doen onderhouden25.

Uit de verklaringen in de zaak tegen Clarys - de verwijzing naar het verbod van
de Vier Leden - leiden we af dat de ondervraagden kennelijk goed op de hoogte
waren van de recente ontwikkelingen. Sinds 1445 hadden minstens negen schuttersgilden hun afgevaardigden op pad gestuurd om bij de hertog van Bourgon dië de noodzaak van een privilege te bepleiten. Onder hen treffen we de Ieperse
confrerie St.-Sebastiaan, en de twee schuttersgilden van Elverdinge-Vlamer-

20 W. P. BLOCKMANS, Handelingen van de Leden en de Staten van Vlaanderen. Regering van
Filips de Goede (10 september 1419-15 juni 1467). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse
steden en kasselrijen en van de vorstelijke domeinen, deel!, Brussel, 1990, p. 599: Meester Jan Van
Maldigheem ende her Olivier Van der Beque, dach vors. {16e in octobre}, te Brugghe teen re dachvaert
gheordineert te sprekene up veile pointen te wetene metten Osterlinghen upt fait van den Inghelschen
ghewande, up tdraghen van den wapenen ende cleedren, up tverbot van den zuvele ende meer
andere [met verwijzing naar A.R.A., Rk. 38657, f"19r 0 , 20r 0 : Rek. leper 1433].
21 Idem, p. 642, [met verwijzing naar A.R.A., Rk. 31434, t"53v Rek. Aalst 1434-1435].
22 W. P. BLOCKMANS, o.c., deel Il, Brussel, 1995, p. 978: Meester Roegier Bette ende Jan Van
den Rine swonsdaechs den laetsten in wedemaent {1445} ter dachvaerd van den 4 Leden, doe ghehouden te Brugghe up tghuent dat eenighe inbrachten dat van node ware van nieus te verbiedene
de cleederen van paruren te ghevene ende te draghene item van langhen messen ende andere wapenen te verbieden [met verwijzing naar A.R.A., Rk. 42556, f"26r Rek. Vrije 1444-1445].
23 Idem, p. 1084: Den 18sten daghe van octobre {1448} Jan Lemmin ende Jacob Rikelin ghezent
te Brugghe bij den Vier Leden slands van Vlaendren up tfait van den verbode van der wapendraghinghe ende /ivreyen, bij hemlieden ghedaen uutroupen ende publyeren [met verwijzing naar
A.R.A., Rk. 34579, t"15r Rek. Veurne 1448-1449].
24 Berghen: St.-Winoksbergen (Bergues, Fr. - dép. du Nord); Brouborch: Broekburg (Bourbourg, Fr. - dép. du Nord)
25 W. P. BLOCKMANS, o.c., deel Il, Brussel, 1995, p. 1076.
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tinge 26 . Het octrooi dat zowel de voetboog- als de handbooggilde van de heerlijkheid Elverdinge-Vlamertinge aanbelangt, argumenteert dat de officieren van de
graaf, de soevereine baljuw van Vlaanderen, de baljuw van de Zale en Kasselrij
van Ieper, en anderen de gildeleden ten onrechte molesteerden en lastig vielen
omwille van het dragen van hun wapens.
De hertog kwam aan de verzuchtingen van de schutters tegemoet. Hij erkende
beide genootschappen, die elk tot maximaal zeshonderd leden mochten tellen,
in hun recht om met het voor hen gebruikelijke wapentuig en dito attributen op
straat te komen. Een opsomming van de, weliswaar onder voorwaarden, toegestane wapens zou wantoestanden uitsluiten: staelbogen, handtbogen, en trassen
schichten, pycken, armessen, stale bonetten, lange messen ende dagelyckx int blanc
harnasch ende lange stocken ... 2 ï.
Men kan zich geredelijk afvragen waarom de getuigen in de zaak Clarys niet
verwijzen naar een gelijkaardig document uit dezelfde periode. Hun stelling over
de Boezingse voetbooggilde, een oude gheprevilegerde gulde gheusert ende ondrehouden XL jaer ende tyds meer ende de guldebroeders hebben al dien tyde vry
gheghaen met huerer wapene paysivelike wandelende Vlaendren duere, impliceert
nochtans dat over het statuut van de gilde werd geïnterpelleerd.
In de i9de eeuw nam pastoor F. Vande Putte de archieven van de St.-Jorisgilde
volledig door. Daarbij stelde hij vast dat de oudste paperassen van de Boezingse
gildebroeders teniet waren gegaan tengevolge van oorlogen en verwoesting door
brand. Hij vond wel een kopie van het hierboven aangehaalde Elverdingse octrooi.
Hij ging ervan uit dat aan de gilden van Boezinge, Elverdinge, Langemark en
Stavele, wegens bewezen diensten aan het vaderland, identieke voorrechten waren
toegekend. Vanuit die benadering leek het plausibel dat de Boezingenaars zich,
sinds het verlies van hun eigen oorkonden, hadden beroepen op de Elverdingse
kopie om hun bestaansrecht en privileges aan te tonen 28 .

26 P. HUYS, 'Octrooien en ledenlijsten van de schuttersgilden in het graafschap Vlaanderen
anno 1469', in: Ons Heem, 1994, nr. 2, p. 91-93.Van de 25 schuttersgilden die in de besproken
archietbron (cfr. voetnoot 29) worden vermeld, zijn er negen die in 1469 een octrooi voorlegden
dat tussen 1445 en 1450 was toegekend. Voor een overzicht van de Westvlaamse gilden uit dezelfde
archietbron: P. HUYS, L. BAERT en M. DEWULF, in: 'Schuttersgilde "de Sint-Sebastiaansgilde
Koekelare" vertelt zijn eeuwenoude afkomst', in: Coclariensia, jaarboek 1995, p. 23-24. Voor de
gegevens mbt. Lo, zie: L. VAN DAMME, 'Schutters van de Sint-Sebastiaansgilde in Lo, 1455', in:
Westhoek, Tijdschrift voor geschiedenis en jàmi/iekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, jg. 11
(1995), nr. 4, p. 149-151. Voor de gegevens mbt. Langemark, zie: P. HUYS, 'Westvlaamse schuttersgilden in 1469', in: Biekorf, XCV (1995), p. 34-36.
27 Gent, Rijksarchief: Archief van de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f' 207r Het betreft een
afschrift uit 1469 van het octrooi dat door Filips de Goede werd verleend te Gent op 16.01.1447.
Zie voor de transcriptie van een ander afschrift: F. VANDE PUTTE, 'Histoire de Boesinghe et
de sa seigneurie', in: Anna/es de la Société d'Emulation pour l'étude de /'histoire et des antiquités de
la Flandre, Tome IV, 2e Série, Brugge, 1846, p. 29-32. Het viel buiten het kader van deze bijdrage
om de twee afzonderlijke gemaakte afschriften met elkaar te gaan vergelijken.
28 F. VANDE PUTTE, 'Histoire de Boesinghe et de sa seigneurie', in: Anna/es de la Société
d'Emulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandrc, Tome IV, 2e Série, Brugge,
0
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De uitspraken van de vier getuigen omstreeks i450 verraden niets daarover, doch
bevestigen wel dat aan de gilde ooit, misschien wel meer dan veertig jaar voordien, een octrooi was verleend.
Tot zover lijkt deze, weinig schokkende ondervraging geheel in het voordeel van
de 'onfortuinlijke' Clarys af te lopen. Het laatste dat door alle verhoorden werd
geopenbaard, wekt niettemin de indruk dat de baljuw zijn beste pijl voor het
einde had bewaard. Bewijzen dat er echt gepeild werd naar de datum van de
laatste 'gaaischieting' zijn er natuurlijk niet. De gegeven respons: men helft ach-

ter ghelaten gay te schietene by der veranderinghe vanden heere van Boesinghe II
of JIJ jaer, was voor de aanklager allicht toch een cruciaal element dat de gehele
kwestie een andere wending gaf. De eerdere antwoorden - en wie weet, misschien wel de gehele voorafgaandelijke verdediging van Clarys - werden immers
waardeloos indien kon worden hardgemaakt dat de gilde feitelijk niet meer
bestond.

Het tweede verhoor

Het tweede getuigenverslag geeft wel degelijk aan dat het onderzoek zich ging toespitsen op het voorbestaan en de activiteiten van de schuttersgilde. Dit verhoor vond
ongetwijfeld op latere datum plaats 29 . Na beraad over een tweede vragenlijstje konden de getuigen worden opgeroepen30 , of door een evenwichtige afvaardiging - bv.
één leenman en één schepen - ter plaatse gehoord 31 •

1846, p. 28. Bij L. VANHEULE, 'De Schuttersgilden in de Westhoek', in: Jubileumuitgave Bach ten
De Kupe is jaar, Zingem, i974, p. 207, evolueert het gedachtengoed van VANDE PUTTE tot de
stelling dat de kruisbooggilden van Boezinge, Elverdinge, Langemark en Stavele 'gelijktijdig' de
gunst verwierven om te mogen schieten met korelen (metalen pijlpunten).
29 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. i79. Tussen het einde van het eerste
getuigenverhoor en het begin van het tweede verhoor, staan in het register op f"5r 0 verklaringen
mbt. de rechtzaak tussen Joos Thomare ei: Pietere De Baenst en jan De Gryse genoteerd.
30 Zie enkele aanhalingen uit het register nr. 202, vermeld in voetnoot IL
31 Dit blijkt uit de inhoud van een los blad, een vraagbrief, in hetzelfde register nr. i79: Aen
minen lieven vrienden Clement Angillis man ende Godefrot De Manie scepene vander Zate van
Ypere. Clement Angillis als man ende Godefrot De Manie als scepene vanden Zate Ic bailliu torconden min ghescrifte bevele ulieden, treet te Rozebeke, ende bi eede hort Regnaut Andries, om zine
onthede up de pointen naervolgende. Eerst up de juwee/en up cedullen, ghehaelt uter kerke by
Roegier Van Lichtervelde, dewelke perceelen ghegheven waren by den borchgraefnede van Ypere.
Vorder up thout dat onthauwen es den dissche by Arture. Vorder hoe dat hy, hout huus met eens
ziecmans wyve, openbaerlic ende blamelic jeghen alle eere ende goed regendt, beter buten den lande
dan derin. Scryft zyn deposicie Clement in dit pappier, ende zendet beseghelt met deser vraghe ende
ne latts niet in eenegher manieren. Het resultaat van dit individueel verhoor staat op de vraagbrief,
en de antwoorden van andere getuigen op f"85r 0 -v0 van het register.
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Orcondscip ghehoort ten vervolghe vanden bailliu contre Monfrand CLARIJS.
Clays VAN PROVININ oud XLVI jaer of daer omtrent van Boesinghe poortre
t Ypre seecht by eede dat wel VIII jaer es leden of meer dat gheen gay ghescoten was
noch gheen vergaderinghe ghehouden hebben gheweest omme de gulde in state te
houdene ende dat tvolc zo arem es gheweest. Seecht voort dat hy in de gulde was
maer ghinker vut wel hem XXVIIfere ten tween reysen ende by dien bleefghenouch
stille staende datmense niet in state en hilt, want doe bleeffer lette! meer dan XXX
in de gulde. Seide voort dat hy wel weet dat de gulde niet ghesesseert heeft omme
svoorghebods wille maer omme den aermoede wille ende sterften wille, ende anders
niet.
1.

Jooris GOEDYBUER oud XLV jaer of daeromtrent van Boesinghe seecht by
eede dat bin drien jaren harwaert dat hy te Boesinghe verkeert heeft hy gheene
vergaderinghe heeft ghesien houden om me gay te scietene of maeltydene te houdene
ofjaerghelt te gaderne of zulke voeren te pleghene alse men in gulden gheuseert of
onderhoudene pleecht te useerne ende mids dien ne weet niet weder de gulde in
state es ofen es. Seecht voort dat hy heeft hooren zegghen dat dese gulde van ouden
tyden gheprivilegiert es over L jaer of tijds meer.

2.

France VAN NOORTOVERE oud L jaer ofdaer omtrent van Boesinghe seecht
by eede dat dies es VII of VIII jaer leden anders vanden tijd en es hem niet ghedinkelic dat de gay te Boesinghe lest ghescoten was, ende om me tghedinghe van Jacques
VANDER HAGHE zo ghinc Clays VAN PROVININ vut eenre onghenouchte vuter
gulden wel hem XXX of XXXIPere 32 . Ende mids dien ende der sterften worden de
guldebroeders zo verlast dat zij de gulde lieten stille staen alzo die noch staet, dit weet
hy by dat hy een vanden guldezoorghers es van dien gulde, maer weder mense weder
verheffene zal of en zal ne weet hy niet maer weet wel dat zy weder confirmatie
hadden jeghen tvoorghebod van hoorene zegghene.
3.

4. Lodin BRAEM oud XXXVII jaer of daer omtrent van Boesinghe seecht by eede
ghelijc Jooris GOEDYBUER.
5. Jan VANDEN WERVE fily Loys oud XXVII jaer of daer omtrent van Boesinghe

seecht by eede ghelijc Jooris GOEDYBUER.
6. Clays VANDER HAGHE oud XL jaer of daer omtrent van Boesinghe seecht by
eede ghelijc Francen VAN NOORTOVERE, ende dat weet hy by dat hy daer verkeert heeft over XXV jaer of tyds meer maer enes in de gulde niet, ende vanden

Tere staat in het origineel in superscript met een punt eronder. Over de exacte interpretatie
hebben we voorlopig geen zekerheid. We begrijpen dat 30 of 32 anderen eveneens de gilde verlieten.

32
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confirmacie ne weet hy niet. Item zeecht voort dat de coninc vanden gulde die
camaulx draeght hem pleecht te vermetene dat hy daer of niet sceeden zal voor
ment hem of winnen zal.

De informatie gewonnen uit de tweede verhoorronde lijkt veel uiteenlopender.
Bij nader inzien onderschreef toch de helft van de getuigen unaniem het laatste
antwoord van de eerste ronde. Joris Goedybuer, Lodin Braem en Jan Vanden
Werve staafden de herinnering dat er in de voorbije drie jaar geen gaaischieting
was. Dankzij de eerste getuigenissen weten we dat dergelijke schieting plaatsgreep by der veranderinghe vanden heere van Boesinghe.

Sinds de aanvang van de 15de eeuw had de heerlijkheid Boezinge maximaal drie
wissels in het leenhouderschap gekend. Jan Belle was er vanaf 1398 heer tot aan
zijn dood op 11september143033. Zijn oudste zoon Tristram werd kort nadien
dorpsheer maar stierf omstreeks 1435. Tristrams jongere broer Monfrand volgde
hem op als dorpsheer. Toen deze in 1450 overleed, nam Roeland Bryde de scepter over3-+. De St.-Jorisgilde had in de voorbije vijf decennia dus hooguit drie
maal de datum van de jaarlijkse gaaischieting moeten aanpassen.

33

S. BOSSUYT, Rijke Stinkerds, editie en analyse van middelernwse grafinscripties te Ieper (1118-

1566), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.L., 2000, deel 2, p. 106. A .. VANDENPEERE-

BOOM, 'Des ghildes', in: Anna/es de la société historique, archéologique et littéraire de la ville
d'Ypres et de foncienne West-Flandre, leper, 1861, p. 93, voetnoot 1.
34 K. DEBOOSER, Lenen en heerlijkheden te Boezinge 1300-1535: een gevalstudie van de laatmiddcleeuwsefeodaliteit binnen de kasselrij Ieper, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, V.U.B" 1998,
deel 1, p. 93. K. DEBOOSER situeerde het overlijden van jan Belle in september 1431. Wij geven
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In Ieper was het de gewoonte dat de stad wijn aanbood bij het schieten van de
papegay. Deze uitgave werd uiteraard bijgehouden in de stadsrekeningen. Zo
kan worden waargenomen dat de koningsschieting van de Ieperse St.-Jorisgilde
in de 14de en 15de eeuw eveneens van datum wisselde3 5.
Een beker wijn zal er voor de Boezingse schutters tussen 1447 en 1450 niet zijn
geschonken. Meer nog, de gildeleden kwamen zelfs niet samen om maeltydene
te houdene ofjaerghelt te gaderne of zulke voeren te pleghene alse men in gulden
gheuseert of onderhoudene pleecht te useerne. Joris Goedybuer, Lodin Braem en
Jan Vanden Werve hadden er bijgevolg geen flauw idee van of de gilde nog wel
bestond. Dat deze vijftig jaar voordien, of nog vroeger, een octrooi kreeg, wisten
ze enkel van horen zeggen.
De andere helft van de getuigen ontkenden de eensluidende verklaringen van
hun dorpsgenoten hoegenaamd niet. Clays Van Provyn, Frans Van Noortovere
en Clays Vander Haghe, verduidelijkten respectievelijk dat de Boezingse gaai
zowaar in de voorbije zeven of acht jaar, oflangere tijd, niet was bovengehaald.
Opmerkelijk is wel dat Frans Van Noortovere, die zich in 1442 te Boezinge nog
aan de zijde van Monfrand Clarys van een schattingsopdracht kweet, zo zijn
verklaring van tijdens het eerste verhoor bijstuurde36 . Frans onderscheidde zich
van de anderen vermits hij guldezoorgher was en derhalve over inlichtingen uit
goede bron beschikte. Net als de al even spraakzame Clays Vander Haghe onthulde hij dat Clays Van Provyn uit ongenoegen over het rechtsgeding van Jacques
Vander Haghe de kruisbooggilde had verlaten. Dertig tot tweeëndertig gildebroeders waren dit voorbeeld gevolgd.
De zesenveertigjarige Van Provyn moet beslist een invloedrijke persoonlijkheid
zijn geweest. In veel gilden gold het broederschap voor het leven, ofletterlijk ter
leven en ter doodt. De nabestaanden van een afgestorven lid dienden een doodschuld te betalen om de nadienst aan het altaar van de gildepatroon te bekostigen. Diegenen die om een andere reden de gilde verlieten, waren ertoe gehouden

de voorkeur aan de gegevens van S. BOSSUYT en A. VANDENPEEREBOOM, vermits K.
DEBOOSER (in zijn voetnoot n6) voor de betaling van het verhefgeld door Tristram Belle
verwijst naar de verhefrekening die betrekking heeft op de periode juli 1430-juli 1431.
35 M. MUS, Geschiedenis van de Ieperse boogschutters vanaf hun opkomst tot aan de eerste
wereldoorlog, Leuven, 1988, p. 45
36 leper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 179, het register bevat nog gevallen waarbij getuigen in eenzelfde zaak twee maal aan een verhoor werden onderworpen, bv. Renault De
Carte en Lenaert De Moor uit Boezinge in de verhoren in het geschil tussen France Adelaert en
Willem Vanden Walle (f' 45v 46r Voorzichtigheidshalve dient toch opgemerkt dat niet mag
worden uitgesloten dat er te Boezinge meer dan één vijftigjarige Frans Van Noortovere woonde.
Op f'5r verklaarde een vijftigjarige Frans Van Noortovere wat hij zag toen hij terugkeerde uit
het buitenland.
0

0

-

).

0

Westhoek, jrg. 26, nr. 1, voorjaar 2010

49

50

STEFAAN RIEM

om de doodschuld vervroegd te vereffenen3 7• De statuten die in 1400 door de
Ieperse St.-Sebastiaansgilde bij hun erkenningsaanvraag werden voorgelegd,
bepaalden dat wanneer yemant uter ghilde gaen zal, dat hy der ghilde gheven zal
xxiiij schellingen parisis3 8 . Bij de Veurnse St.-Jorisgilde zou de uittredingsvergoeding in 1619 niet minder dan 12 f parisis hebben bedragen39 . 'Ontslagnemende'
gildebroeders hadden daar dus beter een goede reden voor.
Een getuigenverklaring in een latere zaak laat vermoeden dat Clays Van Provyn
een herberg uitbaatte 40 . Tijdens het verhoor vond Clays het zelf niet nodig om
de onenigheid met Jacques Vander Haghe in herinnering te brengen. Hij repliceerde dat hij aanvankelijk lid was. Toen hij naar eigen zeggen uit de gilde stapte,
deden tot twee keer toe zevenentwintig anderen dat ook4 1• De overblijvende
dertig leden bleken niet bij machte om de werking van de gilde voort te zetten
en bijeenkomsten te organiseren, zodat deze niet standhield.
Steunend op de door Clays Van Provyn aangehaalde gegevens, zou de gilde voor
1442 minstens 85 leden hebben geteld. Het relaas met bijhorende ledenaantallen
is en blijft natuurlijk subjectief, en over het geschil met Jacques Vander Haghe
weten we helemaal niks. Desondanks is het relevant aan te nemen dat de Boezingse St.-Jorisgilde voor 1442 een intern conflict kende dat tot langdurige inactiviteit leidde.
Tegelijk waren er externe factoren die de teloorgang van het schuttersgenootschap in de hand werkten. Niettegenstaande zijn eerdere uitleg, eindigde de
toelichting van Clays Van Provyn met de stelling dat de gilde niet gestopt was
omwille van het wapenverbod, maar wegens armoede en sterfte. Frans Van
Noortovere en Clays Vander Haghe verhelderden op hun beurt dat, na het massale ledenontslag, de blijvers dermate door sterfte werden bezwaard dat zij de
gulde lieten stille staen alzo die noch staet.

37 A. VANDENPEEREBOOM, 'Des ghildes', in: Anna/es de la société historique, archéologique
et littéraire de la ville d'Ypres et de /'ancienne West-Flandre, Ieper, 1861, p. 49 en 59. L. VANHEULE,
o.c" p. 219. De betalingseis van doodschuld bij uittreding wordt tevens vermeld door P. TRIO,
Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen, Leuven, 1993, p.151. Bij J. VAN ACKER, 'Wereldlijke leden en begunstigers van de H.
Kruisbroederschap van Veurne vóór 1560', in: Westhoek, tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, jg. 25, 2009, nr. 3-4, p. 16-23 (jubileumbundel dl. 1) is
geen sprake van vervroegde doodschuld. Het uittredegeld ligt er lager dan de doodschuld.
38 A. VANDENPEEREBOOM, o.c" p. 98. Zie ook: M. MUS, Geschiedenis van de Ieperse boogschutters vanaf hun opkomst tot aan de eerste wereldoorlog, Leuven, 1988, p. 20-22. Door vergelijking met statuten uit de aanvangsperiode van oudere gilden kwam zij tot de bevinding dat deze
in grote lijnen met elkaar overeenstemmen. Hieruit besluit ze dat de St.-Sebastiaansgilde de (niet
bewaard gebleven) statuten van de oudere, Ieperse St.-Jorisgilde als voorbeeld nam.
39 L. VANHEULE, o.c" p. 219, met verwijzing naar Veurne, Stadsarchief, nr. 1126a, Rekeninghe
en bewis van St.-Jorisgilde binnen Veurne anno 1619.
40 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. 179, 7or0 -v0 • Jan Meskin, 40 jaar, van
Brielen, verklaart dat hij Joos [Vanden Bruele] hoorde zegghen te Claeis Van Provyns daerse droncken dat Joos gherne betaelt hadde altement met eender crone of lil l te gadere.
41 Interpretatie van de uitdrukking ten tween reysen onder voorbehoud.
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Waren dit loze woorden bedoeld om enig verband met het omstreden wapenverbod te verdoezelen? Tussen 1428 en 1447 vermelden de Ieperse stadsrekeningen geen uitgaven waaruit blijkt dat de Ieperse kruisbooggilde deelnam aan
schutterstoernooien in een andere stad 42 . De kattestad zag haar bevolking tussen
1431en1437 met bijna tien procent afnemen 4 3. Die neerwaartse evolutie werd in
1445 onrechtstreeks ten berde gebracht. Het lokale magistraat liet zich ontvallen
dat de stadswoningen niet meer waren bewoond en in ruïnes vervielen 44 .
De aanwijzingen van de schutters geven aan dat er meer aan de hand was. Misschien hadden enkelen onder hen ooit wel hetzelfde gedaan als Jan De Coorenloose. Deze Boezingenaar verliet omtrent 1441 met vrouw en kinderen de
parochie om in te trekken bij zijn schoonmoeder te St.-Jan. Zijn voornaamste
beweegredenen voor deze - toegeven - drastische handeling, waren de zwangerschap van zijn vrouw en het feit dat er pest heerste in zijn huis te Boezinge45 . De
pestepidimie die in 1438-39 haar intrede deed, behoort tot de meest catastrofale
uit de 15de eeuw. De verliezen laten zich schatten op 20 of 25% van de bevolking
in sommige steden, en in grote delen van Henegouwen zelfs op 30% 46 . Bovendien viel de plaag samen met een zware, algemene hongersnood 47. Tengevolge
van weersomstandigheden waren de oogsten in 1438 mislukt. Tal van steden in
binnen- en buitenland inspecteerden snel hun zolders en kondigden een exportstop voor graan af. De inflatie was enorm: te Luik verdubbelde de prijs van een
schepel speJt48 . De waarde van een karrevracht Rijn- of Moezelwijn steeg tot 36
gulden, terwijl die in de jaren ervoor gewoonlijk voor 15 tot 16 gulden van de

M. MUS, o.c" p. 52. Voor 1429 en na 1447 kregen de Ieperse voetboogschutters meerdere
keren per decennium toelagen van de stad om hun deelname aan toernooien te helpen bekostigen. Verderop in deze bijdrage kan worden vastgesteld dat de Ieperse schutters in 1439 wel nog
zelf een toernooi op touw zetten.
43 W.P. BLOCKMANS, G. PIETERS, W. PREVENIER, R.W.M. VAN SCHAIK, 'Tussen crisis
en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500: in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 4,
Haarlem, 1980, p. 51, tabel 7.
44 H. PIRENNE, 'Les dénombrements de la population d'Ypres au XVème siècle (1412-1506).
Contribution à la statistique sociale du moyen áge: in Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, deel 1, 1903, p. 6.
45 K. DEBOOSER, o.c" p. 98, Jan De Coorenloose werd door de heer van Boezinge en de
yssuwers van de parochie aangeklaagd omdat hij zou zijn verhuisd zonder yssue of uitgangsgeld
te betalen.
46 W.P. BLOCKMAN S, 'The social and economie effects of plague in the Low Countries 13491500: in: Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis 58, 1980, p. 861-862.
47 E. CARPENTIER, 'Autour de la peste noire: famines et épidémies dans l'histoire du XIV'
siècle: in: Anna/es, Economies, Sociétés, Civilations, 1962, vol. 17, nr. 6, p. 1076, met verwijzing naar
de onuitgegeven licentiaatsverhandeling van F. LECUPPE, Les grands Fléaux au XV siècle en
Flandre-Artois-Hainaut-Cambrésis (Chronologie commentée), Faculté des Lettres de Lille, 1954.
Worden als hongerjaren aangegeven: 1409, 1416-1417, 1433, 1437-1439, 1455-1458, 1477-1483, 14871493. Die van 1437-1439 en 1477-1483 worden beschreven als alg. geldend voor alle regio.
48 Schepel: 1) holle houten schop met lange steel om graan op te scheppen, 2) een maat voor
droge waren. Spelt: nauw aan de tarwe verwante graansoort, Triticum Spelta L" die zich vooral
onderscheidt doordat de kafhuls niet loslaat bij het dorsen.
42
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hand ging4 9. Sommige gildebroeders zullen de jaarlijkse ledengift, het jaerghelt,
zonder meer als eerste bron van besparing hebben aangegrepen. Dit kon naderhand zonder de gebruikelijke betaling van een doodschuld of uittredegeld. Drie
getuigen meldden immers al dat men niet meer samenkwam om de bijdragen
te innen en maaltijden te houden. Zo verviel natuurlijk ook het onvoorwaardelijke aandeel in de kosten van feestmalen. Op het feest van de patroonheilige
werd na de godsdienstige plechtigheid traditioneel een groot banket gehoudens 0 •
Het belang van deelname aan de maaltijd ter gelegenheid van de gaaischieting
blijkt uit de statuten van de Ieperse St.-Sebastiaansgilde: Item wanneer men den
gaey scieten zal, dat elc ghildebroeder zal betalen ter maeltyd alsoo ghecostumeird
is, weider dat hy ter maeltijd comt of ne doet5 1 •
Er zijn nagenoeg geen hypotheses nodig om te erkennen dat armoede en mortaliteit gevaarlijke bondgenoten zijn, en beiden terecht als oorzaak voor het verval van de Boezingse St.-Jorisgilde mogen worden beschouwd. Het reeds
aangehaalde octrooi van de schutters uit Elverdinge-Vlamertinge (1447) zinspeelt in dat opzicht ondubbelzinnig op eenzelfde toestand. Zijn aanvrager vertolkte: om dat syn voorsaeten heeren van de voorseyde pleckens van Elverdynghe
ende Vlamertynghe, uyt welcke gilden onderhouden hebbende geweest by de sterften die in onse voorseyde jaeren geweest heeft, ende oock by den grooten dieren
tydt, ende oock .. .52 welcke gilden syn seer gemindert ende te nieten gegaen in
sulcker manier dat nu letter ofte niet en syn gehanteert nachte geexerceert ende
soude mogen achter blyven ende te niete gaen53.
De kansen op vrijspraak voor Monfrand Clarys namen ondertussen omgekeerd
evenredig af met de mate waarop men de kommer en kwel van de kruisbooggilde
oprakelde. Alle ondervraagden attesteerden haar als niet meer actief. De verwoordingen van drie onder hen gaven warempel aan dat ze een stille dood was
gestorven.
Frans, de guldezoorgher, poogde deze pijnlijke vaststelling misschien enigszins
te verzachten via de toespeling op een eventuele wederopstanding: maer weder54
mense weder55 verheffene zal of en zal ne weet hy niet maer weet wel dat zy weder

49

J. BUISMAN, A.F.V. VAN ENGELEN, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen:

deel 2, Franeker (NL), 1996, p. 547. Cfr. de vele citaten m.b.t. 1438 onder de titel: Duurte
en honger grijpen om zich heen.
50 M. MUS, O.C" p. 75.
51 A. VANDENPEEREBOOM, o.c" p. 98.
52 Het derde argument behelst de moeilijkheden met diverse baljuws, cfr. infra, net na voetnootmarkering 26.
53 F. VANDE PUTTE, o.c" p. 29-30.
54 Weder: hier gebruikt als voegwoord in een bijzin waarin twee tegengestelde mogelijkheden
worden genoemd waarvan de eventuele vervulling niets afdoet aan wat in de hoofdzin wordt
uitgedrukt.
55 Weder: hier ter uitdrukking van een terugkeer of herstel naar een vroegere toestand, staat
of positie; opnieuw.
1300-1450,
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confirmatie hadden jeghen tvoorghebod van hoorene zegghene. Clays Vander
Haghe trad hem hierin bij en maakte de toehoorders er attent op dat de koning
van de gilde, die camaulx56 draeght hem pleecht te vermetene 57 dat hy daer of niet
sceeden zal voor ment hem of winnen zal. De niet nader genoemde gildekoning
stelde zich klaarblijkelijk competitief op en bleef er op uitdagende wijze rekening
mee houden dat hij zijn titel en de bijhorende eretekens op een dag zou moeten
afstaan. Hij was diegene die erin geslaagd was om op de laatste gaaidag - naar
verluid acht jaar oflanger geleden - de topvogel te schieten. Indien hij het klaarspeelde om drie jaar naeen de erevogel te schieten, dan zou hij keizer worden
voor het leven5 8 . Die uitzonderlijke eer was ooit Passchier Vander Beke uit Ieper
te beurt gevallen. De inmiddels tweeënzestigjarige scherpschutter was goed vertrouwd met het reilen en zeilen in het dorp langsheen de oude Ieperlee 59 , en
verkondigde nuchter datter diverssche persen gheschoten ende ghegheven gheweist
helft. Een familieband met Adriaen Vander Beke die korte tijd later met de
weduwe van Monfrand zou huwen 60 , is niet ondenkbaar.
Dankzij Passchier vernemen we dat Monfrand circa 1450-51 deken was van de
kruisbooggilde. Dit houdt in dat de beklaagde er een bestuurlijke hoofdrol vervulde. De ironie van het lot wil dat het precies de deken toekwam om een vergadering van bestuursleden bijeen te (laten) roepen. Bij nogal wat
broederschappen was de deken in het bijzonder belast met de rekeningen. Hij
vervulde de rol van ontvanger, die alle inkomsten en uitgaven moest bijhouden.
Hij stelde de rekeningen op en legde ze voor binnen een vastgestelde termijn 61 .
Misschien had Monfrand, die zo toch over meer dan enige inspraak beschikte62,
kansen laten liggen om de schuttersgilde levendig te houden, of nieuw leven in
te blazen.

56 Camaulx: cfr. Middelfrans camail: pièce de l'armure, Ie plus souvent en tissu de mailles,
protégeant Ie cou et les épaules. Het woord werd hier waarschijnlijk gebruikt in een van de vele
andere betekenissen gaande van schoudermantel, muts tot halsketting.
57 Vermetene: stellig verzekeren.
58 L. VANHEULE, o.c., p. 230.
59 K. DEBOOSER, o.c., p. 99, zet de vervolging uiteen van Martin Alaert door Paeschier Van
der Beke, baljuw van de heerlijkheid Boezinge, nadat Martin een incident had veroorzaakt tijdens
een zitting van de lokale vierschaar.
60 Cfr. infra, voetnoot II. Zie ook: leper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr. i79,
f'7or 0 -v 0 : Adriaen Van der Beke, 47 jaar, poorter en wonende te Ieper, verklaart dat hij op Sacramentsavond i457 samen met Frans Van Noortovere bemiddelde in een geschil tussen Wouter
Abraem en Joos Vanden Bruele.
61 P. TRIO, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent
in de late middeleeuwen, Leuven, i993, p.127-128. L. VANHEULE, o.c., p. 218-219
62 M. LEMAHIEU, 'Het ontstaan van het schuttersgildenwezen (3)', in: Schuttersbrief onregelmatig maar frequent verschijnende-magazine, Maastricht, 30 november 2005, nr. 42, p. i4: Dat
men van nu voort an kiesen sa/ ome bewarenesse ende profijt van den vorseiden gulde, dat grootelic ghemeerdert es, viii proviserers [."] ende dese viii proviserers sullen kiesen eenen deken, op
heuren eed, ghuldebroeders wesende, upte sente Sebastaens dagh [met verwijzing naar 'Sint-Sebastiaan Gent i357-1379'].
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Anderhalve eeuw later zou pastoor Gelein Wevele het voortouw nemen bij de
plechtige heroprichting van de voetbooggilde op Sint-Jorisdag (23 april) i607.
Hij was zes weken voordien te schote en te late gekozen als deken en had dus nog
wat tijd om de komende festiviteiten voor te bereiden. Op de bewuste dag maakten de lokale baljuw Pieter Carette en zijn echtgenote hun intrede tot de gilde.
De baljuw werd spoorslags tot hoofdman benoemd63.
De verkiezing van de deken was normaliter een jaarlijks wederkerend fenomeen
dat bijna altijd samenviel met de grote feestdag, of om praktische reden de zondag ervoor of erna. Logischerwijze werden op dat tijdstip de rekeningen van het
voorbije jaar afgesloten 64 . Bij de Nieuwpoortse kolveniersgilde werd na de verkiezing van een nieuwe deken, de voorgaande als eerste sorgher aangesteld en
een tweede sorgher verkozen. De eerste gildezorger zou de deken bij afwezigheid
vervangen 6 5.
Gemiste kansen en afgelaste feesten ten spijt, de baljuw had zich niet tot doel
gesteld uit te vissen waarom het schuttersgenootschap uiteen was gevallen. Aangezien men gedurende de tweede verhoorronde nog immer naar het bestaan
van een weder confirmatie jeghen tvoorghebod informeerde, mag worden besloten dat de gildedeken er tot aan de verhoren niet in geslaagd was om dergelijk
vernieuwd privilege, of een ander ultiem bewijsstuk uit de gilderekeningen, voor
te leggen.
Het gebeurde wel eens dat betrokkenen bij aanvang van, of zelfs tijdens de ondervragingen schriftelijke documenten ter staving indienden. Zo overhandigde Jan
Vanden Bryaerde middenin een verhoorronde ter stond eenen brief bezegheld
met V scepenen zeghele in voorme van preuve66 .
In een geschil tussen Joos Den Houckere, ontvanger van Sinte Claren buten
Yppre, en Roeland Bryde67 bleek het niet meer opportuun om getuigen te onderhoren. De ontvanger spreidde stante pede twee oude rekeningen, een rekening-

63 F. VAN DE PUTTE, o.c., p. 33-34. In de eerste alinea van de akte staat dat de oude, keizerlijke
gilde tijdens de godsdienstroebelen ten onder gegaan was. Kapelaan Lowys De Cokere en Care!
Van Veurne, die prompt werd gekozen als gouverneur van de gilde, werden tegelijk met de pastoor, op 6 maart, lid van de gilde.
64 P. TRIO, o.c., p.115. Cfr. voetnoot 62 voor een illustratie van het tijdstip van de verkiezing ..
65 L. VANHEULE, o.c., p. 218-219.
66 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 179, f'68r 0 -69r 0 •
67 Voor een biografische bijdrage over Roeland Bryde, zie K. PAPIN, 'Een hertogelijk parvenu
in het kluwen van de heersende machtsverhoudingen in de Ieperse stad en kasselrij omstreeks
het midden van de 15de eeuw. De mislukte benoeming van Roeland Bryde tot ontvanger van de
kasselrij leper', in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidskunde te Gent,
nieuwe reeks, dl. LVI, Gent, 2002, p. 93-109. Hierbij danken we in het bijzonder drs. K. Papin die
ons welwillend een overdruk van deze bijdrage bezorgde. Zie ook K. DEBOOSER, o.c., p. 92-96
en 173-175. lvm. deze figuur melden we nog: leper, Stadsarchief, Kasselrij Ieper, eerste reeks, nr.
179, f' 46v voor een getuigenverhoor in 1456, waarin Roeland Bryde, de baljuw van de Zale, de
broer van Gillis Mond, Wouter Gilloen en Willem Vanden Walle in dubieuze omstandigheden
worden vernoemd. Het betreft een onderzoek naar machtsmisbruik door Vanden Walle.
0
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boek en een ontvangstboek tentoon. De bewijskracht van de gegevens 'sprak
voor zich', en de dienstdoende klerk vereeuwigde alles netjes in het register met
getuigenissen68 .

Schriftelijke bewijzen

De vijftiende eeuwse administratie van de kasselrij Ieper is slechts fragmentarisch bewaard gebleven. De kans om de lotgevallen van Monfrand binnen een
juridisch perspectief te kunnen situeren, was gering. Toch bracht ook hier een
boekhoudkundig schriftuur soelaas: de rekening van Joos Van Der Poorte, baljuw van de Zale6 9, die de inkomsten en uitgaven voor de periode van 11 januari
tot 10 mei 1451 behelst. Het geding tegen Monfrand Clarys staat er geboekstaafd
in een ontvangstenrubriek, waaruit kan worden opgemaakt dat de de gildedeken
aan het kortste eind trok.
En la paroiche de Boezinghe7°
De Mondfrant Clarijs quil Ju pour trais7 1 en la francque verite72 de Boezinghe dit Ie
Bogarde davoir porte ung martel de fer73 contre les cueres de ladicte chastellenie dont
/amende est X f parisis se par lay eust este convaincu et pour ce que /edict Mondfrant
est en la confrarie de larcbalestre a Boezinghe /edict bailly pour doubte de en neant
avoir la laissie composer pour la somme de V f, parisis dont la chastellenie a Ie tiers
demeure pour monsieur JIJ f VI s. VIII d. parisis

Het bovenstaande uittreksel - op zich geen vonnis - beschrijft zeer beknopt
welke feiten er aan de verhoren vooraf waren gegaan. Monfrand was tijdens de
doorgaande waarheid van Boezinge, in de volksmond bekend als de Bogarde74 ,
gedagvaard. De doorgaande waarheid was een juridische procedure om niet-

68 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 179, f'87r 0 • Het register bevat verder geen
getuigenverklaringen ivm. deze zaak.
69 S. DEPOORTER, De doorgaande waarheden in West-leperambacht tijdens de 15de eeuw,
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.L., 1999, p. 32: Joos Van der Poorte werd op 23.oi.1445
benoemd tot baljuw van de Zale en bleef dat tot 20.09.1451 [met verwijzing naar ARA, RK, 14611
en ARA, AvR.C, 192-193/D.].
70 Ieper, Stadsarchief, Kasselrij leper, eerste reeks, nr. 309, Uittreksels uit de baljuwsrekeningen
1420-1469, f'35u 0 : Du compte dudict bailliaige depuis Ie xr jour de janvier /an JJIJC cincquante,
jusques au xe de may IIJJC LI - Recepte.
71 Pour trais: portraire qqn. qq. part: conduire qqn. qq. part (iemand ergens heenleiden); portraire qqn. en jugement (iemand doen terechtstaan).
72 La francque verité: de doorgaande waarheid.
73 Ung martel de fer: een ijzeren bijl.
74 De naam van deze doorgaande waarheid is waarschijnlijk afgeleid van een lokaal toponiem,
aldus verwijzend naar de plaats waar de waarheid plaatsvond. Dergelijke bijnaam kwam vaker
voor. De doorgaande waarheid in Wervik droeg de naam Scrycx waerhede, en deze te Houtem
(Kass. Ieper) sMonecx, zie S. DEPOORTER, o.c., p. 47 en p. 50.
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vervolgde misdrijven op te sporen. Te Boezinge werden zo jaarlijks75 de actieve,
volwassen mannen bijeengeroepen uit Dikkebus, Voormezele, Geluveld, Zillebeke, St.-Jan, Brielen, St.-Nicolaas Ieper, St.-Jacob Ieper, Krommenelst en Boezinge. In aanwezigheid van de baljuw van de Zale, en een evenredig aantal van
negen leenmannen en negen kasselrijschepenen, werden zij verhoord over eventuele, onberecht gebleven misdrijven uit hun streek of dorp. Dit gebeurde meestal
aan de hand van een reeks standaardvragen76 .
Op die manier kwam aan het licht dat Monfrand gedurende het afgelopen jaar
met een ijzeren bijl was opgemerkt. Voor dergelijke inbreuk op de verbodsbepalingen van de kasselrij kon hem een boete van tien ponden parisis worden
opgelegd77. Gewoonlijk arresteerde de baljuw de ter plaatse gevatte beschuldigden meteen. Opsluiting in de gevangenis volgde. Monfrand kon een aanhouding
mogelijk vermijden mits de betaling van een borg en de belofte dat hij op zijn
proces zou verschijnen. Gezien de aard van de feiten werd de kwestie vermoedelijk door de schepenbank van de kasselrij behandeld. De bevoegdheid van
deze rechtbank beperkte zich tot de lage justitie, wat betekent dat ze boeten tot
zestig pond kon uitspreken om kleinere misdrijven te bestraffen. Net als hun

75 S. DEPOORTER, o.c" p. 54, stelde vast dat er in de jaren 1440/41en1442/45 geen doorgaande
waarheden plaatsvonden. Een sluitende verklaring ontbreekt. Misschien is er een verband met de
sterfte die in deze bijdrage door de getuigen tijdens de tweede verhoorronde werd aangehaald ?
76 S. DEPOORTER, o.c., p. 8, 29, 37, 38, 47 en 48. G. DUPONT, Criminaliteit, repressie en
marginalisering in het graafschap Vlaanderen tijdens de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe
Tijd. Een analyse van het strafrechtelijk beleid in de steden Brugge {1J85-1550) en Kortrijk (14591531), onuitgegeven doctoraatsverhandeling, U.G., 2002, deel 2, p. 244-245, met verwijzing naar
een lijst met vragen die gesteld werden tijdens de doorgaande waarheid, en uitgegeven door T.
DE LIMBURG-STIRUM, Coutume de la ville et de la chátellenie de Courtrai, 1905,.304-306. S.
DEPOORTER, o.c., p. 35 vond nergens sporen van het gebruik van een vraagbrief in Westleperambacht, en vermoedt dat in West-Ieperambacht geen standaard vragenlijst werd
gebruikt.
77 Cfr. voetnoot 19.
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collega's van het leenhof, werden de kasselrijschepenen bij de beoordeling van
een misdrijf voorgezeten door de baljuw78 . Hoewel de doorgaande waarheid de
gelegenheid bij uitstek was om informatie over ongekende misdrijven te registreren79, wijst alles erop dat de ondervragingen over de voetbooggilde tijdens
het proces voor de schepenbank werden vastgelegd. Het feit dat Monfrand een
verboden wapen had gedragen stond toen al niet meer ter discussie, zoals blijkt
uit de getuigenissen. Deze laten vermoeden dat Monfrand wel had geprobeerd
om de beschuldiging te ontkrachten ahv. zijn lidmaatschap bij een oude geprivilegieerde schuttersgilde.
Het fragment uit de baljuwsrekening toont aan dat de schepenbank al met al
overtuigd was dat de beklaagde een overtreding had begaan: se par lay eust este
convaincu. Maar de baljuw ontnam de schepenen de kans om de door de keuren
opgelegde veroordeling tot een boete van tien ponden parisis uit te spreken. Hij
maakte daarbij gebruik van zijn recht om met de verdachte een overeenkomst
af te sluiten. Deze schikking, die met het begrip compositie wordt aangeduid,
bestond er in dat de baljuw afzag van vervolging 80 • In ruil daarvoor verbond
Monfrand zich ertoe vijf ponden parisis te betalen, waarvan een derde de kasselrij toekwam.
De baljuw wist dat zijn regeling tot een gedegen verantwoording noopte, waaruit zou blijken dat hij over gegronde redenen beschikte om de beklaagde zijn
rechtsvervolging te laten afkopen. Enerzijds bracht hij verzachtende omstandigheden in: Monfrand was lid van de voetbooggilde te Boezinge. Anderzijds
vreesde hij dat hij er uiteindelijk niks aan zou hebben: pour doubte de en neant
avo ir.
De vraag of deze vrees gerechtigd was, kan moeilijk worden beantwoord. Indien
baljuw Van Der Poorte het op een onderhands akkoord gooide met de Boezingse
schatter, dan maakte hij met deze magistrale formule komaf met elke bijgedachte
aan fraude. Of misschien achtte baljuw Van Der Poorte het werkelijk niet uitgesloten dat de door verdeeldheid en sterfte gedecimeerde gildebroeders er zouden
in slagen om hun schriftelijke bewijzen terug te vinden, en koos hij eieren voor
zijn geld.

Een oude geprivilegieerde gilde

Monfrands verdediging bleek dus ontoereikend om aan te tonen dat de Boezingse schutters het voorrecht hadden om ongestoord met hun wapens rond te
trekken. In het verleden was dat nochtans wel het geval geweest. In 1428 reisden

S. DEPOORTER, o.c., p. 12, 28 en 29.
G. DUPONT, o.c., p. 244 en verder. De auteur analyseerde de getuigenissen uit dertien
registers van de doorgaande waarheid (1474-1517) die betrekking hebben op het Oostproosse,
een enclave van de kerkelijke heerlijkheid van het Proosse, te Brugge.
Bo G. DUPONT, o.c., deel 1, p. 87-168.
78
79
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ze naar Oudenaarde om er deel te nemen aan het toernooi dat door de plaatselijke St.-Jorisgilde werd georganiseerd. Als we de leeftijd van sommige getuigen 8 '
in aanmerking nemen, dan is het moeilijk te geloven dat geen enkele onder hen
daarvan op de hoogte was 82 • Vermoedelijk herinnerden zelfs enkele oudere
Ieperlingen zich nog de deelname van de Boezingenaars aan het schietspel dat
de jonge Ieperse kruisboogschutters in 1422 inrichtten. Het startschot werd gegeven op tien augustus, het feest van O.L.V. van Thuyne. De schieting duurde
twintig dagen, en tweeënvijftig steden en dorpen streden er om de titel 83. Het
lijkt ondenkbaar dat de Boezingse gil del eden zich toen met verboden wapen uitrusting onder de ogen van het publiek en de notabele gezagsdragers hadden
gewaagd indien ze niet over de nodige vrijbrieven beschikten.
Met half oogst in het verschiet luidden de toernooien voor de lokale inwoners
en handelaars een ononderbroken reeks hoogdagen in. In 1439 werd op de vooravond van het Tuindagfeest een reusachtige wedstrijd voor voetboogschutters
ingericht ende was den prijs ghescoten up de Maerct up twee scavooten. De Tuindagfeesten zelf gingen gepaard met een reeks toneelopvoeringen op de Markt ...
ende spelen gheestelic ende weerlic ghespeelt waren voor de wet vander voorseider
stede doe wesende up tvoorseide scavoot. Soms werden de feestelijkheden bijgewoond vanuit een herberg zoals in 1423: der wedewe Denijs Vondelijncx van 3
dagen dat de heeren vander wet in haer huus ghelogiert waren binnen der tijd dat
men de spelen speelde ende de loven zeide. 84 De leden van het stadsmagistraat
waren voorzeker de eersten die baat hadden aan de interstedelijke, sociale en
economische contacten in de marge van het sportieve en culturele vermaak. Al
vroeg werden de nodige fondsen uit de stadskas vrijgemaakt om de sportieve
delegaties dagelijks enkele bekers wijn aan te bieden 85. Er was geen gebrek aan
accommodatie om alle deelnemers te herbergen. Volgens een telling van 1486
omvatte het huis In den Inghele gelegen noord van de Markt 61 kamers en stallingsmogelijkheid voor 36 paarden 86 . De uitbaters van de vele herbergen die de
stad rijk was, keken beslist met een warm hart uit naar grootse toernooien.

Cfr. infra, het eerste en het tweede verhoor.
E. VANDER STRAETEN, 'Le Théàtre villageois en Flandre, d'après des documents inédits:
in: Messager des sciences historiques, ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Gent,

81
82

1868, p. 126.

83

M. MUS, O.C., p. 50.
0. MUS, 'De geboorte van een Marktplein', in: De Ieperse Markt, een historisch fenomeen,
Ieper, 1985, p. 5-6.
85 M. MUS, o.c., p. 50: Op een gelijkaardig evenement te Ieper in 1401 was de Boezingse St.Jorisgilde niet van de partij. Volgens de stadsrekening werden er toen presentwijnen aangeboden
aan de schutters van Doornik, Bergen, Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, Rijsel, het kasteel van
Rijsel, Belle, Poperinge, Roeselare, Zonnebeke, Hondschote, Verlighem (Frélinghien, Fr.), Komen,
Duinkerke, Elverdinge, Moorsele, en de cleene scotters van Nieuwpoort en Diksmuide [met verwijzing naar Merghelynck 1891 hs 32 11:244].
86 0. MUS, o.c., p. 5.
84
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Uit het bovenstaande blijkt dat de schutterij op veel bijval kon rekenen. Het
competitieve aspect zal niet alleen ouderen, maar tevens heel wat jongeren hebben aangesproken. Niet zonder reden werden de te behalen trofeeën juweelen
van prise te winnen me scieten voor de gehele duur van een toernooi ter bezichtiging uitgestald 87. In 1395 maakte men te Ieper voor het eerst gewag van kinderscotters omwille van hun prijs te Roubaix (F). Vanaf 1326 werd in de
stadsrekeningen reeds een onderscheid gemaakt tussen den jonghen ze/schutters
en de grote schutters88 . Een groeiende belangstelling impliceert een zekere nood
aan nieuwe gilden - waar er nog geen waren - en plaats voor sportieve varianten
op de kruisboog, die tijdens recente militaire conflicten nog hun voordelen hadden bewezen.
Zo zien we de Ieperse handboogschutters onder leiding van Jan Belle, heer van
Boezinge, voor het eerst officieel als gilde erkend op 31maart1400 89 . Mogelijk
was deze erkenning het gevolg van het feit dat zij een jaar voordien te Rijsel een
prijs hadden gewonnen9°.
Het 'collectief geheugen' dat tijdens de zaak Clarys werd geraadpleegd, wekt de
indruk dat de voetbooggilde van Boezinge in dezelfde periode boven het doopvont werd gehouden. De attestaties van de dorpelingen in 1450-51 dat es een oude
gheprevilegerde gulde gheusert ende ondrehouden XL jaer ende tyds meer past
goed bij het beeld dat twee eeuwen later door Sanderus in zijn Flandria Illustrata
werd geschetst: Eertijds heeft de Graaf van Vlaanderen hier een gilde laten oprichten onder de naam van St.-Joris. De heerlijkheid was toen in het bezit van het
geslacht van Belle. Deze toelating werd gegeven wegens hun moedig optreden in
zeker militair conflict. Zo wordt hier verteld91 •
Op basis van de gegevens in het hoger aangehaalde artikel van P. Huys9 2 bleek
het relatief gemakkelijk te zijn om te achterhalen dat de Boezingse kruisbooggilde de crisis medio 15de eeuw terug te boven kwam. In 1469 vaardigde de
hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, als graaf van Vlaanderen het bevel uit
dat alle schuttersgilden hun letteren van ghiften ende octroyen samen met de
namen van hun leden binnen de zes weken moesten bezorgen. Samen met vierentwintig andere gilden beantwoordden de Boezingse schutters de oproep. De

M. MUS, o.c" p. 52, ivm. de toernooien die in 1422 en 1428 te Ieper plaatsvonden.
Idem, p. 49 e.v.: In 1399 namen de grote schutters en de kinderschutters deel aan een toernooi
te Belle (F.). In 1422 behaalden de kinderschutters een prijs te Hondschote (F.) en te Poperinge.
89 Dit wil niet zeggen dat de Ieperse handboogschutters vooraf geen aaneengesloten groep
gevormd hebben. Zie de analyse van M. MUS, o.c" p. 5-13.
90 M. MUS, o.c" p. 56. Er werden geen sporen gevonden van eerdere deelnames aan (handboog)toernooien.
91 A. SERCU, 'De Boezingse Sint-Jorisgilde, over de vlag, over 1383, over een heroprichting in
1607 en over "krakende" schutters; in: De Boezingenaar, Ieper, 2005, jg. 32, nr. 3, p. 62-65.
92 Cfr. infra, voetnoot 26. Wij danken hier in het bijzonder Aurel Sercu die ons behulpzaam
wees op de bijdrage van P. HUYS, en er ons zelfs een kopie van bezorgde.
87
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inhoud van de binnengebrachte documenten werd stuk voor stuk overgeschreven in een lijvig register. Dankzij de namenlijst die door de Boezingenaars werd
ingediend, weten we dat hun gilde omstreeks 1469 achtenzeventig broeders
telde 93 . Al mag de toenmalige heer van Boezinge, ridder Jan van Halewijn, ongetwijfeld als hoofdman worden meegerekend. Hij werd kort nadien soeverein
baljuw, van juni 1473 tot maart 14749 4 . Zijn naam staat bovenaan de ledenlijst,
die we hieronder in bijlage publiceren.
Veel opmerkelijker is de aanwezigheid van het octrooi of privilege waarover we
ons tijdens het proces van Monfrand Clarys zorgen maakten. Misschien bevond
het zich al die tijd wel in het archief van de heerlijkheid Boezinge. De heerlijkheid
was in 1450 in handen gekomen van de controversiële Roeland Bryde9 5•
Het herhaaldelijk geciteerde octrooi werd op 27 december 1409 te Gent verleend
door Jan zonder Vrees9 6 . Dit gebeurde op verzoek van de inwoners van de parochie Boezinge. Ze hadden sinds langere tijd de gewoonte om zich dagelijks te
oefenen met de kruisboog bij het schietspel, en wensten een gilde op te richten
ter ere van Sint-Joris. Hun motivatie was tweeledig: hun groep zou op die manier
dermate kunnen aangroeien en in stand worden gehouden, dat het mogelijk zou
worden om ten allen tijde voor de graaf van Vlaanderen paraat te staan. Zo
zouden ze hem op de door hem aangewezen plaatsen van dienst kunnen zijn.
Het behoorde voorts tot hun intentie om enkel kruisboogschutters onder eed,
en met een goede, vreedzame reputatie toe te laten, doch voldoende in aantal
om het bestaan van de gilde te waarborgen. De gildebroeders vroegen tegelijk
om militaire kaproenen 97, hun wapens en hun harnas te mogen dragen.
Na beoordeling van het gevraagde 98 , na overleg met de leden van de raad van
Vlaanderen, en in aanmerking nemende dat de gilde met zijn leden een veilig
en nuttig instrument kan vormen voor de verdediging van de parochie van

93 Gent, Rijksarchief, Archief van de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f" 23or0
94 ). VAN ROMPAEY, Het grafelijk baijuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode,
Verhandelingen van de koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone
kunsten van België, Klasse der letteren nr. 62, Brussel, 1967, p. 615.
95 Cfr. infra, voetnootmarkering 34 en voetnoot 67- Uit K. DEBOOSER, o.c" p. 94, leiden we
af dat Roeland Bryde het goed kon vinden met Victor Van Lichtervelde de jonge, sinds 1449 heer
van Beaurewaert. Monfrand Clarys had in november 1448 te Boezinge een procedure ingespannen tegen Victor Van Lichtervelde [de jonge]. Deze zaak sleepte minstens aan tot maart 1449,
cfr. voetnoot 5. Schuilt hier de reden waarom de gildedeken maar niet kon bewijzen dat er een
'oud' privilege bestond? Vergelijk met K. PAPIN, 'Een hertogelijk parvenu ".; p. 102, voetnoot
37.
96 Gent, Rijksarchief, Archief van de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f" 229v 0 -23or 0
97 Kaproen: een kapachtig hoofddeksel (zie afbeelding 4). De kap reikte tot aan de schouders
zodat het hoofd en de nek van de kaproen drager helemaal bedekt waren; alleen het gezicht werd
vrijgelaten. De kaproen eindigde achter op het hoofd in een lange punt. De interpretatie van
chapprons dune livree (als militaire kaproenen) is onder voorbehoud.
98 Omwille van de leesbaarheid vertalen we het vervolg van de akte in tegenwoordige tijd. Een
transcriptie van de originele versie in het Middelfrans volgt in bijlage.
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Boezinge, de steden, en de nabijgelegen parochies, besluit de hertog tegemoet te
komen aan hun verlangens. Hij verleent hen het recht om een kruisbooggilde
toegewijd aan St.-Joris te stichten. De gilde zal mogen bestaan uit een hoofdman,
een deken 99 , en maximaal tachtig gildebroeders die een eed dienen afte leggen.
Deze broeders zullen aan de vooropgestelde voorwaarden moeten voldoen. De
gildeleden zullen op hun kosten een militaire kap mogen bezitten en dragen,
zoals het hen zelf behaagt deze jaarlijks voor eenieder te laten maken. Ze krijgen
bovendien het recht om altijd en overal binnen het graafschap, vrijelijk en vreedzaam, hun wapens en harnas met alle toebehoren te dragen. Dit kan zowel in
groep als individueel, zonder tegenspraak of tegenwerking. Misdragingen zijn
niet toegelaten. Ze mogen hun gevederde pijlen met zich meedragen. Enkel ten
behoeve van het schietspel mogen ze ook drie tot vier pijlen met scherpe, metalen punten bijhebben. De hoofdman, de deken en de gezworen leden van de als
dusdanig ingerichte kruisbooggilde, zullen er toe gehouden zijn om hun eed af
te leggen in handen van de baljuw van Ieper, die via het onderhavig octrooi
daartoe aangesteld en bevoegd wordt om hun eed te ontvangen. De gildebroeders zullen de graaf naar behoren en loyaal moeten dienen telkens en overal waar
zij daartoe verzocht worden. Ze zullen daarvoor een redelijke vergoeding krijgen. Van hen zal dan worden verwacht dat ze voldoende bewapend en gekleed
naar de aangewezen plaatsen trekken, zoals het kruisboogschutters betaamt.
Dat wil zeggen dat eenieder onder hen voorzien moet zijn twee kruisbogen, twee
pijlkokers en vier dozijn goede pijlen. Diegenen die niet goed overweg kunnen
met de kruisboog, worden er niet verwacht. Overigens zullen ze zich door de
genoemde baljuw of zijn luitenant moeten laten keuren telkens ze daartoe verzocht worden. Bij deze gelegenheid zullen ze hun naam en voornaam moeten
laten registreren. Telkens iemand nalatig wordt bevonden, zal die de graaf vijf
ponden parisis moeten betalen, vermits de hoofdman, deken en gildebroeders
hiervan de eed afleggen. Ze mogen geen bijeenkomsten, festiviteiten en huwelijken organiseren tenzij als dat op vredelievende basis gebeurt, en met toelating
en vergunning van de genoemde baljuw of diens luitenant. En zoals het de hertog behaagt, geeft hij aan de Ieperse baljuw, en aan al zijn overige gerechtsdienaars, officieren, en hun luitenanten van het graafschap, nu en in de toekomst,
de opdracht om de genoemde hoofdman, deken en gezworen gildebroeders
volop en vredig te laten genieten van hun voorrecht zonder hen enig leed te
berokkenen, noch fysieke, noch materiële hindernissen te veroorzaken. Integendeel, want wij hebben hiertoe besloten ongeacht welke wetten, orders en verboden dit ook mogen tegenspreken. Als getuige hiervan hebben wij onze zegel laten
plaatsen op deze tegenwoordige akte, gegeven in onze stad Gent de 22e dag van

99 Het octrooi heeft het afwisselend over disinier en diseiner. Volgens het online raadpleegbare
Dictionnaire du Moyen Français (DMF): r/ een officier bevoegd over een compagnie van tien
kruisboogschutters. 2/ in de krijgskunst wordt de term gebruikt voor de chef van een compagnie
van tien man; het woord zou een synoniem zijn van doyen, dwz. deken.
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december in het jaar i409. Op deze manier ondertekend door mijnheer de hertog, waarvan getuige de raad waar u vertoefde G. De La Boede.

Het laatste hoogtepunt
Het octrooi bewijst ontegensprekelijk dat de Boezingse St.-Jorisgilde in 1409 voor
het eerst werd opgericht. Er werd met geen woord gerept over de toenmalige heer
van het dorp, noch over eerdere krijgshaftige handelingen door de Boezingenaars.
Integendeel, de voorlopig beperkte groep schutters hoopte via een officiële erkenning
op groei en continuïteit. Dit zou hen in staat stellen om ten dienste te staan van de
hertog als graaf van Vlaanderen.
Deze kennis betekent dat het schuttersgenootschap sinds 22 december 2009 de eer
heeft om haar 600-jarig bestaan op feestelijke wijze te mogen herdenken. Haar
geschiedenis was er een van diepte- en hoogtepunten.
De vaststelling van een eerste dieptepunt liep in deze bijdrage parallel met het ongelukkig wedervaren van haar deken - bij gebrek aan schriftelijk bewijs. Hét hoogtepunt uit het recente verleden van de gilde was vanzelfsprekend de viering van het
700-jarig bestaan van de vereniging in 2005. In het enthousiaste gezelschap van
diverse prominenten werd toen uitgebreid geklonken op de gildevlag uit 1934, die
duidelijk het jaar 1305 aangeeft100 •••

100 A. SERCU, o.c" p. 62-65. Cfr. de online edite van het nieuwsblad, regio Ieper, editie
14.05.2005, http: www.nieuwsblad.be/Article! Detail.aspx?articleID=v1esn9f In 1902 legden de
Ieperse bestuurslui meer assertiviteit aan de dag. Eind 1901 verzocht het bestuur van de St.Sebastiaansgilde om steun voor de viering van hun 600-jarig bestaan. Dit gaf aanleiding tot een
heuse polemiek binnen de gemeenteraad. Stadsarchivaris De Sagher werd met een onderzoek
belast. Na het nodige archiefonderzoek was zijn besluit even onverbiddelijk als leerzaam: Si /'on
ne trouve pas d'autre preuve de la fondation en 1302 de la ghilde de St.-Sébastien, Il n'y a pas lieu
de s'y arrêter, zie Margareta Mus, o.c" p. 5-8.
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Bijlagen 101

Het octrooi

Jehan duc de Bourgoingne conte de Flandres dArtois et de Bourgoingne Palatin seigneur de Salins et de Malines A tous ceulx qui ces presentes lettres verront
salut Savoir faisons nous avoir receu hunble supplication des manans et habitans
de la paroisse de Boesinghes en nostre Chastellenie dYppre et des adheritez en
icelle disans que ilz ou aumoins la plus grant partie diceulx ont accoustume des
long tamps eulx employer et esbatre journellement au jeu de larbalaistre et pour
icellui exaucier accroistre augmenter pour entretenir affin destre tousiours prestz
de nous servir pour nos successeurs contes et contesses de Flandres ou temps
advenir bien et convenablement es lieux et places ou il nous et nosdites sucesseurs plaira les envoyer leur soit neccessite davoir une confrarie darbalestriers
que ilz desirent avoir en lonneur de monsieur Saint George et en icelle estre
certain nombre darbalestriers du serement gens paisibles de bonne renommee
ydonnes et souffissants de maintenir Ie fait de ladits arbalaistre portans chapprons dune livree et aussi leurs armures et harnoiz En nous humblement suppliant de nostre grace et bonne provision sur ce et pour ce est il que nous ces
choses considerees et sur icelle oye la relonge des gens de nostre conseil autres
par lesquelz avons trouve que par ladite confrarie ordonnent pourrions estre des
confreres dicelle et dun chascun deulx mieulx et plus diligemment serviz ou
temps advenir Ayans regard au bien utilite evident scurete pour deffence dicelle
nostre paroisse de Boesinghes et de noz villes pour autres paroisses circonvoisines et aussi pour pluissieurs autres causes ace nous mouvans inclinants aladite
supplicacion aux dessus nommez suppliants Avons liberalment consenti et
octroye voulons consentions et octroyons de grace especialle par ces presentes
que ilz puissent entres eulx faire et ordonner une confrarie darbalestriers en
lonneur de monsieur Saint George en laquelle ait connestable disinier pour confreres jusques au nombre de quatre vins personnes du mesmes serement gens
paisibles de bonne renommes ydonnes et souffissans pour maintenir Ie fait deladite arbalestre lesquelz pourront aleurs despens avoir et porter chapprons dune
livree telle qui! leur plaira faire et ordonner chacun chacun an Et aussi quilz
puissent et leur soit loysible de porter leurs armures et harnoiz contienent toutes
et quanteffois qui! leur plaira ensemble ou chacun apersoy paysiblement et sans
contredit ou empeschement aucuns en et parrni nosdites pays et Conte de Flandres a heure dene sans pour ce meffaire a personne quelconques et portens
avecques eulx deulx viretons et III ou quatre vires pour lesbathement dudit
arbalestre tantseullement Et parcemy ce seront tenuz iceulx connestable diseiner

101

Gent, Rijksarchief, de Raad van Vlaanderen, nr. 7351, f'229v 0 -23or 0 •
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et confreres du serement dudit arbalaistre ainsi fais et ordonnez de faire serement
es mains de nostre bailli dYppre lequel nous avons commiz et depucte commectons et deputons par ces presentes ale recepvoir deulx et nous servir bien et
loyaulment toutes et quanteffoys quilz en seront requiz de par nous par tous les
lieux et places quil nous plaira les mener ou faire mener conduire <lont les ferons
contenter raisonnablement Et aussi seront tenuz de y aler et estre bien armez et
habillez comme arbalestriers appartient et doit appartenir Cest assavoir chascun
desdits arbalestriers aura et sera tenu davoir et porter deulx arbalestres deux
bauldries et quatre douzaines de traict bon et souffisant et ny seront aucuns
receuz se ilz ne scevent bien juer deladite arbalestre Et en oultre deulx monstrer
toutes les foiz que requiz en seront pardevant nostre dite bailli ou son lieutenant
et illec faire enregistrer leurs noms et sournoms et se ilz ou aucun deulx estoient
trouvez defaillans davoir et faire les choses dessusdites ilz nous paieront pour
chacune foiz la somme de cincq livres parisis de nostre monnoye de Flandres
pourveu que lesdit connestable diseiner et confreres dicellui serement et pourront faire aucunes assamblees en dedicasse nooces ne ailleurs se ce nest pour
donner paix les ungs aux autres et que ce ne soit par le congie et licence de nostre
dit bailli ou dicelui son lieutenant tant quil nous plaira Cy donnons en mandement a icelluy nostre bailly dlppre et a tous noz autres justiciers et officiers de
nosdites pays et Conte de Flandres presens et advenir ou a leurs lieutenants et
a chacun deulx si comme aluy appartiendra que de nostre presente grace et otroy
facent souffrent et laissent lesdits suppliant connestable diseiner et confreres
dicelluy serement des arbalestriers plainement et paisiblement joyr et user sans
leur donner ne a aucun deulx ne souffrir estre fait ou donne pour ce en corps ne
en biens aucun destourbier ou empeschement au contraire car ainsi nous plaise
il estre fait non obstant quelzconques ordonnances mandemens ou deffences ace
contraires En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel aces presentes
donne en nostre ville de Gand le XXVIIe jour de decembre lan de grace milCCCC et neuf Ainsi signe par monsieur le duc ala relacion du conseil ouquel vous
estiez C. De La Boede.

De ledenlijst van circa 1469

Dit zyn de ghilde broeders van Sint Jooris Ghilde van Boesinghe ghehouden
van mer Jan VAN HALEWIN rudder heere van Boesinghe
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France ALAERT
Jacob CULSIN
Colaert VANDER HAMME
France DE CORTE de jonghe
Willem VANDER BEKE
France PARMENTIER
Pieter VAN NOORDOVERE
Jacob EVRAERT
Maeilin WOUTERS
Adriaen DE KIESERE
Monfrant BEKAERT
Jan WILLEM
Jan REINGHEER
Heinderyc STEVENIN
Jasper STEVENIN
Vincent VANDER TORRE
Daneel PIPE
Passchier VITSE
Anthuenis WEIN
Pieter GOUDGHEBEUR
Michiel VANDENWALLE
Claeis HEINSZONE
Jan BALDE
Maertin DE HOOG HE
Claeis BRAEM
Jan BLOUME
Pieter DE ZEGHELAERE
Gabriel WILLIN
Jan WILLIN de jonghe
Nantin DE BLEYERE
Willem REYS
Lenraet DE MOOR
Pieter VAN PROVYN
Willem LAMMIN
Jan MEDENEERT
Claeis BIESE
Jacob PIERIN
Clays DE HOOGHE
Jacob BASTIN

102

15de

Eerst
Hughe LAMMOOT
JoosCANKE
Cornelis DE HIER
Pauwels WYDOGHE
Christiaen REINGHOOT
Jacob VAN NOORDOVERE
Jan PIPE
Jan WAEY
Joorkin DE BLIEC
Gheeraert DE SCREVERE
Jan DE BLEIERE
Pieter DE CONINC
Jan CRUKE
Jan PITBROUC
Pauwels MOENIN
Jan THOMAERE
Jacob BERTHELOOT
France MAES
Jacob DE CASSTICKERE
Anthuenis VANDER MUELNE
Nantin VOLKE
Vincent DE BAEYE
Jacob ZAMMAERT
Victor DE POORTRE
Jan DE COOPMAN fily Roegiers
Renault DE CORTE
Mathys DE DOBBELAERE
Clais PIERS de bastaert
JanNOTEMAN
Kareels POOT
Willem VANDER MUELNE
Jan DE WANCKERE
Mailin BUERSE
Jan DE PAEU
Gheraert JOYE
Jan JACOB ZONE
Pauwels DE ROODE
JAN DEBOYE
Monfrant SPYCKINC

mrxx

Sic. In plaats van 80 leden bevat de lijst er slechts 78.
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Antoon Saijon, Brugge en de export van
Hondschootse saaien omstreeks 1560
In 1561 liep een proces voor de schepenbank van de stad Brugge tussen een
handelscompagnie die zich toelegde op de handel in Hondschootse saaien en
een Brugse koopman. Het geschil betrof de levering en betaling een jaar eerder
van enkele partijen saaien. Het procesdossier wordt bewaard op het Brugse
stadsarchief. De grote verzameling processen werd er recent geïnventariseerd
en dit liet toe verschillende stukken van dit procesdossier opnieuw samen te
brengen. 1 • Vooreerst gaan we in op het voorwerp van het proces, de levering
van saaien vanuit Hondschoote aan Brugge. De bewijsstukken die de partijen
vanuit hun bedrijfsvoering voorlegden, laat vervolgens toe om de rol van Brugse
bemiddelaars in de internationale saaihandel in de tweede helft van de 16de eeuw
te verduidelijken. Tenslotte bekijken we de familiale omgeving van de Brugse
koopman en bemiddelaar Antoon Saijon 2 , de spilfiguur in dit dossier.

Handelscompagnieën en de handel in Hondschootse saaien

De textielnijverheid in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen en de zestiende eeuw was een gedifferentieerde economische sector. Uiteenlopende
grondstoffen (verschillende soorten wol, katoen, vlas, zijde) en technieken zorgden voor een breed aanbod. De verschillende productiecentra, ook vele plattelandsdraperieën, stonden immers voor 'eigen' producten in. In dit deze
evoluties is de saainijverheid van Hondschoote het meest opvallende voorbeeld3. Het bescheiden plaatsje in de kasselrij Sint-Winoksbergen ontwikkelde
zich in de 16de eeuw tot een agglomeratie van ca. 12.000 inwoners omstreeks
1560. De saaiproductie nam spectaculair toe: 28.000 stuks in 1527-1528, 5i.ooo

i
BRUGGE, Stadsarchief, Oud Archief, 179: Processen, 339, 2.566 en 4.355. Daar niet alle
stukken aanwezig zijn, valt het verloop van dit proces voor schepenen, bijeen in de Kamer, niet
meer volledig te reconstrueren. Volgens de Inventaris vanden processe " werd het eerste stuk
ingediend op 23 december 1560, de meeste stukken dateren 1561. Stukken van latere datum lijken
erop te wijzen dat dit proces kort nadien opnieuw werd geopend.
2
In het procesdossier is er steeds sprake van Anthuenis Saijon. In andere plaatsen wordt de
familienaam gespeld als Sayon, Sagon, Segon.
3 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie d'Hondschoote (XIVe-XVIIIe siècles): un centre
industrie/ d'autrefois, Parijs, 1930 blijft nog steeds de monografie over de Hondschootse saainijverheid. Emile Coornaert was zelf afkomstig van Hondschoote: P. PIERRARD, 'Emile Coornaert
historien (1886-1980); in: Jaarboek Franse Nederlanden, 7 (1982), p. 80-96.
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in 1549-50, bijna lOO.ooo in de topjaren 1560-614. 1560 is ook het jaar waarover
de processtukken spreken.
Hondschoote produceerde in een relatief vrije omgeving saaien. De basis van
deze wollen stof was plootwol en een kamgaren ketting. De verhouding prijs/
kwaliteit van de goedkope 'enkele' saaien was bijzonder attractief. Saaien, bovendien vaak afgewerkt met een felle kleuring, waren bijgevolg gegeerd op de internationale markt, zowel in noord als in zuid. De Hondschootse saainijverheid
leefde van de export. De wijze waarop deze internationale handel was georganiseerd, is in grote lijnen bekend. In de late middeleeuwen beschikte Hondschoote
in Brugge over een verkoophalle voor saaien. Brugge was dan nog de poort op
de wereld. In late vijftiende en het begin van de 16de eeuw nam Antwerpen deze
rol over. Hondschootse saaien werden vanaf dan bijna uitsluitend via de Scheldehaven verhandeld.
De handel van de Hondschootse saaien was ter plaatse in handen van lokale
kooplui (cooplieden) en van factors van internationale handelaars (facteurs) uit
Brugge en Antwerpen, ook uit andere steden. Deze groep is heterogeen samengesteld, de activiteiten niet scherp afgelijnd en het aantal variërend, van minimum 20 tot maximum 41 in de periode 1528 -1569 5• De grootste exporteurs in
de 16de eeuw waren Jan Sorbreucq (Sorbrecht), Michel Godschalck, Jan Wils, en
vanaf 1555 Christiaen Bouden.
De families Bouden en Wils brengen ons bij de handelscompagnie die het proces in 1561 voerde. Deze compagnie bestond uit Pieter Bouden 6 , Antoon Wils
en Pieter vanden Cappelle. Beide eerstgenoemden zijn Hondschotenaars waar
we niet zo veel over weten. Hun families zijn wel prominent aanwezig in de
Hondschootse saaihandel. Christiaen Bouden was de broer van Pieter en bijzonder actief, volgens Coornaert peut-être Ie marchand Ie plus riche du XVIe
siècle7 . Zowel Pieter als Christaen Bouden slaagden er na verloop van tijd in een
heerlijkheid te verwerven en overheidsambten te verzamelen; een derde broer,
Willem, keerde al vroeger de actieve handel de rug toe en was als klerk actief in
de Rekenkamer in Rijsel 8• Ook Antoon Wils staat in de schaduw van zijn verwant
Jan Wils, één van de allergrootste saaikooplieden in Hondschoote tijdens de 16de

4 H. SOLY en A.K.L. THIJS, 'Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Bussum, 1979, VI, p. 40
5 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 278-283, 357- Tussen 1528 en 1578 telde Coornaert ongeveer 260 exporteurs.
6 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 454, n. 6 (Pieter Bouden en Joris Coppen verzoenen zich na een uit de hand gelopen herbergruzie, 1569).
7 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 366.
8 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 457: Pieter Bouden werd heer van Neufville.
M. JEAN, La chambre des comptes de Lille: l'institution ete les hommes (1477-1667), Parijs, 1992,
p. 286: Willem (Guillaume) Boudens, gehuwd met Française van der Camere, overleden in
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eeuw. In 1577, zijn topjaar, exporteerde Jan 33.234 stukken. Meteen luidde dit ook
de vrije val in van hem en van zijn compagnie met Jooris Mattaert, Michel Godschalck en Magis Ie Cadier uit Antwerpen 9 .
Deze compagnieën waren losse en tijdelijke samenwerkingsverbanden in functie van de export, ter ghemeenen wasdom me ende verliese. Van de compagnie van
Pieter Bouden weten we enkel dat ze in 1560 actief was, niet wanneer ze werd
opgericht of ontbonden. De verschillende leden bleven verder ook individueel
actief en er was meestal geen gemeenschappelijke boekhouding. Enkel werden
de individuele rekeningen op gezette tijden afgetoetst en vereffend. Alle vormen
waren mogelijk maar het kwam vaak voor dat twee Honschotenaren en een
Antwerpse koopman zich associeerden voor de export van Hondschootse saaien.
Deze compagnieën waren belangrijk voor de emancipatie van de Hondschootse
kooplieden, en vormen, zegt Coornaert een beetje hoogdravend, Ie symbole d'un
progrès et pour la ville et pour ses marchands eux-mêmes. Bovendien functioneerden ze binnen netwerken met andere kooplui, met drapeniers en finisseurs en
met kooplieden in andere steden' 0 •

Saaien voor een Brugse koopman

In de tweede helft van 1560 leverde Pieter Bouden ca. 117 Hondschootse saaien
aan Antoon Saijon de jonge in Brugge. Het gaat om vier verschillende vrachten,
waarbij enkel de drie eerste zijn gespecifieerd. Het gaat dan telkens om dubbele,
zwarte saaien. De eerste lading van 25 leverden de voerlieden (waghenaers) van
Hondschoote in augustus in Brugge af. In oktober volgden opnieuw aanzienlijke
vrachten van respectievelijk 47 en 30 saaien, de meeste voorzien van drie, een
minderheid (7) van twee loodjes. Ten slotte voorzag Bouden in november zijn
Brugse klant nog eens van een partij saaien. Ze werden gestapeld in de kelder
van het huis van vader Saijon. Deze ging ervan uit dat deze koopwaar aan Hondschootse kooplui toebehoorde, in afwachting dat deze handelaars de saaien voor
eigen rekening zouden verkopen.
Bouden leverde de eerste zending uit eigen voorraad. In de oktobertransactie
ging het om saaien die hij by provisie had inne gecocht bij verschillende drapeniers. Bouden was hier dus bemiddelaar en rekende als provisie voor elke saai 6
groten aan. Voor de laatste levering haalde Bouden saaien op bij Claeijs Loten,
waarbij er werd van uitgegaan dat Saijon de rekening rechtstreeks met Loten zou

r594, klerk van de eerste secretaris en de audiencier Pierre d'Overloope van de Rekenkamer
in Rijsel.
9 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 369-37r.
10
E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 363.
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regelen. Bouden stelde zich verder ten dienste om voor Saijon saaien in te kopen
en daartoe gunstige prijzen af te dwingen. Bouden kocht vooral in bij Hondschootse drapeniers op naam van zijn Brugse klant, en schoot zelf het geld voor.
Uiteraard rekende hij op een correcte betaling van zijn klant, ende en laet mij
niet bescaemt omme te betalen. Het verzenden naar Brugge kon nog dezelfde dag,
als een inpakker bereid was de zending klaar te maken. Hier wordt de naam van
Lyoen Godschalck genoemd. Saijon slaagde er niet in om zijn bestellingen
betaald te krijgen en zijn leverancier in Hondschoote raakte daardoor geïrriteerd.
De Hondschootse saainijverheid leverde uiteenlopende producten af. Dubbele
saaien (op basis van ca. 2.300 kettingdraden) waren van betere kwaliteit dan de
enkele (ca i.900 kettingdraden). Brede, dubbele saaien waren ca. 25 meter lang
en haalden de hoogste verkoopprijs. De zwarte kleur werd niet toegevoegd door
de saaiververs, wel tijdens het appreteren of afwerken waarbij de saaien, op stokken gerold, in een ketel werden gekookt 11 • Saaien met drie loodjes waren iets
duurder (3f-3-6) dan deze met twee loodjes (3f- 0-1) 12 • De kosten verbonden
aan deze handelstransacties waren relatief laag13. Alles samen stond de jonge
Antoon Saijon voor 37of-19-8 bij zijn Hondschootse leverancier in het krijt.
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat Brugse kooplui in i 560 saaien opkopen
in Hondschoote. In die jaren hadden immers ook in Brugge drapeniers uit
Hondschoote een saaiproductie opgezet die bovendien met afzetproblemen
kampte. Joseph Vermaut die deze Hondschootse saainijverheid in Brugge onderzocht geeft wel aan dat de kwaliteit van de Brugse productie verschilde van deze
in Hondschoote. In i557-58 bereikte deze lokale productie met 5.726 saaien haar
hoogste productie vóór 1580, met prijzen die gelijk of zelfs lager waren dan deze
voor de saaien in Hondschoote afgeleverd14 .
Het punt van discussie was dat Pieter Bouden deze zaak met vader Antoon
Saijon wilde afhandelen, een Brugse koopman-financier die op grote schaal
zaken deed met Hondschootse kooplui. Vader Saijon distantieerde zich evenwel
van deze transacties. Hij hield staande dat Bouden bewust in het geheim met de
jonge Antoon handelde. Bijgevolg stelde hij tijdens het proces alles in het werk

11
E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 208-209, 219.
12 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 225-226: de geafficheerde verkoopprijs voor
dubbele saaien in Antwerpen bedroeg in 1551-53 maximaal 2f,-10-oo en in 1580, voor ongeverfde
of blekaerts, 3f,-19-oo
13 Zie ook P. STABEL, 'Marketing Cloth in the Low Countries: Manufacturers, Brokers and
Merchants (14th-16th centuries): in: P. STABEL, B. BLONDE en A. GREVE (ed.), International
Trade in the Low Countries (14th-16th Centuries), Leuven-Apeldoorn, 2000, p. 31-35.
14 J. VERMAUT, De textielnijverheid in Brugge en op het platteland in westelijk Vlaanderen
voor 1800: konjunktuurverloop, organisatie en sociale verhoudingen, onuitgegeven doctoraatsproefschrift, Gent, 1973-74, p. 126-135.
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om zijn onwetendheid over deze verkoop te staven en om aan te geven dat zijn
gelijknamige zoon in deze volledig autonoom had gehandeld. Hij wast met
andere woorden ten opzichte van zijn zoon nyet vaarder sculdich ... te verantwoordene, danne hy van eene vremde doen zoude. Bovendien verkocht Antoon
Saijon de oude wel eens saaien in Brugge, maar dan enkel in opdracht van Hondschootse kooplui, nooit voor eigen rekening'5. De levering van saaien door Bouden aan Saijon stond in de boekhouding van de Hondschootse koopman
ingeschreven en maakte Saijon tot debiteur. In de boekhouding van Saijon ontbraken deze transacties en stond Bouden bovendien met een passief. Deze twist
werd nog bezwaard met de vraag wie zijn boekhouding had vervalst 16 •
Brugse en Hondschootse kooplui kwamen wel vaker bij elkaar over de vloer en
veel zaken gebeurden bijgevolg mondeling. Ook in deze zaak kwam Bouden
naar Brugge om saaien te verkopen. Niettemin bleef er van deze transacties tussen Bouden en Saijon in het procesdossier ook handelscorrespondentie bewaard,
met name vijf brieven uit Hondschoote van Bouden. Het zijn typische voorbeelden van i6de_eeuwse zakenbrieven. Deze brieven spreken expliciet over de levering van saaien door Pieter Bouden aan Antoon Saijon. Toch is het Antoon
senior die ze deze brieven opdiept als bewijs dat niet hij maar zijn gelijknamige
zoon de bestemmeling was 17.
Hoe dan ook, deze correspondentie laat ook zien dat er tussen Saijon en Bouden
nog andere zaken werden geregeld. In de vroegst bewaarde brief uit Hondschoote, 21 augustus 1560, vraagt Bouden aan Saijon ... dat ghij ons het zelve daer
wij tot Hontschote u bevel deden ende oock byden bevelen van Pieter vanden Cappelle dat gereet wilt maken, en dit naast de betaling van de geleverde saaien,
omdat wy gheheel sonder geit nu zijn.
Dat brengt ons bij de rol van Saijon als koopman-bankier bij saaienexport uit
Hondschoote naar Antwerpen.

Procesdossier, Reprochen ende contradictien : ... ofte oock zomtyts eenighe sayen bij laste
vande cooplieden hier te Brugghe thuerlieder proufficte te vercoopenen; ... nooit onderwonden heift
met zelve eenighe sayen inne te coopene ofte oock te vercoopenen tzynen proufficte, risque ende
pericle. Volgens Bouden was Saijon actiever in de saaihandel dan hij in dit proces liet uitschijnen
en was hij ook klant bij de grootste Hondschootse exporteur, [Jan] Sorbreucq.
16 Op de specifiteiten van dit proces en van de verschillende transacties wordt in dit artikel
niet verder ingegaan. De Hondschootse compagnie werd als eiser grotendeels in het gelijk
gesteld.
17 De brief van 30 oktober 1560 wordt in bijlage uitgegeven.
15
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De export via Antwerpen en de bemiddeling van Brugge

De Hondschootse saaikooplui traden op als bemiddelaars tussen de lokale drapeniers en de kooplui van de grote handelssteden; ze deden dit door bestelde
koopwaar naar Antwerpen te sturen, al dan niet aan bevriende of verwante collega's met wie ze samenwerkten in compagnies. Sommige Hondschotenaren
trokken ook rechtstreeks naar Antwerpen of andere grote marktplaatsen om
daar de saaien aan de man te brengen. Maar verder dan de Nederlanden strekte
hun actieradius zich niet uit. Aux XVIe siècle, aucun marchand ayant le centre de
ses affaires à Hondschoote ne semble acheter ni vendre au-delà des frontières des
Pays-Bas, stelt Coornaert in dit verband18 . In Antwerpen verliep ook de verkoop
aan internationale handelaars uit onder meer Italië voor een groot deel via makelaars19.
Het is dit exportkarakter van de Hondschootse saaien dat de lokale kooplui
maakte tot eminemment des commissionnaires. Ook de compagnie van Pieter
Bouden verenigde drie kooplui-makelaars in functie van de export via Antwerpen. De Hondschootse kooplieden Pieter Bouden en Antoon Wils waren geassocieerd met Pieter vanden Cappelle, een derde partner die in Antwerpen
verbleef. Vanden Cappelle was een Brugse makelaar, die in de jaren rond i560
vaak deel uitmaakte van het bestuur van het Brugse makelaarsgilde 20 • In de
Scheldestad stond Vanden Cappelle in voor de verkoop van de saaien aan internationale kooplui. Deze laatsten blijven in dit dossier buiten beeld 21 •
Maar tussen de Hondschootse leveranciers en hun compagnon in Antwerpen
was er nog een bemiddelaar die opereerde in en vanuit Brugge. Voor de genoemde
compagnie Bouden-Wils-Vanden Cappelle werd deze bemiddelingsrol in Brugge
onder meer vertolkt door Antoon Saijon. In het procesdossier, met name in de
reprochen ende contradictien, omschrijft Saijon zijn rol bijzonder helder: de sayen
den cooplieden van hontschote toebehoorende hier inde stede ghebrocht zynde naer
Antwerpen te doen voerene, ende tghelt danof commende by wissele ofte anderssins
van daer te cryghene.

18 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 280. Wat verder, p. 372, heeft Coornaert het
niettemin over de internationale verankering van sommige grote Hondschootse handelaars.
19 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 320.
20 A. VAN DEN ABEELE en M. CATRY, Makelaars en handelaars: van Nering der makelaars
naar Kamer van Koophandel in het XVIlde-eeuwse Brugge, Brugge, 1992, 104 (Pieter vanden Cappelle treedt toe tot het Brugse makelaarsgilde in 1557); p. 148-149 (Pieter vanden Cappelle als
hoofdman (bestuurder) in 1559, 1561, 1562, 1564). Het is niet duidelijk hoe het participeren in een
handelscompagnie in overeenstemming was met het optreden als makelaar.
21 De Della Failles vormden een internationale firma die saaien in Antwerpen opkochten en
doorheen Europa exporteerden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld linnen dat de firma eerder
door agenten op lokale markten liet aankopen: W. BRULEZ, De firma De/la Faille en de internationale handel van Vlaamse firma's in de 16e eeuw, Brussel, 1959, ondermeer p. 45 en 246.
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In concreto ging het transport van Hondschootse saaien naar Antwerpen via
Brugge, waar Saijon de vracht verder organiseerde en naar de Scheldestad doorstuurde tot bij Vanden Cappelle. Het inpakken en verzenden gebeurde onder
meer via sarpelieren 2 2. In Antwerpen zorgde Vanden Cappelle voor de verkoop
op de internationale markt. Vervolgens kon Saijon in Brugge via wisselbrieven
deze verkoopsommen verzilveren in de vorm van contant geld. Tenslotte zorgde
hij dat dit liquide geld veilig en wel in Hondschoote bij de Hondschootse saaikooplui terecht kwam. In deze transacties speelden een netwerk van kooplieden
en financiers die in Antwerpen verbleven maar contacten hadden in Brugge een
sleutelrol. Wisselbrieven hielden in dat deze kooplieden en financiers in de
Scheldestad de opdracht gaven aan hun contacten in Brugge om de verkoopopbrengsten gerealiseerd door Vanden Cappelle, en door deze makelaar aan hen
bezorgd, uit te betalen aan Antoon Saijon. Dit was een veilige en vlotte werkwijze
die het transport van geldmetaal uitschakelde.
Meteen blijkt hieruit de cruciale rol van Brugge in dit handelscircuit, voor het
leveren en transporteren maar vooral voor het financieel afhandelen. Dat wijst
op een actief en veelzijdig netwerk van kooplui en geldhandelaars die in Brugge
actief waren tijdens de tweede helft van de i6de eeuw, een netwerk waarin de
intense contacten met het Antwerpse handelsmilieu cruciaal waren. Vanaf de
late middeleeuwen waren Brugse handelshuizen en bankiers ook in Antwerpen
aanwezig en de Brugse verankering in de Antwerpse metropool moet tijdens de
i6de eeuw bijzonder groot zijn geweest. Dat Hondschoote deze rol niet zelf
opnam maar aan Brugge uitbesteedde heeft te maken met het zeer eenzijdige
industrieel profiel van het saaicentrum en daaruit voortvloeiend het ontbreken
van een geldmarkt. Rijselse kooplui klaagden nog in het midden van de i6de eeuw
dat betalingen richting Hondschoote enkel via klinkende munt konden, à grands
frais, périls et incommodités des acheteur. Een getuige uit 1559 verklaart dit door
het ontbreken van een wisselmarkt 2 3.
De boekhouding van Saijon en opvallend ook het grootboek van Bouden bevatten de namen van de tussenpersonen in deze wisseloperaties 24 . Zo betaalde Pieter van den Cappelle op 29 september i 560 in Antwerpen 10of aan Gillis Matruut.
Gillis gaf via wisselbrief aan de lakenkoopman Antoon Outerman in Brugge de
opdracht om deze som uit te betalen aan Antoon Saijon. Dit gebeurde een kleine

Pieter Bouden aan An toon Saijon, 3 december 1560: ... ons met den alder eersten beschicken,
ende oock mijn twee laetse sarpeliren , langhebij u in huus gheweest, bij den we/eken ick groot
ghebrecke lij de om me in te pa eken ". Zie WNT, s.v. sarpelier: groflinnen, paklinnen, 'omhulsel'.
vaak in de betekenis van verpakking voor wol.
23 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 329-330.
24 Het procesdossier bevat enkel uittreksels uit de respectieve boekhoudingen. De transacties
met Saijon komen voor in deze van Pieter Bouden én in een witten handtbouck beginnende den
20 maij 1560 toebhoorende der compagnie van Pieter Bouden.
22
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week later, op 4 oktober 1560. Twee dagen, op 6 oktober, was Saijon in Hondschoote waar hij afrekende met Bouden en hem 120f-o-o ter hand stelde 2 s.
In de boekhouding van Antoon Saijon wordt deze transactie weergegeven als
volgt:

-7 Pieter [van den Cappelle] heft [in Antwerpen aan Gillis Matruut]
voer mijn [ = Antoon Saijon] betaelt dat ic hier [in Brugge] up ghenomen hebbe van Antonis Outerman anno domini 29 dito [29 september
1560] lOOf-0-0
In het grootboek van Pieter Bouden, op de linker- of debetzijde van de dubbele
pagina waarin de operaties met Antoon Saijon staan ingeboekt, staat deze transactie als volgt:

-7 Item [voor hem [Antoon Saijon] betaelt den] 4 octobris [1560] [by
Pietre vanden Cappelle] an Gillis Matruut [ghedaen vercoopen] voor
Antoon Outerman 10010-0-0
Op de rechter- of creditzijde staan dan de geldleveringen van Saijon aan Bouden
uit die periode, met als voorbeeld:

-7 Item [Antoon Sayon heft my [Pieter Bouden] betaelt] den 6 octobris in
ghelt by Antoon [Saijon] an ons [Pieter Bouden] ghebrocht E 120-0-0
In dit netwerk binnen Brugge functioneerden onder meer Jacob Bauwens, Gaspar de Burgos (Jaespaer de Bourghe), Nicolaes Cobrysse, Jeronimus Croussaert,
Jan van Eede, Franchois Everbout, Jan van Eyewerve, Pieter Gillis, Jan de Hoorne,
Staes Houllier (Staessen Ollier), Maerten Liebaert, Oste Matruut, Adam de Meyere, Antoon Outerman, Jan Soillon (Sallon) en Bernardijn Spinel. Ze zijn van
ver of meer dichtbij betrokken bij de commerciële activiteiten van Antoon Saijon,
als wol- of textielhandel, als tapijtwerker of in de Hondschootse saainijverheid
die enkele jaren eerder opnieuw in Brugge was geïnstalleerd. Bovendien beschikten ze over zakenpartners in de Scheldestad.
Jan de Hoorne was een tapijtwever die in Brugge legwerk opkocht voor zijn
Antwerpse opdrachtgever Balthazar Charles 26 • Oste Matruut en Jan van Eyewerve engageerden zich in de Brugse productie van Hondschootse saaien. Mat-

25 Enkele dagen later, op 14 oktober, was Pieter Bouden zelf in Brugge en kreeg hij van Saijon
50E in de hand uitbetaald; de volgende dag werden er opnieuw vanuit Brugge contanten voor
162 i: naar Hondschote gebracht.
26 ). VERSYP, De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge, Brugge, 1954, p. 59 stelt nog: Wie

die Balthasar Chaerles is voor wiens rekening fan de Hoorne te Brugge legwerk koopt, is ons niet
duidelijk. Wellicht verbleef hij te Antwerpen.
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ruut was de koopman-ondernemer die in het midden van de 16de eeuw de
saainijverheid in Sint-Winoksbergen reguleerde en samen met Vincent Sayon
de Hondschootse saainijverheid in Brugge introduceerde en stuurde. Zo stimuleerde hij een saaigarenproductie op het Brugse platteland en engageerde hij zich
in het opkopen van de lokale saaiproductie. Hij was een zakenpartner van zijn
broer Gilles die reeds ca. 1533 in Antwerpen verbleef, als veelzijdige koopman
in ondermeer wol, satijn, zijde, saai en fustein 2 7. Net als Oste Matruut en andere
Brugse handelaars werd ook Jan van Eyewerve (1522/23-1576) in 1552 door het
Brugse stadsbestuur aangezocht om de lokale productie van Hondschootse
saaien op te kopen 28 • Familieleden van Jan waren als koopman in de Scheldestad
actief. Met name Jacob en Pieter van Eyewerve verbleven in Antwerpen en engageerden er zich respectievelijk in 1562-63 en 1563-64 als collecteurs voor de jaarlijkse omhaling voor de Brugse wezenschool. Deze omhaling vormde vanaf 1558
een aanvulling op de jaarlijkse ommegang door de leerlingen zelf in Brugge. De
Antwerpse pendant voor poorters van Brugghe aldaer wuenende ende residerende
werd verantwoord om dieswille datter vele diversche poorters huerlieder residentie zyn houdende29 . De Brugse commerciële wereld was stevig verankerd in de
Antwerpse metropool.
Van 20 juli tot 16 november 1560, dat zijn ongeveer vier maanden waarvan de
grootboekgegevens als bewijsstuk op het proces werden voorgelegd, werden in
het kader van de compagnie Bouden-Wils-Vanden Cappelle transacties gerealiseerd tussen Pieter van den Cappelle in Antwerpen en An toon Saijon in Brugge
voor een bedrag van 2.001-12-09 f. Dit staat voor een tegenwaarde van ca. 666
dubbele zwarte saaien (à 3f) of 888 à 1332 enkele saaien30 .

Maand

Bedrag in ponden, schellingen en groten Vlaams

22-31 juli

50-00-00

Augustus
September
Oktober

287-00-10
583-01-00

1- 16 november
Totaal

516-10-11
565-00-00
2.001-12-09

27 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 282; ). VERMAUT, De textielnijverheid in
Brugge, p. 128-129, 377-379.
28 J. VERMAUT, De textielnijverheid in Brugge, p. 129, 377- jan van Eyewerve is vooral bekend
omwille van de geschilderde portretten door Pieter Pourbus van hem en van zijn vrouw jacquemyne Buuck in 1551: P. HUVENNE, Pieter Pourbus 1524-1584, Brugge, 1984, p. 210-215
29 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire diplomatique des archives de l'ancienne école
Bogarde a Bruges, Brugge, 1899, !, p. 158-159.
30 Dubbele saaien halen prijzen die variëren van dubbel tot een derde van de prijzen van enkele
saaien.

Westhoek, jrg. 26, nr. 1, voorjaar 2010

75

76

LUDO VAN DAMME

Betalingen door Pieter vanden Cappelle in Antwerpen via wisselbrief ontvangen
door Antoon Saijon in Brugge, en vervolgens bezorgd aan Pieter Bouden in Hondschoote

Het omzetten in liquide geld (specie van gelde) was geen sinecure. Van enkele
betalingen aan Antoon Saijon zijn de detailrekeningen bekend. Antoon vroeg
immers in 1562-63 deze specificaties bij enkele zakenpartners op om ze vervolgens als bewijsstuk op het proces voor te leggen. De koopman Jan van Eyewerve
vond deze informatie terug in zijn memoriaalboek; de tapijtwever Jan de Hoorne
herinnerde zich in augustus 1560 22.S 14 sch. te hebben gegeven in de handen
van de dochter van Antoon, waarvoor hij een wisselbrief voor dit bedrag aan
Balthazar Charles ontving. Nemaer in wat specie van ghelde en staet hem niet
zekerlicx vooren, hoe wel hem dient datter inne waren philips daelders, carolus
gulden en wat andere. Dit leverde hoe dan ook telkens een mix van uiteenlopende

metalen munten op: vooral daalders en gouden realen, verder halve realen, gouden kronen, gouden leeuwen, dukaten, sticken, pistoletten, deventer gulden,
gouden gulden, halve gouden kronen, alles samen 80 t rekenmunt31 . De protagonisten, Pieter Bouden of zijn Hondschootse compagnon Antoon Wils, en
Antoon Saijon, begaven zich vaak naar Brugge, respectievelijk Hondschoote.
Ook hun zonen of dienstpersoneel werd ingeschakeld om dit geldtransport te
begeleiden. Eenmaal wed geld vanuit Mesen naar Hondschoote doorgestuurd32.
Uiteraard was het makkelijker dat Bouden of zijn compagnons dit geld niet
lieten uitwisselen en met kar en/ of paard overbrengen Hondschoote. Sporadisch
betaalde Saijon met een schuldbrief of assignatie. Maar vooral grepen de leden
van de Hondschootse compagnie gelegenheden aan om via Saijon in Brugge,
ook één maal in Oudenaarde, hun crediteuren uit te betalen33 . Dat neemt niet
weg dat er heel vaak klinkende munt op transport naar Hondschoote ging.
In deze transporten werden dus ook de medewerkers van de kooplui ingeschakeld. Hondschootse handelaars werkten met een klein aantal medewerkers. De

31 Borderel met als kop: 1560 - Ghegewen [door Antoon Saijon] an de sone van Antoon Wils
anno domini 5 september ende dat was ontfangen van Oste Matruut. Saijon schreef in zijn boek-

houding op 6 september de betaling van 102f-14-oo aan Hansken Wils in; de 80 fin klinkende
munt afkomstig van Oste Matruut zullen daar zwaar in doorgewogen hebben.
32 Ook het wisselverkeer vanuit Antwerpen kon worden aangevuld met zendingen van baar
geld: zie brief Pieter Bouden aan Antoon Saijon, 30.10.1560 (bijlage).
33 Crediteuren die in dit verband worden genoemd zijn Nicolaes Aerts, Herman Bezoete,
Pieter Housseau, Thomas Soen, diversche van Brugge, en in Oudenaarde Willem de Laet. Thomas
Soen was vanaf 1567 in Londen, waar ook zijn moeder en een servant afkomstig uit Anwerpen
bij hem inwoonde. Een jaar eerder had hij zich gemanifesteerd in de protestantse beweging in
Brugge: L. VANDAMME, De socio-professionele recruteringvan de reformatie te Brugge, 1566-1567,
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1982, p. 257.
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grote exporteur Michel Godschalck had, naast twee dienstmeiden en een boekhouder, enkel twee garçons in dienst34. Hun biotoop is het 'comptoir' waar in het
kantoor een bediende de handelsboeken bijhield en geld werd gewisseld of uitgeleend. Hondschootse kooplui waren immers ook actief als bankier, leenden
geld uit aan ondernemers, ook aan de overheid (of stelden zich borg). Bouden
hield een dubbele boekhouding bij waarbij op tegenoverliggende paginàs het
credit en debet van een zakenpartner werd ingeschreven3 5• Bouden verwijst in
zijn rekening naar zijn p[ar}tie bouckwaarin de eerste levering aan Saijon wordt
gespecifieerd.

De familie Saijon in het 16de_eeuwse Brugge

Verschillende leden fan de familie Saijon waren prominent aanwezig in de commerciële, industriële, financiële en politieke wereld van het 16de_eeuwse Brugge.
Naast Antoon de oude, die in 1561 werd aangeklaagd door de Hondschootse
compagnie, is ook een en ander bekend over Jacob, Joost en Vincent. Het zou
best kunnen dat Antoon de vader is van deze drie, maar daar is allerminst zekerheid over.
Antoon was aanvankelijk als tapijtwever-ondernemer in Brugge actief. Jacqueline Versyp stelt de vraag of hij niet kan worden geïdentificeerd met Antoon van
Oostende die vanaf 1506 mandaten bekleedde in het bestuur van het Brugse
legwerkersambacht. In de jaren 1526-1532 leverde Saijon (Segon, Sayon) de tapijten om de vernieuwde vierschaarzaal van het Brugse Vrije op de Burg aan te
kleden. Tapijtwevers die in die jaren in zijn atelier werkten getuigden in het
proces36 . Ook in de jaren 1540 staat Saijon nog als tapitsier geboekstaafd37• Zijn
bedrijvigheid als koopman-makelaar-bankier in de saaihandel in de jaren i560
is enkel vanuit dit procesdossier bekend. Enkele jaren, in 1564-65, overleed hij.
Antoon was gehuwd met Margaretha Waghe uit een aanzienlijke Brugse familie,
met ondermeer enkele wijnkooplui met protestantse sympathieën. In de processtukken is er sprake van twee kinderen. Uiteraard is er de gelijknamige zoon,

34 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 281.
35 E. COORNAERT, La draperie-sayetterie, p. 326 stelt dat dubbele boekhouding pas in de
17<le eeuw ingang vond in Hondschoote, en dan nog als une ébauche.
36 Antoon de Smet tapytsier oudt lxxvij jaeren of daeromtrent .. beleedt .. dat hij den voorseiden

Anthoine [Saijon de jonge] zeere wel ghekent als over de jaren xxx ende xl met zijnen vadere kennesse ende familiartieyt ghehadt ende ooc met hem ghewrocht hebbende den tijt van xvij zo xix
jaren ... ; Cornelis Ruebins, tapijtsier, geboren omstreeks 1520 die omstreeks 1540 wrochte te
huuse vanden zelven Atnhuenis ... Over deze tapijtsier-legwerkers: J. VERSYP, De geschiedenis
van de tapijtkunst, p. 125, 185-186 (1518, 1563: De Smet), p. 127 (1563: Ruebins).
37 J. VERSYP, De geschiedenis van de tapijtkunst, 1200-201 (1543-1544): Betaelt Antoon Sayon
in Brugghe over de leveringhe van zekere stic tapyts dienende in de camere voro 't cafcoen in 't
landhuus van het Brugse Vrije.
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geboren in 1540, die ook centraal staat in dit geding. Een dochter Grietkin was
misschien ook betrokken in de zaken van haar vader3 8 • Na 1561 vernemen we
niets meer over hen39. Uit andere documenten is verder nog Jacob bekend, een
oudere zoon geboren in 1529, die ook in de tapijthandel actief bleef4°. Het is
onzeker of Vincent en Joos ook van dit gezin deel uitmaakten.
Joos Saijon ontmoeten we in de jaren 1560 in de Brugse zijdenijverheid, een
industrietak die nieuw werd opgestart. Hij bezat een werkplaats in de Vlamingdam en werkte in opdracht van onder meer Antwerpse kooplui-ondernemers,
Antoon Schotis en zijn broer Vincent. Uiteraard is Joos vooral bekend als stiefvader van Simon Stevin. Hij trouwde immers met Katelijne vander Poort, die
toen reeds moeder was van Stevin. Joos is nog in 1577 in Brugge, toen Simon
Stevin meerderjarig werd verklaard41 •
Naast de zijdenijverheid was de zonet genoemde Vincent Saijon in Brugge
bedrijvig in de tapijthandel - nog in 1566 wordt hij door een stadsgenoot als
coopman van tapytserie geïdentificeerd - en vooral in de Hondschootse saainijverheid. In 1549-50 werden hij en Oste Matruut door het Brugse stadsbestuur
geëngageerd om in Brugge een saainijverheid naar Hondschoots model op te
zetten. Daartoe trokken ze een handvol saaidrapeniers uit Hondschoote aan en
spanden ze zich in om een afzetmarkt te zoeken voor deze prille textielproductie. In de volgende jaren bleef Vincent dit initiatief opvolgen, naast engagementen in onder meer de lokale wolhandel, de laken- en de zijdenijverheid, en de
handel op het Oostzeegebied. Bovendien engageerde hij zich reeds in 1566 in de
protestantse beweging, en deed dit bijzonder actief, onder meer als stadsontvanger of thesaurier (september 1581-september 1583) en schepen tijdens het calvinistische bewind in Brugge, 1578-1584. Hij had een zoon Antoon - of is dit
Antoon junior? (zie hoger) - die dezelfde periode ook doordrong tot het stadsbestuur en een dochter Barbara. Wellicht weken beiden na de Spaanse reconquista (1584) uit naar het Noorden. Barbara kwam in Leiden terecht. In 1610 werd
ze in Rotterdam door de remonstrantse predikant Arminius gehuwd met de

38 De tapijtwever Jan de Hoorne verklaarde dat hij een schuld aan Antoon afloste in handen
van Grietkin: ... ende ghaf inde handen van Grietkin Saijon dochtere van Anthuenis de somme
van ".
39 Het zou kunnen dat de zoon kan worden geïdentificieerd met Antoon Saijon die in 1581
als schepen deel uitmaakte van het Brugse stadsbestuur.
40 J. VERSYP, De geschiedenis van de tapijtkunst, p. 51, 126, 130, 191, 200, 211; BRUGGE, Stadsarchief, reeks 198: Klerken van de Vierschaar, 837, f. 56v.
41 L. VANDAMME, De socio-professionele recrutering van de reformatie, p. 245, noot 2; B.
BEERNAERT en B. SCHOTTE, Over de koe, het hert, de uil... zes huizen, zes verhalen, Brugge,
2000, p. 82-84: Joost Saijon als eigenaar van het huis Hoogstraat 37, Den Gouden Schilt, geattesteerd 1563-1567, maar wellicht ook vroeger, wat het mogelijk maakt dat de jonge Simon Stevin
in dit huis opgroeide; J. DEVREESE en G. VANDENBERGHE, 'Wonder en is gheen wonder': de
geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620, Leuven, 2003, p. 37-49.
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veelzijdige intellectueel en schrijver Gaspar van Baerle (Casparus Barlaeus, i 5841648 ), afkomstig uit Antwerpen 42 . Een aantal figuren uit de entourage van Vincent en Joos Saijon troffen we ook aan in het netwerk van Antoon senior, zoals
dat naar buiten komt in zijn boekhouding. Vincent en Joost zelf komen daar niet
in voor, ook al blijkt duidelijk dat ze opereren binnen de middens van de Hondschootse saainijverheid en andere textielnijverheden in Brugge. Een verklaring
daarvoor ligt niet onmiddellijk voor de hand.

Besluit
De spectaculaire opbloei van de Hondschootse saainijverheid was nauw verbonden met Brugge als stimulerende markplaats. Brugge was een belangrijke wolmarkt in de Nederlanden en speelde ook een cruciale rol in de export van het
afgewerkte product. Hondschootse kooplui of compagnieën en factors van internationale kooplui stonden in de late middeleeuwen in contact met Brugge dat
beschikte over een Hondschootse saaihalle. Als uitgesproken exportindustrie
volgde de Hondschootse saaihandel tijdens de i6de eeuw de verschuiving van de
wereldmarkt van Brugge naar Antwerpen. Niettemin bleef de Brugse handelswereld in deze gewijzigde constellatie actief in de export van Hondschootse
saaien, als bescheiden marktplaats en vooral als bemiddelaar.
Antwerpen was dan weliswaar de nieuwe metropool waar internationale kooplui zich bevoorraadden maar in de uitwisseling Hondschoote-Antwerpen bleven
Brugse kooplui en financiers een bepalende bemiddelingsrol opnemen. An toon
Saijon, een veelzijdige koopman-financier, was zo'n bemiddelaar. Een geschil met
een Hondschootse compagnie over de verkoop van saaien maakt de verankering
van het Brugse handelsmilieu op de Antwerpse wereldmarkt duidelijk. Brugge
fungeerde als het bruggenhoofd van Hondschoote, en stond in voor levering,
transport en betalingsverkeer.

Bijlage
Laus Deo Anno 1560 Anno. Domini 30 octobris in Hontsdhote
Eersamen Antoon Saijon. Desen es u te adverteren, hoe ick u scrijven van 28 dito
ontfanghen hebben met den ingheslooten, ende u scrijven wel verstaen, ende sult
weten dat p. 20 dobbele swerte saaien inghecocht hebbe tot sch. 65 ende moet die
up mijn waart ende ghelove saterdach sonder faulte betalen, en sal my reguleeren

L. VANDAMME, De socio-professionele recrutering, p. 242-248. Over Caspar Barlaeus (x
Barbara Saijon): Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Il (1912), kol. 67-70.

42
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omme u noch meer in te coopen also goet coop als ick can, ende en laet mij niet
bescaemt omme te betaelen. In dien Lijoen Godscalcke als dato packen wilt, sal ick
u die senden, in sijnen pack. Wilt desen ingheslooten met den eersten duere senden,
ende sendt oock voor Clays Loten, syn geit dat biddick u hier mede Gade bevolen.
Inden ons laetse sarpelure es geit commende van Antwerpe in dien eenich courier
comt aft als Hanskin Wils comt, laetet mede brenghe. Hier mede Gade bevolen
dach als boven.
Den aluwen, Pieter Bouden
In dorso: Anden eersamen Antoon Saijon coopman in Brugghe
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Thematische inhoudsopgave van 25 jaar ts.
Westhoek, de Westhoek-Jaarboeken 1- V
en de afzonderlijke publicaties
Inleiding
Over het ontstaan en de motieven die aan de basis liggen van de uitgaven van
de Kring Westhoek hoeven we hier niet veel uit te weiden. Over de totstandkoming van de eerste tien jaargangen en de vijf jaarboeken verneemt men immers
veel in het eerste nummer van de jaargang 1995, p. 1-11, waar ook de nieuwe opzet
vanaf de nde jaargang wordt toegelicht. Ook in het Liber Amicorum Jaak Decaestecker (Westhoek ts., 2003), verneemt men in de biografie en de vriendengroeten
ook heel wat over het wedervaren van het tijdschrift.
Het tijdschrift Westhoek was, zeker in de beginjaren in de eerste plaats een mededelingenblad, zoals ook in de ondertitel aangegeven stond: Westhoek-Info, Mededelingen van Westhoek-Jaarboek'. Inhoudelijk bevatten de eerste 10 jaargangen
vooral korte bijdragen, zeer gevarieerd waaronder ook veel korte genealogische
bijdragen. Toch verschenen er naarmate de jaren vorderden meer uitgewerkte
artikels in het blad. Maar de echt grote bijdragen betreffende de geschiedenis en
geschiedkundige bronnen van de Westhoek werden voorbehouden voor de jaarboeken Westhoek Genealogisch Jaarboek I - V (1984 - 1988) en enkele afzonderlijke uitgaven gewijd aan één onderwerp.

WESTHOEK-INFO

""""""'"""'

WESTHOEK- JAARBOEK
,....,....,..,.!~::'.~''"''''"''"o'
'""""'-~'"""' ''"""'"•

-Û-.-info
J.

Kaften van de jaargangen 2 (1986), 7 (1991) en 9 (1993)

Vanaf 1991 Mededelingen van Westhoek, Kring voor Geschied- en Familiekundig onderzoek
in de Westhoek.

1
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De eerste 10 jaargangen verschenen driemaandelijks op formaat As (15 x 21 cm).
Van 76 en 92 blz. in eerste twee jaargangen werd snel de kaap van 100 overschreden om in de jaargangen 6 tot 10 gemiddeld 155 blz. te tellen. Alles samen i.313
bladzijden, steeds - op één enkele jaargang na - klokvast in vier afleveringen per
jaar. 2
In 1995 werd na 10 jaar een nieuw concept uitgewerkt: de formule van jaarboek en mededelingenblad werd omgevormd tot een volwaardig
tijdschrift dat vier maal per jaar moest verschijnen. Er kwamen meer geschiedkundige artikelen aan bod en in het algemeen werden de
artikels ook omvangrijker en diepgravender.
Maar doorheen alle 25 jaargangen, vanaf de eerste Westhoek-Info bleef er één grote constante
waar te nemen: het grote aantal bijdragen betreffende historische bronnen voor de Westhoek.
Vooral voor het Ieperse dat in WO. I vele
gemeentelijke en parochiale archieven en het
Ieperse stadsarchief zag verloren gaan werd en
wordt dit door de lezers zeer gesmaakt.

•ril
•

WESTHOEK

De kaft vanaf de jaargang 11
(1995)

De jaargangen 11 tot 25 verschenen op formaat 16 x 24 cm op glanzend papier.
Enkel de jaargang 1998 verscheen in vier afzonderlijke afleveringen, alle andere
jaargangen telden minstens één dubbelnummer, de jaargangen 2003 (Liber Amicorum ]aak Decaestecker), 2005 en 2006 telden slechts één (vierdubbele) aflevering. Sinds 2007 zijn er twee afleveringen per jaar en vanaf 2008 klokvast in de
lente en de herfst. Het aantal gepubliceerde bladzijden bleef in de eerste 7 jaargangen steeds ongeveer gelijk aan 170 bladzijden om daarna boven de 200 uit te
komen en zelfs de 250 te benaderen. De 25ste jaargang (die in nr. 2009/3-4 deel 1
van de Jubileumbundel bevat) is daar de overtreffende trap van met 128 + 224 =
352 bladzijden. 3

2 1985: 76 p.; 1986: 93 p.; 1987: 105 p.; 1988: 123 p.; 1989: 141 p.; 1990: 143 p.; 1991: 149 p.; 1992:
149 p.; 1993: 173 p.; 1994: 161 p.
3 1995: 172 p" 1-2,3,4; 1996: 150 p" 1 2-3 4; 1997: 168 p" 123-4;1998: 188 p., 1234;1999: 166 p"
1 2-3 4; 2000: 176 p" 1 2-3 4; 2001: 176 p" 1 2-3 4; 2002: 204 p" 1 2 3-4; 2003: 228 p., 1-4 (Liber
Amicorum); 2004: 216 p" 1 2-4; 2005: 212 p" 1-4; 2006: 214 p" 1-4; 2007: 238 p" 1-2 3-4; 2008: 248
p., 1-2 3-4; 2009: p., 1-2 3-4.
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De afzonderlijke uitgaven van Westhoek, Geschied- en Familiekundige kring
zijn: 4

-J. DECAESTECKER (red.), Westhoek Genealogisch Jaarboek I, Dikkebus, 1984, 133
blz, formaat A4
- J. DECAESTECKER (red.),

Westhoek Genealogisch Jaarboek II, Dikkebus, 1985,

185 blz, formaat A4

- J. DECAESTECKER (red.),

Westhoek Genealogisch Jaarboek III, Dikkebus, 1986,

173 blz, formaat A4

- J. DECAESTECKER (red.),

Westhoek Genealogisch Jaarboek IV, Dikkebus, 1987,

181 blz, formaat A4

- J. DECAESTECKER (red.),

Westhoek Genealogisch Jaarboek V, Dikkebus, 1988,

215 blz, formaat A4

-J. DECAESTECKER (red.), Revolt and emigration. Refugees from the Westkwartier
in Sandwich in the XVIth century, Dikkebus, 1988, 123 blz + uitslaande kaart,
formaat A4

- H.V RONSE DE CRAENE, De volkstelling 1698 in de kasselrij Ieper, Dikkebus,
1990, xviii + 120 blz. formaat A4
- Het Beloofde Land. Acht opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de
XVIe en XVII" eeuw, Dikkebus, 1992, 241 blz, formaat 16x24 cm

- H.V RONSE DE CRAENE, De overlijdens van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te
Ieper 1765-1785, Ieper, 2000, 86 blz, formaat A4

...
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Jaarboek IV (1987)

4 In eigen beheer verscheen ook nog P. DONCHE, Analytische inhoudstafel en Naamindex
op de jaargangen I tot X van het tijdschrift Westhoek-Info, Berchem, 1995, [46] blz" formaat As.
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THEMATISCHE INHOUDSOPGAVE
Opmerkingen bij het gebruik
- In deze thematische inhoudsopgave werd ook het eerste nummer van de 26 51 e
jaargang (2010) mee opgenomen, omdat daar de bijdragen van deel 2 van de
Jubileumbundel zijn verschenen.
- Eénzelfde artikel wordt soms onder meer dan één thema vermeld.
Bv. een bijdrage onder het thema 'GESCHIEDENIS' kan ook onder 'BRONNEN Plaatsen' herhaald worden wanneer de bijdrage bv. een lijst van inwoners voor die
plaats bevat, of onder 'BIOGRAFIE/FAMILIEGESCHIEDENIS' wanneer deze ook
veel informatie bevat over (een) bepaald(e) perso(o)n(en) of bepaalde familie(s).
Dat een dubbele opname gerechtvaardigd is, is soms niet afleidbaar uit de titel maar
wel uit de inhoud.

- Naar artikelen uit het tijdschrift Westhoek wordt verwezen met een kalenderjaar en bladzijdennummers, bv. 2000/58-128.
- in de eerste 10 Westhoek jaargangen liep een jaargang niet van januari tot december, maar van april tot maart. Het 4de nummer van een bepaalde jaargang verscheen
daardoor steeds in een ander kalenderjaar dan de nummers 1, 2 en 3. Pas vanaf de
ude jaargang viel een jaargang samen met een kalenderjaar. Voor de uniformiteit
hebben wij de eerste 10 jaargangen aangeduid door het kalenderjaar waarin de eerste 3 nummers verschenen. Men dient er dus rekening mee te houden dat, wanneer
een verwijzing uit 1985 tot 1994 eerder hoge bladzijdennummers heeft, dit in het
januari-nummer kan verschenen zijn en dus in het jaar jaargang-jaartal+ L
- in de eerste jaargang (1985) begon elke kwartaalaflevering opnieuw met bladzijde
1 en is de aanduiding dus: 1985-1/ ... , t/m 1985-4/ ...
- in de 25ste jaargang (2009) begon de bladzijdennumering van het nr. 3-4 per abuus
ook op blz. i i.p.v. doorlopend vanaf i29. Voor die jaargang worden verwijzingen als
2009-1-2/ ... en 2009- 3-4/ ... gebruikt.

- Naar artikelen uit de vijf Westhoek Genealogisch Jaarboeken wordt verwezen
met aanduidingen JBI984/ ... , t/m JBI988/ ...
- Naar de vier artikelen verschenen in de publicatie Revolt and emigration. Refugees from the Westkwartier ". (1988) wordt verwezen met PUBI988/ ...
- Naar de acht artikelen verschenen in de publicatie Het Beloofde Land. Acht
opstellen ... (1992) wordt verwezen met PUBt992/ ...
- Naar de twee andere afzonderlijke publicaties die telkens volledig aan één
onderwep gewijd zijn: De volkstelling 1698 in de kasselrij Ieper (1990) en De overlijdens van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Ieper 1765-1785 (2000) wordt verwezen met PUB1990, PUB2000.
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GESCHIEDENIS
Godsdiensttroebelen 16de eeuw

- Calvinisme, textielindustrie en drapeniers te Nieuwkerke in de 16e eeuw (L. Vandamme) JBI984/113-130

- De inwoners van Ieper en de kasselrij betrokken bij de Troebelen in het Westkwartier tijdens de zomer van 1566 (M. Backhouse) JB1985/41-75
- Inwoners van Belle-ambacht betrokken bij de Troebelen in het Westkwartier tijdens de zomer van 1566 (M. Backhouse) JB1986/6-32
- Een tiendconflict en calvinisme te Reningelst (ls59-1569) (L. Vandamme)
JB1986/164-171

- Vier rebellen voor de Nieuwpoortse schepenbank, april 1573 (D. Van der Bauwhede) Jfü987/6-16

- Inwoners van het Westkwartier betrokken bij de Beroerten in de kasselrij Kassei
tijdens de zomer van 1566 (M. Backhouse) JB1987/42-63
- Revolt in the Westkwartier (L. Vandamme) PUB1988/28-78
- Inwoners van Bergen-ambacht betrokken bij de Troebelen in de kasselrij tijdens
het Hongerjaar 1566 (M. Backhouse) JB1988/58-94
- Bijdrage tot de 1ëe-eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westkwartier: Pieter
Waels, geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe leer, in de schaduw van
Sint-Janskerktoren te Poperinge (ls66-1567), rebel in het Westkwartier (ls67-1573)
en landbouwer te Poperinge (ls73-1574) (G. Schoonaert) JB1988/129-146
- Peiling naar de religieuze gezindheid op het platteland rond Ieper in 1566 (L.
Vandamme) Jfü988/178-211

- Beknopte peiling naar de sociale stratificatie van de toehoorders der hagepreken
in het Westkwartier in 1566 (M. Backhouse) PUB1992/163-172
- Doopsgezind martelaarschap in Brugge in 1558 (A.A. Bauwens) PUBI992/185200

- Robrecht van Belle, een calvinistisch edelman betrokken bij de gebeurtenissen van
het wonderjaar (D. Laureys) 1994/168-169
- Een probleemgeval in de Vlaamse kerk te Sandwich: predikant Petrus Domselius
(1656-1657) (M. Backhouse) 1995/32-40
- Kroon & Mijter. Naar een nieuw evenwicht: Europa na de reformatie (J. Decaestecker) 1993/44-47

- Inwoners van het Land van het Vrijleen betrokken bij de Troebelen tijdens het
Hongerjaar 1566 (M. Backhouse ( +)) 1998/ 45-66
- Opstand in het Westkwartier: Een rekening van geconfisqueerde geestelijke goederen uit de stad en kasselrij Sint-Winoksbergen (ls80-1581) (L. Vandamme)
1999/57-62

- Geloofstwijfels ofgeloofsafval? (1559-1564) (G. Schoonaert) 1999/97-106
- Heer Dierick Haeuwe, pastoor-deken van Belle tijdens de prereformatie (1559)
(G. Schoonaert) 2001/24-30
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- Pieter Meganck, schoolrector te Ninove (ca. 1510), Komen (ca. 1520), Poperinge
(ca.1529-1536), Ieper (1536-1538), Zillebeke? (1544), Rijsel (1549) en Menen (+1560)
(G. Schoonaert) 2001/87-98

- Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576), drukker, boekhandelaar en boekbinder in Ieper (ls76-1582) (G. Schoonaert) 2002/44-50
- De pastoors van de Sint-Janskerk in Poperinge tijdens de reformatie. Meester
Mattheus de Gay, pastoor van Sint-Jans in Poperinge (1542, 1550- ca.1575). Heer
Willem Dol, pastoor van Sint-Jans in Poperinge (ca. 1575-1580) (G. Schoonaert)
2002/81-93

- Terreur in het Westkwartier. Bosgeuzen vermoorden de pastoor van Houtkerke
in 1568 (L. Vandamme) 2006/177-183
- Onderzoek naar de familiale en sociale connecties van Pieter Daten fs. Pieter in
Poperinge (1550, 1564, 1566) (G. Schoonaert) 2007/43-65
Emigratie

- De Vlaamse "Vleck" Frankenthal (K.M. De Lille) JBi984/94-105
- In het spoor van de 16e-eeuwse vluchtelingen: Westhoek naar Sandwich (L. Vandamme) 1985-3/4-7

- Rijswijk, toevluchtsoord voor Steenvoordenaars (J. Decaestecker) 1985-4/5-6
- De aankomst van "The Dutch" (Ph. Coevoet) 1985-4/7-9
- De Vlaamse vluchtelingen in Sandwich (ls61-1603). Voorlopige bevindingen (M.
Backhouse) JBi987/I38-156

- Escapes: an introduction (L. Vandamme) PUBi988/81-89
- The Flemish Refugees in Sandwich (1561-1603) (M. Backhouse) PUBi988/90110

- The Calvinist exiles from the Southern Netherlands: a neglected community in
Elizabethan England (A.C. Duke) PUB1988/113-122
- De Nederlanden en de wereld (M. Backhouse, J. Tushima) 1989/62-63
- Leiden, een stad van vluchtelingen (P. De Baar) 1989/m-119
- Noord-Hollanders in de kasselrij St.-Winoksbergen tijdens de 16de en 1/e eeuw (J.
Decaestecker) 1991/7-9

- Strangers within the Gates: Dutch and Walloon Refugees in Norwich (R. Esser)
1992/28-34

- Vlaamse migranten uit Engeland naar Leiden uitgeweken in de tweede helft van
de zestiende eeuw (1577-1579) (J. Desreumaux) PUBi992/93-116
- Social concern and calvinistic duty: the Norwich Strangers' community (R. Esser)
PUB1992/173-184

- The Norwich Strangers and the Sandwich Connection (R. Esser) 1994/66-81
- De afstoting van het grondbezit door de emigranten van het einde van de l6de
eeuw (K. Papin) 1997/91-109
- Ne Peius Adveniat. Sociale politiek en bevolkingsmigratie in de stad Ieper (15711575) (K. Papin en A. Preneel) 1999/ 4-52
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- Les relations entre Leyde et Tourcoing au 16e, 17e et 18e siècles (P. Delsalle)
1999/71-85

-Anna Verdebout, geloofsvluchtelinge {ls68-1577) (P. Donche) 2003/i60-165
Andere onderwerpen

- Uit de "Costuymen ende Usantiën vande Stede, Keure ende Jurisdictie van Poperinghe" (H. Vandenberghe) JBi984/19-25
- Lichamelijk en geestelijk maagschap (M. Hardeman) JBi984/ 45-49
- Het Latijn en het gebruik ervan in de parochieregisters (A. Ghyselbrecht)
JBi984/50-70

- La Chàtellenie et Bourgeoisie de Cassel (Th. Vergriete) JBi984/84-93
- Elementaire toponymie van Poperinge (H. Vandenberghe) JBi985/i60-166
- Kemmel, parochie en priesters (J. Van den Heuvel) JBi985/167-184
- Moord te Poperinge ten jare 1616 (H. Vandenberghe) JBi986/112-120
- Veroordeelde volks- en schoolboeken van Watoe (J.G.M. Van den Heuvel)
JBi988/9-19

- Wulvergem en Onze-Lieve-Vrouw van Walsingham (A. Baert, J. Vandelanotte,

J. Decaestecker) 1991/16-19
- Haringe, Roesbrugge en Roesbrugge-Haringe en de eerste landelijke apotheker
van West-Vlaanderen (R. Blondeau) 1991/69-78
- Niet-beëdigde priesters omgebracht op het eiland Ré (Charente-Maritime) (W
Beele) 1991/86-87

- Verboden boeken (L. Vandamme) 1991/92-95
- Ongedisciplineerde composities en andere gedwongen geld- en voedselafgiften in
de kasselrij Sint-Winoksbergen (lsSS-1590) (R.A. Fierst van Wijnandsbergen)
PUBi992/5-74

- Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw van het capucijnenstift en
-pesthuis in Veurne (1604-1611) (F. Becuwe) PUB1992/75-92
- Enkele opmerkingen met betrekking tot de toestand van de Diksmuidse stadsversterkingen in de zestiende eeuw (D. Laureys) 1993/121
- Over het verbouwen van aardappelen (J. Decaestecker) 1994/25-26
- De opkomst van Hollandse kaas in de kasselrij Sint- Winoksbergen sinds het einde
van de l6de eeuw (J. Cailliau) 1995/52-58
- Anno 1584, een gevangene schrijft. De brieven van Jan Speelman, voormalig ontvanger van de geestelijke goederen in Veurne en Veurne-Ambacht (A.R. Bauwens)
1995/128-136

- Over Nieuwkerkenaars en Dranouternaars die zonder de Lievekijnsmolen te
Wulvergem niet kunnen leven ... (M. Pattyn) 1995/147-148
- Gevluchte Franse priesters in de Franse Periode (1792-1794): twee gelegenheidsvondsten (1) 350 Franse priesters gevlucht naar Poperinge (1792); (2) Gevluchte
priesters te Temse (1794) (P. Huys en C. Moeyaert) 1999/53-56
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- Te Poperinge zat het venijn in de wijn (2e helft 16de eeuw (G. Schoonaert) 19991139145

- Poperingse wevers gefnuikt door frauduleuze en gewiekste lakenhandelaars van
de Spaanse Natie in Brugge (1522) (G. Schoonaert) 2000/45-49
- Twee afbeeldingen van middeleeuwse graven te Ieper (S. Bossaert) 2001/17-23
-Abdijrevolte bij de Benedictijnen in Sint-Omaars (1492-1493) (G. Schoonaert)
2002/187-192

- Een rekening van de proosdij van Lo en het klooster van Roesbrugge, 1580-1581
(A. R. Bauwens) 2003/66-95

- Twee remissiebrieven op de naam De Caestecker (W Beele) 2003/96-101
- Gedwongen onderhoud van Spaanse troepen in Ieper in de late zestiende eeuw
(W. Beele en S. Lazoore) 20031102-113

- Een geanimeerde boottocht op maandag 30 mei 1569 (N. Boussemaere) 20031114121

- Een pardoenbrief anno 1602 (N. Boussemaere) 2003/122-127
- Voor het eeuwige zieleheil. Begrafenisrituelen en -gebruiken bij het overlijden van
Gillise Ternync (Veurne, ca 1523) (J. Cailliau) 2003/128-133
- Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces uit 1579 (P. Donche)
2003/134-159

- De laatste rekening van het aartsdiaconaat Vlaanderen van het bisdom Terwaan
(1554-1555) (K. Papin) 2003/I66-192

- De bezittingen van Karel van Sint-Omaars (1533-1569) in het Westkwartier (M.
Pattyn) 20031193-197

- Een Poperingse saye voor mijn heere van Maroilles (1577-1580) (G. Schoonaert)
2003/ 215-219

- Het aftreden van de hoogbaijuw van Veurne omstreeks 1580 (N. Boussemaere)
2004/39-44

- Fragment (1797-1806) van een kroniek geschreven door de Ieperling Thomas Van
Houtte (P. De Baets) 2004/51-127
- De economische en administratieve infrastructuur van de proosdij, in de stad en
de heerlijkheid Poperinge, in calvinistische handen (1 oktober 1579-1580) (G.
Schoonaert) 20041153-163

- De West- of Stampkotmolen te Nieuwkerke tijdens de 1~e en 18de eeuw (M. Pattyn) 2004/165-167

- Het turbulente leven van de Masemans in de 16de eeuw (G. Schoonaert) 2005/4777

- Misdaad in de kasselrij Ieper tijdens de 18de eeuw (K. Papin) 2005/105-121
- Moord in herberg De Cleene- ofde NoordtVeurtraete te Kemmel in 1717 (J. Pollée)
2006/70-109

- Ypres-la-morte? Reizigers en hun impressies over de stad Ieper (K. Papin)
2006/185-187

- Franse primitieven met Ieperse wortels (W Beele) 2006/189-197
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- Beestenkoopman Thomas Looten uit Meteren beschuldigd van tovenarij in 1659
(K. Papin) 2007/85-91

- Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. I: Evolutie van de onderwijsvoorzieningen (G. Schoonaert) 2007/121-184
- Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. Deel 2: Catechisatie, Reformatorische invloeden en zondagsscholen in de 16de eeuw (G. Schoonaert) 2008/7-63
- Robrecht van Kassei. Deel I: Vlaams edelman tussen feodale trouw en rebellie in
de eerste helft van de 14de eeuw (Ph. Hooghe) 2008/123-176
- De pouillé van het aartsdiakonaat Vlaanderen van het bisdom Terwaan uit 1405
(H. Callewier) 2008/191-212

- Robrecht van Kassei. Deel 2: Historische banden tussen het Westland en het Land
van Bornem in de eerste helft van de 14de eeuw (Ph. Hooghe) 2009-nr.1-2/3-48
- Medische kennis te Poperinge omstreeks 1525: het handschrift van stadsgeneesheer
en barbier Jan Davidt (K. Papin) 2009-nr.1-2/61-66

BRONNEN
Algemeen

- Genealogische Dokumentatiecentra (N.N.) 1985-1/4-7
- Het Carzeele Fonds (N.N.) 1985-2/13-14, 1985-3/21-22, 1985-4/19-22; 1986/43-44,
66-69, 78-80

- Staten van Goed (J. Decaestecker) 1987/53-47, 82-86
- Ongewone vindplaatsen: De Westhoek in de bruine pakken (C. Tijdtgat) 1988/1415

- Ongewone vindplaatsen: (Gryson) Verdwaalde staat van goed (E. Vanden Hove)
1988/15-16

- (staten van goed) Merghelynck 4bis, met een staartje (J. Decaestecker) 1988/1617

- Noordfranse Parochieregisters en akten van de Burgerlijke Stand (J. Decaestecker)
1988/21-29

- Valstrikken in het archief van notarissen (J. Luyssaert) 1988/100-101
- Het archief van de notarissen: een informatieketen (J. Luyssaert) 1989/ 45-47
- Centrum voor familiaal en sociaal archief te Ieper (A. Vandenbilcke) 1989/6061

- Bronnen voor stamboomonderzoek in de 19de en 2051 e eeuw (J. Luyssaert) 1989/125128

- Het Fonds Costenoble (N.N.) 1990/23
- Een vondst: Westhoekgrondboek 1592-1596 te Rijsel (K. Papin) i990/49-50
- Notariaatsarchieven en hun belang voor de moderne geschiedenis. Met verklaring
van de Tabellion van Rijsel (K. Papin) 1990/132-135
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- Gemene of wettelijke passeringen of oorkonding van vrijwillige rechtspraak (K.
Papin) 1991/90-91
- (KAtholiek DOCumentatiecentrum Leuven) Er was eens ... onder de kerktoren
(L. Schokkaert) 1992/84-86
- Het belang van het Departementaal Archief te Rijsel voor de Vlaamse genealoog
(K. Papin) 1992/87-n3
- A propos de ['Analyse de reconnaissances de dettes passées devant les échevins
d'Ypres (1249-1291) (K. Papin) 1993/71-77
- Gids voor het Fonds Merghelynck (K. Papin) 1994/133-145
- Enkele kritische bedenkingen bij de bevolkingstellingen in de kasselrij Ieper van
de lj1e eeuw (K. Papin) 1995/ 41-51
- Ketters op de mesthoop. Een aanvulling op de Liste des condamnés van A.L.E.
Verheyden (K. Papin) 1997/15-32
- De instelling en het archief van de Bailliage et Siège Royale d'Ypres en later de
Siège Présidial d'Ypres (K. Papin) 1997/70-77
- De kasselrij Kassel in het archief van het kasteel van Laarne (K. Papin) 1998/2627

-Archief voor de Westhoek in St.-Omer. De Heerlijkheid van het Vrije van St.Omaars (P. Donche) 1998/165-174
- De Ieperse poorterijregisters tussen 1350 en 1468: reconstructie, analyse en bespreking (P. Boussemaere) 1999/146-161
- Ne jetez jamais un papier. Het fonds van de Vliegende Bladen in de boekentoren
van de universiteitsbibliotheek te Gent geeft zijn geheimen prijs (K. Papin) 2001/99106

- Het archieffonds van de Cumulus Ecclésiastique in het departementaal archief te
Rijsel. Inventaris van de stukken m.b.t. de geschiedenis van de Benelux (K. Papin)
2001/141-169

- Het fonds Vreemde Steden in het stadsarchiefvan Gent. Inventaris van de bronnen
voor de Vlaamse en Franse Westhoek (K. Papin) 2005/5-22
- Criminele rechtspraak in de kasselrij Ieper. Analytische inventaris van de losse
procesbundels (1j1e en 18de eeuw) op het Stadsarchief Ieper (K. Papin) 2005/123172

- Archief en handschriften uit de Vlaamse en Franse Westhoek in de Cultuurbibliotheek te Brugge (ACB) (K. Papin) 2007/3-n
- Familiearchief De Coussemaker (1f1e-19de eeuw) in de Openbare Bibliotheek te
Brugge. Een aanwinstenlijst (L. Vandamme) 2007/13-16
- Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief (K. Papin) 2007/17-20, i85-189;
2008/103-n3, 219-233;
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Per plaats
Armentières (F)

- Une liste de travailleurs belges fixés à Armentières (1825) (F. de Meulenaere)
1996/30-33

Bas-Warneston: zie Neerwaasten
Belle (Bailleul, F)

- Maalgeldbetalers in Belle anno 1691 (W Beele) 1993/49-70
- De leenheerlijkheid Massiet te Belle (M. Pattyn) 1998/145-146
- De weerbare mannen van de stad en de kasselrij Belle anno 1639 (M. Pattyn)
2000/16-44

- De leenheerlijkheid Oversdam te Belle (M. Pattyn) 2004/169-171
- Een argrarische telling in Belle-ambacht in 1692 (M. Pattyn) 2005/173-190
Beselare

- Enkele documenten i.v.m. het beheer van wezen te Beselare (eind l8de eeuw) (A.
Hauspie) 1998/32-36
- Het platteland ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (2) Beselare (A. Preneel) 2002/58-80
Beveren-IJzer

- De kapelaans van Sint-Elooi te Beveren-IJzer (D. De Schrijver) 1989/29
Bierne (F)

- Het cijnsboek van de dis van Bierne (ls67 (S. Riem en 0. Coulon) 1997/110-143
Boezinge

- Meervoudige cijnsbetalers te Reningelst anno 1700 (N. Boussemaere) JB1986/105111

- Boezinge: verkoop van bomen anno 1759 (N. Boussemaere) 1991/4-6
- Een enquête naar de toestand van de dis in de kasselrij Ieper in 1529. Casus Boezinge, Langemark en Passendale (S. Coussé en K. Papin) 1997/50-64
- Belastingen van negotiatie ende bedryvinghe in Boezinge: Sint-Jan 1589, Kerstmis
1589 en 1590 (N. Boussemaere) 2009-nr.3-4/45-71
- Crisis treft Boezingse St.-Jorisgilde en haar deken medio 15de eeuw- een jubileumaandenken aan haar officiële oprichting (Stefaan Riem) 2010/39-65
Brielen

- Een straatschouwing te Brielen anno 1764 (K. Papin en S. Lazoore) 1997/7-14
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Dikkebus

- Dikkebus: enkele Staten van Goed (J. Decaestecker) 1986/57-62
- Sprokkels (krant De Toekomst 12.10.1877) (N.N.) 1985-1/12
- Dikkebusse landbouwers ten jare 1709 (J. Decaestecker, C. Tydgadt) 1988/9399

- Pachters en eigenaars in Dikkebus in 1572 (J. Desreumaux) 1995/12-31
Diksmuide

- Diksmuidse herbergen in 1574 (D. Laureys) 1992/132-133
- De Reformatie in het Diksmuidse ( 1533-1576) (D. Laureys) 1998/3-25
Dranouter

- Een rente/een gehouden van het leenhof van Dranouter te Stavele: de Lyssemoyerente (M. Pattyn) 2005/191-192
Duinkerke (Dunkerque, F)
- Sprokkels (J. Cailliau) 1988/ 49-51

- 16de en 1/e-eeuwse Duinkerkse sprokkels (J. Cailliau) 1989/30-34, 49-50
- Nog meer Duinkerkse sprokkels (J. Cailliau) 1989/91-95, 129-131
- Nederlandse vluchtelingen in Duinkerke ten jare 1787 (J. Cailliau) 1990/37-46
Ebblingem (F)

- De renten van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Ebblingem 1478 (K. Papin)
2006/2-15

Elverdinge

- Een grafsteen op papier te Elverdinge (J. Luyssaert) 1987/5-7
Gijverinkhove

- De parochie Gijverinkhove anno 1816 (G. Houwen) 1994/146-164
Haarlem

- Ik was haar/emmer in 1600. Vlamingen van hier en immigranten van overal
tijdens de eeuwwisseling anno 1600 in Haarlem (J. Desreumaux) 2001/ 43-86
Harelbeke

- De baljuws van Loo, Oostende, Harelbeke en de Heerlijkheid Lichtervelde te Elverdinge (W van Hille) JB1984/13-14
Hondschoote (F)

- Een penningkohier uit 1557 een licht op de Hondschootse saaiondernemers (L.
Vandamme) 1985-2/ 4-6
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- Hondschote: Actes de partage (R. Vanoorenberghe) 1987/19-22, 43-49, 71-75,
1987/100-104; 1988/74-87, 109-m; 1989/67-70, 139-141; 1990/24-27
- Sprokkels (J. Cailliau) 1988/51-52
- Hondschote tijdens de jaren zestig van de 16de eeuw (D.I.E. Van der Bauwhede)
JBI988/156-177
- Hondschote: akten van vrijwillige rechtspraak (J. Cailliau) 1993/78-80, 127-128;
1994/37-39, 110-171
- Nieuwe gegevens over de emigratie uit Hondschote 1584 (J. Desreumaux)
1996/101-119
- De inwoners van Hondschote in het eerste kwart van de 1f1e eeuw (J. Cailliau)
2007/191-222
- Sprokkelingen uit archieven in Frans-Vlaanderen (J. Cailliau) 1995/154-157
- Antoon Saijon, Brugge en de export van Hondschootse saaien omstreeks 1560 (L.
Van Damme) 2010/67-80
Hooglede
- Vellenaere: enkele Staten van Goed (J. Cornette) JBI984/6-12
Houthulst
- De bewoning rondom het bos van Houthulst door de boskanters anno 1752 (M.
Pattyn) 2007/93-109

Ieper (stad)
- Schaemele kijnderen te Ieper in 1554 (J. Decaestecker) 1987/27-32
- De overlijdens van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Ieper 1765-1785 (H. Ronse
de Craene) PUB2000

- Teruggekeerde vluchtelingen na de Gentse Pacificatie in de stad Ieper 1576-1578
(K. Papin) 1994/85-108

- Ieperse geloofsvluchtelingen ca. 1567-1570 (P. Van Werkhooven) 1994/148-150
- Het Godshuis van de Heilige Geest te Ieper. Arme Weduwen (1727-1794) (J. Pollée)
1998/147-164

- De leden van de Ieperse Sint-Sebastiaans- en Sint-Jorisgilde in 1469 (W Beele)
1999/121-138

- Twee afbeeldingen van middeleeuwse graven te Ieper (S. Bossaert) 2001/17-23
- Het Corpus der vrijmeesters-apothecarissen te Ieper. Ledenlijst 1626-1796 (P. De
Baets) 2000/3-15

- Les dignitaires de la confrérie de Saint-Michel ou des escrimeurs à Ypres (16e-18e
siècle) (F. de Meulenaere) 2009-nr.3-4/147-156
- Ledenlijst van een Ieperse Sodaliteit anno 1668 (W Beele) 2009-nf.3-4/157-192
- Robrecht van Bethune en zijn "hoofdstad" Ieper (F. Hooghe) 2010/5-13
- Een lijst van gestorven leden van de Ieperse O.L.V.- broederschap van Parijse
scholieren uit 1438-39, uitgave en situering (P. Trio) 2010/15-38
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Ieper (kasselrij)

- Peiling naar de religieuze gezindheid op het platteland rond Ieper in 1566 (L.
Vandamme) JB1988/178-211

- Lyeden van oorlooghe in de kasselrij Ieper anno 1524 (P. Donche) JB1988/147155

- De volkstelling 1698 in de kasselrij Ieper (H. Ronse de Craene) PUB1990
- Veroordeelden tijdens de Bloedraad in het arrondissement Ieper (1567-1572) (J.
Desreumaux) 1991/35-42, 79-85, 127-135

- Een bijdrage tot de geschiedenis van de drankcultuur in de Westhoek: III. Herbergen in de kasselrij Ieper anno 1779 (J. Stekelorum) 1993/1-43
- Brouwers in de kasselrij Ieper in 1693 (P. Donche) 1996/13-18
- Straatschouwing in de kasselrij Ieper (K. Papin en S. Lazoore) 1997/4-6
- Nog over de enquête naar de toestand van de dis in de kasselrij Ieper in 1529 (A.
Preneel) 1998/71-81

- Doodhalmen in de kasselrij Ieper in 1582 (A. Preneel) 2003/204-214
- Zeshonderd weerbare mannen in de kasselrij Ieper in 1536 (A. Preneel) 2005/79103

- Vlaamse logistieke ondersteuning voor Hendrik VIII anno 1544 (A. Preneel)
2006/17-64

- Priesters in de kasselrij Ieper (1664-1795) gesprokkeld uit de Titels Presbyteriaal
geregistreerd in de wettelijke passeringen van de zaal en kasselrij Ieper (J. Beun)
2009-nr.3-4/193-203

Langemark

- De bevolking van Langemark in het begin van de 1le eeuw, samenstelling en
herkomst (J. Decaestecker) JB1987/64-125
- De volkstelling van Langemark anno 1615 (A. Preneel) 2008/71-97
- Een enquête naar de toestand van de dis in de kasselrij Ieper in 1529. Casus Boezinge, Langemark en Passendale (S. Coussé en K. Papin) 1997/50-64
Lederzele (F)

- Rundveepest te Lederzele (J. Decaestecker, R. Vanoorenberghe) 1988/44-48
Leiden

- Leiden, een stad van vluchtelingen (P. De Baar) 1989/110-119
Lichtervelde

- De baljuws van Loo, Oostende, Harelbeke en de Heerlijkheid Lichtervelde te Elverdinge (W van Hille) JB1984/13-14

Lo
- De baljuws van Loo, Oostende, Harelbeke en de Heerlijkheid Lichtervelde te Elverdinge (W van Hille) JB1984/13-14
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- Staten van Goed van Lo, 1626-1788 (J.J. Beyen) JB1986/33-71
- Schutters van de Sint-Sebastiaansgilde in Lo, 1455 (L. Vandamme) 1995/149-151
- Uit de stadsrekeningen van Lo anno 1423 (J. Cailliau) 1996/139
- Lenen en achterlenen van het Seneschalkschap van Lo in 1628 (P. Donche) 2009nq-4/107-133

London (Nederduitse kerk) (E)
- Het belang van het werk van J.H. Hessels voor historici en genealogen (M. Backhouse) 1994/ 45-56

Menen
- Vreemd volk in processe of in vanghenisse te Menen (E. Vanden Hove) 1993/8183

Merkem
- De rekening van de Watering van Merkem in 1683, 1684 en 1685 (W Beele)
1989/39-44, 77-82, 120-124

Mesen
- De volkstelling 1698 van de stad Mesen (A. Preneel) 2008/213-218
Moorslede
- Doodhalmen Moorslede 1687-1746 (J. Vanderhaeghe) 1986/75-77
- Het platteland ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (5) Moorslede (A. Preneel) 2004/173-212
Neerwaasten
- De inwoners van Neerwaasten anno 1614 (W Beele) JB1985/76-84
Niepkerke (Nieppe, F)
- De leenheerlijkheid Zeven Dagen te Niepkerke (M. Pattyn) 1997/144-149
Nieuwkerke
- Heerlijkheid Nieuwkerke (R. Dewulf- Heus) 1988/35-43; 1989/12-18, 55-60, 96-100;
1990/54-60, 93-97
- Regesten op de sterfhuizen te Nieuwkerke 1744-1758 (K. Papin) 1993/104-115
- Nieuwkerke: enkele staten van goed uit de heerlijkheden Oost- en Westhove,
Spiere, Inghelant (M. Pattyn) 1994/16-24
- Een rundertelling anno 1772: Nieuwkerke (M. Pattyn) 1994/57-65
- Een bijdrage tot de studie van het plattelandsnotariaat: regesten op de notariële
minuten van Joannes Jacobus Glorie, notaris te Nieuwkerke (1770-1790) (M. Pattyn) 1995/104-115
- De Ieperse lenen onder Westhove te Nieuwkerke (M. Pattyn) 1998/124-131
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- Een blik op de rechtsgang voor het leenhof van Nieuwkerke (1635-1643) (M. Pattyn) 2009-nf.3-4/135-145

Noordberkijn (Vieux-Berquin, F)

- Heerlijke lenen in Noordberkijn (Vieux-Berquin) in 1696 (M. Deswarte en K.
Papin) 2004/3-21

Noordpeene (F)

- Noordpene: paasbiecht 1612 (R. Fierst van Wijnandsbergen) 1993/89-103
Noordschote

- Volck van oorloge in Noord- en Zuidschote ten jare 1644 (J. Cailliau) 1990/9-17
- Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noorden Zuidschote (1644) (J. Cailliau) 2008/177-189
Oostende

- De baljuws van Loo, Oostende, Harelbeke en de Heerlijkheid Lichtervelde te Elverdinge (W van Hille) Jfü984/13-14
- De Westhoek in het Oostendse notariaat Van Caillie (J. Coopman) 1993/84-85,
129-132; 1994/32-36, 154-157; 1996/140-145; 1997/33-39, 78-83, 154-161

Oudenaarde
- Sprokkels (E. Vanden Hove) 1988/49

- De Westhoek in de staten van goed te Oudenaarde (E. Vanden Hove) 1989/5154

- Akten en kontrakten met betrekking tot de Westhoek te Oudenaarde (E. Vanden
Hove) 1990/126-131; 1991/20-22, 54-56, 100-103

Passendale

- Haardstedentelling Passendale 1604 (W Beele) 1994/146-147
- Het platteland ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (3) Passendale (A. Preneel) 2002/158-185
- Een belastingscahier van Passendale anno 1579 (A. Preneel) 2007/67-83
- Een haardtelling te Passendale anno 1604 (A. Preneel) 2008/99-101
- Een enquête naar de toestand van de dis in de kasselrij Ieper in 1529. Casus Boezinge, Langemark en Passendale (S. Coussé en K. Papin) 1997/50-64
Poperinge

- De bevolking van Poperinge anno 1695 (I) (H. Ronse de Craene) Jfü986/72-97
- De bevolking van Poperinge anno 1695 (II) (H. Ronse de Craene) JBi987/17-41
- De bevolking van Poperinge anno 1695 (JIJ) (H. Ronse de Craene) JBi988/2057

- Het hoofdgeld in Poperinge in 1673 (S. Riem) 1995/92-101, 137-146
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Radinghem (F)
- Prijzen en lonen in de bouw te Radinghem omstreeks 1685 (J. Costenoble)
1995/152-153

Reninge
- Inwoners van Reninge onderhouden door de disch (1773 en 1790) (J. Luyssaert)
1992/77-81, 127-131

Reningelst
- Wekkebrood te Reningelst (H. Vandenberghe) 1988/11-13
Roesbrugge-Haringe
- Roesbrugge-Haringe in het Rijksarchief te Kortrijk (H. Vandenberghe) 1989/511

Roeselare
- Interdiocesane huwelijken in de dekenij Roeselare (ls66-67) (A. Preneel) 2003/198203

Sint-Jan
- De bevolking van Sint-fan bij Ieper in het begin van de 1t1e eeuw (S. Lazoore)
2001/31-33

Sint-Winoksbergen (Bergues, F)
- De handboogschuttersgilde van Sint- Winoksbergen in 1469. Een prosopografisch
onderzoek naar de sociale stratificatie en de recrutering van de leden van een
schuttersgilde in het midden van de 15dc eeuw (K. Papin) 2001/3-16
Staden
- Vellenaere: enkele Staten van Goed (J. Cornette) JBi984/6-12
Steenvoorde (F)
- De heerlijkheid van de Hoflanden te Steenvoorde: het kohier van 1533 (A. Ghyselbrecht) JBi985/6-40
- Steenvoorde: enkele sprokkels (R. Vanoorenberghe) 1986/84-87
Strazeele (F)
- Le dénombrement de la seigneurie de Strazeele 1618 (M. Deswarte) 2009-nr.34/73-96

Veurne (stad)
- De monniken van de Sint-Niklaasabdij te Veurne in 1757 (P. Huys) i997/i50153
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- Wereldlijke leden en begunstigers van de H. Kruisbroederschap van Veurne vóór
1560 (J. Van Acker) 2009-nf.)-4/7-44

Veurne (kasselrij: Veurne-Ambacht)
- Drie militiedocumenten uit het Veurnse Stadsarchief I. Miliciens uit VeurneAmbacht 1747-1748; II. Voetvolk uit Veurne-Ambacht, 1521 (J. Cailliau, J. Van
Acker) 1990/113-125
- Niet de kraaien maar de wolven zullen het uitbrengen: oude vindplaatsen van
familienamen (P. Donche) 1991/138-142
- Een bijdrage tot de geschiedenis van de drankcultuur in de Westhoek: I. Herbergen
in de kasselrij Veurne anno 1779 (J. Stekelorum) 1992/11-23
- Een bijdrage tot de geschiedenis van de drankcultuur in de Westhoek: II. Herbergen in de Acht Prochiën anno 1779 (J. Stekelorum) 1992/117-126
- Bezittingen van Marcus van Wonsel in Veurne-Ambacht volgens zijn landboek
uit 1616 (P. Donche) 2004/129-151
- Militaire leenverplichtingen voor leenhouders van het prinselijk leenhof van de
Burg van Veurne, 1470 en 1475 (P. Donche) 2007/21-41
Vlamertinge
- De lenen in Vlamertinge ressorterend onder het leenhof van Ieper tijdens de late
middeleeuwen (R. Opsommer) 1996/3-12
Voormezele
- Weerbare mannen te Voormezele anno 1637 (W Beele) JB1986/98-104
Waasten (kaaselrij)
- Herbergen en brandewijnkantines in de kasselrij Waasten onder Maria Iheresia
van Oostenrijk (1779) (M. Pattyn) 2001/123-140
Westouter
- Het leenhof van Westouter (1774-1792) (M. Pattyn) 1996/22-29
- Westouter in de late middeleeuwen (M. Deswarte) 2009-nr.1-2/49-60
Westrozebeke
- Het platteland ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (4) Westrozebeke (A. Preneel) 2004/23-37
- Het testament van Herman Schol/, pastoor van Westrozebeke (1609-1647) en landelijke deken van Roeselare (1612-1632) (A. Preneel) 2009-nr.3-4/97-105
West-Vlaanderen
- Franse Hoojbesturen - Hoogst belaste inwoners van het Leie-departement (N.N.)
1985-1/14-15
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Wijtschate

- Huit et Quatre: het Franse Wijtschate (G. Catteau) 1994/24
- De wederbevolking van Wijtschate door Walen na de godsdiensttroebelen (15701610) (J. Beun) 1998/87-123
- Het leenregister van het leenhof van Wijtschate-ter-Plaats, 1778 (J. Beun)
2006/111-169

Winnezele (F)

- Lenen te Winnezele anno 1514. Een bijdrage tot de leenroerige situatie van het
burggraafschap Winnezeele (K. Papin) 2002/35-43
- Het platteland in de kasselrij Kassei in het begin van de 16de eeuw: een renteregister van de armendis van Winnezeele, 1523 (S. Riem) 2002/98-157
Woesten

- Een kohier van de tiende penning geïnd op inkomsten van onroerende goederen
te Woesten in 1557-1558 (M. Vandecasteele) 1999/86-96
Wulvergem

- Enkele bronnen betreffende Wulvergem (F. Bauwen) 1986/30-36
- Wulvergem in het archief van de kasselrij Waasten (J. Decaestecker) 1986/3638
- 11

doopakten van Wulvergem in het doopregister van Waasten (P. Donche)

1993/119-120

Zillebeke

- De religieuze kaart van Zillebeke in de kasselrij Ieper (ls66-1568) (L. Vandamme)
2003/220-228

- Status Animarum Zillebeke 1610 (A. Preneel) 2009-nr.1-2/67-103
- Beaurewaard, leen van de Ieperse Zale in de li"-15 de eeuw (R. Opsommer)
1998/28-31

Zonnebeke

- Nominatieve bevolkingsgegevens betreffende Zonnebeke (P. Donche) Jfü987/I57174

- Nominatieve bevolkingsgegevens betreffende Zonnebeke - aanvullingen (P. Donche) 1992/3-10

- De burgerwacht te Zonnebeke in 1790 (P. Donche) 1994/117
- Het platteland ten noorden van Ieper in het midden van de 16de eeuw: de penningkohieren van 1543 (1) Zonnebeke (A. Preneel) 2002/7-34
Zuidschote

- Volck van oorloge in Noord- en Zuidschote ten jare 1644 (J. Cailliau) 1990/9-17
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- De vijftig rijkste inwoners van Zuidschote anno 1812 (N. Boussemaere) 1992/6266

- Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noorden Zuidschote (1644) (J. Cailliau) 2008/177-189

BIOGRAFIE I FAMILIEGESCHIEDENIS I
GENEALOGIE I KWARTIERSTAAT
Andries
Angilis

Ann oot
Arnaert
Backhouse
Baert

Sprokkels (Jan Van den Casteele en pastoor L. Andries) (R.
Vanoorenberghe en Jef Cailliau) JB1987/175-177
(Angillis, Bubbe, Craije, Ellebout: kwartierstaten) Documenten m.b.t. de Westhoek in privé-bezit (E. Vanden Hove)
1994/27-31
Ieperse geslachten: Een familie Annoot te Ieper (M. Siddons)
1992/82-83
zie Renard
In memoriam Marcel Backhouse (L. Vandamme) 1995/84-91

Jacob Baert uit Belle, radicaal calvinist, Bosgeus, Watergeus
en vluchteling tijdens de tweede helft van de 16de eeuw (M.
Backhouse) 1990/83-86

Basset
Bazelius

De familie Basset uit Mesen, vluchtelingen in Sandwich tijdens de 16de eeuw (M. Backhouse) 1991/10-12
Nicolas Bazelius, de Nostradamus van het Westkwartier (G.
Schoonaert) 1996/ 43-97

Bazelius
Bladelin
Blanckaert

Nicolas Bazelius, de Nostradamus van het Westkwartier.
Enkele aanvullingen (M. Pattyn) 1998/124-131
Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces uit
1579 (P. Donche) 2003/134-159
Joannes-Baptiste Blanckaert: een van de oudste genealogen
uit de Westhoek van de Nederlanden-in-Frankrijk (17891872) (A. Lowyck) JB1985/152-159

Blanckaert

Hendrik I Blanckaert, vlaamsgezinde irredentist en schrijver
uit de Westhoek van de Nederlanden in Frankrijk (A.

Boone

Jean-Baptiste Boone S.J.: Apostel van Brussel (R Boone)

Boucherie

In de kijker: Gerard Boucherie (met kwartierstaat) (N.N.)

Lowyck) JB1987/126-137
JB1985/143-151
1986/8-12

Bouchillioen

De familie Bouchillioen te Dranouter in de troebelen (M. Pat-

Boussemaere

Jules Boussemaere 1887-1961 (N. Boussemaere) JB1986/140-

tyn) 1992/134-139
153
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Brees
Brijs
Brioos
Brulez
Bubbe
Burée
Butaye
Butaye

zie Burée
zie Burée
zie Du Flou
zie Burée
zie Angillis

Burée, Brijs, Brees". Brulez (K. Brulez) 1988/67-69
Emiel Butaye - Onderwijzer-Volksvertegen-woordiger (Pol
Dereckx) JB1984/73
Kwarterstaat i6 Em. Butaye (Pol Dereckx ! J. Decaestecker)
JB1984/74-75

Cailliau

De familie Cailliau in Poperinge (J. Cailliau en P. Donche)

Catrycke
Ceugnez
Costenoble
Crabbe
Craije
Creket
Croijnez
Daten

Sprokkels (L. Catrycke) 1990/17
Ceugnez, Quinkey ". Croijnez (P. Dereckx) 1987/61-63
Het Fonds Costenoble (N.N.) 1990/23
De familie Crabbe in de regio Staden (P. Crabbe) 1994/171
zie Angillis
zie Van den Crokette
zie Ceugnez
Onderzoek naar de familiale en sociale connecties van Pieter
Daten fs. Pieter in Poperinge (1s50, 1564, 1566) (G. Schoonaert) 2007/ 43-65
Rafaël Debevere (1887-1977) bij de vijftiende verjaardag van
zijn overlijden (J. Desmyter) 1992/ 41-61
Vluchteling in Leiden: Jacob De Buck uit Wulveringem (P. de
Baar) 1991/115-123
Hondschote tijdens de jaren zestig van de 16de eeuw (D.I.E.
Van der Bauwhede) JB1988/I56-177
'Genealogie zonder geschiedenis kan niet': een gesprek met
Jacques Decaestecker bij zijn afscheid als hoofdredacteur van
Westhoek (L Vandamme) 1995/5-11
De Caestekers als vluchtelingen in Sandwich tussen 1562 en
1596 (M. F. Backhouse (+ )) 1997/ 47-49
Westhoek zet zijn stichter in de bloemen. De huldiging van
Jaak De Caestecker (Poperinge, 18 april 2002) (het bestuur)

2001/107-120

Debevere
De Bock
Decaestecker
Decaestecker

Decaestecker
Decaestecker

2002/2-6

Decaestecker
Decaestecker

Jaak Decaestecker (1948-2003) (L Vandamme) 2003/6-20
Een vriendengroet: getuigenissen en teksten (diverse auteurs)
2003/25-48

Decaestecker

Twee remissiebrieven op de naam De Caestecker (W. Beele)
2003/96-101

DeCat

Joos De Cat (ca 1490-1564). Een Wervikse baljuw tijdens de
Reformatie (J. Desreumaux) 1998/135-144
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Declercq
Declercq
De Gay

Georges Declercq - Priester-Dichter Djoos Utendoale (J.
Decaestecker) JB1984/76-77
Kwartierstaat 32 G. Declercq (J. Decaestecker / Pol Dereckx
/ K.M. De Lille) JB1984/78-82
De pastoors van de Sint-Janskerk in Poperinge tijdens de
reformatie. Meester Mattheus de Gay, pastoor van Sint-Jans
in Poperinge (1542, 1550- ca.1575). Heer Willem Dol, pastoor
van Sint-Jans in Poperinge (ca. 1575-1580) (G. Schoonaert)
2002/81-93

Delmaere
De Meyer
De Meezemaker

De Meyer

DePape

DeRynck
De Schepper

Detollenaere

zie Renard
De familie De Meyer, zestiende-eeuwse vluchtelingen uit
Nieuwkerke (M. Backhouse) 1990/5-8
Een Rooms priester en gereformeerd vluchteling: het turbulente leven van Jan-Baptiste de Meezemaker (1723-1777) (K.
Papin) 2009-nr.3-4/205-216
Een beroemd Westhoeker: Jacobus Meyerus (1491-1552), pastoor van Blankenberge en vader van de Geschiedenis van
Vlaanderen (J. Van Den Heuvel) 1990/51-53
Meester Jacob De Pape (Poperinge ca. 1480 - Ieper ca. 1555).
Priester, schoolrector, dichter, auteur van historische evocaties en pleitbezorger van het Iepers armenreglement (G.
Schoonaert) 2000/130-171
Verwantschap van de Poperingse familie De Rynck met Guido
Gezelle & Stijn Streuvels (F. De Rynck) 1986/82-83
Cornelius Duplicius De Schepper, diplomaat van Keizer Karel
V, Staatsraad van de Nederlanden en zijn echtgenote Elisabeth Donche (P. Donche) 2000/58-128
Haringe, Roesbrugge en Roesbrugge-Haringe en de eerste
landelijke apotheker van West-Vlaanderen (R. Blondeau)
1991/69-78

DeVriese

De Zouter

DeZutter
Doensse

Pieter de Vriese, stadsschoolmeester in Poperinge (1569-1576),
drukker, boekhandelaar en boekbinder in Ieper (1576-1582)
(G. Schoonaert) 2002/44-50
Meester Paschase de Zouter, monitor te Gent ( 1518), schoolrector te Ieper ( 1524) en pastoor aan de Sint-Jansparochie te
Poperinge (1528) (G. Schoonaert) 1998/67-70
De Zutter in Nederland (T. Schelhaas) 1989/27-29
Uitslag pastoorsexamen Reninge Anno 1645 (W. Beele)
1990/47-48

Dol

De pastoors van de Sint-Janskerk in Poperinge tijdens de
reformatie. Meester Mattheus de Gay, pastoor van Sint-Jans
in Poperinge (1542, 1550- ca.1575). Heer Willem Dol, pastoor
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van Sint-Jans in Poperinge (ca. 1575-1580) (G. Schoonaert)
Domarle
Douche
Douche
Douche

Douche

2002/81-93
zie Renard

Doodslag op Pieter Donche (1561) (P. Donche) 1990/75-82
Een crimineel jachtmisdrijf (P. Donche) 1995/59-63
Cornelius Duplicius De Schepper, diplomaat van Keizer Karel
V, Staatsraad van de Nederlanden en zijn echtgenote Elisabeth Donche (P. Donche) 2000/58-128
Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces uit
1579 (P. Donche) 2003/134-159

Domsel

Een probleemgeval in de Vlaamse kerk te Sandwich: predikant Petrus Domselius (1656-1657) (M. Backhouse) 1995/32-

Du Flou
Ellebout
Foutaiue
Fouteyue
Fouteyue
Frimout

Een gruwelijk huwelijk (W Beele) 1991/124-126

40

zie Angillis

Gelegenheidsvondst (J. Cailliau) 1987/63
Priester Fonteyne (K.M. De Lille) JB1986/156-162
Florimond Fonteyne (J. Beyen) 1987/41
Verwantschapstabel Frimout-Geldof-Merlevede (N.N.)
1991/i35-137

Geldof

Bob Ge/dof A rebel with a cause (J. Decaestecker) 1987/710

Geldof
Godtschakk

zie Frimout

Les Godtschalck notaires à Ypres de 1698 à 1762 (F. de Meulenaere) 1995/102-103

Hauspie

Heer Dierick Haeuwe, pastoor-deken van Belle tijdens de
prereformatie (ls59) (G. Schoonaert) 2001/24-30
In de kijker: Maurice Hauspie (met kwartierstaat) (N.N.)

Hosdey

Een grafsteen op papier te Elverdinge (J. Luyssaert)

Haeuwe

1986/ 4-7
1987/5-7

Houckaert
Huijgesseus

Een doodlopend straatje (J. Luyssaert) 1987/98-99
Niet-beëedigde priesters omgebracht op het eiland Ré: f.A.
Hosdey, pastoor van Krombeke (J. Luyssaert) 1992/25-27
Van Houckaert tot Oucaes (W Beele) 1991/3
Hoe men toevallig aan een familiewapen kwam (J. Cailliau)

Knibbe

De familie Knibbe in de kasselrij Veurne (P. Donche) 1988/5-

Hosdey
Hosdey

1987/79-81
10

Leuière
Looteu
Matsaert

Romance à Zuydcoote (J. Beyen) JB1984/15-18
Beestenkoopman Thomas Looten uit Meteren beschuldigd
van tovenarij in 1659 (K. Papin) 2007/85-91
Romance à Zuydcoote (J. Beyen) JB1984/i5-18
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Mazeman

Het turbulente leven van de Masemans in de 16de eeuw (G.
Schoonaert) 2005/ 47-77

Meganck

Pieter Meganck, schoolrector te Ninove (ca. 1510), Komen (ca.
1520), Poperinge (ca.1529-1536), Ieper (ls36-1538), Zillebeke
? (1544), Rijsel (1549) en Menen (+1560) (G. Schoonaert)
2001/87-98

Mercier
Merlevede
Merghelynck

(doodsbrief) Sprokkels (N.N.) 1985-2/10
zie Frimout

Arthur Merghelynck 100 jaar geleden overleden (P. Donche)
2008/65-69

Michiel

Een pardoenbrief anno 1602 (N. Boussemaere) 2003/122-

Ooghe

De familienaam Ooghe in de tafels van Boezinge, Elverdinge
en Dikkebus tussen 1600 en 1800 (J. Ooghe) 1994/125-145
De familienaam Ooghe in de tafels van Merkem en Woumen
tussen 1600 en 1800 (J. Ooghe) i996/120-138
zie Houckaert
Het overlijden van pastoor Paret te Wervik (G. Catteau)
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Ooghe
Oucaes
Paret

i991/88-89

Peene
Petit
Quinkey
Renard
Rooryck
Rooryck
Ryckaseys

De familie Van Peene(n), vluchtelingen tijdens de 16de eeuw
(W Peene) 2005/23-46
zie Six
zie Ceugnez
Over naamsveranderingen: Van Renard naar Arnaert en van
Domarle naar Delmaere (M. Pattyn) i993/I23-125
Van Reginald tot Arnold (W Beele) 1988/102-103
Reginald Rooryck (1662-1713), stamvader van een landbouwersfamilie in Hoogstade (W Beele) JBi988/95-128
Ryckaseys'papiermolen te Roesbrugge (F. Bauwen) 1992/2425

Saijon
Scheirs

An toon Saijon, Brugge en de export van Hondschootse saaien
omstreeks 1560 (L. Vandamme) 2010/67-80
Bouwstenen voor stambomen: de Reningse familie Scheirs in
de zeventiende en begin achttiende eeuw (J. Luyssaert)
1996/19-21

Schoonaert

Het testament van Herman Schol!, pastoor van Westrozebeke
(1609-1647) en landelijke deken van Roeselare (1612-1632) (A.
Preneel) 2009-nr.3-4/97-105
In Memoriam meester Germain Schoonaert (K. Papin)

Sijs
Six

PJ. Sijs, lantmeter te Woumen (Z. Marveille) i987/57-60
Bouwstenen voor stambomen (J. Luyssaert) 1991/13-15

Scholl

2008/3-6
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Speelman

Een blik op de familie Speelman (l6de eeuw) (G. Schoonaert)
1997/67-69

Strobbe

Ieperse geslachten: De familie Strobbe (M. Siddons) 1991/143-

Strynck

De familie Strynck in Vlaanderen (J. Strynckx) 1991/104-

148; 1992/35-36
106

Ternync

Voor het eeuwige zieleheil. Begrafenisrituelen en -gebruiken
bij het overlijden van Gillise Ternync (Veurne, ca 1523) (J.

Toulouse
Van Bambecke

Bouwstenen voor stambomen (J. Luyssaert) 1990/20-23
Bijdrage tot de 16de_eeuwse familiegeschiedschrijving in het
Westkwartier: De Poperingse familie Van Bambecke in Zuid
en Noord: van het zwaard van Grauwels tot het palet van
Rembrandt (G. Schoonaert) PUB1992/201-237
Sprokkels (Jan Van den Casteele en pastoor L. Andries) (R.

Cailliau) 2003/128-133

Van den Casteele
Van den Crokette
Vanden Vuyt
Van De Winckel

Vanoorenberghe en Jef Cailliau) JB1987/175-177
Van den Crokette tot Creket: een familie uit de Westhoek
in de Zeven Provinciën (A. van der Zeeuw) 1994/1-15

Martyn Vanden Vuyt (?)uit Hansbeke, poorter van Leiden
in 1577 (J. Luyssaert) 1992/71-72
Merkwaardige aantekening in de parochieregisters. De begrafenis van A. Van De Winckel te Poperinge, 1739 (G. Catteau)
1989/86-87

Verdebout

Sprokkels. Het stond in de Gazette van Gend. Erfenis ten
sterfhuize van H.I. Van Lerberghe (P. Huys) 1990/98-100
De bezittingen van Karel van Sint-Omaars (ls33-1569) in het
Westkwartier (M. Pattyn) 2003/193-197
Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces uit
1579 (P. Donche) 2003/134-159
Een edelman uit het Westkwartier in Engeland: Charles Vasquez (1568-1578) (L. Vandamme) PUB1992/117-162
Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces uit
1579 (P. Donche) 2003/134-159
Het Vlaamse leenerfrecht toegepast in een feodaal proces uit
1579 (P. Donche) 2003/134-159
Anna Verdebout, geloofsvluchtelinge (ls68-1577) (P. Donche)

Verdonck

Kanunnik feroom Verdonck (J. Decaestecker) JB1985/86-

Van Lerberghe
Van Sint-Omaars
Van Schoore
Vasquez
Vasquez
Verdebout

2003/160-165
99

Vermande(l/r)e

Geschiedenis ... hoe Willem A. Vermandere erover denkt (J.
Decaestecker) 1990/18-19

Vrambout

Benoit Vrambout - Gouverneur van West- Vlaanderen (J.
Decaestecker) JB1985/102-140
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Waels

Bijdrage tot de 16de_eeuwse familiegeschiedschrijving in het
Westkwartier: Pieter Waels, geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe leer, in de schaduw van Sint-Janskerktoren te Poperinge (1566-1567 ), rebel in het Westkwartier
(1567-1573) en landbouwer te Poperinge (1573-1574) (G.
Schoonaert) JBi988/129-146

Woestland

Wyckaert
Yperman

Boudewijn Woestland, kostschoolhouder in Diksmuide (1549ca 1553), schoolmeester in Poperinge (1553-1559) en notaris in
Ieper (lsn 1577) (G. Schoonaert) 2006/65-69
Deken-dichter Wyckaert uit Hondschote en de Vlaamse
priesters van zijn tijd (A. Lowyck) JBi986/121-138
De joodse roots van de vader van de Vlaamse chirurgie Jan
Yperman. Een discussienota (K. Papin) 2006/171-176

NAAMKUNDE
- De mansvoornamen in de "Acht Parochies" anno 1697 (N. Favorel) JBi984/2644

- De spreiding van de Van-namen aan weerszijden van de taalgrens (W Beele)
JBi984/106-112

- De familienaam Verdonck (W Beele) JBi985/loo-101
- De familienaam Vrambout (W Beele) JBi985/141-142
- Hoe Ignaes Thomas werd (W Beele) 1986/27-29
- De familienaam Wyckaert (W Beele) JBi986/139
- De familienaam Boussemaere (W Beele) JBi986/154-155
- De familienaam Fonteyne (W Beele) JBi986/163
- Familienamen te Sandwich (N.N.) 1985-3/8-9
- Zijn lange stamreeksen wel mogelijk? (A. Huysentruyt) 1987/87-88
- Van Reginald tot Arnold (W Beele) 1988/102-103
- Van Houckaert tot Oucaes (W Beele) 1991/3
- Van je familienaam moet je het hebben (J. Cailliau) 1991/49-52
- De Fransvlaamse familienaam Luyssaert (J. Luyssaert) 1993/116-118
- Over naamsveranderingen: Van Renard naar Arnaert en van Domarle naar Delmaere (M. Pattyn) 1993/123-125
- Van Judoca tot Francisca (W Beele) 1997/65-66
- De familienaam Decaestecker (W Beele) 2003/57-61
- De familienaam Houwen (W Beele) 2003/63-65

ALLERLEI
- De altijddurende kalender (M. Hardeman) 1985-1/12-13
- Bibliografie van drs. M. Backhouse (B.N.) 1985-3/9-11
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- (proces) Boerke Naes van 't Zwynland (H. Vandenberghe) 1986/26
- Een Zarrense kreet van oorlogsleed (W Beele) 1986/51-52
- 't Is voor de bakker (N.N.) 1986/92
- (huwelijksakte) Toeval of Niet? (L. Catrycke) 1987/io
- Sprokkels (Jan Van den Casteele en pastoor L. Andries) (R. Vanoorenberghe en
JefCailliau) JB1987/175-177
- A. Merghelynck en de Ieperse pers (P. Donche) 1989/83-85
- (bidprentjes) Sprokkels (L. Catrycke) i990/17

- Vrijen en trouwen ... het huwelijksleven van onze voorouders: een weg vol hindernissen (J. Stekelorum) i990/87-92
- Van St-Antonius en alle heiligen (J. Decaestecker) 1990/100-102
- Plechtige bedevaart van Reningelst en de Klytte naar de Sint-Antoniuskapel te
Belle op 16 mei 1626 (J. van den Heuvel) i990/i02
- Al wat mint, wonder versint... of de literair-amoureuze ontboezemingen van een
gerechter/ijk scribent (J. Cailliau) i990/i35
- Raar maar waar: een koningsgezinde Brusselse papegaai (R. Vanoorenberghe)
1991/12

- Opsporing verzocht (N.N.) 1991/34
- Genealogie: waar is dat goed voor? (D. Merlevede) 1991/ 43-48
- Zigeuners in de kasselrij Veurne (P. Donche) 1991/85
- Een gruwelijk huwelijk (W Beele) 1991/124-126
- Nog meer wolven in de kasselrij Veurne (J. Cailliau) 1992/23-24
- De computer en de genealoog (P. Donche) 1992/67-70
- Wie hertelick mind moet dicwilt treuren (J. Cailliau) 1992/145-147
- Een Vlaams en Nederlands studiecentrum in Norwich? (J. Decaestecker)
i993/i22

- Migranten vroeger en nu (N.N.) 1993/126
- Huit et Quatre: het Franse Wijtschate (G. Catteau) 1994/24
- (alitererend versje) Sprokkels (J. Desreumaux) i994/i51
- Heraldiek: het wapen De Caestecker 2003/21-23
- Genealogie, waar is dat goed voor? (D. Merlevede) 2003/ 49-54
- De Westhoeker, ook in de geus geprofileerd? (G. Mandelinck) 2003/55-56

EDITORIAAL IVAN DE REDACTIE
1985-1/3, 1985-2/3, 1985-3/3, 1985-4/3 (J. Decaestecker)
1986/3, 25, 49, 73-74 (J. Decaestecker)
1987/3-4, 25-27, 51-52, 77-78 (J. Decaestecker)
1988/3-4, 33-34, 91-92 (J. Decaestecker)
JB1988/5-8 (J. Decaestecker)
1989/3-4, 37-38, 75, 109 (J. Decaestecker)
1990/3-4, m-112 (J. Decaestecker)
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1991/1-2, 33, 113 (J. Decaestecker)
1992/1-2 (J. Decaestecker)
1995/3-4 (M. Backhouse, W Beele, J. Desreumaux, L. Vandamme), 83, 127 (redactie), 167-169 (steunlijst)
1997/3 (redactie)
1998/3 (redactie)
2000/55-56 (steunlijst)
2001/ 40 (steunlijst)
2003/3-5 (P. Breyne)
2005/3-4 (redactie)
2009/3-4 (redactievoorzitter)
2010/3-4 (redactievoorzitter), 81-110 Thematische inhoudsopgave van 25 jaar tijd-

schrift Westhoek, de Westhoek-Jaarboeken I - Ven de afzonderlijke publicaties (P.
Donche)
JB1984/3 (K.M. De Lille), JB1984/5 (C. Moeyaert)
JB1985/5 (Jhr. de Cock)
JB1986/4 (D. Merlevede)
JB1987/5 (W Beele)
JB1988/5-8 (J. Decaestecker)
PUB1988/7-23 (P. Leith, J. Decaestecker, Gwy Mandelinck,

J. Craeybeckx)

NIEUWE UITGAVEN, BOEKBESPREKINGEN s
1985-1/10, 1985-2/7-9, 1985-3/16-20, 1985-4/10-16
1986/13-17, 39-41, 62-65, 87-91
1987/13-18, 36-40, 64-67, 91-94
1988/18-20, 53-59, lll-118
1989/34-35, 71, 106-107, 124, 135-138
1990/17, 28-30, 67-68, 143
1991/23-28, 57-60, 89, 107-110
1992/37-39, n 116
1993/n, 103
1994/31, 166-167, 152-154
1995/68-74, 116-119, 158-160
1996/34-35
1997/40-43, 84-86, 162-165
1998/37-39, 82, 132
1999/109-114

5 Vaak ook worden nieuw verschenen of te verschijnen werken kort besproken in de rubriek
'Berichten en aankondigingen'.
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2000/50-52
2001/39
2002/51-55, 193-199
2005/193-204
2006/199-206
2007/111-115, 223-225
2008/115-117, 235-242
2009-nr.1-2/105-111, -nr.3-4/217-223
2010/111-114

BERICHTEN en AANKONDIGINGEN, KRONIEK
1995/64-67 (M. Backhouse en

J. Desreumaux), 75-80, 120-124, 161-166

1996/36-39, 146-147
1997/ 44, 84-86
1998/ 40-41, 82, 132, 183-185
1999/63-66, 107-108, 115-117, 163-165
2000/ 53-54, 172-175
2001/34-36, 37-38, 170-174
2002/94-95, 201
2004/ 45-48, 213-215
2005/205-211
2006/207-214
2007/117-120, 227-237
2008/119-120, 243-248
2009-nr.1-2/113-126, -nr.3-4/224
2010/115-118

VRAAG-ANTWOORD I BRIEVENBUS
1985-1/10-11, 1985-2/11-12, 1985-3/20-21, 1985-4/17-19
1986/20-22,42-43,65-66,81
1987/11-12, 33-35, 68-70, 95-97
1988/30, 70-73, 119-121
1989/25-26, 64-66, 103-105
1990/31-32, 69-70, 136-138
1991/65-66
1992/70, 115-116
1994/24, 157
1996/ 40, 148
1997/87-88, 166
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1998/83-84, 186
1999/67, 118
2004/216
2005/212
2009-nr.1-2/127
2010/i19-120
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Boekbesprekingen
F. BOSTYN, M. DE SMET & P. TRIO, 'Geëxamineert de tijtels ende pampieren~
Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnerabdij, 1072-1796, Roeselare:
Roularta Books, 2009. - 288 p., ill. - ISBN 9789086791996 - € 39,90.
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Hoewel het boek drie verschillende auteurs vermeldt, zijn het toch vooral de laatste twee auteurs
die het leeuwendeel van de inhoud leverden (meer
dan acht van de tien hoofdstukken). Zij waren ook
de redacteurs en namen dus ook de bijlagen, bibliografie (ong. 300 referenties), plaats- en persoonsnaamindex, voetnotenapparaat (ong. 1200 noten),
enz ... voor hun rekening. Dit alles gebeurde zeer
voortreffelijk en op wetenschappelijke manier.

Het boek is ook erg verzorgd opgemaakt. De tekst
in twee kolommen en in een duidelijk lettertype is
een streling voor het oog. Ook de talrijke foto's zijn van zeer goede kwaliteit.
Veruit de meest vertegenwoordigde categorie van afbeeldingen betreffen foto's
van archiefstukken: oorkonden, losse papieren, kaartjes, enz". Het is dan ook
snel duidelijk dat het boek vooral gegroeid is uit het onderzoeksproject 'DOZA'
(Digitale Ontsluiting Zonnebeeks Abdij-archief). Dit project had tot doel het
archief van deze Augustijnerabdij bewaard in het Grootseminarie te Brugge in
haar geheel te inventariseren en in detail te documenteren (over dit project, zie
Westhoek, 2005, pp. 206-208). Uit de verwerking en de inzichten die daaruit
gegroeid zijn ontstond het boek.
Het boek beperkt zich wel uitsluitend tot de Zonnebeekse abdij, zoals die in haar
reilen en zeilen uit het relatief volledig bewaarde archief naar voor komt. Naast
de ontstaansgeschiedenis en de bouwgeschiedenis van de abdij vernemen we
dus vooral veel over het leven in de abdij, het religieuze leven in de parochie
(waarvan de pastoors kloosterlingen waren), het onderwijs door de paters verzorgd, de patronaatsrechten van de abdij buiten Zonnebeke, het bezit aan heerlijkheden van de abdij (dat vrij uitgestrekt was) en de economische situatie van
de abdij. Het boek is dus, zoals ook aangegeven in de ondertitel, in de eerste
plaats een bijdrage tot de Vlaamse kloostergeschiedenis. Wie daarentegen vooral
geïnteresseerd is in de geschiedenis van het dorp Zonnebeke en haar bewoners
zal in dit boek dus relatief weinig aan zijn trekken komen. Voor de geschiedenis
van het dorp blijft hij of zij dus nog steeds aangewezen op het werk van V. PrL,
Zonnebeke, heerlijk verleden en zonnig heden (1962) (hoewel dit ook in grote mate
de abdij betreft) en de publicaties van de heemkundige kring Zonneheem. Op
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dit ogenblik blijft het dus hopen dat er ooit eens een even uitgewerkt boek over
de geschiedenis het dorp en zijn bewoners mag verschijnen.
Het geheel van de materie wordt thematisch behandeld, niet doorheen de tijd,
tenzij wat de ontstaansgeschiedenis betreft en de laatste adem van de abdij aan
het eind van het Ancien Regime. Voor een situering in de algemene geschiedenis van Vlaanderen is men aangewezen op een tijdstabel met de voornaamste
historisch gebeurtenissen in Vlaanderen in een bijlage achteraan in het boek.
Een beetje vreemd vonden we dat anekdotiek schijnt gemeden te worden. Bv.:
hoewel een volle bladzijde voor een kaderstuk over de zegels van de abdij werd
uitgetrokken, wordt er helemaal niet gerept over de wel uitzonderlijke terugvondst van het rond 1272 verloren zegel dat 600 jaar later in een veld in ... Wales
(U.K.) gevonden werd. Of ook van de zegelmatrijs gemaakt in 1306, die 650 jaar
later bij een voddenkoopman ei zo na van de smeltoven kon gered worden, iets
wat de lezer toch zou verblijden met een mooi verhaal. Of ook de wel erg kleurrijke en in de kleinste details beschreven 'leenhulde' die de pachters van vijf
bunder grond in Hooglede jaarlijks dienen op te voeren tegenover de abt en die
in 1779 nog steeds onveranderd aangehouden werd zoals het een half millennium
eerder vastgelegd was geworden.
Iets minder gelukkig waren we ook met het notenapparaat, niet inhoudelijk maar
wel structureel: het is omslachtig om een tekst van een noot te vinden. Het betreft
eindnoten en die ook apart per hoofdstuk genummerd zijn. Wie de tekst horend
bij een noot wil vinden, moet eerst terugbladeren op zoek naar het nummer van
het betreffende hoofdstuk (of vooraan in de inhoudsopgave gaan kijken- het
hoofdstuknummer staat niet op elke pagina bovenaan vermeld), daarna naar
achter naar de eindnoten, tot aan het juiste hoofdstuk doorbladeren om dan
verder te bladeren tot het gewenste nootnummer. Alles samen is dit wel veel
bladerwerk. .. Daar de meeste noten toch kort zijn hadden die evengoed als
voetnoten op dezelfde pagina kunnen geplaatst zijn, wat raadplegen zonder enig
bladerwerk had mogelijk gemaakt. [P.D.]
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K. PAPIN, L. ROCHTUS, J. VAN HERREWEGHE (ed.), de Zuidelijke Nederlanden, ed. Marnixring Lieven Gevaert, 2009. - 304 p., ill., 24 x 34 cm - € 60 bij
J. van Herreweghe, J. van Aelbroecklaan 16, 9050 Gentbrugge
(09/230.35.25).

De Marnixring Lieven Gevaert gaf aan de feitelijke
vereniging 'Werkgroep de Nederlanden" de mogelijkheid om een stijlvol en veelzijdig kunstboek met
illustraties over "De Zuidelijke Nederlanden" uit te
geven. We kunnen het een standaardwerk over
Frans-Vlaanderen noemen. Het is een prachtige
uitgave geworden. Dit is trouwens zo met alle boeken die bij Lannoo Drukkerij worden gedrukt. De
foto's zijn prachtig, vooral de vele luchtfoto's vallen
op. Hoe eindredacteur Kristof Papin er telkens in
slaagt om bij een uitgave voor iets speciaals te zorgen blijft een raadsel. Dit maal kon hij een vliegtuigje charteren om boven het noorden van Frankrijk te vliegen en foto's te
nemen.

,Nde Zuidelijke
ederlanden

Het boek is in vier grote delen onderverdeeld. Het eerste deel behandelt de
geschiedenis van Frans-Vlaanderen en geeft het een plaats in de geschiedenis
van Vlaanderen. Die geschiedenis laten de auteurs aanvangen met het ontstaan
van Vlaanderen zelf. Daarop volgt een chronologisch overzicht van de geschiedenis van "Zuid-Vlaanderen" die aanvangt in de 4de -5de eeuw en eindigt in 2005.
Daarna komen verschillende thema's aan bod zoals kerk en geloof tot het einde
van de i5de eeuw, de rol van de familie van Bonen in de kruistochten, de Hanze
en Zuid-Vlaanderen, de scheepvaart in de loop der eeuwen enz.
In het tweede deel gaat men uitgebreid in op de moedertaal van de Zuidelijke
Nederlanden: het Nederlands. Alle aspecten van onze taal worden er doorgelicht:
de Oudnederlandse letterkunde, de invloed van het Nederlands op het Pikardisch, de Nederlandse plaatsnamen in de streek van Kales, de Frans-Vlaamse
rederijkerskamers. Dit is maar een greep uit de vele items die aan bod komen.
Dat E. H. Cyriel Moeyaert de meeste hoofdstukjes voor zijn rekening neemt, zal
niemand verwonderen. Toch nog een klein woordje over de onderdeeltjes
Spreekwoorden, Pareltjes uit dagelijks taalgebruik, spreekwoorden en zegswijzen. Al deze zaken illustreren de rijke taal van de Vlamingen in Noord- Frankrijk.
Vooral "Het Vlaamsch Hoekje van René Despicht" is leuk om lezen. Het gebeurt
zelden dat men in een dergelijke uitgave eens goed kan lachen.
Het derde deel gaat over het feit dat de Vlamingen uit het noorden van Frankrijk
een opmerkelijk volk zijn en in een al even opmerkelijk land leven. Bouwkunst,

Westhoek, jrg. 26, nr. 1, voorjaar 2010

113

114

BOEKBESPREKINGEN

retabels, folkloristische gebruiken en de Vlaamse polyfonie moeten dit illustreren. In dit deel richt men ook de schijnwerper op merkwaardige figuren. Marguerite Yourcenar, de plantkundigen Carolus Clusius van Atrecht en Mathias De
Lobel van Rijsel, historicus Lodewijk de Baecker, musicoloog Edmond de Coussemaker, Prof. Dr. Camille Looten en de Zuid-Vlaamse mystica Maria Petyt
passeren de revue.
Deel vier ten slotte illustreert dat Zuid-Vlaanderen leeft. Hierin wordt vooral de
strijd van de Vlamingen tegen het Franse centralisme en voor het behoud van
de Vlaamse moedertaal uit de doeken gedaan. Twee figuren bleken hierin voortrekkers: Jean-Marie Gantois en Jozef van Overstraeten.
Met de titel "de Zuidelijke Nederlanden" heb ik het wat moeilijker. Volgens mij
omvat de omschrijving Zuidelijke Nederlanden het gebied dat wij nu kennen als
België (zonder het prinsbisdom Luik), het Groot Hertogdom Luxemburg en
Noord-Frankrijk. De Zuidelijke Nederlanden of de Spaanse Nederlanden ontstonden officieel met het Twaalfjarig Bestand in i609. Het gebied in NoordFrankrijk als de Zuidelijke Nederlanden omschrijven, vind ik dus niet zo
geslaagd. Zelfs de auteurs van het boek geven toe dat dit gebied nauwelijks precies af te bakenen is en veel verschillende benamingen krijgt: Frans-Vlaanderen,
Zuid-Vlaanderen, de Zuidelijke Nederlanden, enz .. Deze benamingen vloeien
voort naargelang de visie van de auteur al of niet groot- of heel-Nederlands is.
Men opteerde in het boek voor de term Zuidelijke Nederlanden omdat dit beter
thuis hoort in de Groot-Nederlandse opvatting. Maar onmiddellijk voegt men
eraan toe dat in het hele boek door alle bovenstaande termen verschijnen.
Maar voor wie meer over deze streek in Frankrijk, dat zich uitstrekt over het
huidige Noorderdepartement en Nauw van Kales, het grootste deel van het
Aisne- en een klein stuk van het Zommedepartement - wil vernemen, is het
boek zeker aan te raden. Het boek steekt vol interessante gegevens en komen de
bij ons te weinig gekende historische figuren als Jacob De Meyere, priester Jules
Lemire e. a. in de picture.
Een vertaling van dit boek in de Franse taal zou misschien niet misstaan. De
rijke geschiedenis van de streek waarin zij wonen, zou voor veel mensen uit het
noorden van Frankrijk een openbaring zijn. [N.B.]
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Academische huldezitting 25 jaar Westhoek

Hieronder vindt u enkele foto's van de viering van 25 jaar tijdschrift Westhoek,
die doorging in Kemmel op 12 december 2009. Op de foto's zien we:
Spreker Kristof Papin over 25 jaar Westhoek.
Spreker Jan Van Acker over Veurnse kloosterfamilies.
3. Laudatio door Paul Trio aan uittredend voorzitter Arnold Preneel.
4. Overhandiging door voorzitter Noë! Boussemaere van een fraai boekwerk aan
uittredend voorzitter Arnold Preneel.
5. Overhandiging door Pieter Donche, redactievoorzitter van het eerste exemplaar van de jubileumbundel aan dhr. Bernard Heens, burgemeester van Heuvelland.
L

2.
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6. Een deel van het publiek aanwezig op de huldezitting, v.l.n.r. : Geert Vandewynckel, schepen - Luc Snaet, schepen - Willy Lepla, ere-schepen - Georges
Declercq - Henri Vandenberghe - Guido Vandermarliere - Freddy Alossery Guido Sedeyn. Achteraan: mevr. Preneel - mevr. Papin - Kristof Pap in.
7. Op deze groepsfoto herkennen we: onderste rij, v.l.n.r.: Geert Vandewynckel,
schepen van cultuur Heuvelland, Noë! Boussemaere, voorzitter Westhoek,
Arnold Preneel, uittredend voorzitter Westhoek, Bernard Heens, burgemeester
Heuvelland; bovenste rij, v.l.n.r.: bestuursleden Westhoek Mattias Pattyn, Joël
Snick, Kristof Papin, redactieleden: Jan Van Acker en Paul Trio, redactievoorzitter Pieter Donche.
(fotomateriaal aangeleverd door Bernard Deforche en Henri Vandenberghe, voor
nog meer foto' surf naar de website van Westhoek: http://users.skynet.be/mattias.
pattyn!wh)
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Nieuwe foto van Arthur Merghelynck opgedoken

De herdenkingstentoonstelling Arthur Merghelynck (1853-1908) ligt inmiddels
al weer dik anderhalf jaar achter ons. Nadat de tentoonstelling al voorbij was
vond Annemie Morisse, site-verantwoordelijke van het kasteel Beauvoorde (Erfgoed Vlaanderen) een nieuwe foto van Arthur Merghelynck. De nieuw opgedoken foto is een pareltje: het toont Arthur Merghelynck en zijn echtgenote op een
rijtuig.

Arthur Merghelynck en echtgenote
(foto Archief Kasteel Beauvoorde)

Het aantal foto's of andere voorstellingen van Arthur Merghelynck is zeer beperkt
en op één hand te tellen. We kennen enkel zijn foto als 20-jarig lid van de Ieperse
Sint-Sebastiaansgilde (1873), zijn geschilderd portret door Edmond van Hove
uit 1879 (Museum Merghelynck Ieper), zijn portretfoto op 40-jarige leeftijd
(1893) op karton, gemaakt door fotograafHeylbrouck en die ook voor zijn bidprentje werd gebruikt en tenslotte zijn borstbeeld gemaakt door Lucien Kestelijn
in 1901 (kasteel Beauvoorde). Daarnaast kennen we nog de foto van de binnenkoer van het Hotel Merghelynck door fotograaf Antony uit 1907, waar op de
achtergrond de heer des huizes, in profiel samen met zijn echtgenote te zien is.
En dat is dan.
Terloops stippen we even aan bij die kartonfoto, dat die geretoucheerd is: een kale
plek ter hoogte van de haarscheiding werd, niet bijster vakkundig overigens,
opgevuld met wat bijgetekend haar (op bv. de grote afbeelding in het Merghe-
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lyncknummer 2008 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen is dit heel goed te
merken). Die retouche is er niet in de portretfoto gebruikt in zijn Vade-mecum
(1893).

Wanneer precies de nieuw opgedoken foto gemaakt werd is niet bekend. Uiteraard ten vroegste in 1895, het jaar van zijn huwelijk en wellicht ook niet van
zoveel later, want beiden zien er respectievelijk nog wel een veertiger en een
dertiger uit. Waar is wel duidelijk: de foto is genomen achteraan aan het koetshuis van kasteel Beauvoorde.
De foto toont Arthur Merghelynck en zijn echtgenote en een paardenmennerknecht op een soort mini-barouche, allicht aan het begin van een mooie zomerse
dag en helemaal klaar voor een uitje op het platteland ... Dit type rijtuig ontstond
uit de calèche van de 18de eeuw en bereikte zijn definitieve vorm in de 19de eeuw
als een elegant rijtuig op vier wielen, open, voorzien van een uitvouwbare capot
en vier zitplaatsen in een 'boot' gemonteerd op veren. Het diende voornamelijk
voor zomerse uitstapjes en evolueerde tot de landauer, die nog tot voor WO. II
in gebruik bleef in officiële stoeten, thans zijn het vooral toeristen in Brugge die
er uitstapjes mee maken. Hier gaat het om een klein tweepersoonsmodel (barouchet of barouchette) en blijkbaar ook zonder capot (want anders kan de paardenmenner onmogelijk nog zijn werk doen ... ). Wel is die al voorzien van twee forse
'koplampen' ...
Het model van Arthur Merghelynck, met 'achter-aansturing' door de koetsier
lijkt wel uitzonderlijk: op Internet konden we in honderden afbeeldingen er geen
enkele vinden met een koetsier achteraan (bron: Wikipedia: calèche en barouche ). Maar toevallig botsten we toch op een zeer gelijkend model: een tweezit
met 'achter-aansturing', geen capot, wel inclusief forse koplampen en dit in het
koetsenmuseum van het kasteel Vaux-le-Vicomte nabij Parijs, waar het bordje
de benaming verklapt: Petit Duc de Dame (producent: Rothschild et Fils, Paris,
1860). [P.D.]
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De Helder, Nieuwkerke, eind 16de eeuw

Heeft iemand informatie over Jan Daniëls de Helder, geboren te Nieuwkerke ca
1570, getrouwd te Leiden (NL) 1592 met Mayken Tybouts van Langemark?
Getuige was Charles de Busschere, zijn schoonbroer. Jan Daniëls (beroep: smit)
heeft in de omgeving van Leiden voor nageslacht gezorgd, waaronder ikzelf.
Uw reacties worden met belangstelling tegemoet gezien op info@stamboomwensveen.nl , waarvoor hartelijk dank.

Ondertrouwakte uit archief Leiden.

In het archief in Ieper kwam ik nog het volgende tegen:
Kasselrij Ieper, 4e reeks.
- nr 39: 283 paginàs vanaf 1540 tot 1577, met 'n akte ook uit 1592. Microfilm.
- nr 40: 300 paginàs van 5 jan. 1572 tot 11mei1594· Microfilm.
Het betreft het register van wettelijke passeringen vóór baljuw, schepenen en
leenmannen van Nieuwkerke: erfenissen, onterfenissen en leendenombremen ten. Deze circa 600 paginàs zijn niet geklapperd, geschreven in Oud-Vlaams, en
voor een leek onleesbaar. Ongetwijfeld liggen in deze documenten gegevens over
de familie van Jan Daniëls de Helder.

Genealogie van fan Danielsz (Hans Daniels) de Helder (2 generaties)
Generatie 1
1. Jan Danielsz (Hans Daniels) de Helder alias Jan de Heldere, geb. te Nieuwkerke [België].
Uit ondertrouwakte blijkt de geboorteplaats Nieuwkerke in Vlaanderen circa 1570, smid,
ovl. na 1636, otr. (1) te Leiden op 19-09-1592 met Mayken Tybouts, geb. circa 1570.
Uit deze relatie twee kinderen:
L Daniël Jansz. van der Helder, geb. te Sassenheim circa 1593, volgt Ila.
2. Pieter Hansse van der Helder, geb. circa 1600, volgt Ilb.
Jan Danielsz (Hans Daniels) de Helder, relatie(2) met Maritgen Claesdr., huisvrouw.
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Uit deze relatie vijf kinderen:
i. Suzanna, geb. te Sassenheim (vermoedelijk).
2. Trijntgen, geb. te Sassenheim (vermoedelijk).
3. Grietgen, geb. te Sassenheim (vermoedelijk).
4. Machtelt, geb. te Sassenheim (vermoedelijk).
5. Claes Jacobsz. (ofJansz) van der Helder, geb. te Sassenheim circa 1620, volgt Ik.
Generatie II
IIa. Daniël Jansz. van der Helder, (zn. van I), geb. te Sassenheim circa 1593, smid, ov!.
circa 1632, otr. te Warmond op n-12-1616, tr. te Warmond op 25-12-1616 met Oedetje
Dirksdr" geb. te Warmond circa 1590, ov!. te Warmond in 09-1661. Oedetje hertrouwt
Hillegom 1655 met Cornelis Willem van Swanenburg.
Uit dit huwelijk zes kinderen:
i. Jan Daniels van der Helder, geb. te Warmond circa 1618, volgt IIIa.
2. Neeltge Daniels van der Helder, ged. te Warmond op 07-n-1621.
3. Annetje Daniëlsdr. van der Helder, ged. te Warmond op 17-11-1624 In het doopboek is
de naam Annetje niet vermeld. Waarschijnlijk is het Annetje, ov!. voor 1683. Gehuwd op
8-n -1654 te Warmond (ondertrouw 24-10-1654) met Willem Bartolomeusz. Klinkenberg,
ged. voor 1630 te Warmond, timmerman.
4. Maertgen Daniels van der Helder, ged. te Warmond op 22-08-1627, ov!. voor 19-071685. Gehuwd op 27-2-1656 te Leiden (ondertrouw: Leiden 8-2-1656) met Jan Danielsz.
van der Kodde, scheepmaker.
5. Dirck Daniels van der Helder, ged. te Warmond op 01-01-1630, volgt IIIb.
6. Daniel van der Helder, geb. te Warmond op 25-07-1632.
IIb. Pieter Hansse van der Helder, (zn. van I), geb. circa 1600, linnenwever, tr. circa 1620
met Sijntgen Willemdr. (de) Decker, geb. circa 1600, huijsvrouw.
Uit dit huwelijk zeven kinderen:
i. Clementgen, geb. te Lisse circa 1620. Gehuwd met Jan Franse Verham.
2. Willem Pieters van der Helder, geb. circa 1621, volgt IIIc.
3. Jannetgen, geb. te Lisse circa 1622. Gehuwd met Oude Claes Dirks van Steijn.
4. Frans Pieterse van der Helder, geb. te Lisse, volgt IIId.
5. Thönis Pieters van Helder, geb. te Lisse, ged. te Lisse op 06-10-1624, ov!. te Lisse voor
1626.

6. Teunis Pieters van der Helder, geb. te Lisse, volgt IIIe.
7. Grietgen Pieters van Helder, geb. te Lisse, ged. te Lisse op 05-04-1627 Gehuwd met
Maarten Jacobs Langevelt.
Ik. Claes Jacobsz. (ofJansz) van der Helder, (zn. van I), geb. te Sassenheim circa 1620,
tr. circa 1640 met Maertgen Thijssen.
Uit dit huwelijk vier kinderen:
L Grietgen Claes van der Helder, geb. circa 1640. Gehuwd ca. 1660 met Jan Jacobsz. van
der Werf. Kinderen: Maertgen, Grietgen en Claes.
2. Machteld Claes van der Helder, geb. te Sassenheim circa 1645. Gehuwd 14-10-1668 te
Sassenheim met Ary Leendertsz. van der Kodde, geboren te Oestgeest.
3. Arij Claasz. van der Helder, geb. circa 1645, volgt IIIf.
4. Maertgen Claes van der Helder, geb. te Sassenheim circa 1648. Gehuwd op 15-n-1671
te Sassenheim met Ary Jacobsz. van der Werf, geboren te Sassenheim.
Derde en volgende generaties: www.stamboomwensveen.nl
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Medische kennis in Poperinge tijdens de 16de eeuw

Andreas de Backer alias Bacherus,
lijfarts van de hertogen van Brunswijk
De val van Antwerpen (1585) luidde een algemene en definitieve vlucht in van
het gros van de intellectuelen uit de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden 1 •
Toch waren er met het uitbreken van de godsdiensttroebelen in 1566 en de
decennialange commotie die er aan voorafging, al vele honderden streekgenoten
vertrokken uit de Westhoek2 • Sommigen vluchtten eerst naar Engeland en Duitsland. Nadien zouden het de Noordelijke Nederlanden zijn die de belangrijkste
aantrekkingspool werd en waar vele duizenden Westhoekers uiteindelijk zouden
blijven. Definitief.
De socio-economische achtergrond van de opstandelingen, i.c. diegene die meededen met de eigenlijke opstand in 1566 en de daaropvolgende jaren, werd voldoende bestudeerd. Daarin kwam een duidelijk overwicht van de
ambachtslieden uit de lakennijverheid naar boven. Wat de socio-economische
achtergrond was van de grote groep die voor 1566 vertrok is veel minder onderzoek gedaan. Dit is dan ook geen welomlijnde groep en de omvang ervan is zelfs
bij benadering niet in te schatten. Detailstudies wijzen evenwel op een eerder
hoog intellectueel niveau. Zij waren door hun contacten, de literatuur die ze tot
zich konden nemen en hun studies eerder in aanraking gekomen met het humanisme en het reformatorische ideeëngoed.
Het valt op dat er nogal wat medici waren die de reformatie genegen waren.
Wanneer we de lijsten van de Poperingenaars nazien die aan de Universiteit van
Leuven studeerden, valt het op dat er in de i6de eeuw een beduidend overwicht
is van studenten die medische studies volgden.
Lange tijd was de medische zorg bijna uitsluitend toevertrouwd aan religieuzen,
al dan niet universitair geschoold. Een eerste secularisering van het beroep trad
op in de 13de eeuw toen in steden stadsgeneesheren verschenen. Meestal waren
dit chirurgijnen die niet universitair geschoold waren. Pas vanaf 1425 met de
stichting van de Leuvense Universiteit, kwam er een professionalisering van het

Zie o.a. G. MARNEF, Antwerpen in de tijd van de reformatie, 1550-1577, Antwerpen, 1996. G.
ASAERT, 1585: de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Lannoo, 2004.
2
J. DECAVELE, De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), 2 dln., Brussel, 1975.
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beroep in Vlaanderen op gang. Toch kwam de innovatie niet uit de Leuvense
alma mater waar het medisch curriculum als ouderwets werd beschouwd3 .

Enkel de arts is een man die vele anderen waard is
(Erasmus in Lof der Zotheid naar Plato)

De medische studies zouden een opmerkelijke evolutie meemaken tijdens de
i6de eeuw. Het is de periode van een Andreas Vesalius, een Pieter Van Foreest. ..
Erasmus was de medici opvallend mild gestemd. Hij schreef een lofprijzing op
de medische wetenschap waarin hij de medicus als helper van de heelmeester
Christus afschilderde. Kwakzalvers en charlatans hekelde hij wel in zijn alom
bekende stijl. Het is opvallend dat in Erasmus' Laus Stultitiae (Lof der Zotheid,
1508) eigenlijk over de medici met geen woord rept en dat terwijl hij eigenlijk
niets of niemand spaart in zijn kritiek4 . Zijn goeie vriend en andere eminente
i6de_eeuwse humanist, Thomas More, heeft het in zijn Utopia (1516) dan weer
indirect over de medici als hij het heeft over het ideale ziekenhuis en de humane
behandeling van de zieke 5.
De herontdekking van de geneeskundige kennis van Hippocrates en Galenus
was een rechtstreeks gevolg van de herontdekking van Aristoteles in de u<le eeuw.
De incubatieperiode die er voor zou zorgen dat deze kennis zonder beperking
kon doorgegeven worden aan onze Westeuropese universiteiten was zeer lang.
Té lang. Want nog in de i6de eeuw kon men nog steeds niet, zonder kans om als
ketter gebrandmerkt te worden, zomaar nieuwe wetenschappelijke bevindingen
openbaar maken. Het humanisme en de reformatie zouden hier verandering in
brengen en een beweging in gang zetten die Rome niet kon indijken en die
definitief onomkeerbaar was. Rome kon zijn wetenschappelijke pretenties opbergen en was veroordeeld om zich de rol van moraalridder toe te meten. De moraal
was herboren.
Maar waarom trok de medische studie zo veel studenten? De rechtenstudie gaf
toegang tot een goedbetaalde carrière in bestuur van stad en land. Medici tijdens
de i6de eeuw hadden duidelijk nog niet de graaicultuur van het huidig medisch
korps in zich. Het ambt was veel minder prestigieus en dito betaald. Natuurlijk
was er al een duidelijk onderscheid tussen de maatschappelijke status van bv.
een chirurgijn en een barbier, maar hun aanzien was nog niet zoals het in later
eeuwen zou worden. De filosofische studies boden exclusief toegang tot een

3

R. VAN HEE, Ziek ofgezond ten tijde van Keizer Karel: Vesalius en de gezondheidszorg in de
eeuw, Academia Press, 2000.
D. ERASMUS, Lof der Zotheid, 1969.
T. MORE, Utopia, Amsterdam, 2007, p.106 en 144-145.
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kerkelijke carrière. Wat Erasmus en andere humanisten daarover dachten, is
genoegzaam bekend.
Door de stugge houding van de kerk tegenover de vooruitgang in de exacte
wetenschappen en bij voorrang natuurlijk in de filosofie, was het voor de docenten dansen op een slappe koord. Wat trok de opvallend grote groep dan zo aan
in medische studies? Wellicht was de drang naar kennis in een discipline waarin
de kennis met rasse schreden vooruitgang boekte, bijzonder attractief. Dat velen
die medische studies volgden de Roomse kerk de rug toekeerden valt toe te
schrijven aan de houding en beperkingen die Rome oplegde aan deze discipline.
Die groep was de beeldenstormers ver vooruit.
In een vorige bijdrage voor dit tijdschrift wezen we reeds op de figuur van Jan
Davidt, een chirurgijn die ons een pestboek in handschrift naliet. Dat zijn verschijning geen alleenstaand feit is bewijst de opmerkelijke carrière die Andreas
de Backer maakte.

De familie de Backer in Poperinge

De familie de Backer kan gerust als een vooraanstaande familie in Poperinge
omschreven worden. Eloy de Backere verschijnt als notabele in 1570 en 1571,
maar brengt het niet tot schepen noch tot kerkmeester in de stad. Het is vanaf
de tweede helft van de 17de eeuw dat de familie een vaste waarde wordt in het
magistraat6 . Eloy de Backere was procureur voor de kinderen van van Wytsberghe als de pastoor van de Sint- Bertinuskerk, Jacop Merschart, aan Kathelyne
van Wytsberghe een huis koopt in de Papestraat, naast de presbiterie op 22 april
15607. Net voordien was hij opgetreden als procureur van Dierick van der Doene
bij een koop 8 . Deze Eloy de Backere trad op 12 oktober 1562 op als voogd voor
de dochter van Sanders van Vineken bij de koop van een hoeve in de Ieperstraat
in Poperinge (kwam ten noorden aan de Beestenmarkt, thans genoemd de
Paardenmarkt) 9 . In 1563 trad hij nog twee maal op als procureur bij verkopen 10 ,
maar slechts één maal in de periode 1556-1563 was hij zelf rechtstreeks betrokken
partij als hij op 14 juni 1563 twee hoeves met grond gelegen in de Overdam (nu:
Boeschepestraat) verkocht aan de weduwe van Bartholomeus de Baerdemaekere.
Eloy de Backere was gehuwd met Kathelyne en had een dochter Jacquemine 11 •

6 PH. VAN HILLE, Poortersboek van Poperinge (1568-1796). Magistraat van Poperinge (15681793), Handzame, 1969, p.175.
7 Stadsarchief Poperinge (verder afgekort als SAP) 364 1"149 re
8 SAP 364 f'144 re
9 SAP 364 1"243 re
10
SAP 364 f' 266re en 271 re
11
SAP 364 f'273re
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Zijn vrouw overleed kort voor 16 april 1569. Er was een Jacquemine de Backere
die gehuwd was met Jan Buuck maar reeds overleden was in 1569.
Bijzonder actief op de vastgoedmarkt was Jan de Backere, die zeker in 1566
stadspensionnaris was en hiermee tot de groep behoorde die de uitvoerende
politieke macht in handen had in de stad 12 • Het lijkt dat hij zijn fortuin te danken
heeft aan zijn huwelijk met Janneken de Rupel, kleindochter en enige erfgename
van Guilbert de Ruple, die onder de hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute
het bracht tot algemeen ontvanger van de Bourgondische Nederlanden'3. Jan de
Backere was eigenaar van een leen tussen de Pottestraat en de Engelstraat (in
1558) 14 • Aan de Nieuwe Markt (nu: Burgemeester Bertenplein) bezat hij tevens
een stuk grond dat uitgaf op de Proosdij15.
Zijn activiteit op de vastgoedmarkt is ruimer dan de aankoop voor private doeleinden. Hij kocht op 4 december 1559 een huis aan de Nieuwe Markt van de
weduwe van meester Christiaen de Roo. Wellicht gaat het om het hoekhuis want
de zuid- en oostzijde grensden aan het marktplein 16 • Jan de Backere kocht ter
haulche het derde deel van het huis waar Jacob van Bambeke in woonde in de
Gasthuisstraat, naast het huis van Lauwys Makeblyde (in 1571-1573 burgemeester), op 31december1558, en dat om de schulden van Jan van der Mersch aan te
zuiveren 17. Vier jaar later verkocht Jan de Backere zijn deel in dit huis aan de
huurders, Jacob van Bambecke en zijn vrouw Peryncke. Dat zijn relatie met deze
familie op dit moment puur vriendschappelijk is kan evenwel niet gesteld worden. De koop in 1558 werd gesloten voor 20 f, gr., terwijl de doorverkoop in 1562
geschiedde tegen de som van 24 f, gr., dus een winst van 20 % op amper vier jaar
tijd18 !
In december 1560 kocht hij dezelfde dag zowel een hoeve, gelegen in de Hondstraat als één derde van een huis, tevens gelegen in de Hondstraat en dit van
Christiaen Liebaert 19 • Jan de Backere verscheen tevens in een gecancelleerde acte
van december 1563 waarin hij aan Mahieu Buck en Ghelein Moenaert (voogden)
een verbrande hofstede zou aankopen op de Nieuwe Markt. De verkoop ging
evenwel niet door20 •

12 SAP 467, Resolutiën 1531-1574, f'121 v
13 K. PAPIN, ·Biografie van een topman uit de Bourgondische financiële administratie', in:
Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks Llll,
Gent, 1999, p.99-123.
14 SAP 364 f'100 r0
15 SAP 364 f'245 v0 (vermelding in 1562).
16 SAP 364 f'125 r 0
17 SAP 364 f'137 r0
18 SAP 364 f' 246 r0
19 SAP 364 f'173r 0 -v0
20 SAP 364 f'327 v0
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Door aankoop van panden aan de Nieuwe Markt (huidige Burg. Bertenplein)
en in het eerste deel van de Gasthuisstraat is het duidelijk dat de man over grote
financiële middelen beschikte. Dat hij een deel van een huis kocht en enkele
jaren terug verkocht dat bewoond werd door Jacob van Bambeke, legt tevens
zijn sociale relaties bloot 21 • Deze Jan de Backere had zeker twee kinderen: een
dochter Maijken en een zoon, de bekende medicus Andries ( 1546). Deze zal
zich inschrijven aan de Leuvense Universiteit in 1561 en verlatijnst dan al zijn
naam in Bacherius. Datzelfde jaar schreef zich ook Petri Bacherius (van Poperinge?) in terwijl in 1558 ook al een Joannes Bacherius zich had ingeschreven,
beiden uit Poperinge 22 •
0

Naast hun lokale verankering leverden ze ook enkele intellectuele hoogvliegers
op. Eén ervan was Andreas Eligius Bacherius, befaamd jurist die doceerde aan
de universiteit van Bourges en er collega was van Cujas. In 1560 publiceerde hij
zijn De jure, personis et rebus extra contractum acquirendis. Hij overleed in 156223 •
Dat hij in Bourges doceerde heeft allicht niets te maken met de hervorming.
Men heeft er al eens op gewezen dat aan de rechtsfaculteiten van Orléans, Bazel
en Bourges verleende diplomàs aan buitenlandse studenten niet bijzonder hoog
aan te schrijven zijn, het feit dat hij er een professoraat bekleedde wijst ons toch
op zijn hoog intellectueel niveau.
De familie was niet betrokken bij de eigenlijke beeldenstorm in de stad 2 4 maar
toch verschijnen er verschillende telgen in de confiscatierekeningen25 • Etienne
de Backer als eigenaar van vijf gemeten land in de Hipshoek, een huis van de
erfgenamen van Jan de Backer in de Vlamingstraat. Etienne de Backere had
tevens een geconfisqueerd eigendom in de Noordstraat 26 , Andries de Backer in
de Pottestraat en in de Edewaerthoek 27• Het is duidelijk dat de familie niet

21 Zie voor deze familie G. SCHOONAERT, 'Bijdrage tot de 16"-eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westkwartier (II), De Poperingse familie van Bambecke in Zuid en Noord: het zwaard
van Grauwels tot het palet van Rembrandt', in: Het Beloofde Land. Acht opstellen over werken,
geloven en vluchten tijdens de XV Ie en XVIIe eeuw, Bijdragen tot de geschiedenis van de Westhoek
l, Dikkebus, 1992, p.201-23J,
22 E. REUSSENS, Matricule de /'Université de Louvain, février 1528- février 1569, p. 570, 620 en
628.

23 André Eloi de Backer (Bacherius) 0 Poperinghe +/- 1520 - Bourges 1562, in: Biographie des
hommes remarquables de la Flandre Occidentale. Société d'Emulation de Bruges, 1843-1847, t.l,
p.6-8.
24 Zo is er geen enkele melding van de familie in J. OPDEDRINCK, Poperinghe en omstreken
tijdens de Godsdienstberoerten der XVIe eeuw, Brugge, 1898.
25 Algemeen Rijksarchief (verder afgekort als A.R.A.) Brussel, Rekenkamer 18860-18865 en
18921(periode1584-1593).
26 Archives Départementales du Nord (verder afgekort als A.D.N.) B 7129 (Confiscatierekening
1581-1583) f035v 0 • In de eerste confiscatierekening van 1568 in A.. D.N. B 7026 r 7ir 0 -8or0 en B
7030 f" 77r 10ov verschijnt de familie nog niet.
27 A.D.N. B 7129 f036v 39r
0

0
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betrokken was bij de beeldstormen zelf' 8 , maar op intellectueel vlak de reformatie wel degelijk genegen was en aanhield. In de periode van de revolte in 1566
verlieten ze waarschijnlijk de stad.
Thomas de Backere was gevlucht naar Engeland en er liep een executiebevel
tegen hem door de schepenen van Duinkerke in 15682 9. Of hij kan gelinkt worden aan de Poperingse familietak is niet aangetoond. Het executiebevel en zijn
vlucht naar Engeland wijzen toch op een deelname aan de godsdiensttroebelen.

Andreas Bacherius

Andries de Backer schreef zich in 1562 in aan de Leuvense Universiteit in de
rechten. Alle studenten die zich lieten inschrijven verlatijnsten hun naam. Vanaf
dan zal men in de bronnen enkel nog de latijnse familienaam Bacherus vinden.
Hij werd geboren in Poperinge omstreeks 1546. Allicht had zijn familie een carrière voor ogen binnen de stedelijke magistraat van Poperinge. Toch zouden de
omstandigheden er voor zorgen dat hij en zijn naaste familielid Joannes Bacherius die in 1558 zich ook al ingeschreven had, het land zouden verlaten.
Beiden trokken eerst naar de universiteit van Heidelberg, een keuze die wel
degelijk ingegeven is omwille van godsdienstige motieven. Opvallend is dat ze
vrijwel de enige Westhoekers zijn die we er terug zullen vinden. Naast enkele
Vlamingen zijn het vooral de Noordnederlanders die er massaal naartoe trokken30. Vooral de studies rechten en godgeleerdheid waren er in trek3 1• De universiteit stond hoog aangeschreven en een aldaar behaald diploma opende vele
deuren. Op 15 maart 1568 schreef Andreas Bacherus Flander er zich in, gevolgd
twee jaar later door Johannes Bacherius Poperingius f. U Lic die zich op 24 augustus 1570 inschreef3 2 • Van deze laatste, die blijkbaar al zijn studies rechten aan de
Leuvense universiteit met een universitaire titel beklonken had, weten we verder
niets. J. de Wal vermoedt dat hij bloedverwant was met de predikant en dichter
Petrus Bacherius (1517-1601), maar dit lijkt m.i. uitgesloten. Deze laatste was een
Dominikanermonnik uit Gent die professor in de theologie werd in Leuven en
een uitgesproken tegenstander van de hervorming33 . Dat beide studenten aan

28 A.L.E. VERHEYDEN, Conseil des Troubles. Liste des condamnés, Kon.Commisie voor
Geschiedenis, 1971. Geen vermelding van de familie in Poperinge.
29 A.D.N. Cumulus 18286
30 ). DE WAL, 'Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden,
studenten te Heidelberg en te Genève, sedert het begin van de kerkhervorming', in: Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1865, p.59-XXX.
31 ). DE WAL, 'Nederlanders', p.64-65.
32 ). DE WAL, 'Nederlanders', p.69 en 71.
33 ). DE WAL, 'Nederlanders: p.129-130.
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de Universiteit van Heidelberg familie van elkaar waren lijdt geen enkele twijfel
al kunnen we hun exact verwantschap niet aantonen.
Andreas de Backer alias Bacherus schreef zich in op 15 maart 1568 aan de universiteit van Heidelberg. Lang bleef hij daar niet hangen want op 15oktober1568
schreef hij zich reeds in aan de gerenommeerde universiteit van Sienna in Padua,
maar dan wel als artiest! Waarom hij dat heeft gedaan is een raadsel. Deze universiteit was een referentie in West-Europa voor medische studies en studies in
de rechten. Het lijdt dus geen twijfel dat hij daar zijn medische scholing heeft
gevolgd34. Hij kan dus ten vroegste vanaf ca. 1572 als medicus actief zijn geweest.
Hij kwam, wanneer precies is onduidelijk, in dienst van de hertogen van Brunswijk, waar hij 18 jaar de lijfarts van de hertogen werd. Hoe hij aan zijn renommee
kwam is niet gekend maar hij werd in zijn tijd al tot een van de 'uitstekendste
geneesheren' gerekend. Hoe hij precies daar terecht kwam is niet duidelijk. Hij
was niet de enige Zuid-Vlaming die in dienst kwam van deze hertogen. Zo zou
bv. de uit Gent afkomstige geneesheer Boudewijn Ronsse (Ronssius, ca. 15251597) ook als lijfarts fungeren van deze hertogen3 5. Hij diende hertog Erik II van
Brunswijk, die aanvoerder was van een huurleger in opdracht van Karel V en
Filips II, van 1565 tot 1569. Hij was na zijn studies geneeskunde aan de Leuvense
Universiteit (ingeschreven in 1542) korte tijd tot in 1551 arts geweest in Veurne
vooraleer hij als stadsgeneesheer van Breda actief werd.
Aangezien hij pas vanaf 1572 effectief als arts zou kunnen hebben opgetreden is
het duidelijk dat hij niet de directe opvolger was van Boudewijn Ronssius, die
reeds in 1569 uit hertogelijke dienst vertrok. Bovendien zal hij als pas afgestudeerde zeker nog geen ervaring hebben gehad, laat staan de renommée die hem
later te beurt viel, zodat het aannemelijk is dat hij pas later in dienst kwam van
deze hertogen. In 1573 wordt hij voor het eerst vermeld als arts van hertog Julius
van Braunschweig36 . Het valt dus aan te nemen dat hij woonde bij het kasteel
van de hertogen in Braunschweig, doch dit gegeven valt niet te rijmen met informatie i.v.m. de geboorteplaats van zijn kinderen.

34 J. DEN TEX, 'Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700', in: Mededelingen van
het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 3" reeks, deel X, n°340. Zie ook Nederlands tijdschrift
voor geneeskunde, 1938, p. 4886.
35 G.A. LINDEBOOM, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland, Haarlem, 1972,
p.28. Boudewijn Ronssius kwam in 1551 op verzoek van de burgemeester van Gouda zich aldaar
vestigen en werken als arts. Enkele jaren diende hij ook de hertog van Brunswijk op diens tochten door Europa. Zie E. ELAUT, 'Boudewijn Ronsse (Balduinus Ronssaeus): dekadentie van de
humanistische geneeskunde tijdens de zestiende eeuw in Noord-Nederland', in: Tijdschrift voor
Geschiedenis, 85, 1972, p-410-417.
36 KARL VON WEBER, Anna Churfürstin zu Sachsen, geboren aus königlichen stamm zu Dänemark: ein lebensund sittenbild aus dem 16 jahrhundert, Leipzig, 1865, P-425.
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Andreas de Backer huwde een eerste maal, allicht omstreeks 1580 met Cathelyne
du Bois. We weten niet wat haar afkomst was. Ze hadden vier kinderen: Hedewich (0 1581), Samuel (0 1582), Philips (0 1584) en Anna Dorothea (0 1585). We hebben geen overlijdensgegevens van zijn eerste vrouw. De familie moet echter veel
gereisd hebben. Van Samuel is geweten dat hij in Antwerpen werd geboren 37• In
1590 hertrouwt hij dan in Frankfurt met Magdalena Thijs. In 1598 wordt hun
enige dochter Elisabeth Hedewig geboren. Zij zal trouwen met Anthoni Thijs en
als enig kind in 1622 (tevens haar overlijdensjaar) de bekende Johan Thysius ter
wereld brengen.
Kunnen we door de geboorteplaats van Samuel in 1582 besluiten dat de familie
zich toen in Antwerpen bevond? In dat geval is het niet onmogelijk dat het gezin
tot in 1585 zich in Antwerpen bevond en pas met de val van de stad vetrokken
is. Opvallend is dat hij in 1590 te Frankfurt huwde met Magdalena Thijs, dochter
van Christoffel, uit Antwerpen en dit na het overlijden van zijn eerste vrouw
(tussen 1585 en 1590).
Samuel Bacherus, geboren in Antwerpen in 1582, schreef zich in aan de universiteit van Leiden op 20 oktober 1602 in de medische faculteit en op 16 juli 1603
in de juridische faculteit. Voor hij in Leiden studeerde had hij drie jaar latijnse
school gelopen in Amsterdam, waardoor het duidelijk is dat de familie zich op
dat ogenblik reeds in Amsterdam bevond. Hij zal in de voetsporen van zijn vader
treden, want op 27 oktober 1610 liet hij zich inschrijven aan de Universiteit in
Sienna (Padua)38 • Hij werd nadien een succesvol advocaat in 's Hage en verzamelde een groot vermogen.

Hertogdom Brunswijk

Het hertogdom Brunswijk-Wolfenbüttel behoorde tot de Neder-Saksische Kreits
binnen het Heilig Roomse Rijk. Alhoewel het hertogdom maar middelgroot was
en niet zo belangrijk was als Pruisen, Beieren of Saksen speelde het op cultureel
vlak toch een vooraanstaande rol. Daardoor trokken veel artiesten, muzikanten,
kunstenaars maar ook wetenschappers naar dit vorstendom. Zeker nadat hertog
Julius in 1568 de reformatie had ingevoerd en in 1576 in Helmstadt een universiteit had gesticht, werd het vorstendom een veilige haven voor geloofsvluchtelingen uit de Nederlanden. Het dynastieke embroglio waarin de familie zich
bevond had repercussies op de samenstelling van het grondgebied. Zo werd

37 Dat is een vermoeden dat verschillende auteurs uitten. We konden dit niet natrekken noch
verifiëren.
38 J. DEN TEX, 'Nederlandse studenten in de rechten te Padua i545-1700', in: Mededelingen
van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 3e reeks, deel X, p.66 B n°340.
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Calenberg in 1584 terug bij het vorstendom gevoegd en werd ook daar de reformatie ingevoerd. Er waren drie hoofdtakken: Brunswijk-Lüneburg, BrunswijkGrubenhagen en Brunswijk-Wolfenbüttel. De tak Brunswijk-Grubenhagen
stierf uit in 1596 en werd eerst gevoegd bij Brunswijk-Lüneburg. In 1634 viel ook
Brunswijk-Wolfenbüttel aan Brunswijk-Lüneburg. Naast de genoemde hertog
Julius hebben we ook de twee zoons van de in 1546 overleden hertog Ernst Hendrik die in 1569 Dannenberg kreeg en Willem die in 1559 Lüneburg kreeg.
Bacherus was in dienst als hofarts, eerst van hertog Julius von Braunschweig,
zeker vanaf 1573· Voor het laatst wordt hij als hofarts vermeld van diezelfde in
juni 1587. Op een gravure van hem staat dat hij hofarts was van hertog Philips
van Brunswijk.
In 1585 werd hij geroepen om de doodzieke keurvorstin Anna van Denemarken
en Noorwegen (1532-1585) te verzorgen, samen met Dr. Johann Camerarius. Zij
was de dochter van koning Christian III van Denemarken en in 1548 gehuwd
met August Ivan Saksen39. Hun dochter Dorothea ( 1563) huwde met Heinrich
Julius van Braunschweig - Wolfenbüttel. Daarmee is duidelijk waarom hij deze,
als 'moeder Anna' bekende, zou verzorgen in Dresden korte tijd voor ze overleed
op 1oktober1585. Zij was berucht omdat ze probeerde haar man te beïnvloeden
in de staatszaken. Er verscheen een spotschrift over haar 'gynecratie' (vrouwenbestuur). Ze wilde haar man overhalen om Calvinist te worden, maar hij sloot
zich aan bij de Lutheranen nadat hij eerst de volgelingen van Melanchton had
gesteund. We hebben weet van tal van machinaties in de hofhouding. De lijfarts
werd gevangen genomen, de kanselier vermoord. Anna was onverzoenlijk in
haar geloof en tot haar bijzondere interesses behoorden de geneeskunde en de
farmacie. Dat ze dus bij Bacherus terecht kwam is een teken aan de wand. Gelijkgezinden zochten en vonden elkaar.
0

Bacherus was als lid van de hertogelijke entourage ook betrokken bij de uitbouw
van de hertogelijke bibliotheek. Tevens werd hem, in juni 1587, samen met de
kamerheer van de hertog Mgr. Christ. Wolffen de opvoeding toevertrouwd van
de zoon van de hertog, Henrich Juliussen, opvoeding die doorging in de bibliotheek40. Er bevinden zich thans unieke 16de _eeuwse Vlaamse drukken en tal van
handschriften. De bibiotheek is op vandaag in Duitsland dé referentie voor drukken tot de 17de eeuw. Het toont aan dat onze Bacherus bij zijn broodheer, de
hertog van Brunswijk, in een ideaal intellectueel klimaat was terechtgekomen.

39 , KARL VON WEBER, Anna Churfürstin zu Sachsen, p.493.
40 R. NAUMANN, 'Umrisse zur Geschichte und Beschreibung der Wolfenbütter Bibliothek',
in: Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur,
Leipzig, 4e jg., n°6, afl., 1843, p.84 n°I.
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Relaties met Rubens

Andreas Bacherus was door zijn huwelijk met Magdalena Thijs verwant met de
familie Thijs, uit Antwerpen afkomstig, maar na de val van Antwerpen eveneens
in de Noordelijke Nederlanden beland. In 1610 zal Dr. Andreas Bacherus samen
met zijn vrouw optreden als verkoper van een bijzonder pand in Antwerpen, de
Wapper. Koper was niemand minder dan Pieter Paul Rubens. In feite was de
eigenlijke verkoper Hans Thijs, handelaar in Amsterdam, Andreas' schoonbroer41. Dat de verkoop net na 1609 met de afkondiging van het Twaalfjarig
Bestand plaatsvond is niet ongewoon. Van die gelegenheid maakten vele honderden Zuid-Vlamingen die naar de Noordelijke Nederlanden waren gevlucht
gebruik om zich van hun onroerend goed te ontdoen. Rubens liet het woonhuis
staan en bouwde er een atelier bij. Thans is dit gebouw gekend als het Rubenshuis
in Antwerpen.

Vertrek uit Duitsland

Na een dienst van 18 jaar verliet hij zijn opdrachtgever, de hertog van Brunswijk
en trok naar Leiden. Het hoe en waarom van zijn vertrek is onbekend.
Zijn kinderen zouden elk een eigen carrière uitbouwen. De oudste dochter
Hedewich ( 1581) trouwde met François Thijs, familielid van zijn tweede vrouw
en telg uit een Antwerpse handelaarsfamilie die met de val van Antwerpen de
stad verlaten had. Samuel ( 1582) vestigde zich als handelaar in Amsterdam en
vanuit de bewaard gebleven brievenboeken weten we dat hij zijn vader goed op
de hoogte hield van het reilen en zeilen van zijn handel 42 . Hij deed daar maar
weinig handel met oud-stadsgenoten. Enkel de huidenkopers Guillaume en Joost
Denijs uit Poperinge duiken in de correspondentie op. Philips de Backer ( 1584)
huwde met Maria van Bambeeck en hij heeft dus zijn vrouw gezocht en gevonden binnen een notoire Poperingse familie waarvan verschillende telgen de wijk
hadden genomen naar het Noorden. Van de jongste dochter uit zijn eerste huwelijk, Anna Dorothea (0 1585) hebben we geen verdere gegevens. Uit zijn tweede
huwelijk sproot maar één dochter Elisabeth Hedewig ( 1598) die huwde met
Anthoni Thijs. Zij zijn de ouders van de bekende Johan Thysius. De in WestEuropa enig 17de_eeuwse bibliotheek die bewaard bleef is de Bibliotheca Thysiana
0

0

0

0

41 ).M. MONTIAS, Art at auction in i7th century Amsterdam, p. 154. Zie ook!. VAN EEG HEN,
'Rubens en Rembrandt kopen van de familie Thijs', in: Maandblad Amsteldamum, 64, 19n, p.5962.
42 0. GELDERBLOM, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt, p. 128 n°63, p. 210, p. 299.
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in Leiden, gesticht uit het nalatenschap van Joannes Thysius (1622-1653). Het is
in deze bibliotheek dat het familiearchief van de Bacher's bewaard is 43 •
Opvallend is dat de familie in Noord-Nederland als Bacher door het leven gaat.
De Backer uit Poperinge was Bacherius geworden en dan weer vertaald naar
Bacher in het Nederlands. Wat de reden hiervoor is is mij volstrekt onduidelijk.
Een tweede tak van de familie was ook in de Noordelijke Nederlanden terecht
gekomen. Doordat ook zij de familienaam Bacher gebruiken is het overduidelijk
dat ze rechtstreeks familie waren. Een dr. Stephanus Bacher ( ca 1571 - 1636),
medicus trouwde in 1602 44 met Mayken Martens (Mertens 1581/1 + ca. 1635)
dochter van Hans 45 in eerste huwelijk met de dochter van Guillaume Provoost.
Hans Martens' tweede vrouw, Mayken Bacher met wie hij huwde omstreeks
1584/5, was zus van Stephanus46 . Naast doctor was deze Stephanus ook kruidenhandelaar in Amsterdam, handel die hun zoon Daniël Bacherus voortzette 47•
Mayken Bacherus was geboren in Poperinge op 30 maart 1565 en overleed in
Amsterdam op 12november1612. De schilderijen van de familie (vanaf Maaike
Martens) zijn bewaard in het Centraal Museum in Utrecht. Hij wordt bestempeld als afkomstig uit Antwerpen maar het leidt geen twijfel dat hij eveneens
oorspronkelijk uit Poperinge was. Zijn thesis van zijn medische studies is gedrukt
geworden en bewaard4 8 .
0

0

Overlijden

Andreas Bacherus overleed in Leiden in december 1616 op 70-jarige leeftijd en
werd begraven in de Sint-Pieterskerk alwaar hij een grafmonument heeft. Opvallend is dat pas in 1624, dus acht jaar na zijn dood, een gravure werd gemaakt van

43 Een gedrukt werk van een Bacherus/Bacherius is er niet bewaard. Zie: Catalogus der Bibliotheek van Joannes Thysius. Leiden, Bibliotheca Thysiana (te raadplegen via de Universiteitsbibliotheek van Leiden).
44 Ondertrouw te Amsterdam 16 januari 1601, trouw op 16 februari 1602. Hij wordt er als
afkomstig uit Antwerpen omschreven.
45 Hans Martens de oude (1555-1613) was in 1581 van Antwerpen naar Amsterdam getrokken.
46 0. GELDERBLOM, Zuid-Nederlandse kooplieden, p.172 n° 283.
47 B. GERLAGH, 'Portret van een oudere dame, mogelijk Maaike Martens (ca. 1581 - 1635);
in: Bulletin Rembrandtvereniging, 2006, p.16-19.
48 BACHER, STEPHAN, [De dolore in genere, eius causis, speciebus, & cura} Conclusiones
medicae ac chyrurgicae / quas ... pro summa, seorsim primum chyrurgiae: deinde coniunctim in
omnibus partibus medicinae Gradu consequendo, publice examinandas proposuit Stephanus Bacherus Antverpiensis. Ad diem 14. Maii ... - Diss. med. Univ. Basel, Enthält 52 Thesen - ([14] S.; 21
cm) - [Basel Universitätsbibliothek] - BASILEAE, Typis CONRADI WALDKIRCHII. M D XCV.
- Basel: Conrad Waldkirch, 1595·
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hemzelf en zijn echtgenote Magdalena Thys49. Het was bon ton dat families die
welstellend werden door handel, portretschilderijen van zichzelflieten vervaardigen. Omdat ze meestal van de oudste generatie die naar het Noorden was
getrokken geen schilderijen bezaten, werden dan na hun overlijden vooralsnog
een tekening of schilderij vervaardigd. Bacherus onderhield per briefwisseling
contacten met alle leden van de familie wat een blik geeft op de leefwereld van
deze familie. Hij komt er in voor als de pater familias. Dat dergelijk familiearchief
bewaard bleef is vrij uniek en verdient een grondige studie.

49 F.D.O. OBREEN, Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, p.146. H. VAN HALL,
Repertorium van de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst, Amsterdam, i949,
p.183.
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De leenheerlijkheid Morslede te Belle
De leenbodem van de leenheerlijkheid Morslede

In het leenboek dat op 18 november 1504 vernieuwd werd, staat een naamloze
leenheerlijkheid met een oppervlakte van 4 gemeten 1honderd15 roeden land
in de Zuidhoek van Belle ingeschreven'. In 1699 en 1712 wordt de leenheerlijkheid met de naam "Morselede" of "Morslede'' bedacht 2 • Nadien verdwijnt het
toponiem. De leenhouder mag een baljuw aanstellen 3• Hij mocht rechtspreken
met de ontleende leenmannen van Dranouter. In de 18de_eeuwse leenverheffingsakten heeft de leenhouder ook de viscomtiere rechtsmacht 4 • Het onveranderlijke verhefgeld bedraagt bij iedere verandering van leenhouder door erfenis,
schenking of verkoop voor Moorslede 10 ponden parisis. Bij verkoop dient de
verkoper bovendien de we penning te betalen. Het verhefgeld komt dus aan de
heer van Dranouter toe.

De leenhouders van de leenheerlijkheid Morslede

Joris Questroy, vermeld in het leenboek van 1504. Hij had het leengoed van zijn
vader Jan Questroy geërfds.
Jonkheer Jacob Otto de la Porte, heer van Beauregarde, leenhouder van de
leenheerlijkheid Moorslede vóór 26 maart 1699 6 .
Op 26 maart 1699 werd heer Guilliame Van Uxeem onterfd en werd Anthoine
Cyssau voor de baljuw en leenhof van Dranouter ingeërfd. Guilliame Van
Uxeem, oud-tresoriervan Belle, trad op in naam van heer Jacob Otto de la Porte,
heer van Beauregarde, terwijl Anthoine Cyssau voor Jan De Hault optrad. Jonkheer Melchior de la Porte, feodaal erfgenaam van zijn vader heer Jacob Otto de
la Porte, gaf zijn toestemming tot de verkoping7. Op 26 maart 1699 komt sieur

LILLE, Archives Départementales du Nord, ] 43r.
BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 16, f' 16r - BRUGGE, Rijksarchiej;
Gemeentearchief Dranouter, 1, f' 4r - BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 1,
f' 67v.
3 BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 2, f' 133v.
4 BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 1, f' 67v - BRUGGE, Rijksarchief,
Gemeentearchief Dranouter, 2, f' 133v.
s LILLE, Archives Départementa/es du Nord, J 431.
6 BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 16, f' r6r.
7 BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 16, f' i6r.
1

2
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Jan De Hault de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en
leenmannen van Dranouter na8 .

Op 28 april 1712 komt sieur Jan De Hault de verplichtingen van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van Dranouter na. Hij had de leenheerlijkheid geërfd na de dood van Jan De Hault, zijn vader9 .
Op 12 oktober 1764 komt sieur Josephus Joannes De Haudt de verplichtingen
van verhef en manschap voor de baljuw en leenmannen van Dranouter na. Hij
had de leenheerlijkheid geërfd na de dood van Jan De Haudt, zijn vader10 • Overleden op 11maart1782 en begraven op 13 maart 1782, 61 jaar, 10 uur. Weduwnaar
van Maria Catharina Lievekindt. Zoon van Joannes en van Catharina Haverbeke.
Getuigen waren Henricus Jacobus Lamps, sororio, en Petrus Joannes Joseph De
Haut, zoon van de overledene.

Het achterleen van de leenheerlijkheid Moorslede

Het achterleen staat met een verhef van de beste vrome van drie en de tiende
penning bij verkoop. Bovendien dient de leenhouder jaarlijks een paar handschoenen van 4 denieren parisis met Sint-Stevensdag aan zijn leenheer aan te
bieden. In het leenboek van 1504 wordt een zekere Jane Appels als leenhoudster
vermeld 11 • Op 26 maart 1699 wordt Francois Theeten als leenhouder vermeld.
Dan heeft het leen een oppervlakte van 1 honderd 10 roeden zaailand12

BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 1, f" 4r.
BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 1, f" 67'f.
10
BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 2, f" 133v.
11
LILLE, Archives Départementales du Nord, J 43i.
12 BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Dranouter, 16, f" 16r.
8
9
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Illegale bewoning rondom
het Houthulstbos anno 1756
Inleiding

Het Vrijbos ofHouthulstbos, tussen Ieper en Diksmuide gelegen, was in de nde
eeuw naar schatting meer dan 2000 ha groot. Delen aan de rand van het bos
waren eeuwenlang het voorwerp van onsystematische roofbouw. Dit ondanks
de controle van de eigenaars die boswachters ('forestiers) inzetten. Door illegale
ontginning of begrazing degenereerde het bosgebied aan de rand tot heidegebied. Dit heidegebied werd geleidelijk uitgegeven als landbouwgrond'.
Het Vrijbos werd in de 17de_ 1s<le eeuw omringd door de parochies Klerken (Houthulst), Zarren, Handzame, Staden, Westrozebeke, Langemark (Poelkapelle),
Merkem en Woumen (Jonkershove).

MERKEM

I
\

STROZEBEK.f

P~ELKAPEL E
1

LANGEMARK

i.

In 1609 brachten de aartshertogen Albrecht en Isabella als reactie op de roofbouw een ordonnantie uit die de bedoeling had "te corrigeeren ende straffen
degonne die stelen houdt in des elven Bosch ... om den welstandt ende conservatie
van den selven (Bosch)''2. In datzelfde jaar werden het beheer en toezicht over

het bos uitdrukkelijk gedelegeerd naar de baljuw en schepenen van de kasselrij
Ieper. Het Brugse Vrije, waarin het bos zich eveneens uitstrekte, werd niet direct

A. Verhuist, Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995.
). A. Jonckheere, Bijdrage tot de geschiedenis van het staatsbos van Houthulst, In: Bul. Soc.
Roy. For. de Belgique, 83 (1976), pp 19-39.

1
2
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bij het toezicht betrokken, wat tot spanningen leidde. Ter verbetering van het
toezicht werd in 1693 een speciale "Maîtrise des Eaux et Forets" opgericht, waarvan de zetel zich opnieuw te Ieper bevond.
Halfweg de 18de eeuw bleek het bos nog verder geslonken te zijn, zodat de ordon nantie uit 1609 in herinnering werd gebracht. Er was toen reeds lange tijd een
'waerde' of "ware scheiding' aangelegd rond het bos. Dit was een buitengordel,
bestaande uit delfaarde, waarbinnen het verboden was te wonen of te ontginnen.
De gordel was echter quasi algemeen bebouwd met huisjes, of benut door de
omwonenden. Personen die zich in de verboden zone rond het bos, binnen de
'waerde' gevestigd hadden werden als 'boskanters' aangeduid3 .
Mattias Pattyn 4 publiceerde recent een lijst uit 1752 met gezinnen die binnen de
verboden zone rond het bos woonden. Onder deze boskanters komen opvallend
veel bezemmakers voor, die voor hun productie illegaal grondstoffen uit het bos
haalden. De meeste bedreven ook op kleine schaal landbouw, eveneens voor een
groot deel gebaseerd op bosroofbouw. Bovendien hadden de meeste hun woning
gebouwd met hout uit het bos. Deze lijst vermeldt zowel de boskanters aan de
zijde van de Kasselrij Ieper (Staden, Westrozebeke en Langemark), als aan de
zijde van het Brugse Vrije (Zarren, Klerken en Merkem). In totaal worden in
deze lijst 114 gezinnen vermeld, alles samen goed voor 647 personen. In het
Ieperse worden 33 gezinnen vermeld. Het Brugse Vrije, met 81 gezinnen, telde
de meeste boskanters. Klerken was het sterkst vertegenwoordigd met 49 gezinnen.
In 1756 werd nog een lijst samengesteld van de bewoning binnen de verboden
zone rond het bos, maar ditmaal enkel op het Brugse Vrije (Handzame, Zarren,
Klerken, Woumen en Merkem) 5 . De meeste leefden in Klerken en Zarren. De
lijst vermeldt in totaal 1.641 personen. Deze hielden in totaal 175 paarden en 1.061
runderen. Vanuit Brussel werd bevolen alle woningen uit deze lijst te vernielen.
Het zeer autoritaire optreden van de overheid veroorzaakte heel wat tegenstand
bij de lokale besturen. Door de geplande vernieling en verdrijving zou immers
een groot aantal personen aangewezen zijn op de lokale armbesturen (armen-

3 Voor een algemene geschiedkundige beschrijving van een belangrijk deel van de boskantersgemeenschap, namelijk te Houthulst, kunnen we verwijzen naar:
• X. LESAGE, Elementen van de landschapsgeschiedenis van het huidige 'Houthulst', In: Bijdrage
tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19d'-eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928), Brussel, i988, pp 5-19.
• X. LES AGE, Van bezembinders tot leurders en seizoenarbeiders. Socio-economische evolutie van
een boskantersgemeenschap (1750-1950), In: IDEM.
4 M. PATTYN, 'De bewoning rondom het bos van Houthulst door de boskanters anno 1752;
in: Westhoek, 2007, pp. 93-110.

5 RAB, Brugse Vrije, register 665.
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dis), en als de plaatselijke parochie geen hulp kon bieden zouden de armen
doorverwezen worden naar de 'generaliteyt' van het Brugse Vrije. Dit zou een
zware financiële last betekenen. Bovendien zou een belangrijk areaal aan landbouwgrond verloren gaan. Het protest van de lokale besturen leidde tot een
milder standpunt van Brussel, dat vooral aandrong op een verdrijving van de
armere gezinnen aangezien verondersteld werd dat zij het meest schade toebrachten (zoals de armere bezembinders). Brussel wees er op dat de geviseerden
op die manier onder druk zouden gezet worden om regulier werk te zoeken in
plaats van te parasiteren op het bos. De discussie tussen Brussel en de lokale
kasselrijen sleepte twee jaar aan. Op 13, 14 en 15juli1758 werd effectief overgegaan
tot de afbraak van enkele tientallen woningen te Klerken, Zarren en Merkem,
waardoor 194 personen dakloos werden. Ondanks deze drastische actie ging de
bewoning en exploitatie van het bos gewoon verder.

Hier volgt de lijst uit 1756:
Lijst van de bewoning binnen een halve mijl van het Vrijbos, op het grondgebied
van het Brugse Vrije, uit i756.

Kolommen:
A: Kinderen
B : Domestiquen
C: Peerden
D: Coeyen
E : Grootte van lande ende erfve
F : Distantie van t'bosch

Hofsteden ende woonsten binnen de prochie van Handtsaeme ten Vryen,
de welcke gestaen ende gelegen syn binnen d'halve myle van't
bosch van Houthulst geseyt t'Vrybosch
A

B

2

3

3

-

3. Hofstede competerende en gebruyckt
door Francois De Wilde

2

1

4. Huys ende erfve van vidua Rogier
Dewulf, d'edificien gebruyckt door vidua
Pieter Labaere ende andere in 3 woonsten

12

-

Huys ende herberge genaemt
Hamersvelde, competerende Francois
Hembo, gebruyckt door Jacques
Costenoble

1.

2. Huyseken ende erfve competerende
ende gebruyckt door Xtiaen Paesbrugge,
gareelmaker

c

D

E

4

5-0-0

-

-

0-0-41

-

8

23-0-0

1

3-1-0
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F
500

R

R erfve

500

R

R erfve

500

R

500

R

R erfve
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Hofstede van de kinderen van Pieter
Vandenbroucke filius Jan, gebruyckt door
Jan Baptiste Bauprez

5.

6. Hofstede competerende ende gebruyckt
door vidua Rogier Dewulf

3

2

2

13

2

3

12

7.

2

3

5

13

Hofstede van Adriaen Boone,
ghebruyckt door P. Boone waegemaecker

5

2

-

8

8.

R

42-1-30

500

R

500

R

475

R

R erfve

500

R

'h R

500

R

R erfve

36-1-35

R erfve,
R uytlant,
(samen) 20-0oR

17-0-0
3-0-0

9.

4

-

-

1

10. Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Pieter Lefever, timmerman

4

-

-

-

Huys ende erfve competerende
en gebruyckt door Pieter Ghielen,
schoemaecker

550

10-1-23

3

Hofstede van vidua et liberi Jan
Costenoble, gebruyckt door de selve

R erfve,
R
uytlant,
(samen) 37-260 R

27-i-37

1-1-0

0-0-84

erfve

n. Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Michiel Struyve, smidt
Huys ende erfve van de kinderen Jan
Vande Pitte, gebruyckt in 3 woonsten, te
weten by
- Ernestus Momorensy
- Pieter Gequiere
- Care! Lombaere
12.

Hofstedeken ende herberge van
de kinderen Joachim ende Pieter
Vandenbroucke, gebruyckt door Francois
Biervliedt

2

0-0-75

1

0-0-75

R erfve,
R erfve,

0-0-0,

0

(samen) 0-150 R

13.

3

-

-

4

15-0-0

R erfve

500

R

14.

Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Francois Verhaege,
cleeremaeker

1

-

-

-

0-1-19

R erfve

500

R

Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Pieter De Poorter, wever

2

-

-

-

0-1-22

R erfve

500

R

3

-

-

-

0-2-50

R erfve

500

R

Hofstede, casteel goedt ende
schaepgoedt van ditto joncker Lepoivre,
gebruyckt door Jacob Lalaman

4

4

4

21,

79-0-0

R erfve

500

R

18.

t'Molenhuys ende erfve met den
coorenwindt molen van ditto joncker
Lepoivre, gebruyckt by Joannes Bruneel

2

1

-

-

500

R

Hofstede van Pieter Baeremaecker,
gebruyckt door Lodewycq Lahoutere

6

0

2

10

300

R

20. Hofstedeken van vidua et liberi
Christiaen Pacquet by haer gebruyckt, en
d'huysinge door Jan Bracquez

-

280

R

15.

16. Huys ende erfve van joncker Le Poivre
heere van Mullem, gebruyckt door Joannes
Labaere
17.

19.

120

schaepen
0-2-0

R erfve

R erfve,
R uytlant,
(samen) 402-0 R

31-2-0
9-0-0

1

-
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21. Hofstedeken van Pieter Rommelaere,
gebruyckt door Pieter Van Heule

2

1

22. Hofstede competerende ende gebruyckt
door Josephus Verhoest

7

4

77

25

7

16-0-50 R erfve

280 R

2

18

44-1-25 R erfve

i50 R

18

96

Totale
mans ende vrauwen 52

378-2-18

1
/2

R

Hofsteden ende woonsten binnen de prochie van Merckhem ten Vryen,
de wekke gestaen ende gelegen syn binnen d'halve myle van't
bosch van Houthulst geseyt t'Vrybosch
1. Hofstede van ... ende consorten,
gebruyckt door Pieter Clarysse

5

-

-

6

i4-o-o R erfve

350 R

2. Hofstede van Jacob Missy hooftman van
Merckhem, gebruyckt door den selven

5

6

3

19

24-0-0 R erfve,
21-0-0 R
uytlant,
(samen) 45o-o R

350 R

3. Huys ende erfve van den heer baron De
Bruyne, d'edificien bewoont door vidua
Ambrosius Moljon

3

-

-

-

3-0-0 R

350 R

4. Hofstedeken van Guilliame Defever,
ghebruyckt door den selven

3

1

3

10

10-0-0 R erfve,
30-2-0 R
uytlant,
(samen) 402-0 4

350 R

5. Hofstede van Jacobus Defever,
ghebruyckt door den selven

6

-

1

3

i8-o-o R erfve

300 R

6. Hofstede van d'heer Leeuwens tot
Dixmude, gebruyckt door Joannes
Verhaeghe

-

-

-

i7-o-72 R erfve,
24-2-0 uytlant,
(samen) 41-272 R

400 R

7. Huys ende erfve van Ignatius Cap,
gebruyckt door den selven

5

4

2-0-0 R erfve,
6-o-o uytlant,
(samen) 8-ooR

400 R

8. Hofstedeken van den heere president
Barvoet, ghebruyckt door Paulus Bekaert

5

1

-

4

6-o-o R erfve

450 R

9. Huys ende erfve van vidua Bambeke, op
cheins, gebruyckt door P. Sesier van den
oude van 90 jaeren, syn leste kindt oudt ses
maenden, arme

5

-

-

1

2-0-0 R erfve

450 R

10. Hofstedeken van P. Defever, ten
gebruycke van Jacob De Poorter

6

-

-

4

3-2-7 R erfve,
9-1-0 uytlant,
(samen) 130-7 R

440 R

IJ. Hofstede van joncker ... heere van
Cringhen, gebruyckt door Joannes Demo!

6

1

2

11

23-2-71 R erfve,
5-0-0 R uytlant,
(samen) 28-271 R

430 R
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12.

Hofstede van ... , gebruyckt door Joseph
Van Blaere

3

-

1

7

24-2-0

R erfve

350

R

13.

Huys ende erfve van de kercke van
Woomen, gebruyckt door Pieter De Sot

2

1

-

-

2-0-0

R erfve

320

R

14.

Hofstede van de Paters Jesuieten tot
Ipren, gebruyckt door Philippe Maré

1

1

1

8

30-1-0

R erfve

400

R

Hofstedeken van de kinderen Pieter
Keuninck, gebruyckt door Jan Crombez

2

-

-

3

8-2-93

R erfve,
R
uytlant,
(samen) 9-193 R

500

R

16.

Huys ende erfve van den disch van
Merckhem, gebruyckt door Pieter De
Clerck, aerme

1

-

-

1

2-2-32

R erfve

500

R

17.

Hofstedeken van Augustyn Sion,
ghebruyckt door Jacobus Aernout

5

-

-

3

14-2-9

R erfve

500

R

18. Hofstede van Houttersone, gebruyckt
door Jan Baptiste Geldthof

2

-

2

8

15-2-42

500

R

19.

Hofstede van N. Coussemaecker,
ghebruyckt door Pieter Fever

2

1

-

5

9-0-72

R erfve

400

R

20. Hofstede van Benedictus
Cooremaecker, gebruyckt door sen selven

3

1

1

4

15-0-0

R erfve

350

R

21. Huys ende erfve van Nicolaus De Leu,
gebruyckt door den selven

3

-

-

2

3-1-50

R erfve

300

22. Huys ende erfve van Joannes Dryver,
gebruyckt door den selven

1

-

-

2

3-1-81

R erfve

300

23. Hofstedeken van joncker De Beert,
ghebruyckt door Jacob Billiau

2

-

-

3

4-2-93

R erfve

300

R

24. Hofstedeken van Jacob Carpentier,
ghebruyckt door den selven

4

1

-

4

4-2-56

R erfve

250

R

25. Huys ende erfve van jo.< Colpaert,
ghebruyckt door Pieter Victor

1

1

-

2

1-2-2

250

R

26.

Huyseken ende erfve van Pieter
Plancke, gebruyckt door den selven

3

-

-

-

0-1-29

R erfve

250

R

27.

Hofstedeken van sieur Philips De
Necker tot Rousselaere, gebruyckt door
Pieter De Puyt

3

-

-

3

6-2-58

R erfve

350

R

28.

Hofstedeken van den heer president
Bervoet, ghebruyckt door vidua Adriaen
Vallay

3

-

-

4

4-2-24

R erfve

300

R

29. Hofstedeken van Jan Baptiste Spieghele,
gebruyckt door den selven

3

2

0

3

7-0-0

R erfve

300

R

30.

Hofstedeken van Pieter Fever filius
Andries, gebruyckt door den selven

2

1

-

2

4-0-0

R erfve

300

R

Huyseken ende erfve van dito Pieter
Fever, gebruyckt door Jacob Lerberghe

1

-

-

1

1-2-0

R erfve

300

R

15.

3i.

0-2-0

R erfve,
uytlant,
(samen) 25-242 R

10-0-0
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32. Hofstedeken van d'heer Beghin tot
Dixmude, gebruyckt door vidua Jan
Baptiste Poorter

6

-

-

6

u-1-34 R erfve

300 R

33. Hofstedeken van de kinderen Pieter
Oubin, gebruyckt door Pieter Jacques Lava

4

-

-

3

5-i-o R erfve,
1-o-o R uytlant,
(samen) 6-1-0

300 R

34. Huys ende erfve van d'hoirs d'heer
Jacques Wybault, gebruyckt door jan
Vander Rostyne

2

-

-

2

1-1-78 R erfve,
3-0-56 uytlant,
(samen) 4-234 R

300 R

35. Huys ende erfve van de selve hoirs
Wybault, gebruyckt door vidua Albert
Couckuyt

1

-

-

1

2-1-89 R erfve

300 R

36. Huys ende erfve van den disch van
Merckhem, gebruyckt door Mathys
Hemers, arm

1

-

3

1-2-40 R erfve,
4-2-0 uytlant,
(samen) 6-140 R

300 R

37. Hofstedeken van dito disch van
Merckhem, gebruyckt door jan De Cock

6

-

-

5

9-0-0 erfve,
1-1-0 uytlant,
(samen) 101-o R

250 R

38. Hofstedeken competerende ende
gebruyckt door Pieter De Roo

4

7

-

6

14-0-0 R erfve

250

39. Hofstedeken van den voorsegden disch
van Merckhem, gebruyckt door Maerten
Du Freyne

1

-

-

3

6-o-o R erfve,
1-0-56 uytlant
(samen) 7-056 R

200 R

40. Hofstedeken van Jacob Lava, gebruyckt
door Pieter Louys De Cock

6

-

-

3

4-i-92 R erfve,
o-i-95 R
uytlant,
(samen) 5-087 R

150 R

41. Hofstedeken van vidua Joos Couckuyt,
gebruyckt door de selve

4

-

-

3

5-2-56 R erfve

100 R

42. Huys ende erfve van d'hoirs Lieven
De Coninck, gebruyckt door Dominiq
Soetaert

8

-

-

1

3-0-3 R erfve

100 R

44. Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Pieter De Sot d'oude, op
cheins van d'heeren van de maitrise

-

1

-

3

3-2-13 R erfve

200 R

45. Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Pieter De Man, op cheins
van de maitrise

7

-

-

4

3-0-0 R
franslant

200 R

46. Hofstede van d'hoirs Jacob Van Daele,
nu Jacob Lava, gebruyckt door Francois
Gombert, met hem woonende eenen
schoolmeester

3

2

-

4

12-o-o R erfve

150 R

47. Huys ende erfve van dito Jacob Lava,
gebruyckt door Jacob Rentier

-

-

-

-

2-1-0 R erfve

150 R

43. Huys ende erfve competerende ende
gebruyckt door Jacobus De Puit filius
Passchier
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48. Huyseken ende erfve van dito Jacob
Lava, gebruyckt door vidua Jan Lava

4

-

-

1

0-2-0 R erfve

150 R

49. Hofstedeken van heer ende meester
Van Proven, gebruyckt door Paulus Dutho

1

3

-

4

4-0-0 R erfve

150 R

50. Hofstedeken gebruyckt door vidua P.
De Bruyne

2

-

-

4

3-1-98 R
franslant,
1-0-50 R
uytlant,
(samen) 4-248 R

100 R

5i. Hofstedeken van dito Jacob Lava,
gebruyckt door Jacob Paeldynck

5

-

-

1

4-0-39 R erfve

100 R

52. Hofstedeken van joncker Duchatel
heere van Berteveldt tot Ipren, gebruyckt
door Elias Cailliez

2

-

-

1

6-0-77 R erfve

75 R

53. Huys ende erfve op cheins van den
heere van Merckhem, gebruyckt door
Joannes Huyge

3

1

-

6

12-0-0 R erfve

50 R

54. Huys ende erfve van d'hoirs Reynaut
Pattou, gebruyckt door Pieter Soenen

3

-

-

1

3-1-92 R erfve

50 R

55. Hofstede van Jacob Lava, gebruyckt
door Pieter Van Peene

7

-

-

4

17-0-35 R erfve

25 R

33

14

198

553-0-88 R

Totale
mans ende vrauwen 110 177

Hofsteden ende woonsten binnen de prochie van Sarren,
de wekke gestaen ende gelegen syn binnen d'halve myle van't
bosch van Houthulst geseyt t'Vrybosch, beginnende van
den Heirst oostewaert tot by de prochie van Staeden
L

Hofstedeken competerende de maitrise,
in pachte gebruyckt door Jan Bracquez

1

-

1

3

4-2-55 R

6R

2. Huys ende herberge van Bartholomeus
Casier, door hem gebruyckt

7

-

-

3

3-i-7 R erfve,
0-2-50 R
uytlant,
3-0-0 frans
lant,
(samen) 7-0-57

60 R

3. Huys ende erfve op cheins van Pieter
Van Haverbeke, gebruyckt door Pieter
Hoorenbeke

4

-

-

1

4-0-50 R erfve

120 R

4. Huys ende erfve op cheins van Pieter
Scharlaeken, gebruyckt door Joannes
D'Hulster

6

-

-

2

1-2-0 R

350 R

5. Hofstedeken van Pieter Van Haverbeke,
gebruyckt door den selven

4

-

-

5

7-i-78 R erfve

250 R

6. Hofstedeken van de kinderen van
Jan Carolus, gebruyckt door Jan Van
Overschelde

-

-

-

1

3-1-0 R

250 R
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Hofstedeken van jo. Tortelboom tot
Brugge, gebruyckt door Francois Claeys

1

8.

Hofstede van Pieter Scharlaecken,
gebruyckt door den selven

4

-

2

8

30-0-0

9. Hofstedeken van Pieter Vermeulen,
ghebruyckt door den selven

2

1

-

3

6-2-9

7.

4

4

Il

R erfve,
R
uytlant,
(samen) 40-141 R

240

R

R erfve

100

R

R erfve,
frans
lant,
(samen) 8-2-

40

R

27-1-41

13-0-0

2-0-0 R

9R

Hofstedeken op cheyns van ... ,
gebruyckt door Pieter Bracquez d'oude,
voor dezen afgenomen ende geuniert met
dito bosch

3

11.

Hofstede van Pieter Seys, gebruyckt
door Pieter Bracquez de jonge

3

1

1

4

12. Hofstede van Pieter Vander Zype,
gebruyckt door den selven

3

1

3

12

13. Hofstede van dito Vander Zype,
gebruyckt door den selven, ende d'edificien
door Pieter Vander Zype de jonge ende
Ferdinande Tack

3

14. Hofstedeken van vidua Jan Bracquez
d'oude met consorten, gebruyckt door Jan
Vermander ende Jacques Bracquez, twee
woonsten

10.

1

1

6

R erfve,
R
franslant,
(samen) 19o-oR

40 R

R erfve

60 R

10-0-0

9-0-0

12-0-0

R erfve,
uytlant,
2-0-0 franslant,
(samen) 32o-o R

65

R

R erfve

76

R

R erfve,
frans
lant,
(samen) 12-250 R

50

R

20-0-0
10-0-0

-

-

1

20-0-0

4
2

-

-

5

8-2-50

15. Hofstede van Joseph Sesier met
consorten, gebruyckt door den selven

1

3

16.

Huys ende erfve van Laureyns Baupré,
gebruyckt door den selven

3

-

-

2

3-0-50

17. Huys ende erfve van de kinderen
van d'heer Meirelbecq, gebruyckt door
Lodewycq Lampere, arme

5

-

-

1

3-0-15 R

erfve

100

18. Huys ende erfve op cheyns van Pieter
Van Steenkiste, gebruyckt door Jacques
Hatse

1

2

-

2

2-1-50 R

erfve

125 R

19. Huys ende erfve op cheyns van sieur
Van lwaede, gebruyckt door Pieter
Bauwens, arme

8

-

-

1

1-1-50 R

erfve

25

2

-

-

-

20. Huys ende erfve van Pieter De Kyver
ende Joannes Huyge, twee woonsten

4-0-0

1

7

R erfve,
frans
lant,
30-0-0 R

23-0-0

150 R

7-0-0 R

3
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2i. Huys ende erve alsnu nieuwe herberge
genaemt De Kricke, afgenomen ende
geuniert aen dito majesteyts bosch,
gebruyckt door Jacques Casier

-

-

-

3

2-1-0 R frans
lant,
0-1-0 uytlant,
(samen) 2-2oR

10 R

22. Hofstedeken van Pieter De Graeve,
gebruyckt door den selven

4

-

1

4

3-i-50 R erfve,
4-i-50 R frans
lant,
(samen) 8-ooR

50 R

23. Hofstedeken van Pieter Van
Honsbrouck, gebruyckt door den selven

4

1

1

4

4-0-0 R erfve,
6-o-o uytlant,
(samen) 10o-o R

60 R

24. Hofstedeken van Jan Arlin, gebruyckt
door den selven

3

-

1

3

7-0-20 R erfve

108 R

25. Hofstedeken van Augustyn Van Hoorne
tot Cortemarcq, gebruyckt door Joannes
Miseaux

4

-

1

4

10-0-0 R erfve

125 R

26. Hofstedeken van Jan Baudens,
gebruyckt door den selven

-

-

2

7

9-0-0 R erfve,
7-i-50 R
uytlant,
(samen) 16-150 R

200 R

27. Hofstede van Pieter Judocus Van
Steenkiste, gebruyckt door den selven,
ende d'edificien door Pieter Van Damme

1

-

1

4

25-0-0 R erfve,
4-i-50 R
uytlant,
(samen) 29-i50 R

300 R

28. Hofstedeken van sieur Pieter De Mil
tot Gendt, gebruyckt door Jacques Van
Ysacker

-

-

-

3

7-i-50 R erfve,
0-1-27 R
uytlant,
(samen) 7-277 R

350 R

29. Hofstedeken van Care! ende Jan
Heursel, gebruyckt door vidua Jacob
Teuninck en Jan Baptiste Couvreur, in twee
woonsten

3
3

-

-

5

12-o-o R erfve

400 R

30. Hofstede van Joseph De Boute,
gebruyckt door den selven

4

-

-

5

17-0-0 R erfve

275 R

3i. Hofstede van vidua Jan Costenoble,
gebruyckt door Pieter Bartholomeus

-

1

-

4

11-0-0 R erfve

300 R

32. Hofstede van vidua Nicodemus Sesier,
gebruyckt door de selve, in't hovenbeur
Joos De Roye et uxor

2
2

1

2

7

16-2-0 R erfve,
11-0-0 R
uytlant,
(samen) 272-0 R

300 R

33. Huys ende erfve op cheins van Jacobus
Vandenbroucke, gebruyckt door Jacobus
DeSmidt

8

-

-

1

2-2-0 R erfve

350 R

34. Huys ende erfve van Jan Bracquez,
bewoont door Pieter Bracquez synen soone

-

-

-

-

0-1-0 R erfve

325 R

2

Westhoek, jrg. 26, nr. 2, najaar 2010

Illegale bewoning rondomhet Houthulstbos anno 1756

2

3-0-0 R erfve

320 R

-

1

3-0-0 R erfve

325 R

-

-

-

10-0-0 R erfve

325 R

5

-

-

3

9-0-0 R erfve

335 R

39. Hofstedeken van Joseph Van Damme,
gebruyckt door den selven

4

-

-

3

8-o-o R erfve

340 R

40. Hofstede van dito Van Damme,
gebruyckt door Jacobus Warmoes

3

2

3

17

24-0-80 R
erfve,
35-0-0 R
uytlant,
(samen) 59-080 R

345 R

4i. Hofstede van Joseph Willaert, t'landt
door hem gebruyckt, ende d'huysinghe by
Juliaen Rabaut et uxor, midtsgaders Marie
Reubreght ende Theresia Missiaen

-

4

-

-

15-0-0 R erfve

400 R

42. Hofstede van dito Joseph Willaert,
ghebruyckt door den selven

2

2

4

16

20-0-0 R erfve

550 R

43. Hofstede van Marie Reubreght ende
consorten, gebruyckt door Augustin Van
Damme

3

-

-

8

12-0-0 R erfve,
3-0-0 R uytlant,
(samen) 15-0oR

400 R

44. Hofstede van Francoys Heursel,
gebruyckt door den selven

2

-

-

6

23-2-75 R erfve

500 R

45. Hofstedeken van Marie Reubreght,
gebruyckt door Jacques Vincke

3

-

-

3

6-o-o R erfve

375 R

46. Huys ende erfve van Nicodemus
Verhelst, gebruyckt door vidua Jan
Vereenooghe

2

-

-

-

3-0-80 R

350 R

47- Huys ende erfve van Pieter Bailliu,
gebruyckt door den selven

-

1

-

2

0-1-0 R erfve,
1-o-o R uytlant,
(samen) 1-1-0 R

350 R

48. Hofstede ende schaepgoedt van joncker
Pieter Louys Van Borsele vander Hooghen,
gebruyckt door Nicodemus Verhelst
hooftman van Zarren

-

6

4

19 74-0-0 R erfve,
15-0-0 R
150
schaeuytlant,
(samen) 89pen
o-o R

300 R

49. Hofstedeken van joncker Robert
Coppieters, gebruyckt door Albert Dekier

9

-

2

11

34-0-0 R erfve,
1-o-o R uytlant,
(samen) 35o-o R

300 R

50. Hofstede van vidua Adriaen Spreyte,
gebruyckt door de selve

3

1

2

12

16-o-o R erfve,
18-o-o R
uytlant,
(samen) 34o-o R

295 R

35. Huys ende erfve van Melchior Derycke,
gebruyckt door den selven

-

1

36. Huys ende erfve van Jacobus Warmoes,
gebruyckt door Franchois Raveschot

2

-

37- Hofstede van den disch van Zarren, dan
gebruyckt door Jacobus Warmoes, ende
d'edificien by Jacobus Van Lauwe

2

38.Hofstede van Pieter De Burghgraeve,
gebruyckt door Joos Stevelynck

Westhoek, jrg. 26, nr. 2, najaar 2010

147

148

GEERTTAVERNIER

51. Hofstede van de kinderen van Maerten
De Bever, gebruyckt door Pieter De
Bruyne, aldaer woont oock Bazilius
Breemersch

1
7

-

1

9
1

25-0-0 R erfve,
5-0-0 R uytlant,
(samen) 30o-o R

260 R

52. Hofstedeken van Pieter Peel, d'huysinge
gebruyckt door Pieter Bogaert

1

1

1

1

6-2-74 R erfve

250 R

53. Huys ende erfve op cheins van dito Peel
ende consorten, gebruyckt door Rogier
Breemeersch

-

1

5-0-0 R erfve

225 R

54. Huys ende erfve van vidua J. B. De
Schildere, gebruyckt door de selve

2

-

1

3-1-25 R erfve

200 R

55. Hofstede van sieur Augustinus Van
Hoorne, gebruyckt door Andries Plets

8

-

3

8

15-1-84 R erfve,
8-o-o uytlant,
(samen) 23-i84 R

175 R

56. Huys ende erfve van Emanuel Ceys,
timmerman van synen style, gebruyckt
door den selven

4

-

-

1

1-2-0 R erfve

200 R

57. Hofstede van Jacques Costenoble,
ghebruyckt door den selven

4

2

1

15

18-1-15 R erfve,
13-0-0 R
uytlant,
(samen) 31-115 R

175 R

58. Hofstede ende oudt schaepgoedt van
joncker De Potter tot Brugge ende jo.
Ryckewaert tot Dixmude ende consorten,
gebruyckt door Pieter Peel

-

5

5

13 43-1-50 R erfve,
8-o-o R
142
uytlant,
schaepen (samen) 51-150 R

75 R

59. Huys ende erfve op cheyns van den
disch van desen, ten jaere 1753 aldaer
gestelt by !Consent van den collegie
s'Landts van den Vryen, gebruyckt door
Charles Segaert, arme

4

-

60; Hofstedeken van vidua Juliaen Pysson,
gebruyckt door de selve

4

-

6i. Oude herberge genaemt Den Hoogen
Heirst van Leonard Versteil, gebruyckt by
Joseph Pysson

4

62. Hofstede van vidua et liberi Joseph
Brabant, gebruyckt door de selve

6

63. Huys ende erfve van Hendrycq De
Graeve d'oude, gebruyckt door den selven

2

64. Huys ende erfve van Pieter Jacques De
Wulf, bewoont door den selven

1

Westhoek, jrg.

26,

1

0-2-0 R erfve

35 R

2

5

4-i-90 R erfve,
13-0-0 R
uytlant,
(samen) 171-90

35 R

-

1

1-1-0 R erfve,
5-0-0 R uytlant,
0-2-0 R
franslant,
(samen) 7-0oR

125 R

-

2

4

4-1-12 R erfve

140 R

-

1

3

2-0-0 R erfve,
0-1-50 R
uytlant,
(samen) 2-150 R

155 R

1

-

0-1-50 R

165 R

nr. 2, najaar 2010

Illegale bewoning rondomhet Houthulstbos anno 1756

-

1-0-0

R erfve

170

R

1

1

1-1-0

R erfve

175

R

-

-

2-0-0

R erfve

180

R

1

1

2-2-0

R erfve

175

R

0

1

1

2-2-0

R erfve

275

R

-

1

3

0-1-50

R erfve,
R
uytlant,
(samen) 1-1-38

175

R

R erfve,
R uytlant,
(samen) 5-0oR
0-2-0 pauper
(samen) 5-2oR

170

R

65. Huys ende erfve van Joannes Mahieu,
gebruyckt by den selven ende by Jan
Francois De Wulf et uxor

2

2

66. Huys ende erfve van Pieter Tanghe,
ghebruyckt by den selven ende Ignaes
Soone(Soenen)

0

1

67. Huys ende erfve van Joannes Vercamer,
door hem gebruyckt, ende met hem
woonende Joannes Vercamer et uxor

3
1

1

68. Huys ende erfve op cheyns van Pieter
Verslype filius Franchoys, gebruyckt door
Jan Carnier

2

69.

Huys ende erfve op cheyns van
Francois Verslype d'oude, gebruyckt door
Pieter Carnier, arme

5

Huys ende erfve van Adriaen De Wulf,
door hem gebruyckt

7

Huys ende erfve van Lieven De Bruyne
ende Joannes filius Guido Carnier, ten
gebruycke van elck d'helft, twee woonsten

7
2

-

72. Huys ende erfve van vidua Jan De Man,
gebruyckt door de selve

-

-

73.

Huys ende erfve van Joos De Wulf,
schoenlapper, gebruyckt door den selven

4

-

74. Huys ende erfve van P. Staelen,
gebruyckt door den selven

7

-

75. Hofstede van Jacobus Moorselette,
gebruyckt door den selven, met hem
woonende Pieter Heindrycx et uxor

3
0

76. Het vervallen casteelken van wylent
den hooftman van t'vague landt, gebruyckt
ende bewoont by twee dochters van Guido
Carnier, pauperemes

-

n. Hofstede van d'heer Pieter Van Hille,

2

gebruyckt door vidua Frans Timmerman,
met haer woonende Judocus Huyghe et
uxor

0

78. Hofstede van den heere raedt De Potter,
gebruyckt door Passchier Jacques

-

79. Hofstede van J. B. Vandenbroucke ende
sieur Augustin Van Hoorne met consorten,
gebruyckt door vidua Francois Braem

1

70.

71.

3

0-2-88

2

4

0-2-0
4-1-0

-

1-0-50

R erfve

180

R

2

2-8-0

R erfve

180

R

-

3

2-2-0

R erfve

185

R

-

3

6-o-o R erfve

190

R

-

-

-

0-0-10

R erfve

180

R

1

0

5

14-0-0

R erfve

250

R

9

R erfve,
R uytlant
(samen) 32-0-0

275

R

R erfve,
R
uytlant,
(samen) 29o-o R

350

R

-

1

1

1

25-0-0

7-0-0

2

2
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80. Hofstede van Joannes Waerenburgh
ende consorten, gebruyckt door den selven

8

0

4

10

40-0-0 R erfve,
0-2-0 R
uytlant,
(samen) 402-0 R

375 R

8i. Hofstede van Pieter Costenoble filius
Franchois, gebruyckt door den selven

2

1

1

7

16-2-0 R erfve,
1-2-55 R
uytlant,
(samen) 18-155 R

410 R

82. Huys ende erfve van Jacob Braem,
gebruyckt door den selven

2

-

-

1

1-1-0 R erfve

500 R

83. Huys van Pieter Fernage et uxor et
Joseph Braem et uxor, op cheins van den
disch van Zarren

1
1

-

-

-

0-1-50 R erfve,
0-1-50 R erfve
(samen)1-o-o R

500 R

84. Huys van Pieter Vergote op cheins van
Jacques Costenoble

7

-

-

1

1-1-50 R erfve

500 R

85. Hofstede van Pieter Wybau, ghebruyckt
door den selven

5

-

1

5

20-0-0 R erfve

525 R

86. Hofstedeken van Pieter Gyselen ende
consorten, gebruyckt door den selven

6

-

-

8

7-0-0 R erfve,
11-0-0 R
uytlant,
(samen) 18o-o R

530 R

87. Hofstede van vidua et liberi Jacob Van
Ronse, gebruyckt door de selve

5

-

3

13

44-0-0 R erfve,
0-1-50 R
uytlant,
(samen) 44-i50 R

525 R

50

73

388

1174-1-79 R

Totale
mans ende vrauwen 196 282

Hofsteden ende woonsten binnen de prochie van Clercken,
de welcke gestaen ende gelegen syn binnen d'halve myle
Houthulst geseyt t'Vrybosch
1.

Hofstede ende oudt schaepgoedt van
Joannes Heinderycx, gebruyckt by den
selven

3

3

3

15
160
schaepen

48-2-0 R
erfve

550 R

2.

Hofstede van dito Joannes Heinderycx,
t'landt door hem gebruyckt ende
d'huysinge by Joannes Crombez

2

-

-

2

25-i-35 R
erfve

400 R

3. Hofstede compterende ... , gebruyckt by
vidua Pieter Bauprez

4

-

2

12

42-0-95 R
erfve

600 R

4. Hofstede van Nicolaus Heinderycx,
gebruyckt door den selven

1

2

3

14

38-0-36 R

570 R

5. Hofstede van joncker Damarin, heere
van Hoflande etc., gebruyckt door Pieter
Verstraete

3

-

-

6

20-0-oR
erfve

580 R
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6. Hofstede van P. Callewaert tot Zarren,
het landt by hem gebruyckt, ende
d'huysinge door Pieter Bussche

2

-

-

1

i8-2-6 R

7. D'hofstede van joncker Ensimon (N.
Simon?), ghebruyckt door Leonardus De
Secq

4

2

2

15

51-0-67 R
erfve

8. Hofstede van Leonardus De Secq,
!'landt door hem gebruyckt, ende
d'huysinge by Joseph Macon

2

-

-

-

10-0-0 R
erfve

350 R

9. D'hofstede van joncker N. Damarin,
heere van Meerelebeque etc., gebruyckt
door Joannes Jacques

6

2

1

11

35-0-0 R
erfve,
7-0-0
uytlant,
(samen) 42o-o R

320 R

10. D'hofstede van Jacques Winne,
ghebruyckt door Joannes Vanden Bilcke

3

-

-

3

9-1-0 R erfve

275 R

ll. T'molenhuys met d'erfve ende edificien
ende den coorenwintmolen van over
oude tyden genaemt Den Heirstmolen,
toebehoorende Cornelis De Jonckheere
cum suis, gebruyckt door Care!
Jonckheere

3

1

2

6-1-50 R
erfve

70 R

12. T'huys genaemt Den Ouden Heirst,
in twee woonsten, te weten by Jacques
Bauprez ende Pieter Verslype

0
1

-

1
0

i-1-0 R erfve,
i-1-0 R erfve,
(samen)
2-2-0 R

70 R

i3. Huys ende erfve van Heindericq De
Graeve de jonghe, op cheins van d'heer
Pieter Beghin

2

1

1

3

i-1-0 R erfve,
i-2-0 R frans
lant,
(samen)
3-0-0 R

70 R

i4. Huys ende erfve van Joseph Van Staen,
gebruyckt door den selven

2

-

-

0-0-52 R
erfve

65 R

i5. Huys ende erfveken van Joannes De
Cock, gebruyckt door den selven

2

-

1

0-0-52 V2 R
erfve,
0-2-0 frans
lant,
(samen) 0-252 Yi R

65 R

i6. Huys ende erfve van Donaes Daman,
gebruyckt door den selven

4

-

2

i-o-o R erfve

65 R

17. Huys ende erfve van vidua Jan
Couvreur, gebruyckt door de selve

-

-

-

-

0-0-25 R
erfve

70 R

i8. Hofstede van Care! Bauprez , gebruyckt
door den selven

5

-

1

5

7-0-0 R
erfve,
6-o-o R frans
lant,
(samen) 13o-o R

70 R

19. Huys ende erfveken van de weesen van
Pieter Damman, gebruyckt door Adriaen
De Smedt

2

-

-

-

0-1-50 R
erfve

75 R

-
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20. Huys van dito Bauprez op t'selve landt,
gebruyckt in twee woonsten door Pieter
filius Care! Paubrez ende vidua Pieter
Derdaele

2
1

-

1
0

o-o-o R
o-o-o R

60 R

21. Hofstedeken van Pieter Mahieu ende
consorten, gebruyckt door den selven

4

-

1

3

6-2-0 R
erfve,
6-o-oR
franslant,
(samen) 122-0 R

60 R

22. Voorts in't eynde van t'selve huys
woont Ferdinande Samon et uxor met 0-1o R landt, ende in't hovenbeur Jan Carnier
et uxor, beede arme

2
1

-

-

-

0-1-0 R,
o-o-o R,
(samen)
0-1-0 R

60 R

23. Huys ende erfve op cheins van
Constantinus Verbeke, gebruyckt door
Pieter Vereenooghe

1

-

-

-

0-1-0 R erfve

60 R

24. Hofstedeken van sieur Ghyselen ende
consorten, gebruyckt door Joannes filius
Jacques Carnier

3

-

1

4

6-o-o R erfve

125 R

25. Huys ende erfve van Jooris Verbeke,
gebruyckt door den selven, aerme

1

-

1

2-2-0 R erfve

125 R

26. Hofstede van Nicolaus Heinderycx,
ghebruyckt door Jacques Winne

3

2

-

7

19-0-0 R
erfve

135 R

27. Huys ende erfve van Emanuel
Heinderycx, gebruyckt door den selven

2

1

-

2

1-1-0 R erfve

135

28. Huys ende erfve van Simoen Verslype,
gebruyckt door den selven

6

-

-

1

2-1-0 R erfve

140 R

29. D'hofstede ende oudt schaepgoedt
van joncker De Villegas ende consorten,
gebruyckt door Pieter De Secq

1

5

3

14
160
schaepen

63-1-50 R
erfve,
12-0-0 R
uytlant,
(samen) 75-150 R

100 R

30. Hofstedeken van den heere raedt De
Potter, gebruyckt door Pieter Van Brabant

2

1

1

4

13-0-0 R
erfve,
2-0-0 R
uytlant,
(samen) 15o-o R

125 R

31. Huys ende erfveken op cheins van den
disch van Clercken, gebruyckt door Joos
Verslype

2

-

-

1

0-1-8 R erfve

125 R

32. Huys ende erfveken van Pieter
Bauprez, gebruyckt door den selven

5

-

-

2

0-2-0 R
erfve,
0-1-0 R
uytlant,
(samen)
1-0-0 R

120 R

33. Hofstedeken van Joannes De Bruyne
filius Pieter, gebruyckt door den selven

8

-

1

2

4-1-50 R

125 R

34. Hofstede van Joseph De Bruyne,
ghebruyckt door den selven

6

-

-

2

3-1-0 R erfve

120 R

Westhoek, jrg. 26, nr. 2, najaar 2010

Illegale bewoning rondomhet Houthulstbos anno 1756

35. Huys van Philippe De Bruyne sonder

1

-

-

-

0-0-0

120 R

-

1

1

3

14-1-0 R

65 R

landt, gebruyckt door Joannes Gouis
36. Hofstedeken van Xtiaen Van Brabant,

erfve

gebruyckt door den selven
37. Huys van Xtiaen Van Brabant ende

Pieter De Wyse, in twee woonsten,
gebruyckt door dito De Wyse ende J. B.
Dumolin, beede aerme

38. Huys ende erfveken van Jacobus De

5
4

-

-

0

0-2-0 R

1

erfve,
0-1-36 R

erfve,
(samen) 1-036 R
3

-

-

1

0-2-50 R

56 R

erfve

Wyze, gebruyckt door den selven, aerme
39. Huys ende erfveken van Joannes Van

65 R

0-1-50 R

45 R

1

0-2-0 R erfve

40 R

1

3

5-1-0 R erfve

30 R

1

-

-

40. Huys ende erfveken van Pieter Tant
oude, gebruyckt door den selven, arme

4

-

-

41. Hofstedeken van Pieter Morysse,

4

Halewyn, gebruyckt door den selven

sergeant van dito bosch, op cheyns ende
geuniert met den selven bosch
42. Huys ende erfve van Pieter Lievens,
gebruyckt by den selven, arme

8

-

-

3

2-0-0 R erfve

100 R

43. Hofstedeken van Joannes Bogaert,
gebruyckt by den selven

2

1

1

3

9-1-0 R erfve

65 R

44. Hofstedeken van Joos Bogaert,
gebruyckt by den selven

-

-

-

1

6-2-0 R erfve

65 R

45. Hofstedeken van Ignaes Bogaert,
gebruyckt by den selven

1

-

1

5-2-52 R

120 R

46. Huys ende erfveken van Xtiaen Van

3

erfve
-

-

Brabant, ghebruyckt door Pieter jacobus
filius Pieter Dumolin

0-1-50 R

120 R

erfve

47. Huys ende erfve op cheins van den
disch van Eessen, gebruyckt door Pieter
Verbeke

-

1

2

1-1-0 R erfve,
5-0-0 R

120 R

uytlant,
(samen)
6-1-0

48. Hofstedeken van Franciscus Du Meez,
gebruyckt door Xtiaen Vermeersch

3

49. Huys ende erfve van Joannes filius

-

5

150 R

erfve
1

3

0-2-0 R

150 R

erfve,
4-0-0 R
uytlant,
(samen)
4-2-0 R

Pieter De Bruyne, gebruyckt by den selven

50. Huys op cheyns van den disch van

10-0-0 R

1

1

-

1-0-0 R

150 R

0-0-15 R

160 R

Eessen, gebruyckt door Dominicus Verbeke
51. Huys ende erfve van Francois

-

-

Du Meez, gebruyckt door Francois
Vermeersch
52. Huys op cheyns van Francois Du

erfve
5

-

Meez, gebruyckt door Wynocus De
Bruyne
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53. Hofstedeken van Pieter Francois
Dumeez, gebruyckt by den selven

-

1

-

5

12-0-0 R
erfve

225 R

54. Hofstede van Pieter De Wilde,
ghebruyckt by den selven

4

1

2

6

30-0-0 R hof
ende uytlant

230 R

55. Huys ende erfve op cheins van den
disch van Clercken, gebruyckt door
Joannes Bauprez

3

-

1

1

1-1-0 R erfve,
4-0-0 R
uytlant,
(samen)
5-1-0 R

180 R

56. Huys ende erfve van Philippe De
Bruyne, gebruyckt door den selven

1

1

1

3

2-1-0 R erfve,
7-1-50 R
uytlant,
(samen) 9-250 R

180 R

57. Huys ende erfve van Francois De
Bruyne, ghebruyckt door den selven

5

-

1

1

2-0-0 R erfve

180 R

58. Huys ende erfve van Pieter Jacobus
Carnier, gebruyckt by den selven

2

-

1

1

2-0-0 R
erfve,
1-0-0 R
uytlant,
(samen)
3-0-0

200 R

59. Huys ende erfveken op cheyns van den
disch van Clercken, gebruyckt door vidua
Joannes Vande Velde, arme

1

-

-

-

0-2-0 R erfve

60. Hofstede van Jan Mahieu, ghebruyckt
door den selven

4

-

4

8

30-0-0 R erfve,
2-2-0 R
uytlant,
(samen) 322-0 R

250 R

3

4

11

38-1-15 R erfve,
0-2-22 R
uytlant,
(samen) 39-037 R

250 R

6i. D'hofstede van Matheus De Wulf,
gebruyckt door den selven

210

R

62. Huys ende erfve van Jacobus
Hemelsoen ende consorten, gebruyckt
by vidua Jan Tange, aldaer gevonden int
leven Boudewin Van Elslander oudt 108
jaeren

2

-

-

1

1-1-0 R erfve

425 R

63. Hofstedeken ende leen op cheins van
joncker N. Thibaut, heere van Boesinghe,
(ghe)bruyckt door Jacobus Du Molin

3

-

1

1

8-o-o R leen

420 R

64. Hofstedeken van Joannes Igodt,
ghebruyckt door Jacobus Van Brabant

5

-

1

5

14-0-0 R erfve,
1-o-o R
uytlant,
(samen) 15o-o R

400 R

65. Hofstedeken van den heere graeve van
Moen, gebruyckt door Pieter Du Molin
d'oude

1

-

1

3

4-i-o R erfve,
4-i-50 R
uytlant,
(samen) 8-250 R

350 R
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66. Huys ende erfve op cheins van Pieter
Frans Du Meez, ghebruyckt door Pieter
Nicolaus Verslype

6

-

1

1-1-0 R
cheins

180 R

67. Hofstedeken van de weese Felix
Ramaut, gebruyckt by Anthoine Verslype

5

1

2

6-o-o R
erfve,
0-1-11 V2 R
uytlant,
(samen) 7-011 V2 R (?)

180 R

68. Huys ende erfve van Pieter Joannes
Pysson, gebruyckt door den selven

5

-

-

2

1-1-50 R
erfve,
0-1-50 R
uytlant,
(samen)
2-0-0 R

165 R

69. Hofstedeken van Pieter Verslype filius
Jan, gebruyckt door den selven

5

-

-

3

6-o-o R
erfve,
4-0-0 R
uytlant,
(samen) 10o-o R

150 R

70. Huys ende erfve van Joannes Brabant,
gebruyckt door hem selve

2

-

1

0

1-1-0 R erfve,
1-1-50 R
uytlant,
(samen) 2-250 R

130 R

71. Huys ende erfve van Nicolaus Verslype,
gebruyckt door den selven

2

-

-

3

2-1-50 R
erfve

130 R

72. Huys ende erfve van Joseph Clauw, op
cheyns van den disch van Clercken

8

-

-

1

1-1-0 R erfve

120 R

73. Huys ende erfve van Jacobus Verslype,
gebruyckt by den selven, noch een huys
ghebruyckt door Philippe Reybrouck

3
1

-

-

3
0

2-2-0 R erfve

110 R

74. Huys ende erfve van Sebastiaen
Dumolin, ghebruyckt door den selven

2

-

-

-

1-0-11 V2 R
erfve

120 R

75. Huys ende erfve van Jacobus Verbeke,
ghebruyckt door den selven

5

2

2-0-23 R
erfve

120 R

76. Hofstede van Joseph Den Duyver,
gebruyckt door den selven

1

-

1

5

8-1-0 R erfve

150 R

77. Hofstedeken van Pieter De Cams,
gebruyckt door Jacques De Bruyne

3

-

-

4

10-0-0 R
erfve

155 R

78. Hofstede ende leengoet van d'heer
P. Beghin tot Dixmude, gebruyckt door
Joannes Costenoble

7

-

3

12

65-0-0 R
leen,
2-1-0 uytlant,
(samen) 671-o R

350 R

79. Hofstede van heer ende meester
Cloosterman, ghebruyckt by Pieter De
Carte

2

1

-

5

12-0-0 R
erfve

400 R
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80. D'hofstede van Joannes Costenoble,
gebruyckt door den selven

7

1

4

120

25-0-50 R

420 R

erfve,
26-0-60 R
onder hofstedelant,
(samen) 510-10 R (?)

81. Hofstede van Joseph Van Ronsse,
gebruyckt door den selven

5

82. Huys ende erfve van Jacques Clauw op
cheins van mynheer Van Wel tot lpren

5

83. Huys ende herberge genaemt Het

1

1

84. Huys ende erfveken van Pieter De Cec,
gebruyckt door den selven

6

-

85. Hofstedeken van Joseph De Zeure,
gebruyckt door Joannes De Bruyne

2

-

86. Hofstedeken van heer ende meester

-

1

-

4

5-1-92 R

350 R

87. D'hofstede van joncker N. Duchatel,
danof d'huysinge met 10-0-0 R lants
gebruyckt door Joannes Castelain, en de
resterende by den heer proprietaris

4

1

1

6

10-0-0 R

350 R

88. Hofstede ende leen goet van Jacobus

3

-

90. Huyseken van Valentyn Derdoele op
cheins van de pastorie van Clercken

6

-

91. Huvs ende erfve van Anselmus

1

1

7

27-0-34 R

420 R

erfve
-

3

3-0-0 R

400 R

cheins,
1-2-0 R
uytlant,
(samen)
4-2-0 R
2

4-0-0 R

350 R

-

-

0-2-0 R erfve

350 R

2

2

4-1-10 R

355 R

Kleen Blancq Cheval van Andries De Sot,
ghebruyckt door Francois De Leu

erfve

Joannes Cys, ghebruyckt door Care!
Donche
erfve,
30-0-38 R

ert\·e,
(samen) 400-38 R
-

4

13-1-0 R leen

350 R

2

1-1-60 R

350 R

Noé, ghebruyckt door den selven
89. (na 88 volgt in de lijst direct 90 . . )

cheins
-

2

1-0-37 R

360 R

erfve,
4-0-0 R
uytlant,
(samen)

Verbrugge, gebruyckt door den selven

5-0-37
92. Huys ende erfve van Elias Dumolin,

-

1

-

1-0-0 R erfre

400 R

2

1

10

34-1-56 R

500 R

gebruyckt door Pieter Uytry
93. Hofstedeke van mynheere Van Welle,
ghebruyckt by Cipriaen De Bruyne

6

94. Huys ende erfve van Pieter Tierssen
ende consorten, gebruyckt door den
selven

-
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95. Hofstedeke van vidua Reybrouck,

-

3

3

gebruyckt by vidua jan Vanden Broucke

4-1-25 R

515 R

erfve

Totale
mans ende vrauwen 209

283

36

59

309

1037-1-37 R

Hofsteden ende woonsten binnen de prochie van Woomen,
de welcke gestaen ende gelegen syn binnen d'halve myle van den
bosch van Houthulst geseyt t'Vrybosch
L

Hofstedeken van d'heer Dulmon
tot Ipren, d'edificien gebruyckt door
Maryn De Bré aerbeyder ende aerme, de
timmeragie geheel vervallen

3

-

2. Hofstedeken van Jacob Vermeersch
filius Heinderyck, gebruyckt door den
selven

1

3. Huys ende erfve van vidua Care!

5

9-2-0 R erfve

370 R

-

1

9-0-0 R erfve

350 R

2

1

3

3-0-50 R erfve,
1-1-0 R uytlant,
(samen) 4-150 R

400 R

4. Huys ende erfve van ... , gebruyckt door
vidua Jacob Van Blaere

3

-

-

3

3-0-0 R erfve

400 R

5. Huys ende erfve van Domyn Crabbe,

-

1

-

1

1-1-0 R erfve

450

6. Huysinghe van Constantinus Marchand
op cheins van Joannes Roels de jonge,
gebruyckt door den selven

1

-

-

1

1-2-0 R erfve

450 R

7. Hofstedeken van Joannes Cricke,
ghebruyckt door den selven

2

3

7-0-0 R erfve

450 R

8. Huys ende erfve van Nicolaus

3
0

1
0

1
0

1-0-0 R erfve

450 R

3

1

2

1-1-0 Rerfve
6-0-50 R

-

Cuveele, gebruyckt door Pieter Hosten de
jonghe

R

gebruyckt door den selven

Marchand, bewoont by Pieter Marchand
ende Care! Joos, twee woonsten
9. Huys ende erfve van Joannes Marchand

-

d'oude, gebruyckt door den selven

o-o-o R
450 R

uytlant,
(samen) 7-150 R
10. Hofstede van d'heer D'Hem,
ghebruyckt door Joseph Maeckelbergh

1

IL Huys ende erfve van Joannes Ceys,
gebruyckt door Pieter De Freyne

5

12. Huys ende erfve van Jacob Rycquaert,
gebruyckt door den selven

1

2

2

2

7

27-2-0 R erfve,
5-0-0 R uytlant,
(samen) 32-2-0

490 R

1

3-0-0 R erfve

500 R

3

1-1-0 R erfve
7-2-0 R uytlant,
(samen) 9-0-

370 R

1

4-0-0 R erfve

oR
13. Hofstedeken van d'heer Fraeys,

4

ghebruyckt door vidua Pieter
Nieuwenhuyse, arme
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14. Huys ende erfve van endebbaut (N.
Debbaut?) tot Dixmude, gebruyckt door
Pieter Le Chat

4

-

1

-

3-0-0 R

611 R

15. Hofstedeken ende cheins van .. "
ghebruyckt door vidua Joos De Leu

4

-

-

3

6-o-o R erfve

611 R

16. Huys, erfve ende coorenwintmolen,
van oude tyden genaemt Jonckhershove,
gebruyckt door Care! Vermarcke

1

1

-

3

5-1-50 R erfve

370 R

17. Hofstedeken van Laureyns Carpentier,
ghebruyckt door den selven

5

-

1

3

11-0-0 R erfve

370 R

18. Huys ende erfve van sieur
Scheemaecker tot Brugghe, gebruyckt
door Xtiaen Uyttenhove

2

-

2

2-0-0 R erfve

350 R

19. Hofstede ende casteelgoedt van oudts
ghenaemt Jonckershove, synde een
schaepgoet, competerende aen den heere
van Jonckershove, gebruyckt door Joannes
Vlaeminck

2

5

6

30
128

64-0-0 R erfve,
42-0-0
uytlandt,
(samen) 106o-oR

325 R

20. Huyseken van Joannes Vlaemynck,
bewoont door Joannes Hemelrycke,
aerme

3

-

-

o-o-o R

350 R

21. Hofstedeken van Gillis Crabbe,
ghebruyckt door den selven

2

1

1

7

10-0-0 R erfve,
4-0-0 uytlant,
(samen) 14-0-0

350 R

52

15

11

70

240-2-50 R

Totale
mans ende vrauwen 44

Totalen

Handtsaeme

Mans ende
vrauwen

Kin deren

Domestiquen

Peerden

Coeyen

Grootte van lande
ende erfve

52

25

18

96

378-i-18 'h R

Zarren

196

77
282

50

73

388

1174-1-79 R

Clercken

209

283

36

309

1037-1-37 R

Woomen

44

52

15

59
11

70

240-2-50 R

Merckhem

110

177

33

14

198

553-0-88 R

(samen)

6u

871

159

175

1061

3384-2-72 'h R

Aldus op den 5en ende volgende dagen tot ende met den i2en dezer deze besoigne
geformeert ter presentie van d'heeren schepenen De Pruyssenaere ende Dougny,
achtervolgens de resolutie van den collegie ten beleede van de respective hooftmannen ende schryvers der voormelde prochien, my toirconden als raedt pensionaris,
Dezen i6en ougst 1756

Philip. Salens
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Vremde cortgesetenen
in de kasselrij Veurne anno 1771
Inleiding

Wat hier volgt is een grondige kennismaking met de genealogische gegevens uit
een reeks archiefstukken, die zich bevinden in het Veurnse Stadsarchief'. Het
zijn documenten die heel wat wetenswaardigheden bevatten over de vremde
cortgesetenen uit een groot aantal dorpen van de kasselrij Veurne in het jaar 1771.
Met cortgesetenen, elders in West-Vlaanderen ook cortsitters of cortweuners
genoemd, bedoelde men al diegenen, die een huis met weinig of geen land
bewoonden 2. En met vremde cortgesetenen al diegenen onder hen, die van buiten de kasselrij afkomstig waren, of soms ook gewoonweg uit een ander dorp in
de kasselrij zelf. M.a.w. men heeft het begrip vremd niet overal op dezelfde
manier geïnterpreteerd.
De aanleiding tot het opmaken van die lijsten, was een camerbrief3, die ondertekend was door L. Strabant, eerste raadpensionaris van de stad en kasselrij
Veurne, en die op 2 oktober 1771 naar de plaatselijke autoriteiten gestuurd werd.
Op hun beurt hebben die dan in de eerstvolgende dagen een ronde ende vysitte
binnen de prochie ghedaen, ten einde aan die opdracht gevolg te geven.
Maar wat werd er nu krachtens die camerbrief vanwege die autoriteiten zoal
verwacht? Allereerst was dat natuurlijk een degelijke namenlijst, lyste speci.ficatyf
genoemd, met den nombre van vremde cortgesetene persoonen woonachtig op de
prochie. Vervolgens de plaetse hunder geboorte en tsedert wat tydt zij in dat huidige dorp hunne habitatie hebben genomen, evenals van wat stadt ofte prochie sy
zyn gecommen ofte waer sy te vooren hebben gewoont. Voorts wil men te weten
komen met wat styl ofte neiringhe sy hun zyn ontdraegende, en in aansluiting
daarop of sy ofte hunnen kinderen zyn bedelende, ofte gebedelt hebbende tsedert
wat tydt sulcx naergelaeten. Het was daarvoor van belang ook kennis te krijgen
van wat getal van kinderen sy hebben ende wat ouderdom die zyn. Men ging er
blijkbaar van uit, dat de broeihaarden van armoede en bedelarij vooral in die
bevolkingsgroep te vinden waren, en vroeg daarom nog speciale aandacht voor
de familiale en financiële toestand van een paar risicogroepen. Dat waren

Meer bepaald onder nr. 321.
Zie het lemma kortgezetene en synoniemen (De Bo, 561-562).
3 Een camerbrief was hier een brief waarin bestuursbeslissingen meegedeeld werden.
1
2
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degonne die van den disch gealimenteert zyn alsook de zogenaamde inclipte lieden 4, waarmee men doorgaans alleenwonende ongehuwden bedoelde. Vooral
van hen wou men het aantal en de identiteit kennen, omdat men vreesde dat zij
wel eens niet voor een certificat van hun goet leven ende gedragh in aanmerking
kwamen'·
*****

Wat nu bij het lezen van de resultaten van dit onderzoek vooral opvalt, is de grote
verscheidenheid in de manier waarop de plaatselijke verantwoordelijken zich
van hun taak gekweten hebben. In een paar grotere dorpen, met name Alveringem en Leisele, hebben ze dat heel overzichtelijk gedaan door middel van tabellen, waarin alle gevraagde gegevens beknopt ingevuld zijn. Ook in veel andere
dorpen heeft men diezelfde gegevens op voortreffelijke wijze verstrekt, maar dan
soms wat wijdlopig en minder systematisch, wat de duidelijkheid en de volledigheid niet altijd ten goede komt. En er zijn hier vooral twee gevraagde gegevens,
die men soms verwaarloosd heeft. Dat zijn de leeftijd van de kinderen, die niet
altijd gegeven wordt zoals het hoort, en ook de vorige woonplaats, zodat we er
niet altijd zeker van zijn, of die nog wel dezelfde is als de geboorteplaats.
Daarentegen zijn er een tiental dorpen, waar men bepaalde inlichtingen verstrekt, die niet expliciet gevraagd werden, zoals o.m. de namen van al de kinderen, of de leeftijd van de ouders, ook al gebeurt dat niet altijd consequent en
ordentelijk. Kortom, iedere vogel zingt, zoals hij gebekt is. Maar ook dat heeft
zijn charme.
*****

Om bepaalde euvels enigszins te verhelpen, heb ik er in deze bijdrage naar
gestreefd wat meer homogeniteit te creëren, door overal hetzelfde stramien in
te voeren. Eerst de plaats van geboorte, dan de datering van de aankomst in de
huidige woonplaats, eventueel gevolgd door de vermelding van de vorige, vervolgens de beroepsactiviteit(en), daarna het aantal kinderen met meestal hun
leeftijd, en tot slot een evaluatie van hun financiële of sociale toestand, als men

4 Inclipt, soms ook inclips en eenclipt, is een variant van eenklibs, eenklipsch: "ongehuwd, alleen"
(De Bo 292); vgl. een-klippigh: "coelebs" (KILIAAN 105).
5 De lijsten van deze enquête werden al gebruikt in: D. DALLE, De bevolking van VeurneAmbacht in de 1~c en 18de eeuw, Brussel, 1963 (Verhandelingen Kon. Vl. Acad. voor Wet., Lett. en
Sch. Kunsten van België, Klasse der Letteren, jg. XXV, nr. 49). Hij wees er toen ook op dat dit
onderzoek kaderde in de strijd tegen economische immigratie en stipt hierbij zelfs aan dat de
hoofdmannen op 14 december 1771 bevel kregen om de behoeftigen naar hun geboorteplaats
terug te sturen.
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dat in de bronnen ook gedaan heeft. En dat alles uiteraard zonder enig verlies
aan inhoud, maar wel met respect voor het taalgebruik en de spelling van toen.
Eigenlijk is dat stramien niets anders dan de weergave in telegramstijl van de
gegevens in die genoemde twee dorpen, waar men overzichtelijke tabellen
gebruikt heeft, zoals in dit puur willekeurig voorbeeld van Pieter Dehaene in
Alveringem:
Waesten, hier 175J, uyt Poperynghe, schoemaker, 4 k (10,9,4,11!2) aerme
0

En dat stramien heb ik ook gewoonweg gevolgd in de dorpen, waar men nogal
omslachtige bewoordingen gebruikt heeft, om nagenoeg hetzelfde te zeggen,
zoals b.v. bij Pieter Petitberghein in Bulskamp, waar er voluit stond:
Gheboortigh der prochie van Vlamertynghe, timmerman, op deze prochie ghecommen vande gonne van Stave!, ten jaere seventhien hondert vijfentsestig,
hebbende twee kynderen te weten Pieter Joannes oudt ses jaeren ende Anne
Therese seventhien maenden
Na de ingreep werd dat:
Vlamertynghe, hier 1765, uyt Stave!, timmerman, 2 k.: Pieter Joannes (6),
Anne Therese (17 m.)
0

Ook waar men wat van de hak op de tak springt, zoals o.m. bij Baptist Beeuwsaert in Stavele, heb ik hetzelfde gedaan. Er stond:
Domestique van Eversam, getrauwt opde prochie over 4 jaeren, oudt 40 jaer
& is van Westvleter, met een kynt oudt 2 jaer, niet alimenteert.
En het werd:
Westvleter, hier x over 4 j., domestique van Eversam (40), 1 k. (2), niet alimenteert
0

Zoals men kan zien heb ik, om het geheel zo bondig mogelijk te houden, heel
wat evidente afkortingen gebruikt. Namelijk de symbolen ° en x respectievelijk
voor geboorteplaats en huwelijk, en voorts j. (jaar), m. (maand), w. (week), d.
(dag), k. (kind/eren), g. k. (geen kinderen), z. (zoon), d. (dochter), vr. (vrouw)
en hv. (huisvrouw). En overal waar de leeftijd tussen haakjes staat, heb ik die j.
zelfs weggelaten.
Uitzonderlijk gebeurt het wel eens, dat een essentieel gegeven, zoals de plaats
van geboorte b.v., er niet staat. Soms is dat omdat men het niet echt wist, wat
men te kennen geeft door wat ruimte te laten of enkele puntjes te plaatsen. In
zo'n geval heb ik dan (onbekend) ingevuld. Maar soms kan dat ook pure nalatigheid zijn. Dan heb ik (niet vermeld) geschreven. Wel wil ik er hier ook nog op
wijzen, dat men bij een weduwe vaak niet haar geboorteplaats vermeldt, maar
die van haar man. Alleen waar dat expliciet gezegd wordt, heb ik na het symbool
het woordje (hij) toegevoegd. Waar dat niet het geval is, blijft er onzekerheid.
0

*****
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Volledigheidshalve wil ik hier nog zeggen, dat er in die fameuze camerbrief niet
alleen naar inlichtingen over de vremde cortgesetenen gevraagd werd, maar ook
naar de quantiteyt van nieuwe huysekens op de gemelde prochie gebauwt tsedert
den 2den juli 1757 tot den 2den octobre 1771. En ook wou men er nog weten aen wie
die zyn competeerende ende door wie bewoont evenals de grotte van lande daermee
gaende. Maar omdat die gegevens een totaal andere relevantie hebben, heb ik
die hier niet opgenomen. Het zou eigenlijk zinvoller zijn daar een aparte studie
aan te wijden.
Wij houden het hier dus uitsluitend bij de cortgesetenen van de kasselrij, althans
uit die dorpen waarvan de documenten in het Stadsarchief bewaard gebleven
zijn. Hieronder volgt nu een lijst ervan, in alfabetische volgorde, op basis van de
huidige spelling, met daarna telkens het aantal gezinnen per dorp. En ze worden
voorafgegaan door een volgnummer dat van mij komt, met de bedoeling het
hieronder ook te gebruiken in het corpus van deze studie, en verder in mijn
nabeschouwing en in de index op de familienamen:
i.

i6. Oostvleteren 52

2.

Adinkerke 23
Alveringem m
3. Beveren 92
4. Bulskamp 28
5. Gijverinkhove 25
6. Haringe & Roesbrugge 98
7- Hoogstade 29
8. Izenberge 76
9. Kaaskerke 23
10. Krombeke (Keure) i
Il. Lampernisse 11
i2. Leisele 96
i3. Lo (Parochie) 29
i4. Oeren 4
i5. Oostkerke 24

17· Oudekapelle i6

i8. Proven 47
i9. Reninge (Noordover) 6
20. Sint-Rijkers 3

Stavele 61
Steenkerke i8
23. Stuivekenskerke 26
24. Veurne (Beoosterpoort) 3
(Bewesterpoort) 19
25. Vinkem 52
26. Westvleteren 17
27. Wulpen & Booitshoeke 6
28. Zoutenaaie i
2i.

22.

Maar dit is een lijst die, bij nader toezicht, al op een paar hiaten wijst, namelijk
daar waar er woorden tussen haakjes staan. Zo hebben we hier van Veurne alleen
Beoosterpoort en Bewesterpoort, en van Lo alleen Loo Prochie. Dat komt doordat
binnensteden toen een aparte eenheid vormden, met een woonstructuur waarbinnen het begrip cortgesetene niet kaderde. En van Krombeke is er hier alleen
Crombeke Ceure, en van Reninge alleen Renynghe Noortover. Dat is te verklaren
doordat de grotere gedeelten van die twee dorpen van oudsher tot de zogenaamde spleten en brancken van de Generaliteit van de Acht Parochiën behoorden, die in 1759 van de kasselrij Veurne onafhankelijk geworden waren. Voor
Krombeke was dat vooral het Crombeeksche Vrye, en voor Reninge waren dat
het Hofland en het Laetschip van Reninghe.
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Daarnaast zijn er echter ook een dozijn andere dorpen, die er toen nog wel bij
hoorden, maar waarvan de archiefdocumenten over de vremde cortgesetenen nu
helaas ontbreken. Dat waren, weer in alfabetische volgorde: Avekapelle, Eggewaartskapelle, Houtem, Koksijde & Sinte Walburge 6 , Nieuwkapelle, Oostduinkerke, Pervijze & Sinte Catharinecappelle 7, Pollinkhove, Ramskapelle &
Sint-Joris, Sint-Jacobskapelle en Wulveringem 8 .
Mijn laatste woord is hier een woord van hartelijke dank aan de heer Jan Van
Acker, stadsarchivaris in Veurne, voor het nauwgezet nalezen van deze inleiding.

Corpus
1.

ADINKERKE (ADYNCKERCKE)

Joannes NEVIANS
Westouter, hier 45 j" uyt Belle, werckman, kinders al ghestelt, onderhout sich sonder
vragen
2. Andries JANSSEUNE
0
Lombaertzyde, hier ±10 j., uyt (onbekend), gaet verhuysen van de prochie te meye i772
3. Vidua Jacobus STERCKX
0
(hij) Oostende, hier 9 m., uyt Oostduynkerke, was cleermaker, de kinderen thun selfs,
sy ontdraegt haer sonder vragen
4. Joannes VAN HILLE
0
Duynkerke, hier 1 j., uyt Zuytcoote, werkman & jager, g. k.
5. Pieter PAPEGAEY
0
Haesebrouck, hier 2 j., uyt De Moere 9, werckman, 2 voorkynderen (14, 3) van syn
voorsaet Audomare CORDIER
6. Joseph LAVAE
0
Schoore, hier 6 m., uyt Bulscamp, werckman, 1 k. (3 w.)
7. Pieter VERBRUGGE doude
Renynge, hier ±2 j., uyt Bewesterpoort, meester timmerman, heeft 2 kynders ongestelt,
die hun selven ontdraghen
8. Vidua Adriaen BLOMMAERT
0
(hij) Bergen St Winnocx, hier wel 30 j., uyt Bewesterpoort, g. k., sy werckt voor de
menschen & vraegt niemant
9. Joannes VANDERELST
i.
0

0

6 Dat was het parochiedeel buiten het Veurnse stadsterritorium, dat toen met Koksijde een
zelfstandige entiteit vormde.
7 Toenmalige parochie, die in i812 bij Pervijze ingelijfd werd (DF XIV 615).
8 Deze lijst werd gemaakt op basis van de dorpen die wel voorkomen in: H. RONSE DE
CRAENE, De volkstelling 1697 in de kasselrij Veurne, 1973, maar niet in deze studie.
9 Het betreft hier niet het dorp Moere, maar De Moeren, een gewezen turfontginningsgebied,
ten zuidwesten van Adinkerke, grotendeels over de Franse grens gelegen, dat in de eerste helft
van de 17de eeuw door Wenzel Cobergher drooggelegd werd.
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0

Ipre (St Pieters Boven), hier 8 à 9 j., uyt Veurne, peruquier 10 , g. k., mainteneert sich
eerlick
10. Hubrecht MAERTEN
0
Brugge (St Salvators), hier 25 à 26 j., uyt Brugghe, wever, k.: Frederyk (18), Pieter (15),
Helena (12), Ferdinande (18 m.), dito kinders bedelen
ii. Ferdinande BEHAGEL
0
Langemarck, hier ±2 j., uyt Oostduynkerke, werckman, 6 k.: Marie (12), Ferdinande
(10), Louis (7), Josepha (5), Joannes (3), Vitalis (1), de kynders die bedelen
i2. Fransois MAROUX
0
Brugge (St Anne), hier beth dan 20 j., quam uyt militaire dienst, wever, syne kinders
emmers voorkinderen gestelt
i3. Jacobus DEVOS
0
Dixmuyde, hier 10 à 11 j., uyt Dixmude, meestre schoemaker
i4. Matthys VERSTRATE
0
Moere (Vrye), hier sedert (onbekend), uyt Sinte Denys 11 , boerewerckman
i5. Jacobus SLABBYNCK
0
Zuytcoote, hier 6 m., uyt Ghyvelde, boerewerckman, geen kinders maer i op wegh
i6. Pieter VAN DE WALLE
0
Ghyvelde, hier ±13 j., uyt Ghyvelde, boerewerckman, 1 k. (1), hy en vraegt aen niemant
17- Jan LONCKE
0
Elverdynge, hier ±5 j., uyt De Moere, boerewerckman, k.: Anne (11) fa. Augustyn VERGOTE, Constant (2) fs. Jan LONKE voorseit
i8. Guilliame PETITPAS
0
Loon (cass. Burburgh) 12, hier maer 3 m., uyt Ghyvelde, boerewerckman, g. k., hy en
vraegt niemant
i9. Cornelis DE CLERCQ
0
Ochtezeele (cass. Cassel), hier 2 j., uyt Hontschote, werckman & schoelapper, ik. (4)
van Hontschoote, hy vraegt aen niemant
20. Pieter DE WEERS
0
Ghyvelde, hier ±9 m., uyt Ghyvelde, boerewerckman, 3 voorkynders: Marie (12), Norbert (7), Anne (5) van Pieter GHEYSSEN al van Ghyvelde, sy en vragen niemant
2i. Vidua Pieter DU CHATEAU
0
Arcque (Artois), hier 2 j., uyt Ghyvelde, werckvrouwe, ik. (6 m.), wort geholpen vanden
disch
22. Louis SENGIER
0
Steegher, hier wel 25 j., uyt Steeger, werckman & swyngelare, weduware, g. k., hy mainteert (sic) sich
23. Pieter VISAGE
0
Hondschoote, hier 13 of i4 j., uyt Bewesterpoort, werckman, ik. (15), en vraegt niemant

Aan het Frans ontleende beroepsnaam voor de pruikenmaker, die verder nog opduikt. We
mogen niet vergeten dat delgde eeuw wel eens de Pruikentijd genoemd wordt.
11
Het betreft hier de gewezen Sint-Denijsparochie in Veurne, die in 1705 definitief opgeheven
werd (z. J. VAN ACKER, Biekorf 2009, nq, p. 389).
12 Dit is het huidige Loon-Plage.
10
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Alle de andere cortgeseten syn of geboortigh van dese prochie ofte van ander prochien
vander Ceure
(ond.) geeet clercq J. COPPENS, 318bre1771
2.

ALVERINGEM (ALVERYNGHEM)

Joannes VYLES
!per (St Pieters), hier 1751, uyt !per, schoemaker, 7 k. (17, 13, 11, 9, 7, 5, 2), disschenote
2. Rochus DU PON
0
!per (St Maerten), hier 1766, uyt !per, perukier, 1 k. (4)
3. Pieter DE ROCK
0
Nieupoort, hier 1727, uyt Avecapelle, schoemaecker, 2 k.(17, 10)
4. Pieter DE RYCKE
0
Meenen, hier 1748, uyt Meenen, werckman
5. Pieter VERMEESCH
0
Meessen, hier 1758, uyt Renynghe, werckman
6. Jacobus LEIRE
0
Dixmuyde, hier 1712, uyt Dixmuyde, waghemaker, 5 k. (17, 16, 15, 12, 7)
7. Fransois DE WITTE
0
Dixmuyde, hier 1770, uyt Dixmuyde, schoemaker, 1 k. (1/;,)
8. Jan Baptiste WYDOCK
0
Waesten, hier 1762, uyt Waesten, timmerman, 1 k. (8)
9. Fransois DOMISENT
0
Waesten, hier 1757, uyt Waesten, matsenaere, 2 k. (12, 3V2)
10. Jan Baptiste TACKOEN
0
Waesten, hier 1767, uyt Warhem, werckman, 2 k. (4, 3)
IL Pieter DEHAENE
0
Waesten, hier 1757, uyt Poperynghe, schoemaker, 4 k. (10, 9, 4, 1Y, ), aerme
12. Fransois MAES
0
Poperynghe, hier 1755, uyt Poperynghe, hovenier, 5 k. (12, 10, 8, 5, 1 m.)
13. Pieter Joannes VERBEKE
0
Wervyck, hier 1742, uyt Wervyck, werckman, 4 k. (22, 18, 15, 13)
14. Pieter BONEELE
0
Wervyck, hier 1750, uyt Vynckem, werckman, 1 k. (8)
15. Care! SAMYN
0
Wervyck, hier 1758, uyt Wervyck, werckman, 2 k. (10, 8)
16. Karel LEYNAERT
° Comen, hier 1758, uyt St Richiers, werckman, 4 k. (14, 10, 4, 2)
17· Fransois DE PICKER
0
Rousselaere, hier 1769, uyt Dixmuyde, wever, 2 k. (5, 1Y,)
18. Vidua Joseph DANNEEL
0
Rousselaere, hier 1748, uyt Poperynghe, werckwyf, 2 k. (8, 4), disschenote
19. Vidua Pieter MARRANT
0
Rousselaere, hier 1730, uyt Rousselaere, werkwyf, 1 k. (21)
20. Pieter Joseph CALLENS
0
Enghelmunster, hier 1768, uyt Leysele, wever, 2 k. (13, 11)
I.
0
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2i. Vidua Marin BURCHGRAVE
0
Oostnieuwkerke, hier 1721, uyt Oeren, werckwyf, 1 k. (30 ), disschenote
22. Mathis VERBEKE
0
Heule, hier 1727, uyt Heule, wever, 3 k. (23, 14, 11), aerme
23. Albertus EVERAERT doude
0
Hooghelede, hier 1742, uyt Hooghlede, werckman, 1 k. (25), disschenote
24. Pieter VAN DEN PLASSCHE
0
Belleghem, hier 1728, uyt Belleghem, werckman, 1 k. (30)
25. Anthoine GALLEY
0
Dadezeele, hier 1745, uyt Iper, impotent, disschenote
26. Jacobus BRABANT
0
Rumbeke, hier 1740, uyt Rumbeke, wever & weirdt, 3 k. (6, 4, 1)
27. Joannes REKIERE
0
Moorslede, hier 1771, St Richiers, werckman, 2 k. (2, 'h)
28. Joannes LEPERE
0

Moorslede, hier 1771, St Richiers, werckman

29. Vidua Joannes COMEYNE
0
Lendelede, hier 1744, uyt Lendelede, werckwyf, 2 k. (18, 16), disschenote
30. Joseph CLARYSSE
0
Zantvoorde, hier 1731, uyt Zandtvoorde, werckman, 3 k. (14, 8, 4)

3i. Melchior CARLIER
0
Langhemarck, hier 1732, uyt Renynghe, matsenare, 1 k. (18)
32. Jacobus GHEELE
0

Langhemarck, hier 1763, uyt Loo, werckman

33. Joseph VANHOVE
0
Langhemarck, hier 1726, uyt Langhemarck, stroydecker, 4 k. (23, 21, 17, 15)
34. Vidua Pieter BREYNE
0
Langhemarck, hier 1755, uyt Lampernesse, werckwyf, 1 k. (21)
35. Joseph ZOOLE
0
Ghilleveldt, hier 1754, uyt Ghilleveldt, werckman, 2 k. (7, 3)
36. Philippes CNOCKAERT
0
Zonnebeke, hier 1771, uyt Zantvoorde, werckman, 4 k. (8, 5, 3, 1)

37- Joannes CNOCKAERT
0
Zonnebeke, hier 1762, uyt Zonnebeke, werckman, 5 k. (17, 15, 8, 4, 2)
38. Care! LIEBAERT
0
Dickebusch, hier 1751, uyt Noord-Berquin, huydevetter, 3 k. (5, 3, 1V2)
39. Vidua Pieter VERMEESCH
0
Reningh Elst, hier 1739, uyt Reningh Elst, werckwyf
40. Pieter PEPERSTRAETE
0
Dranoutre, hier 1754, uyt Vlamertynghe, wynckelier
4i. Joannes VERMEESCH
0
Gheluwe, hier 1770, uyt St Richiers, werckman, 2 k. (3, 1 m.)
42. Vidua Pieter VERBEKE
0
Gheluwe, hier 1752, uyt Gheluwe, werckwyf, 3 k. (16, 13, 9), bedelende
43. Joannes VERBEKE
0
Gheluwe, hier 1754, uyt St Jacobs Cappelle, werckman, 4 k. (22, 18, 15, 13)
44. Joannes LEEUWERCK
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0

Dickebusch, hier 1720, uyt Dickebusch, werckman, 4 k. (18, 23, 22, 17)

45. Pieter LEEUWERCK
0

Dickebusch, hier 1727, uyt Dickebusch, werckman, 1 k. (10)
Joannes BURCHGRAVE
Dickebusch, hier 1754, uyt Lampernesse, werckman, 3 k. (10, 17, 15)
47- Fransois DE ROO
0
Elverdynghe, hier 1762, uyt Pollinchove, werckman, 4 k. (18, 17, 12, 10)
48. Vidua Jacobus POIBLAN
Elverdynghe, hier 1771, uyt Loo, werckwyf, 1 k. (10), disschenote
49. Fransois KYNO
° Crombeke, hier 1770, uyt Crombeke, werckman
50. Jan Baptiste GEERAERT
° Crombeke, hier 1771, uyt Stave!, zaegher, 2 k. (12, 2)
51. Pieter GHEELE
0
Zuydtschoote, hier 1771, uyt Oeren, backer, 4 k. (11, 6, 4, 1)
52. Joannes GHEELE
Zuydtschoote, hier 1765, uyt Loo, marchand,
53. Philippes GHEELE
0
Zuydtschoote, hier 1771, uyt Loo, marchand,
54. Louis LEMENU
Zuydtschoote, hier 1761, uyt Elverdynghe, werckman, 2 k. (7, 4)
55. Pieter GHEKIERE
Zuydtschoote, hier 1745, uyt Nieuwcappelle, werckman, 3 k. (14, 21, 19)
56. Jan Baptiste DEVOS
Noordtschoote, hier 1750, uyt Renynghe, molenaere, 1 k. (u)
57. Philippes DE WILDE
0
Noordtschoote, hier 1765, uyt Hooghstade, werckman, 3 k. (8, 5, 3)
58. Joannes DEMEULENARE
0
Woesten, hier 1766, uyt Woesten, werckman, disschenote
59. Hermanus NEESEZOONE
0
Woesten, hier 1764, uyt St Richiers, werckman, 4 k. (5, 4, 2, 1)
60. Thomas BILCKE
Woesten, hier 1767, uyt Woesten, werckman, 2 k. (s, 3)
61. Jan Baptiste TITECA
0
Wytschaete, hier 1771, uyt Veurne, werckman, 4 k. (12, 10, 6, 5)
62. Jacobus CLAEYS
0
Moere, hier 1744, uyt St Richiers, werckman, 4 k. (14, 21, 18, 16)
63. Matheus PROOT
0
Wercken, hier 1749, uyt Hondtschote, molenaere, 4 k. (u, 4, 3, 1Yi)
64. Vidua Pieter TABBARY
0
Woumen, hier 1756, uyt St Richiers, werckwyf, 4 k. (18, 18, 15, 12)
65. Marcus AERNOUT
0
Heessen 13 , hier 1758, uyt Loo, werckman, 3 k. (u, 9, 7)
66. Pieter DOLVAE (sic)

46.
0

0

0

0

0

0

0

13

Hypercorrecte spelling van Esen bij Diksmuide.
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Merchem, hier 1770, uyt Provisie, wagemaker, 1 k. (1)
67- Jan Baptiste GRYZON
0
Merchem, hier 1755, uyt Loo, werckman, 4 k. (19, 14, 9, 7)
68. Eugenius BARRA
0
Merchem, hier 1764, uyt Merchem, werckman, 1 k. (5)
69. Bernaert VERCAMER
0
Merchem, hier 1767, uyt Eggewaerscapelle, molenaers dryver, 2 k. (1, 3), bedelende
0

70. Pieter BREYNE
0
Merchem, hier 1748, uyt Merchem, werckman

7i. Pieter BLOCKET
0
Waetoe, hier 1765, uyt Waetoe, werckman, 2 k. (6, 3)
72. Balthasar MATON
0
Waetoe, hier 1763, uyt Oostvleteren, zaegher, 2 k. (25, 13)
73. Jordaen FACKON
0
Waetoe, hier 1747, uyt Nieuwcappelle, werckman, 1 k. (19)
74. Pieter VAN STEENE
0
Nieuwcappelle, hier 1769, uyt Duynkercke, timmerman
75. Alexander VANDENBUSSCHE
0
Nieuwcappelle, hier 1763, uyt Nieuwcappelle, hovenier, 6 k. (18, 12, 9, 7, 4, 3)
76. Jacobus BLOCKET
0
Waetoe, hier 1765, uyt Waetoe, werckman, 1 k. (6), disschenote

77- Pieter BLANCKAERT
0

St Jacobs Cappelle, hier 1770, uyt St Denis Westerpoort, herberghier, 1 k. (1 m.)

78. Joannes BURCHGRAVE
0
St Jacobs Cappelle, hier 1765, uyt Oostkercke, werckman, 5 k. (11, 19, 17, 13, 6)
79. Joannes MAKEREEL
0
Renynghe, hier 1731, uyt Renynghe, werckman, 1 k. (20)
80. Joannes WAELSCHE
0
Renynghe, hier 1766, uyt Renynghe, werckman, 3 k. (4, 3, 2)

8i. Joannes HOVAERE
0
Renynghe, hier 1757, uyt Renynghe, werckman, 5 k. (12, 8, 6, 2, 1 m.)
82. Joannes LOONE
0
Renynghe, hier 1753, uyt Renynghe, werckman, 2 k. (8, 5)
83. Pieter KOUCKE
0
Renynghe, hier 1765, uyt Wulverynghem, schoemaecker, 2 k. (5, 2)
84. Joannes VAN STEENE
0
Renynghe, hier 1769, uyt Oeren, cuyper & weirt, 3 k. (6, 3, 1)
85. Vidua Leopoldus LOONE
0
Renynghe, hier 1759, uyt Renynghe, werckwyf, 5 k. (n, 9, 8, 6, 4), aerme

86. Vidua Joannes DELVOYE
0
Renynghe, hier 1744, uyt Renynghe, werckwyf, 2 k. (26, 21), aerme
87- Pieter ROSSEEL
0
Renynghe, hier 1738, uyt Renynghe, werckman, 1 k. (10)
88. Ferdinande HUYVAERT
0
Renynghe, hier 1740, uyt Renynghe, werckman, 2 k. (17, 16)
89. Elias ROSSEEL
0
Renynghe, hier 1731, uyt Renynghe, werckman

Westhoek, jrg. 26, nr.

2,

najaar 2010

Vremde cortgesetenenin de kassei rij Veurne anno 1771

90. Joannes SCHILLEWAERT

Renynghe, hier 1762, uyt Renynghe, werckman, 5 k. (7, 6, 4, 2, 1)
Vidua Fransois CALLENS
0
Loo-stadt, hier 1741, uyt Loo-stadt, beenhauweghe, 1 k. (38)
92. Fransois GHYSELEN
0
Loo-stadt, hier 1754, uyt Loo-stadt, cleermaecker, 4 k. (15, 11, 7, 4), disschenote
93. Vidua Laurens LOOTEN
0
Loo-stadt, hier 1730, uyt Loo-stadt, caduyck, aerme
94. Justus DELANGHE
Loo-stadt, hier 1765, uyt Loo-stadt, cleermaecker, 3 k. (4, 1\12, Yi)
95. Thomas HORREEL
0
Loo-stadt, hier 1764, uyt Loo-stadt, werckman
96. Joseph DEHOUCK
0
Loo-stadt, hier 1768, uyt Loo-stadt, wynckelier, 1 k. (Vi)
97- Jacobus VERPLATSE
0
Renynghe, hier 1771, uyt Renynghe, werckman
98. Joannes JANTJEN
0
Graefschap Benthem 1 4, hier 1763, uyt Benthem, werckman, 3 k. (12, 8, 6)
99. Jan Baptiste GOMME
0
Hondtschoote, hier 1767, uyt Vynchem, werckman, 4 k. (9, 7, 5, 3)
100. Ignaes VANDENBON
0
Warhem, hier 1742, uyt Warhem, visscher & jagher, 1 k. (28)
10i. Joannes BUTAYE
° Kilhem, hier 1769, uyt Eggewaerscappelle, weirt & wever, 2 k. (6, 5)
102. Jacobus LANSHEERE
Quaed-Yper, hier 1766, uyt Bergen St Winnocx, verwer, 1 k. (4)
103. Jake DE LEV
0
Winnezeele, hier 1755, uyt Beveren, werckman, 4 k. (12, 8, 5, 2)
104. Pieter TERRY
0
Winnezeele, hier 1715, uyt Winnezeele, lattekapper, 2 k. (21, 16)
105. Joseph GEERAERT
0
Bissezeele, hier 1771, uyt De Moere, herberghier, 1 k. (2)
106. Philippes LAURENT
0
Steegher, hier 1761, uyt Wormhout, peruquier
107- Jan Baptiste MARECOU
0
Longprez 15, hier 1769, uyt St Richiers, werckman, 4 k. (19, 17, 8, 5)
108. Pieter Joannes DIERYCX
0
Armboutscappel, hier 1758, uyt Eggewaerscappelle, werckman, 7 k. (16, 15, 13,
1V2), disschenote
109. Joannes PETYT
0

9i.

0

0

11,

9, 6,

Graafschap met een merkwaardige geschiedenis, gelegen in het uiterste zuidwesten van het
Duitse Niedersachsen. Dit Benthem is het huidige Bad Bentheim, in het zuiden van dat graafschap en het ligt net over de Nederlandse grens, ter hoogte van het Overijselse Enschede.
15 Zeer waarschijnlijk het huidige Lompret (arr. Rijsel) niet ver van de Deule, of misschien
Lompret, een deelgemeente van Chimay in Henegouwen. Maar er zijn verder nog andere mogelijkheden.
14
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0

Ghyvelde, hier I770, uyt Veurne, stoeldraeyer, 2 k. (4, 2)
I10. Vidua Jan Baptiste VERSTRAETE
0
Zuytkercke, hier I764, uyt Leysele, wynckeliereghe, 2 k. (I6, IS)
111. Vidua Fransois BECUWE
0
Lestrain ' 6 in Artois, hier r737, uyt Wulverynghem, weven, 3 k. (23, r9, r3)
rn huysgezinnen, uyt 56 verscheyde plaetsen, 247 kinderen
Joannes MAELSTAF, hooftman, (ond.) P. HOUTMAN, gheeedt clercq, 22 october r771

3.BEVEREN
r. Fransois DE CROO

° Crombeke, hier 5 j., dagwercker, vr. & g. k.
2. Joannes SUFFYS
0
Haerynghe, hier 7 j., uyt Oostcappel, werckman & matsenaere, r k. (8)
3. Joannes WYCKAERT
0
Watoe, hier 3 j., uyt Harynghe, visschenier, g. k.
4. Jacobus VAN DAMME
0
Hontschote, hier te meye r771, uyt Hontschote, dagwercker & voorman ' 7, 4 k. (10, 8,
6, 2)
5. Joannes PLATFOORT
0
Hontschote, hier 10 j., dagwercker & gebruyckende noch een den hofveken, 2 k. (7, 11
m.)
6. Vidua Cornelis HUYGE
0
(hij) Houckercke, hier ±9 j., uyt Beveren, 2 k.: r van Cappel (12), Ivan Beveren (7)
7. Pieter Joannes WEMELBEKE
0
Watoe, hier 4 j., uyt Hontschote, 4 k.: Ivan Bever als hier noch voorgaendelick gewoont
(I3), 2 van Hontschote (7, 5) & noch Ivan hier (u m.)
8. Baptiste CORDENIER
0
Bambeke, hier 3 j., stroydecker & werckman, r k. (20 m.)
9. Joannes CEUNYNCK
0
Langewerck (sic) ' 8, hier 3 m., uyt Hontschote, dagwercker, ik. (13 m.) van Hontschote
10. Felix TRYOEN
0
Godewaersvelde, hier I750, uyt Harynghe, dagwercker, 8 k.: I (2I) van Harynghe, 7 (20,
IS, I6, I4, 11, 10, I) van Beveren
ir. Winnock MEUSEELE
0
Bergen, hier r j., ketelare, jongman
r2. Vidua Judocus KAUSIE
0
Bergen St Winnox, hier 7 j., 2 k. (5, IS m.), gealimenteert

Zo goed als zeker het huidige Lestrem (arr. Bethune).
Voorman: " iemand die enige werklieden leidt en toezicht op hen houdt".
Zo goed als zeker is Langhewerck hier een verschrijving van Langhemarck, eventueel te
verklaren als perseveratiefout van de scribent. In het handschrift staat deze geboorteplaats
immers pas na de beroepsnaam dagwercker, waarvan de lettergreep -werck- wellicht nog in zijn
pen was blijven zitten.
16
17
18
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13. Nicolais DANCERICOUR
0

Veurne (St Nicolais), hier 13 j" uyt Harynghe, visschenier, 1 k. (20) van Harynghe

14. Pieter LOOTGIETER
0

Rexpoe, hier 35 j" schoemaker, g. k.

15. Fransois REYNAERT
0

Ruymbeke, hier 4 j" wever, 2 k.: 1 voorkind (10) van Harynge, & 1 (3) van Bever

16. Jacobus HELLE
0

Alveryngem, hier 4 j" wynckelier, getrauwt, 2 k. (21/i, 8 m.)

17. Fransois RIGOLE
0

Deirlick, hier 5 j" wever, g. k.

18. Pieter BRUNEEL
0

Houtkercke, hier 8 j" uyt Houckercke, herbergier, 4 k.: 1 (9) van Houtkercke, 3 (7, 4, 19
m.) van Bever
19. Joseph BUTAEYE
0
Leysele, hier 8 j" g. k.
20. Matheus VAN STRAETZEELE
0
Steenvoorde, hier 16 j" hacker, 5 k. (14, 5, 3, 2, 6 w.) al van Beveren
21. Vidua Matheus DALEY
0
Brugge, hier 15 j" g. k.
22. Baptiste TAVENIER
0
Harynge, hier 7 j" 3 k. (6, 4, 1) van Bever
23. Jacobus Laurens BAILLY
0
Harder 19 in Picardien, hier 20 j" toebacker, 2 k. (17V2, 15Y2), suffisant gegoet
24. Fransois DEPYPER
0
Ypre, hier 13 j" timmerman, 2 k. (9, 8)
25. Roelant OLLEVIER
0
Vlamertynghe, hier 32 j" getrauwt 13 j" 4 k.: 1 voorkyndt van Fransois MOUTON van
Bever, noch 1 (10) van Bever, 1 (8) van Harynge 20 & i (4) van Bever
26. De verlaten huysvrauwe van Philips DE LOU
0
Renyngelst 2 1, hier 5 j" 2 k.: 1 (20) van Duynkercke, 1 (7) van Poperynge
27- Jan VAN OOSTEN
0
Proven, hier 50 j" wynckelier, g. k.
28. Louis BALIEU
0
Bicxschote, hier 9 j" uyt Boesynghe, 3 k.: 1 (11) van Boesynghe & 2 (6, 4) van Bever
29. Andries DE CAND
0
Proven, hier 2 j" wagemaker, 4 k.: 3 van Haerynge, 1 van Proven
30. Vidua Jan Baptiste VANDENBERGHE
0
(hij) Westoutre, hier 20 j" 7 k. (18, 16, 14, 12, 10, 6, 15 m.) al van Beveren
31. Vidua Pieter KESTELYN
0
Rinyngelst, hier 31 j" 2 k. (27, 19)
32.

(dit volgnummer werd hier per vergissing overgeslagen)

Hypercorrecte spelling van de Franse naam van het stadje Ardres (arr. St.-Omaars).
Het is me niet duidelijk waarom dit 8-jarige kind van Haringe is, vermits uit niets blijkt dat
de ouders daar sedert hun huwelijk ooit gewoond hebben.
21
Het is hier niet met zekerheid uit te maken of dit zijn of haar geboorteplaats is. Dat geldt
ook voor de nrs. 31 en 34.
19

20
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33. Pieter COENE

° Crombeke, hier 40 j., sager, 4 k.

(28, 25, 23, 20) van Bever

34. Vidua Pieter CROSELLE

Harynge, hier 8 j., 2 k. (6, 3) van Bever
35. Jacobus CLETY
0
(onbekend), hier 6 j., smedt, 2 k. (3, 7 m.) van Beveren
36. Frans TIEU
0
(niet vermeld), hier 10 j., cnopemaker, 1 k. (6) van Bever
37. Pieter FLAMEZ
0
Zillebeke, hier ±16 j., witter 22 4 k. (14, d'ander volgende) van Bever, noodigh te doen
vertreck om vele redenen
38. Jacobus SCHACHT
0
Steenvoorde, hier ±40 j., dagwercker
39. Pieter WYCKAERT
0
Meteren, hier 8 j., 2 k. (3V2, 16 m.)
40. Pieter DEBACKER
0
Haerynge, hier beth dan 36 j., werckman
4i. Pieter VERNIEUWE
0
Leysel, hier 6 j., werckman, 3 k.: 2 (10, 9) van syn eerste vrauwe & 1 (18 m.) van syn
tweede
42. Pieter DONCHE
0
Hasebrouck, hier 4 j., uyt Oostcappel, werckman, 1 k. (5) van Oostcappel
43. Vidua Joannes OUGSTLANT
0
(hij) Proven, hier 24 j., 1 soon (22) van Bever
44. Joseph HASEBAERT
0
Poperinge, hier 13 j., uyt Haerynge, matsenare, 4 k.: 1(16) van Haerynge, 3 (12, 6,4) van
Bever
0

Oosthouck
45. Pieter VAN PEENE
0
Oostvleteren, hier 16 j., wever, weduware, 5 k. (15, d'ander naervolghende) van Bever,

gealimenteert
46. Baltazar WELLECOM
0
Leysel, hier ±27 j., 1 k. (12)
47. Matheus WALLY
0
Steenvoorde, hier 9 j., werckman, 2 k. (5, 3)
48. Jacobus DECKER
0
Ekelsbeke, hier 22 j., werckman, 1 k. (16), gealimenteert in huysheure
49. Joannes DEQUIDT
0
Meter, hier 18 j., uyt Harynge, 3 k. (32, 30, 26) van Harynghe al met hem woonende, die
hun wel dienden te stellen ten dienste van goede lieden, gealimenteert in huyspacht
50. Theodor BILLIET
0
Renyngelst, hier 4 j., uyt Pollynchove, schoemaker, 1 k. van Pollynchove
5i. Fransois LAZEURE

22

Beroepsnaam voor iemand die muren witkalkt.
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0

Harynge, hier 11 j., werckman & herbergier, 5 k. (10, 8, 6, 4, V2) van Bever
52. Martinus DESWARTE
0
(onbekend), hier 6 j., vr. & g. k.
53. Joannes SAVAETE
0

Poperynghe, hier 1 j., uyt Leysele ende noch voorgaendelick hier gewoont 2 jaer, werckman, 4 k.: 1 (8) van Leysele, 1 (6) van Bever & 2 (5, 3) van Leysele
54. Pieter DE BACKER
0
Hontschote, hier 18 j., werckman, 3 k. (15V2, 12, 10) van Bever
55. Joannes VIAINE
0
Derenoutre, hier in de 30 j., werckman, 3 k. thuys (26, 13, 12) en 1 die dient, gealimenteert
& de kynderen voirgaendelick gebedelt
56. Ignaes FOLCKE
0
Quino 23, hier meye lest, uyt Wulveryngem, werckman, 6 k. thuys: 3 (20, 18, 16) van
Leysel, 2 (13, 7) van Wulveringhem & 1 (beth dan Y,) van Vynckhem, stoute Wale
57. Jan Baptiste DUMON
0
Poperinghe, hier 16 j., werckman, 5 k. thuys (13, 10, 8, 5, 8 m.), gealimenteert
58. Elisius KREUS
0
(niet vermeld), werckman, hier getrauwt over Y, j. met vidua Joseph NEUVILLE die 1
kynt hadde van Bever
59. André VIAINE
0
Dulimon, hier 2 j., werckman, g. k.
op de platse
60. Jacobus HERSOEN
0

Stavele, hier 9 j" werckman, 6 k.: 1 (15) van Crombeke; 1 (12) van Westvleteren, 1 (11)
van Stave!, 3 (8, 6, 4) van Bever, gealimenteert & de kynderen bedelen
61. Domenicus WETSTEEN
0
Maryacappel 2 4, hier beth dan 30 j., werckman, 1 dochter (in de 20) met hem
62. Louis PLANCKE
0
Watoe, hier 4 j., uyt Proven, schaper, 3 k.: 1 (10) van Watoe, 1 (7) van Winnezeele, 1 (4)
van Proven
63. Matheus PETILION
0
Meter, hier 3 j., werckman, getrauwt, 1 k. (1 V2)
64. Jan Baptiste PAPEGAEY
0
Leysel, hier 1 j., schoemaker, jongman
65. Louis PARY
0
Duynkercke, hier over 3 j., uyt Hontschote, wever, 1 k. (2)
66. Joannes DHAENE
0
Oostcappel, hier 12 j., werckman, g. k.
67. Louis VERLANDE
0
Waelscappel, hier 15 j., werckman, 1 k. (12)
68. Albert DEHONDT

23 Zo goed als zeker is hier Quesnoy-sur-Deule bedoeld, maar er zijn nog een paar andere
mogelijkheden.
24 Zo goed als zeker Sainte-Marie-Cappel.
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0

Stavele, hier 18 j" werckman, 6 k. (i6, 14, 12, 9, 4, 18 m.) al van Bever

69. Pieter CROK
0

Eecke, hier 13 j., werckman, g. k.

70. Anthoine CORION
0

Oostvleteren, hier 40 j., matsenare, 1 k. (24) van Bever
7i. Jan Baptiste CARLé
0
Lambert 25 pais d'Artoo, hier 19 j., timmerman, 5 k.: 4 (i7, 13, 8, 21h) in eersten huywelicke,
1 (12 w.) van tweeden huywelicke
72. Pieter DE LATRE
0
Stavele, hier 23 j., werckman, 5 k (i3, 9, 6, 3, 11h). van Bever
73- Joannes ASAERT
0
Harynghe, hier 1 j., hacker, g. k.
74. Fransois BURET
0
Watoe, hier 3 j., werckman, 2 k. (2Y2, 7 m.)
75. Fransois LACANTE
0
Poperinge, hier 18 m., kleermaker, jongman
76. Anthoine MORLé
0
Steegher, hier 3 j., uyt Killem, schaper, 2 k.: 1 (8) van Killem, 1 (7 m.) van Bever
n. Jacobus MENY
0
Hersel, hier boven de 40 j., out werckman, 1 d. (in de 40)
78. Pieter PINQUIN
0
Wervyck, hier 14 j., 5 k. (i3, 10, 6, 3, 6 m.), gealimenteert
79. Joannes RECOUR
0
Stavele, hier 9 j., werckman, 4 k.: 1 (is) van Alveryngem, 1 (12) van Pollynckhove, 2 (s,
20 m.) van Bever
80. Vidua Pieter SMUYCK
0
(hij) Boeschepe, hier 30 j., 4 k. met haer: 2 d. (27, 25), Baptiste (13), Pieter (i8); dient te
doen verhuysen ofte ten minste drie kynderen te doen dienen om vele redenen & bedelt
een soon
8i. Joseph BOGAERT
0
Vleteren, hier 7 j., g. k.
82. Vidua Jan Baptiste GILBERT
0
(hij) Zantvoorde, hier 15 j., 4 k. (6, 4, 3, 1), gealimenteert
83. Vidua Joannes BOOGAERT
0
(hij) Strasel, hier 9 j., 1 z. (30) schoemaker
84. Vidua Joannes MUYLLE
0
Alverynghem, hier 5 j., uyt Leysel, 1 k. (9) van Leysel, gealimenteert
85. Vedastus GEORGE
0
(niet vermeld), hier 5 j., cuyper, jongman
86. Fransois SPILLEBOUT
0
Leysel, hier sedert meye lest, timmerman, jongman
87. Vidua Nicodemus MONTUY
0
(hij) (onbekend), hier 47 j., 2 dochters (39, 35) buyten dienste; de dochters dienen hun
te stellen ten dienste goedelieden

25

Zo goed als zeker Lambres-lez-Aire.
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Inclipte lieden op deze prochie niet suffisant gegoetli>
88. Joannes SILVE
0
Duynckercke, met Joanes FEVERE
89. Care! PATOU
0
(niet vermeld) noch geordoneert geweest te stellen ten dienste goede lieden & daer toe
capabel
90. Pieter PLATEEL
0
(niet vermeld) out jongman dikwils siek, buyten staet te dienen
9i. Jacobus DEUWEL
0
(niet vermeld), wel instate te dienen
92. (onbekend) KERCKHOVE
0
(onbekend), wel instate te dienen
Joannes Baptiste VANDEN BROUCKE hooftman, meestre Pieter Albertus DESODT
greffier (ond.) P.A. DESODT geeeden clerc, 15 october 1771 ende ander dagen

4. BULSKAMP (BULSCAMP)
i. Pieter DE SANDT
0

Poperynghe, hier tsedert meye lest, uyt Ste Nicolais Bewesterpoort, boerewerckman,

g. k.
Pieter Antoine POORTEMAN
Houthem ( cass. Ypre ), hier meye 1769, uyt Wulveryngem, boerewerckman, g. k.
3. Pieter LEINGNEEL
0
Merchem (Vrye), hier ±18 j., uyt Oostkercke, boerewerckman, 3 k.: Pieter (15), Joanne
(13), Leonardus (3)
4. Pieter DEKEUWER
0
Poperynghe, hier meye 1767, uyt Coxyde, boerewerckman, g. k.
5. Joannes Baptiste BRUSSEN
0
Waesten, hier meye 1768, uyt Coxyde, boerewerckman, 6 k. : Pieter Francois (12), Norbert (10), Cecilia (7), Martinus (5), Annastatia (4), Philips Jacobus (1), van welcke kynderen de oudtste syn bedelende
6. Weduwe Joannes ROSSEEUW
0
(hij) Renynge Elst, hier meye 1767, uyt Ste Denys Bewesterpoort, in syn leven boerewerckman, 3 k.: Marie (13), Jan Baptiste (10), Genoveva (7)
7. Pieter GEERARDYN
0
Dickebusch (cass. Ypre), hier beth de 50 j., boerewerckman, alsnu inclips
8. Toutsaint LUERE
2.
0

0

Norberquin (cass. Cassel), hier 44 j., uyt Haezebrouck, inclips
9. Pieter PETITBERGHEIN
0
Vlamertynghe, hier 1765, uyt Stave!, timmerman, 2 k.: Pieter Joannes ( 6), Anne Therese
(17 m.)
10. Joannes BORRY

26 Deze personen zijn in het handschrift niet meegenummerd en ook de gegevens over hen
zijn blijkkbaar heel summier.
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0

Nieuwkercke by Belle, hier i771, uyt Stave!, boerewerckman, ik.: Joannes (6)
ii. Adriaen DE BUYSER
0
Brugghe, hier ougst i769, uyt Dixmuyde, backer, ik.: Adriaen (19 m.)
i2. Antoine VITSE
0
Steene (cass. Berghen SW), hier i741, uyt Bergen, boerewerckman, g. k.
i3. Joannes MARES
0
Dixmuyde, hier 10 j., uyt Wulpen, matsenaere, 3 k.: Marie Cornillie (7), Isabelle (3),
Victoria (5 m.)
14· Pieter Joseph VERBEKE
° Coomen, hier i759, uyt Leysel, boerewerckman, 6 k.: Joseph (13), Joanne (10), Marie
(8), Jan Baptiste (6), Isabelle (4), Regina (9 m.)
is. Pieter CAPPOEN
° Crombeke, hier i769, uyt Houtthem, boerewerckman, 2k.: Aldegonde Louise (3),
Regina Victoria (2 m.)
i6. Marcus LEFEVRE
0
Grevelynge, hier 30 j. jonghman synde naerdien ghetrauwt, boerewerckman, 2 k.: Jan
Baptiste (14), Marie Jacoba (10)
17· Weduwe Pieter VANDEWALLE
0
(hij) Beveren by Audenaerde, hier 1745 jonghman synde daer naer getrauwt, in syn
leven boerewerckman, 4 k.: Marie Therese (20), Joanne Therese (18), Marie Therese (16)
27
, Barbara (14)
i8. Joannes SCHOOTE
0
Watoue, hier meye i771, uyt Wulverynghem, boerewerckman, ik.: Francois (11 m.)
i9. Francois WARRIN
° Cappel (cass. Cassel) 28 , hier ±10 j., boerewerckman, naerdies ghetrauwt, alsnogh g. k.
20. Joannes WYCKAERT
0
Meteren, hier meye i771, boerewerckman, alsnogh g. k.
2i. Weduwe Albert KYDEY
0
(hij) Crombeke, in syn leven boerewerckman, g. k.
22. Mattheus KILLIETTE
0
Herzele, hier 1765, uyt Vynchem, boerewerckman, 3 k.: Anne Marie (6), Joannes (4),
Pieter (14 m.)
23. Bernaert TANGHE
0
Hooghleede, hier i748, uyt Caeskercke, boerewerckman, 6 k.: Dalila (12), Bernaert (10),
Joanne Therese (9), Idonia (7), Jan Francois (s), Jan Baptiste (sm.)
24. Weduwe Pieter Cornelis VANDEWALLE
0
(hij) Houckercke, hier getrauwt 1751, g. k.
25. Marcus VANBRUGGE
0
Watoue, hier 1748, uyt Watoue, boerewerckman, alsnogh g. k.
26. Pieter MAHIEU
0
Houtthem (cass. Waesten), hier 1769, uyt Wulverghem, boerewerckman, 1k. Pieter (14)
27 Pieter BILLIET

27 Er staan hier wel degelijk twee dochters met deze dubbele voornaam vermeld.
28 Het is me niet volstrekt duidelijk van welke langere naam in de buurt dit de verkorte vorm is.
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0

Langhemarcq (cass. Ypre), hier 1745, uyt Langhemarcq, boerewerckman, 2 k. Isabelle

(14), Pieter (10)

28. Cornelis DEVULDER
0

Uxem (cass. Berghen SW), hier 30 j" uyt Uxem, boerewerckman, alsnogh g. k.

MERLEVEDE hooftman, (and.) VANDENABEELE,

nen

october 1771

5. GIJVERINKHOVE (GYVERINCKHOVE)

Pieter MOENCAREY
Hersele, hier ±10 j" uyt Hontschoote, daghuurman, vr. & 5 k. danof 2 van hier, niet
geallimenteert
2. Alexander VAN DE CASERIE
0
Loo-stadt, hier ±6 j" wever, vr. & 1 k. (9 m.)
3. Fransois RYCKEBOER
0
Loo-stadt, hier ±5 j" meester schoemaecker, vr" sigh wel onderhoudende
4. Fransois LOUWAEGE
0
Elverdynghe, hier ±6 j" kleermaker, vr" hem wel mainteneerende
5. Pieter MAHIEU
0
Merckem, hier ±20 j" beenhauwer & wever, vr. & 7 k., hun eerlick ontdraegende
6. Valentyn DU SOIR
Loo-stadt, hier ±7 j" meestre cherugien, vr. & 2 k., hun eerlick onderhoudende
7. Cornelis KIMPE
0
Rexpode, hier ±28 j" meester cleermaecker, vr. & 2 k., sigh wel eerlick mainteneerende
8. Cornelis BOTTEZ
0
Leysele, hier sedert meye, lanswerckman, vr.
9. Pieter DE COCK
Vinckem, hier ±1 j" daghuurman, vr. & 4 k. danof 2 van hier
10. Vidua Jacobus MOUTIEZ
0
Watou, hier 50 j" g. k.
11. Heinderyck HENNEBEL
Renyngh Elst, hier ±10 j" daghuurman, vr. & 4 k.
12. Vidua Laurens PLOVIER
0
Meenen, hier ±40 j" g. k.
13. Fransois VAN GREVELYNCK
0
Hontschoote, hier 14 j" cleermaeker, vr. & 4 k., sigh met de familie wel ontdraegende
14. Caerel VERGAUWE
0
Slype, hier ±2 j" timmerman, vr. & 1 k" sigh wel mainteneerende
15. Fransois DE SCHODT
Herssele, hier ±6 j" uyt Quaedypre, daghuurman, vr. & 3 k. danof 1 van hier
16. Pieter Jacobus VERSCHELLE
0
Beveren, hier 20 j" daghuurman, sigh wel geneirende
17. Jacobus QUIDEY
0
Westvleteren, hier 30 j" daghuurman, joncman, oock hem ontdraegende
18. De verlaten huysvrauwe van Pieter Jacobus SLABBINCK
i.
0

0

0

0

0
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0 (onbekend), hier ±6 j., g. k., woon ende inschilip 2 9 & haer wel mainteneerende
19. Christiaen VAN DEN BROUCKE
0 Merckem, disschen6te der prochie van Merckem & hem niet konnende ontdragen
20. Jacobus BEHAEGEL
0 Poperynghe (OLV), vr. & g. k., gaende in daghuren
2i. Matheus QUAGEBEUR
° Caester (Fransch gebiedt), daghuurman, vr. & 3 k.
22. Jacobus PIEREN
0 Staeden, herbergier, vr. & 3 k., hun konnende eerlick mainteneeren
23. Joannes Baptiste DEVOS
0 Poperynghe (SB), vr. & 6 k., geallimenteert uyt den gemeenen oven van der prochie
van St Bertens tot Poperynghe
24. Pieter VANDENBERGHE
0 Killem, schaepers kneght, vr. & 4 k.
25. Vidua Pieter BOURGO
0 Poperinge (SB), 5 k., aldaer geallimenteert
Pieter MOENECLAEY hooftman, (and.) P.A. TACK, 24 8bre 1771

6. HARINGE & ROESBRUGGE (HARYNGHE & ROUSBRUGGHE)
Eerst de gonne woonende op het landt
i. Joannes VAN CALIS
0 Poperynghe, hier 1770, uyt Poperynghe, hem begrootende met den styl van houpesnyden30, vr. & 5 k. (8, 7, 5, 3, 7 m.)
2. Pieter MAHIEU
0 Renyngh Elst, hier 1758, uyt Poperynghe jonghman synde alhier gedient ende nadies
getrauwt, boerewerckman, 3 k. (9, 5, 2)
3. Pieter CAESTEKER
0 Houtkercke, hier 1755, uyt Houtkercke, saegher, vr. & 3 k. (13, 7, 3)
4. Mattheus ZELLEBOO
0 Haezebrouck, hier 1769, den wekken hem is begrootende met somtyden te weven, vr.
& 2 k. (13, 4), den disch synder geboortplatse betaelende synen jaerlicxschen huyspacht;
mitsgaeders aen hem gevraeght certificat van syn goet leven ende gedragh het welcke hy
niet en heeft connen overbringhen ende men weet niet waer mede hy subsisteert; oock
men is geinformeert dat hy gebannen is tot Haezebrouck platse synder geboorte 31
5. Michiel DE MEERSSEMAN
0 Rousselaere, hier 1741, uyt Rousselaere, hem geneirende met weven, g. k., hem eerlick
ontdraeghende
6. Fransois DE MOL

29 Moeilijk te lezen woord. Wellicht is hier het elders frequent voorkomende inclips of inclipte
bedoeld.
30 Wvl. houpe: "hoepel (houten band van wiel of ton)". Vgl. mnl. hoeper, hoep(en)binder: "kuiper".
31 Dit laatste zinsdeel is een toevoeging van een andere hand.
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Proven, hier 1764, uyt Proven, boerewerckman, vr. & 5 k. (15, i3, n, 5, 2), syn wyf ende
kynderen bedelen op dese ende andere prochien
7. Fransois HUYGHE
0
Poperynghe, hier 1765, uyt Watou, boerewerckman, vr. & 2 k. (6, 3)
8. Fransois MONTIWY
0
Watou, hier i760, uyt Watou, boerewerckman, vr. & 2 k. (10, 3)
9. Fransois FEVRE
0
Watou, hier 1768, uyt Houtkercke, boerewerckman, vr. & 3 k. (9, 6, 4)
10. Pieter RENTERGHEM
0
Poperynghe, hier i762, uyt Watou, vr. & 3 k. (8, 5, 2), arme, men presumeert dat den
disch van Poperynghe hem aliementeert
ii. Joseph VERHILLE
0
Houtkercke, hier 1769, uyt Houtkercke, boerewerckman & timmeren, vr. & ik. (1)
12. Heinderyck VAN HAMME
0
Winnezeele, hier 1745, uyt Houtkercke, werckman, vr. & 4 k. (16, 12, 10, 3), die hem
eerlick maintineert
13. Pieter VERHILLE
0
Herseele (cass. Berghen), hier 1765, uyt Herseele, werckman, vr. & 1 k. (4)
14. Vidua BAETEMAN (voornaam niet vermeld)
0
(hij) Herzeele (cass. Berghen), hier 1768, uyt Winnezeele, haer geneirende met spinnen,
0

1 k. (13)
15. Pieter VANDE SCHELDE
° Caester, hier 1753, uyt Caester, werckman, vr. & 1 k. (9)
16. Philippus AUTIQUEZ
0
Herzeele, hier 1761, uyt Proven, werckman, vr. & g. k.
17. Vidua DE LEGHER (voornaam niet vermeld)
0
(hij) Houtkercke, hier 1768, uyt Houtkercke, haer geneirende met spinnen, 1 k. (9)
18. Fransois SWYNGEDAUW
0
Watou, hier 1765, uyt Caester, hem geneirende met te wercken voor de lantslieden, vr.

& 1 k. (23)
19. Pieter Joannes LAVRY
Watou, hier 1761, uyt Watou, werckmam, vr. & 1 k. (7)

0

20. Joannes VERHEYDE
0

Meter, werckman, langhen tyt op dese prochie gedient ende alhier getrauwt ledent een
maent
21. Joannes DIESEN
0
Poperynghe, hier 1720, uyt Poperynghe, ter elde van 96 jaeren 32 , 1 k. (36), niet gealimenteert nochte bedelende
22. Cornelis THERY
0
Houtkercke, hier 1728, uyt Houtkercke, werckman, vr. & 1 k. crancksinnigh & alhier
van geboorte
23. Thomas VERSCHAEVE

Hier ontegensprekelijk de ouderdomsdeken. Genealogische ervaring heeft mij geleerd dat
men in die tijd inzake het vermelden van hoge leeftijden wel eens overdreef.

32
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0

Ruymbeke (cass. Ipre), hier 1755, uyt Proven, werckman woonende in syn huys met
ontrent een gemet lants hem competeerende, vr. & 6 k. (u, 9, 7, 5, 4, 1)
24. Albertus MELIS
0
Proven, al 8 jaeren gedient de lantslieden ende alhier getrauwt ledent 2 maenden
25. Care! POUCHELLE
0
Houtkercke, hier 1763, uyt Winnezeele, meestre peirdesmidt, vr. & 4 k. (u, 9, 7, 5)
26. Martinus OOGHE
0
Oostvleteren, hier 1761, uyt Beveren, herbergier in de herberghe genaemt den Meulenwal 33 ende doende cleene coopmanschappen in beestiaelen, vr. & 8 k. (15, 20, 17, 14, 9, 5,
3, 1)
27- Allexandre VANDEWALLE
0
Nieuwkercke, hier 1751, uyt Stavele, waeghemaecker, vr. & 3 k. (18, 11, 4)
28. Pieter PREVO
0
Zuydkercke by St Omars, hier 1762, uyt Zuydkercke, meester peirdesmit, vr. & 4 k. (22,
20, 15, 13)

29. Baptiste CALF
0

Watou, hier 1764, uyt Watou, boerewerckman, vr. & 2 k. (10, 4)

30. Pieter WULF
0

Watou, hier ±3 j., uyt Watou, wever, vr. & 1 k. (24)

In het dorp van Rousbrugghe prochie voorseijdt
3i. Pieter DURIE
0
Serper34, hier ±15 j., uyt Cassel als jonghman alhier getrauwt, besorgher vanden pam-

piermolen 35 , 3 k. (13, 9, 4)
32. Baptiste DE NUYWELAERE
0
Beveren, alhier commen woonen met syne ouders ledent ±50 j., brauwers cnecht, vr.
&lk.(14)

33. Cornelis DEMAILLIE
0
Avecappelle, hier 19 j., uyt Houthem, stoeldraeyer, vr. & g. k.
34. Marcus MAES
0
Eggewaerscappelle, hier ±43 j., uyt Pollynchove, saegher, vr. & 1 k. (12)
35. Joseph BEKAERT
0
Hooghe Siecken by Ipre3 6 , hier 6 j., gecommen van Eversam uyt de abdye, hovenier
ende werckman inden pampiermolen, vr. & 2 k. (3, 15 m.)
36. Pieter ROUSSEAUW
0
Watou, hier 16 j., uyt Watou als jonghman hier getrouwt, metsenaers diender, 1 k. (13)

33 Herberg- en wijknaam in Haringe (DF X 884-885).
34 Nog niet geïdentificeerde plaatsnaam. Vermits hij via Cassel naar hier gekomen is, moeten
we die plaats wellicht in die buurt zoeken. De naam die daar het best op gelijkt, is Sercus, in het
Vlaams Zerkel, ten westen van Hazebroek. Ook mogelijk is Serques, ten noorden van SintOmaars. Blijft onzeker.
35 Blijkbaar moet er in het toenmalige Roesbrugge al enige industriële activiteit geweest zijn.
Dat blijkt hier, maar ook verder onder de nrs. 35 (ookpampiermolen), 38, 42 en 44 (twee verschillende oliemolens).
36 Toenmalige naam van de huidige Ieperse deelgemeente Sint-Jan, omdat er daar een godshuis voor leprozen geweest is. Waar de kerk nu staat, stond vroeger de kapel ervan.
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37- Vidua Charle PUTEIN
(hij) Nipkercke, hier ±50 j., uyt Nipkercke, belast met een imbicil kynt ter elde van ±36
j., dus t'kynt is door onsen disch gealimenteert ende de moeder van Nipkercke, tzaemen
woonende
38. Joannes DELVA
0
Iseghem, hier 8 j., uyt Ipre, bediende van den olie molen van vidua VAN NOBLE, vr.
& 4 k. (8, 7, 5, 16 m.), die hem eerlick ontdraeght
39. Vidua Nicolais MEQUIGNON
0
(hij) Dedity 37 in Artois, hier ±30 j., uyt Rexpoede, l k. (29), levende met haer deen
incommen, den soone peirt ende coemeester
40. Weduwe Joannes LE SAGHE
0
(hij) Wervyck, hier ±25 j., uyt Beveren, 2 k. (27, 18), geweest gealimenteert van tselve
Wervick ende nu haeren cost winnende met haer hantwerck
4i. Pieter VERHAEGHE
0
Proven, hier 12 j., uyt Proven, hy boerewerckman, de vrauw deermaecken, 3 k. (9, 7, 14
m.), hun eerlick onderhoudende
42. Martinus QUELDERIE
° Cillebeke, hier ±25 j., uyt Poperynghe met vrauw, beede bedienende den oliemolen van
vidua COUSYN, 1 k. (22), eerlick levende
43. Fransois CLOET
0
Stavele, hier ±20 j., uyt Stavele, 3 k. (14, 4, 1), begint schaers synen cost te connen winnen
44. Christiaen VANDENBERGHE
0
Westvleteren, hier 17 j., uyt Vlamertynghe, cnecht van den heer stadthoudre MUYLLE,
besorgende den oliemolen van de weduwe Jan Baptiste COUSYN, 2 k. (14, 12), eerlick
levende
45. Johannes HEEM
0
Vleteren, hier ±10 j., uyt Steegher, huydvetter, vr. & 1 k. (8)
46. Martinus DE PESER
° Crombeque, hier ±32 j., uyt Crombeque, herbergier, weduwaere, g. k.
47. Vidua Fransois CAILLIE
° Coomen, hier ±36 j., uyt Coomen, houdende een deen wynckelken, g. k.
48. Anselmus PUNY
° Crombeque, hier ±40 j., uyt Crombeque, werckman, vr. & 1 k. (22), hem eerlick ontdraegende
49. Baptiste VERBEKE
0
Vlaemertynghe, hier ±24 j., uyt Oostvleteren, ceurlynck 38 deser casselrie, vr. & 2 k. (22,
0

1)
50. Joseph BACHELEZ
0

Dedity in Artois, hier ±35 j., uyt Proven, peirdesmedt, vr. & g. k.

5i. Pieter HAEZE
0

Proven, hier geheel jonck commen woonen ledent 47 j., schoemaecker, hier getrauwt,
vr. & 5 k. (13, 10, 8, 4, 1)
52. Christoffel DE ZANDT

37

38

Het huidige Cléty, arr. St.-Omaars.
Ceurlynck: "soldaat van een keurbende".
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0

Leysele, hier ±60 j., uyt Hontschoote, schoemaecker, weduware, 1 k. (35)

53. Fransois CROIGNY
0
Loo, hier ±18 j., uyt Veurne, baes brauwer & herbergier, vr. & 4 k. (16, 9, 7, 5)
54. Mary Joanne DE POORTER
0

Passchendaele, hier ±12 j., uyt Steene, gedaeghde dochter, houdende een wynckelken

55. Vidua Joannes PLESIER
0
(hij) Oostvleteren, hier ±30 j., uyt Oostvleteren, 3 k. (7, 4, 2), gealimenteert van tselve

Oostvleteren
56. Winnocq BOSSAERT
0
Wormhout, hier ±22 j., uyt Wormhout, boerewerckman, 2 k. (11, 16)
57. Pieter VERSCHAEVE
0
Ruymbeke, hier ±28 j. uyt Ruymbeke, wever, vr. & 4 k. (7, 6, 3, 13 m.)
58. Louis DELAHAEF
0
Berghen Ste Winnocx, hier ±14 j., uyt Veurne, schailliedecker, vr. & g. k.
59. Vidua Jacobus ALLAERT
0
(hij) Berghen Ste Winnocx, hier ±10 j., uyt Berghen SW, doende den styl met eenen
cnecht van ketelaere, 1 k. (18)
60. Levin BOUCRY
0
Haeveskercke, hier 18 j., uyt Beveren, aldaer getrauwt, huydvetter & wynckelier, vr. &
8 k. (16, 14, 13, 12, 10, 8, 5, 2)
6i. Louis LAMOTTE
0
Berghen Ste Winnocx, hier ±45 j., uyt Berghen SW, peruykier, vr. & 2 k. (21, 17)
62. Vidua Charle LOBBEDEY
0
(hij) Watou, hier ±42 j., uyt Watou, wynckelierege, 2 k. (38, 33)
63. Pieter HEYTE
0
Belle, hier 1765, uyt Belle, pylmaecker, vr. & 2 k. (2, 3 w.), hem eerlick ontdraegende
64. Joannes DE LATRE
0
Watou, hier ±12 j., uyt Leysele, herbergier & werckman, weduwaere, 4 k. (24, 14,

11,

8)

65. Pieter Albert DE SMEDT
0 Voormezeele, hier 1759, uyt Voormezeele als jonghman & hier getrauwt, baes brauwer,
7 k. (10, 9, 8, 7, 6, 3, 1)
66. Joannes CAMBRON
0
Proven, hier 1729, uyt Proven met syne ouders & hier getrauwt, brauwers cnecht, sac-

kedraeger & clyncker 39, 1 k. (16)
67. Joannes VANACKER
0
Ipre, hier 1767, uyt lpre, hoetmaecker, getrauwt, g. k.
68. Joannes Albert DE SMICHT
0
Ghyverynchove, hier ±13 j. uyt Ghyverynchove, doende den styl van cleermaecken, vr.
&g. k.
69. Pieter LEHOUCKE
0
Tervere 4° in Hollant, hier ±20 j., uyt Hooghstade met synen vader & hier getrauwt,
slotemaecker, vr. & 4 k. (5, 3, 2, 8 m.)

Mnl. clinker: "omroeper''.
Waarschijnlijk het huidige stadje Vere in Zeeland, ook al staat er hier Tervere in Hollant.
Ik gebruik hier met opzet de spelling Vere, eenvoudigweg een toepassing van de nieuwe spel-

39

40
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70. Vidua Guillame VANDENDRIESSCHE
0

(hij) Nieupoort, hier ±28 j., uyt Nieupoort, haer geneirende met een deen wynckelken,

4 k. (20, 18, 15, 9)

7i. Vidua Joseph CAMBIE
0
(hij) Armentiers, hier ±40 j., uyt Armentiers, haeren styl die zy is doende met haeren
outsten soone is hantschoenmaecker, 4. k. (24, 10, 6, 5)
72. Arnoldus MURSELOO
0
Beveren, hier ±38 j., uyt Beveren, meestre timmerman, 2 k. (30, 27)
73. Phlips TOORTELBOOM
0
Hooghstaede, hier ±20 j., uyt Beveren, cleermaecker, vr. & 5 k. (18, 15, 13, 7, 4)
74. Anthone LEHOUCKE
0
Nieukercke, hier 1750, uyt Hoogstaede, slotemaecker, g. k.
75. Jacobus THOOR
0
Vleteren, hier 30 j., uyt Bewesterpoort, schoemaecker, 1 k. (30)
76. Pieter VAN OOST
0
Beveren, hier 6 j., uyt Beveren, doosemaecker, vr. & 1 k. (3)
77. Joannes Judocus LAURIE 4 '
0
Beveren, hier 45 j., uyt Beveren, wynckelier, g. k.
78. Fransois DE PIPER
0
Lynde (cass. Cassel), hier ±43 j., uyt Bewesterpoort, wynckelier, vr. & 4 k. (28, 22, 20,
16)
79. Emanuel PANNE
0
Leffynghe, hier 43 j., uyt Hontschoote, timmerman, vr. & 4 k. (40, 30, 28, 27)
80. Jeroon TURPEIN
0
Beveren, hier ±28 j., uyt Beveren, saegher, vr. & 3 k. (27, 17, 13)

8i. Pieter Joannes RUYSSEN
0
Rexpoede, hier ±6 j., uyt Bergen Ste Winnocx, meestre backer, vr. & 2 k. (3, Vi)
82. Philippus SOKE
0
Brugghe, hier ±30 j., uyt Belle, glaesemaecker, vr. & 2 k. (25, 23)
83. Vidua Pieter GHEREBIDOEN
0
Steenvoorde, hier ±30 j., uyt Steenvoorde, levende met haer hantwerck, 3 k. (14, 9, 6)
84. Jacobus CROCK
0
Alveryngem, hier ±20 j., uyt Alveryngem, cuyper, jonghman
85. Andries VAN HONDEGHEM
0
Notre Dam 4 2 , hier 16 j., uyt Ipre, wynckelier, vr. & 2 k. (11, 9)
86. Vidua Jacobus EVERNITS
0
Italien 43 , hier ±30 j., uyt Lichtervelt, haer geneirende met wynckel te houden, 2 k. (30,
28), den soone hem geneirende met ekelmaecken 44

lingregels van 1948, die niet alleen voor de Vlaamse, maar ook voor de Nederlandse gemeentenamen bedoeld waren ..
41 Het is niet uitgsloten dat deze de u hier als v gelezen dient te worden. Dan zou het dezelfde
toenaam kunnen zijn als Lavry nr. 19 hierboven, waar er ontegensprekelijk een v staat.
42 Niet met zekerheid te identificeren plaatsnaam. Wellicht een bedevaartsoord waar Onze-

Lieve-Vrouw vereerd wordt, in Franstalig gebied.
43
44

De Italiaanse afkomst is zeker niet meer uit de familienaam afte leiden.
Mnl. (h)ekel: "vlaskam". Vgl. mnl. hekelaer: "vlas- of hennepkammer".
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87- Winnocus BISSCHOP
0
Herzeele, hier 37 j., uyt Herzeele, herbergier in de herberghe den Gouden Appel, vr. &

g. k.
88. Joannes HOLLANTHé
0
Steenvoorde, hier 38 j., ouden aermen man met een impotente dochter ter elde van 43
j., in staete niet van te wercken ende men presumeert dat hy gealimenteert is van den
disch van tselve Steenvoorde
89. Vidua Mattheus MASEGERVE
0
(hij) Godewaers Velde, hier 62 j., uyt Godewaers Velde, haer geneirende met haer
hantwerck, 1 k. (17)
90. Cornelis VERHILLE
0
Houtkercke, hier 6 j., uyt Houtkercke, timmerman, vr. & 1 k. (3)
9i. Joannes GEORGE
0
Beinch onder Bergen Egaun, 4 ' hier 1749, uyt Vranckeryck, schoemaeker die met roy
46 synen cost can winnen, vr. & 2 k. (10, 2 m.)
92. Joannes VERHILLE
0
Houtkercke, hier 8 j., uyt Beveren, timmerman, vr. & 1 k. (13)
93. Vidua Judocus IMPINS
0
(hij) Berghen (cass. Doornyck) 4 7, hier ±11 j., uyt Beveren, levende met alemoessen
94. Pieter Cornelis VERHILLE
0
Houtkercke, hier 7 j., uyt Houtkercke, vr. & 4 k. (13, 8, 4, 1 m.) 48
95. Jacobus VAN HOUCKE
0
Wormhout, hier ±6 j., uyt Beveren, schoelapper, den wekken heeft verlaeten syne
huysvrauwe
96. Joannes DECOCK
0
Rexpoede, hier ±11 j., uyt Duynckercke, herbergier in de herberghe den Gouden Leeuw,
vr. & 7 k. (10, 18, 16, 12, 10, 8, 6)
97. Joannes MUYLLAERT
0
Derenoutre by Poperynghe, hier ±10 j., uyt Nieukercke, werckman, 1 k. (1)
98. Joannes BACXY
0
Ipre, hier 6 j., uyt Ipre, werckman, g. k.

(ond.) F. SMAGGHE, geeeden clercq, 31octobre1771
7. HOOGSTADE (HOOGHSTAEDE)
i. Pieter DELANNOYE

° Killem (cass. Berghen), hier 22 j., brauwer & herbergier (49), vr. & 7 k. van hier, is sigh
wel mentineerende
2. Pieter BOLLE

Blijkbaar Binche in Henegouwen, hier Egaun gespeld .
Wvl. met rooi: "met moeite".
Vlaamse naansvorm van het Henegouwse Mons, hier niet te verwarren met het nabije
Bergen Sint-Winnoks.
48 Uitzonderlijk is er hier geen beroepsactiviteit vermeld.
45
46
47
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Pollynckhove, met vrauwe gaende uyt om te wercken, hun wel ontdraeghen; (alsook
met) Pieter RYCKEBOER in houwelicke met syne dochter 0 Leysele
3. Pieter CLEENWERCK
° Kemmel, vr. & 2 k" hun niet konnende ontdraeghen
4. Augustyn DELMOTTE
° Coomen (Fransch gebiedt), beenhauwer, vr. & 4 k.
5. Albertus RYSSEN
0
Vynchem, vr. & 8 k" onderhouden van den disch van Vynchem & syne kinderen bedelende
6. Louis MOREL doude
0
lpre (St Maertens), rentier
7- Caerel SCHOONAERT
0
Watou, schoemaecker, weduwaere, g. k.
8. Michiel VERHAEGE
0
Anzame (Vrye), schoemaecker, vr. & 2 k.
9. Fransois CLAEYS
0
Oostvleteren, weydende de schaepen, vr. & 4 k" dischgenóte van aldaer
10. Engelbertus MAHIEU
0
Bixschoote, cuyper, vr. & 8 k" konnen hun ontdraegen
11. Vidua Joannis FLORISOONE
0
(hij) Kemmel, 2 k.
12. Fransois METSUE
0
Poperynghe, dagheurman, vr. & i k.
13. Vidua Phlips LEFEVRE
0
(hij) Poperynghe (St Jans)
14. Pieter COUDEVILLE
0
Gyvelde (Fransch gebiedt), vr. & 2 k" de welcke bedelen
15. Vidua Jacobi LANZEERE
0
Bezelaere (cass. Ypre), i z" de welcke hun ontdraegen
16. Vidua Pieter GALLOO
0
extranea49, seght ofte niet te willen weten de geboorte van haeren man
17. V idua Passchier VANDECASTEELE
0
Watou
18. Pieter DEBREU
0
Merckem, vr. & 2 k" hun niet konnende mainteneeren
19. Jacobus LABBé
0
Loon op Zandt 50 in Hollant, vr. & 2 k" alhier geallimenteert ter causen van de religie
20. Pieter LEBBE
0
Vlaemertynge, gaende in dagheuren, vr. & 3 k.
2i. Pieter POORTEMAN
° Crombeke, jongman
22. Weduwe Nicodemus DECONYNCK
0
Waesten
0

49
50

Lat. extranea: "vreemdelinge".
Gemeente Loon op Zand in Noord-Brabant, ten noorden van Tilburg.
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23. Baptiste DECONYNCK
0

Renynghe, gaende in dagheuren, met vr.

24. Joannes VERMERSCH
0

Wormhout (Fransch gebiedt), timmerman, vr. & 5 k.

25. Joseph EVERAERDT
0

Renynghe, dagheurman, met vr.

26. Pieter DENDECKER
0

Watou, waegemaecker, vr. & 5 k" hun konnende ontdraegen

27- Nicolais BUSSCHAERT
0

Vormezeele, smet tot de Lynde 5', vr. & 4 k" hun seer wel konnende ontdraegen

28. Joseph SCHELLE
0

Ipre (St Pieters), backer, vr. &

2

k.

29. Albertus RYSSEN
0
Vynchem, vr. & 8 k" onderhouden van den disch van Vynchem & altyt bedelende

Jacobus DE DEKEN hooftman, (ond.) P.A. TACK, 24en octobre 1771

8. IZENBERGE (ISEMBERGHE)
Cortgheseten menagien die vremde synde alhier getrauwt ofte van andere prochien syn
commen woonen
r. Pieter BECUWE
0

Hersele (cass. Bergen SW), hier x 1767, brauwer & herberghier ter platse deser parochie,
hv. & 3 k. (4, 2, 1) al van hier, welcke hy eerlick onderhoudt
2. Joannes CORNETTE
0
Oostvleteren, hier 1764 nieuwelicx ghetrauwt synde, herberghier ter platse alsvooren,
hv. & 5 k. (6, 5, 3, 2, 4 w.) al van hier, leeft met sijn stijl sonder bedelen
3. Francys VERHAEGHE
0
Loo, hier 1768, uyt Loo met syn menagie, peirdesmedt, hv. & 3 k. (6, 4, 3) alleen het
joncxste van hier, levende sonder bedelen
4. Ignaes HEUSEL
0
Westvleteren, hier 1761, uyt Ghyverinchove, peirdesmedt, hv. & g. k" leven met syn
ambacht
5. Mailliaert DE FLOER
Stave!, hier 1741, uyt Houtthem, waeghemaecker met hv" synne k. al thun selfs ofte in
dienste, leven ghenoughsaem
6. Pieter DE FLOER
0
Houtthem, hier x 1768, timmerman, hv. & 1 k. (±1 Yi), die hy wel onderhoudt
7- Joseph LIEM
0
Hontschoote, aldaer getrauwt, hier 1756, uyt Hondschoote, timmerman, hv. & 2 k. (16,
11) een van daer & een van hier, die niet bedelen
8. Pieter PINSEEL
0

51 Nu nog bekende wijk, in het dialect Hoogsta(de)-Lende genoemd, gelegen aan de zuidkant
van het dorp, ten noorden van Elzendamme.
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0
Berghen St W innocx, hier x 1758, uyt Leysele, timmerman, hv. & 4 k. (12, 10, 5, 2) al van
hier, die hy onderhoudt sonder bedelen ende hulpe van synnen disch zoo hy declareert
9. Marcus MICHIEL
0
Leysele, hier 1765, uyt Leysele, timmerman, hv. & 2 k. (5Vi, 18 m.), beide van hier, niet
en bedelen
10. Jan Baptiste Lamorael POLLEZ
0
Noortberquin (cass. Cassel), hier 1725, uyt Noortberquin, timmerman, hv. & 1 k., die hy
met syn ambacht onderhoudt
11. Nicolays RIEM
0
Stavele, hier x 1745, wynckelier & schoemaeker, 3 k. (18, 4, 2) al van hier, die hij wel
onderhoudt
12. Louis BEAUGRAND
0
Berghen St Winnocx, hier 1770, uyt Loo met hv., schoemaeker, g. k., leven met syn
ambacht
13. Joannes VAN DER MEERSCH
0
Rexspoe, hier x 1751, uyt Rexspoe, wynckelier & doende negotie, vr. & g. k., leeft genoughsaem
14. Louis HAMEAU
0
Nouvelle Eglise (dep. Calis), op dese prochie commen woonen met borghe naer concurrentie van 150 guldens als wesende buyten het concordaet ten jaere 1756 52 , uyt Loon (cass.
Burburgh), schoemaeker, hv. & 5 k.: 1 van Loon (16) & 4 van hier (14, 12, 4, ±7 m. ), de
welcke hij mainteneert sonder te bedelen
15. Cornelis SLEMBROUCK
0
Nieuwcapelle, hier x 1747, schoelapper, eenclipten weduwaere, die hem wel ontdraeght
16. Jacobus GHYSELEN
0
Langhemarct, hier 1768 met hv., uyt Merckhem, hacker & synne hv. cleermaekeghe, 2
k. (3, 4 w.), die hy wel onderhoudt
17. Pieter DE GRAVE
0
Wulveringhem, aldaer getrauwt, hier 1750, cleermaeker, hv. & 6 k. (13, 12 10, 5, 2, 2 m.)
al van hier, die hy wel mainteneert
18. Pieter LOMMEZ
0
Watou, hier x 1762, cleermaeker & wynckelier, hv. & 5 k. (9, 8, 7, 4, 6 m.), die hy eerlick
onderhoudt
19. Jacobus FLAMA
0
Reninghe Noort, hier als jonghman & x 1768 de weduwe van Louis LORIDAN, cleermaeker, hebbende betrauwt 2 k. (19, 13) beede van hier van den selven LORIDAN, ende
syn bedelaers
20. Lionaert PROODT
0
Vormezeele, hier 1768 met hv., uyt Leysele, wynckelier & sluusenier, 4 k. (6, 5 4, 1) 3
vremde & 1 van hier, die hy onderhoudt sonder bedelen ten waere bedectelick op andere
prochien

52 Blijkbaar heeft deze inwijkeling uit de streek van Calais een vrij hoge borgsom moeten
betalen om zich hier te mogen vestigen. Een aanwijziging voor iets gelijkaardigs vinden we bij
Albertus Flodryn, die omstreeks 1759 vanuit Sint-Omaars in Oudekapelle was komen wonen,
maar dat om de ene of andere reden toch niet heeft moeten doen (zie 17.16).
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Joannes SWYNGHEDAUW
Achte Prochien 53 , hier x 1749, noch 4 k. (18, 14, 12, 4) al van hier & 1 betrauwt k. (10 °
Vinchem) van syn huysvrauwes eerste huywelick, die hy onderhoudt sonder bedelen
22. Joseph BRACKEVALLE
0
Iseghem, hier x 1736 als jonghman & langhe jaeren verbleven, gaen woonen naer Alveringhem, a 1769 weder ghekeert, wever, hv. & 2 k. (n, 8) van hier, die niet en bedelen
23. Joseph DE LYS
° Comen, hier x 1751 als jonghman, matsenaere, 2 k. (15, 7) beede van hier, de welcke hy
onderhoudt sonder bedelen
24. Care! WYCKAERT
0
Ste Catherynne Capelle 54 (heer!. Berde) 55 , hier 1770 met hv., uyt Wulveringhem, matsenaere & stoeldrayer, maer 1 k. (±1 m.), leeft met sijn ambacht
25. Francys DE MOLDER
0 Oudecappelle, hier 1764 met hv., uyt Ostende, cuyper, 2 k. (6, 1\/2) beede van hier, die hy
onderhoudt sonder bedelen
26. Ignaes DE COSTER
Leysele, hier x 1744, uyt Veurne, houtvelder, alleenelick eenen bejaerden soone van hier
met hem werckende, leven suffisantelick
27. Pieter DE NUYWELAERE
0
Loo, hier x 1756, houtvelder, 6 k. (15, 12, 9, 6, 3, 8 m.) al van hier, die hy mainteneert
sonder bedelen
28. Pieter TURPEIN
0
Beveren, hier x 1771 als weduwaere sonder minderjaerighe k. met een bejaerde weduwe
oock sonder k., uyt Oostcappel (cass. Berghen), boomsaeger, leven sonder bedelen
29. Joseph TURPEIN
Oostcappel, hier x 1771 als jonghman met eene weduwe hebbende twee voorkynderen
(7, 5) beede van hier, boomsaeger, sonder te bedelen
30. Jan PROVOO
0
West Outre (cass. Belle), hier 1763, boomsaeger, eenclipten weduwaere, onderhoudt
hem sonder bedelen
3i. Pieter DE NECKER
0
Hontschoote, hier 1731, boerewerckman, vr. & 2 k. van hier, den outsten tsyn selfs &
den joncxsten in dienste, die hun tsamen mainteneeren sonder bedelen
32. Roeland DE RIEM
0
Oostvleteren, hier x 1742 als jonghman, uyt Alveringhem, boerewerckman, getrau'l'.'t
met eene weduwe wiens kynderen al thun selfs, die hun wel mainteneeren sonder bedelen
33. Jacque FLAHOU
2i.
0

0

0

0

53 Dat waren de gemeenten Elverdinge, Loker, Noordschote, Reningelst, Vlamertinge, Watou,
Woesten en Zuidschote, die tot de kasselrij Veurne behoorden, maar daar in 1759 van afgesplitst
werden.
54 Voormalige parochie en gemeente onder Pervijze, die in 1812 afgeschaft werd en bij die
gemeente ingelijfd (DF XIV 613-6!5).
55 Een heerlijkheid, ook 't Vrije van Cassel geheten, gelegen in Pervijze en enkele andere dorpen in de buurt (DF 1 840-842).
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0

Ghyverinchove, hier 1749, uyt Ghyverinchove, boerewerckman, vr. & 3 k. (17, 12, 6) al
van hier, die bedelen
34. Joseph RABAEY
0
Alveringhem, hier 1767, uyt Houtthem, hebbende noch eenigh ghebruyck van lande,
vr. & 2 k., 1 van Houtthem (7) & 1 van hier (4), leeft eerlick sonder bedelen
35. Joannes REUBRECHT
0
Meteren (cass. Belle), hier 1743, uyt Leysele, boerewerckman, vr. & 3 k. (17, 14, u), die
hun onderhouden sonder bedelen
36. Joannes MELIS
0
Alveringhem, hier x 1746, boomsaegher & boerewerckman, vr. & 4 k. (18, 13, 11, 6), wort
gheassisteert van den disch
37- Joseph CORTILLIE
0
Vinchem, eenclipten man verlaeten van synne huysvrauwe, eenighe jaeren gheassisteert
gheweest van den disch van Vinchem maer jeghenwoordigh hemselven mainteneerende
zoo hy declareert
38. Joannes MOENAERT
0
Leysele, hier 1771 met vr. & 4 k. (10, 8, 3, 10 m.) 3 vremde & het joncxste van hier, boven
noch 3 k. die dienen, sy bedelen op dese & andere prochien, dischgenoote van Leysele
39. Vidua Jacque NORME
0
(hij) Becelaere (cass. !pre), eenclipte weduwe, leeft met haer hantwerck, sonder bedelen
40. Cypriaen CUVELIER
0
Becelaere, hier x 1765 met eene weduwe, boerewerckman & sluusenier, vr. & 5 k. (13, 9,
4, 2, 8 à 10 d.) al van hier ' 6, bedelen zoo op dese als andere prochien
4i. Vidua Jan Fransois DE MUNCK
(hij) Stavele, eenclipte sonder minderjaerighe kynderen, van den disch aldaer langhe
jaeren gheassisteert gheweest maer niet en bedelt
42. Jan Baptist SERRé
0
Neerwaesten (cass. Ryssele), hier x 1752, swynghelaere & doende ander boerewerck, vr.
& 1 k. (16), die niet en bedelt
43. Jooris MORAS
0
Alveringhem, hier x 1767 met weduwe met 1 voorkyndt (8) die zy ghewonnen heeft
thaeren eersten huywelicke met Pieter Jacobus COUCHEZ, boerewerckman, de welcke
eerlick leven sonder bedelen
44. Vidua Joannes CLOVYN
0
(hij) Stavele, wylent coster deser prochie, (zij) gheeede vroede vrauwe, de welcke haer
selven met haere dochter thaer selfs wel ontdraeght
45. Joannes DE BRAUWER
0
Hontschoote, hier al langhe, doende het ambacht van schoemaeken, weduwaere & g.
k., syn selven wel onderhoudt
46. Francys DENNEKEIN
0
Alveringhem, hier 1760, uyt Wulveringhem, boerewerckman & cleenen lantghebruycker, vr. & 4 k. (12, 8, 5, 1Vi) 1 noch van Wulveringhem & 3 van hier, die niet en bedelen
47. Joannes VERMEESCH
0

56 Uit de leeftijd van de kinderen blijkt dat de oudste twee van haar zijn en de jongste drie
van hen beiden.
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0

Ghyverinchove, hier 1757 met hv., impotenten boerewerckman, g. k., leven sonder te
bedelen waerschynnelick met assistentie van synnen disch
48. Pieter BOUSSEZ
0
Vinchem, hier x 1758, swynghelaere & boerewerckman, vr. & 5 k. (12, 8, 6, 4, 6 m.) al
van hier, die bedelen op dese & andere prochien; de 2 voorkynderen van Pieter DE
NUYWELAERE syn in dienste
49. Pieter SERRET
0
Neerwaesten (cass. Ipre), hier 1752, uyt Beveren getrauwt synde, boerewerckman &
swynghelaere, vr. & 4 k. (n, 7, 4, 9 m.), die hy houdt leven sonder bedelen
50. Frederyck CAENEN
0
Stavele, hier x 1759, houtvelder & werckman, hv. & 3 k. (n, 5, 2), wort gheassisteert van
den disch van Stavele maer niet en bedelt
51. Joannes MARQUIS
0
Leysele, hier 1760, werckman & swynghelaere, vr. & 3 k. (15, 10, 5) Ivan Leysele & 2 van
hier, wort geassisteert van synnen disch maer niet en bedelt
52. Pieter D'HEM
0
Leysele, hier 1745, boerewerckman, eenclipten weduwaere, die sigh selven mainteneert
sonder bedelen ofhulpe van disschen
53. Jacobus VERSTRAETE
0
Pollinchove, hier x 1765, werckman, 2 k. (5, 2), wort gheassisteert ende synnen huyspacht
betaelt door den disch van Pollinchove maer niet en bedelt
54. Constantia MASUREEL, lest weduwe van Jan DE WILDE
0
(hij) Watou, sy woont met haeren soone 0 Isemberghe die tsyn selfs is & haer onderhoudt sonder bedelen ofte hulpe van den disch
55. Pieter SMEDT
0
Wervyck, hier 1762, uyt Ghyverinchove, boerewerckman, 2 k. (12, 7) I noch van Ghyverinchove & I van hier, die hy wel mainteneert sonder bedelen ofte assistentie van disschen
56. Philippe MERLEVEDE
0
Ghyverinchove, hier 1767, uyt Pollinchove, boerewerckman, 3 k., toutste (7) van Pollinchove & de 2 joncxste van hier, syn bedelaers
57- Pieter VANDENBERGHE
0
Stavele, hier x 1751, voor desen peirdesmedt modo 57 simple cortgheseten & peirdemeester, 2 k. (14, 12), die hy onderhoudt
58. Charele LANNOYE
0
Hontschoote, hier 1768 getrauwt synde, uyt Leysele, boerewerckman, I k. (2), die hy
mainteneert sonder bedelen
59. Ferdinande POORTER
0
Leysele, hier 1760 met hv., uyt Leysele, boerewerckman, 3 k. (9, 5, 10 m.) al van hier, die
hy onderhoudt sonder te bedelen ofte hulpe van disschen
60. Joannes DE HOLLANDER
0
Pollinchove, hier x 1769, boerewerckman, I k. (±18 m.), die hy onderhoudt & niet en
bedelt
61. Victor VERGHOOTE

57

Lat. modo: "nu alleen maar".
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Vinchem, hier x 1769, boerewerckman, hv. & g. k., leeft sonder bedelen

0

62. Pieter HOBEL
0
Vinchem, hier 1769, uyt Vinchem, 2 k. (3, ±18 m.) 1 van Vinchem & 1 van hier, door den
disch van aldaer ghealimenteert & syn huyspacht betaelt, syn bedelaers

63. Joannes VAN RENTERGHEM
0
Vinchem, a0 1770 commen woonen op dese prochie alwaer hy te vooren veele jaeren
ghedient hadde, uyt Vinchem, swynghelaere & eenclipten kneght, die sigh met syn hantwerck wel mainteneert sonder bedelen
64. Pieter ROUVRE
0
Renynghe, met Jacobus FLAMA synnen haelven broeder (hier vooren bekent article
i9) op dese prochie commen woonen a 1770 ss, eenclipten jonghman, wort gheseyt te
bedelen
65. Theresia POLLEZ
Leysele, bejaerde dochter hier in menagie ghecommen a 1766, die haer selven mainteneert met haer hantwerck & volbringhen van pilgrimagien
66. Joannes DUJARDIN
0
Wulveringhem, hier 1771, uyt Vinchem, boerewerckman, hv. & 1 k. (2) van Vinchem,
is een bedelaer
67- Guilliame TYCKET
0
Ghyverinchove, hier 1771, uyt Ghyverinchove, boerewerckman, weduwaere & g. k., leeft
sonder bedelen ofte hulpe van dischen
68. Jan Baptiste GHEQUIERE
° Coomen (cass. Ryssel), hier x i771, swynghelaere, levende sonder bedelen ofte assistentie van dischen
69. Jacque MARCHANT
0
Watoe, hier x i771, boerewerckman, leeft sonder bedelen ofte assistentie
70. Jacobus & Cornelis TURPIN
0
Oostcappel (cass. Berghen SW), twee ghebroeders noch jonghmans synde hier desen
jaere commen woonen, uyt Oostcappel, boomsaeghers, die sich onderhouden met tgewin
van hunnen aerbeyt
7i. Joanne fa. David SOY, verlaeten huysvrauwe van Pieter VIEREN
0
(hij) Leysele, (zij) hier x a0 1767 den selven VIEREN, den wekken vluchtigh is, weduwe
synde van Jacobus VAN ELSTLANT; heeft 3 k. (18, 12, 8) ghewonnen met den selven
VAN ESTLANT, die bedelen op dese & andere prochien
72. Michiel JANSSEN
0
Nieuwcappelle, hier x 1766 en hem in functie ghestelt als meestre chirughyn, g. k., leeft
ryckelicke met syn pratique
73. Vidua Jan Baptiste VAN LATUM
0
(hij) Rexspoe, hier 1726, eenclipte, woont met haeren schoonsoon, al haere k. ghetrauwt
ofte ghestelt synde, leeft van haer hantwerck sonder assistentie
74. Vidua Pieter BUSSCHE
0

0

0

Vermits die halfbroer hier al vrij lang woont, is het woordje met niet te interpreteren als
zou hij hier "tegelijk met" hem komen wonen zijn, maar als "achteraf bij" hem, in hetzelfde huis
wellicht.
58
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0

(hij) Hontschoote, heeft langhe jaeren alhier ghewoont doende het ambacht van stroydecken, sy cleene lantghebruyckege, 2 k. thun selfs en 1 k. (22) alle doende het selve
ambacht met hunne moeder & noch 3 k. minderjaerigh (17, 15, 13) al van dese prochie, te
gaeder eerlick levende sonder assistentie
75. Care! WAEGAERT
0
Leysele, hier 1771, uyt Leysele met hv., lantghebruycker van meer als twee ghemeten, g.
k., leeft sonder assistentie
76. Marie VAN STEENE, weduwe van Carolus BEELE 59
0
(hij) Poperinghe (St Bertens), hier 1770, uyt Ghyverinchove, met haeren schoonsoone,
sonder minderjaerighe kynderen, leeft sonder bedelen

Sao te gaeder dese lyste bestaende in den nombre van 76 vremde cortsittende menagien:
- van vremde casselryen 27,
- uyt dese casselrye en Acht Prochien 49

60

Van welcke voorschreven vremde menagien bevonden syn:
- te bedelen: article 19, 33, 38, 40, 48, 56, 62, 64, 66, 71 (=10)
- geassisteert van de disschen hunder gheboortplatse met betaelinghe van hunne
huyspachten, secours in ghelde als anders, maer niet en bedelen: article 36, 41, 47, 50, 51,
53 (=6)
Doende te notteeren datter misschien nog wel andere persoonen syn die hun broot
bedelen op vremde prochien, merckelick in den wynter, als oock van hunne disschen
gheassisteert boven de gonne hier vooren ghenaemt, maer vermits daer van gheen seker
bescheet en is, oock niet gedeclareert in den uytgangh 6 1, daarom (is) al het selve maer
volghens onse beste kennisse provisionelick ende behoudens erreur alzoo opghestelt 62
(ond.) M. OLLEVIER greffier, 23 8bre 1771
9. KAASKERKE (CAESKERCKE)
1. Joseph BEZEME
0

Noortschoote, hier 4 j., werckman (±33), x Regina Josepha ADENS, wed. van Louis
SPEECKAERT van Stuyvekinskercke met alsnoch in tleven 4 k.: Regina Josepha (17),

Via mijn genealogische opzoekingen weet ik dat Carolus Bertnus Beele geboren werd in
Poperinge (SB) op 14 september 1701 en overleed in Gijverinkhove op 23 februari 1764. Zijn
eerste vrouw heette Maria Delahaye, was al weduwe en overleed in Hoogstade in 1750. Marie Van
Steene, ook al weduwe, werd zijn tweede vrouw, bij wie hij in Gijverinkhove op 19 februari 1754
een dochter Cecilia Constantia Beele had, die op haar beurt overleed in Izenberge op haar verjaardag in 1826. Deze dochter huwde, heel jong nog, in Izenberge op 9 januari 1770 met jan
Baptiste Beun, die van Izenberge was. M.a.w. dit moet dan deze schoonsoone geweest bij wie de
jonge bruid na hun huwelijk vanuit Gijverinkhove is komen wonen met haar moeder.
60 Ofschoon de Acht Parochiën al sedert 1759 van de kasselrij Veurne afgesplitst waren, worden ze hier toch nog samen opgeteld, en dus nog niet als vremde casselrye beschouwd.
61 Met uytgangh wordt hier blijkbaar het laatst vermelde gegeven van ieder article bedoeld.
62 Mede dankzij dit scrupuleus gedetailleerd overzicht mogen we Izenberge, voor wat administratieve ijver betreft, ontegensprekelijk de beste leerling van de klas noemen.
59
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Marie Anna Victoria (16), Benedictus Carolus (15), Joannes Baptiste (6) al van Caeskercke, woonende in syn eyghen huys
2. Pieter LANCKER
0
St Jacobs Cappelle, hier 2 j., styl van schoenlappen, jonghman (±36), woont met den
geseyden BESEME
3. Joannes HUYSSEUNE
0
Dixmude, hier 38 j., kleermaker (±60), x Genoveva DAMMARRYN (±72) van Stuyvekinskercke, wed. van Guill(am)e GHYSDAEL met ik.: Bernaerd Jacobus (±48) van
Caeskercke; thaeren lesten huywelicke met dito HUYSSEUNE ik.: Marie Joanna (±36)
x ledent 4 j. Jacobus MAHIEU van Dixmude, oockkleermaker, met ik.: Joannes Jacobus
(2), gesaemdelick woonende in een huys competeerende den disch van Stuyvekinskercke
4. Francis SOUVAGIE
0
Brugghe stadt, hier 30 j., werckman (±50), x Marie DE VOS van Loo, ik.: Anna Marie
(±24) van Caeskercke
5. Francis VILLEM (sic)
Wulveringem, hier 6 j., uyt Wulveringem, werckman (±38), x Josepha APPELEINS
(±37), 4 k.: Marie (10), Anna (8), Francisca (6), Eugenius (s), al tot Caeskercke gedoopt
0

63

6. Jacobus DE MAN
0
Woumen (Vrye), hier 2 j., werckman (±36), x Felicita VERMEESCH (±31) ex Caeskercke, 2 k.: Andries Benedictus (3), Marie Therese (17 m.) op Caeskercke gedoopt 64
7- Francis VAN PEPERSTRAETE
0
Watou, hier ij., uyt Hantsaeme, herbergier (±40 ), x Francisca VAN LEENE van Stave!,
4 k., tjongste Dorothea (8), al van Stave!
8. Jacobus MAERTEN
0
Woumen (Vrye), werckman (43), x Marie VERMEESCH van Westvleteren (±80), te
vooren wed. van Care! NOYEN met 5 k. van Caeskercke: Josepha (39), Fransis (37), Care!
(35), Lucas (33), Bregitta (29), van tleste huywelick g. k. 6 5
9. Joseph DE ZOD
0
Woumen (Vrye), werckman (±40), x Victoria COUVREU (80) te vooren wed. van
(voornaam niet vermeld) COYMAN, g. k. van beide bedden 66
10. Carolus D'ARTOIS
0
St Omaers (Ste Margueriette), hier meye lest, schipwercker (±27), x Regina Eugenia
DEROIS (±16) van Woumen
ii. Jacoba AMPOORTERS
0
(zij) Nieuwcappelle, hier ledent merckelicke jaeren 67, wed. van Jacobus VERMEESCH
van Westvleteren met 3 k.: Jacoba (38) van Oudecappelle, Constantia (36), Anthoine (32)
van Caeskercke
i2. Francis DE MAN

63 Kan eigenlijk alleen gelden voor de jongste twee, vermits ze hier nog maar 6 jaar wonen.
64 Om gelijkaardige reden als hierboven kan dit alleen voor de jongste gelden.
65 Wellicht is het al grote leeftijdsverschil hier wat overdreven. Zo oud kan de moeder van die
jongste kinderen toen nog niet geweest zijn.
66 Ook hier een gelijkaardig leeftijdsverschil als hierboven.
67 Met mercke/icke jaeren moet hier ±37 jaar bedoeld zijn, tussen de geboorten van beide
dochters.
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0

Woumen, hier 5 j., werckman (±35), x Issabelle LAGACHE (±33) van Stuyvekinskercke,
3 k.: Francisca (6), Pieter Jacobus (4), Marie Therese (9 m.) gedoopt tot Caeskercke
13. Jan Baptiste LEIRE
Dixmude, hier 22 j., meestre timmerman (56), x lssabelle Clara OPSOMER (40) van
Stuyvekinskercke, 8 k.: Jan Baptiste (20), lssabelle (18), Pieter Jacobus (16), Marie (14),
Genoveva Francisca (12), Hindrick Josepus (7 ), Prudentia Anthonia (3), Benedictus Franciscus (14 m.), al van Caeskercke
14. Bernaerd CAESTYCKER
0
Hantsaeme (Vrye), hier 3 j., werckman ( ±36), getr. met (voornaam niet vermeld) LEP LA
van Eessen, 2 k.: Philippus (2), Barbara (6 m.) van Caeskercke
15. Joannes Baptiste SWALS
0
Bovenekercke (Vrye), hier meye 1770, werckman (±45), x Issabelle Clara DEBREYDEN
(±44) van Eessen, 7 k., al van Eessen
16. Joannes Baptiste REYGER
0
Eessen, hier 3 j., werckman (±43), x Mary SPOTBEEN (56) van Merckem (Vrye), 4 k.,
al van Stuyvekinskercke
17. Joseph SOUTHOUT
0
Langemarck (cass. Ypre), hier 40 j., werckman (±62), x Jacoba HOLLEVOETS (44) van
Nieuwcappelle, 3 k.: Issabelle (20), Francisca (18), Jacobus (14) van Caeskercke
18. Joseph DE MAZIERE
0
Dixmude, hier 8 j., kleermaker (±50), x lssabelle GOTSCHALCK (48) van Ypre (Ste
Nicolais), g. k.
19. Pieter Jacobus DUYVERE
0
Vlagsloo, hier 4 m., werckman (±23), x Mary HUYSSEUNE (±27) van Keyem, 1 k. van
Keyem
20. Cornelis BEGREM
0
Ste Catharina Cappelle (heer!. Berde), werckman & herbergier (36), x Genoveva MERLIN (31) ex Beest (Vrye), 1 k.: Pieternelle (5 m.) van Caeskercke
2i. Juilliaen WILLAERT
0
Ste Catharina Cappelle, hier 1762, cleermaker (32), x Rosa SEYS (26) van Eessen, 3 k.:
Rosa (5), Engelbertus (3), Magdalena (4 m.) van Caeskercke
22. Pieter CREPEU
0
(onbekend), hier al merckelicke jaeren, werckman (±50 ), x Joanna GELDOF van Lampernesse, 3 k.: Pieter (23) crancksinnigh, Ludovicus (21), Walterius (15) van Caeskercke
23. Pieter COOLEN
0
Avecappelle, hier 25 j., werckman (±60), x Pieternelle GOUTSMIDT (±50) van Lampernesse, 8 k. te weten 3 van Oostkercke tsynen eerste huywelicke met (onbekend) & 5
van Caeskercke tsynen lesten huywelicke: Constantia (20), Carolus (18), Therese (16),
0

Eugenius (14), Philippus (12)
Philippus DE HOUCK hooftman, (ond.) P. DE LA LEEUWE geeeden clercq, 26 8bre
1771
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10.

KROMBEKE (CROMBEKE CEURE)

Albertus WILLAEY
Haesebrouck (Fransch gebiet), hier ledent ±9 j" meestre schoenmaecker, getrauwt. &
heeft gedeclareert van geene kynderen te hebben, sich begrootende met syn voorseyt
ambacht
i.

0

Synde genotteert datter geene ander vremde cortgesetene onder dese prochie en syn dan
eenen seer cleenen nombre geborghtight (sic) der casselrie van Veurne
(and.) J.J. VANDEN BROUCKE hooftman, 23 8bre 1771
11.

LAMPERNISSE

Pieter Joannes LAPLACE
Pollynckhove, hier meye lest, boerewerckman, hv. & 3 k.: Pieter Louis (12), Pieter Jacobus (5), Idonea Jacoba (15 d.)
2. Pieter MALENGIER
0
Renynghe, hier 10 j., boerewerckman, hv. & 4 k.: Pieter (9), Louis (7), Henryck (6),
Marye (6 w.)
3. Pieter Jacobus LAURIERE
0
Noortschote, hier 6 j., schoemaecker, hv. & 2 k.: Joanne Therese (2), Bibiana (5 m.)
4. Pieter Joannes TOURLOUSE
0
Reninghe, hier 1764, cleermaker, hv. & 1 k.: Marie Therese (3)
5. Antoine Silvester DE VOS
0
Noortschote, hier 1768, t'ambacht van cuypen, hv. & 1 k.: Joseph Exaverius (sic)
6. Ferdinande SUFFIS
0
Dickebus, hier 1 m., schoenlapper, jonghman
7. Joseph SCHOONACKER
° Keyem, hier 1765, boerewerckman, hv. & g. k.
8. Francq HOOFT
0
Bavynckhove, hier lesten wynter, boerewerckman, hv. & 3 k.: Dominicq van Duynkercke, Jaques van Wormhout, Joseph Goddefroy van Nieuport
9. Care! DE ZANDT
0
Poperingue, hier 1770, geneirt sich met boerewerck & visschen, hv. & 3 k.: Cideroen
(14) van Oudecappelle, Barbara (12), Marye Therese (7), beyde van Oostkercke
10. Joannes DE RAEDT
0
Woumen, hier 1766, boerewerckman, hv. & 6 k. wanof 5 geboortigh van Oostkercke
ende Francys (3) van Lampernisse
11. Leonardus ROOM
Poperynghe, hier 1768, boerewerckman, hv. & 1 k. (±V2j.)
1.
0

0

(and.) (onleesbaar) geeedt clercq, 218bre1771
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i2. LEISELE (LEYSELE)

Philips MAREYE
Arnycke, hier i770, uyt Arnycke, boerewerck
2. Andries COULIER
0
Isenberge, hier i769, uyt Isenberge, boerewerck, 4 k. (10, 7, 4, i)
3. Joannes KERCKHOVE
0
Slype, hier 1161, uyt Slype, boerwerck, 4 k. (8, 7, 5, Vi)
4. Pieter Joannes THERY
0
Harynghe, hier i769, uyt Harynghe, boerwerck, 2 k. (3, V2)
5. Dominicus THERY
0
Harynghe, hier i765, uyt Harynghe, boerwerck, i k. (3)
6. Vidua Pieter MOENCAREY
0
Beveren, hier i749, uyt Beveren, 2 k. (30, 17) metsen
7. Jacobus KOKEMPOO
0
Poperynghe, hier q64, uyt Loo, wagemaker
8. Christiaen GRYPFROY
0
Poperynghe, hier i733, uyt Poperynghe, metser, 3 k. (40, 30, 20)
9. Vidua Petri PINSEEL
0
Isenberge, hier i730, uyt Isenberge, boerwerck
10. Joannes BONAVENTURE
0
Wytschate, hier i756, uyt Wytschate, smedt, 2 k. (20, i4)
ii. Jacobus BOOGAERDT
0
Alverynghem, hier 1167, uyt Alverynghem, schoemaker, ik. (1 m.)
12. Philips GOESTEENE
0
Boesschepe, hier i771, uyt Boesschepe, cleermaker
13. Jacobus SCHOTTE
0
Rexpoede, hier 1767, uyt Rexpoede, backer, 2 k. (2, V2)
i4. Jaques RYCKEBOER
0
Beveren, hier 1770, uyt Beveren, schoemaker
i5. Pieter BEAUPREZ
0
Woesten, hier i740, uyt Woesten, chirurgien
i6. Jaques VERTOMME
0
Belle, hier i770, uyt Hondtschoote, peruquier
17- Joannes TIMMERMAN
0
Hondtschoote, hier q67, uyt Hondtschoote, timmerman, 3 k. (8, 4, i)
i8. Jaques Augustin MAES
0
Berten, hier 1730, uyt Berten, beenhauwer
i9. Ignaes MOREZ
0
Houtkercke, hier i771, uyt Houtkercke, tabackier, ik. (2)
20. Matthys HOUFTENAGHEL
0
Houtthem, hier i730, uyt Houtthem, wynckelier
2i. Vidua Pieter VAN HOORNE
0
Honschoote, hier i728, uyt Hondtschoote, kutseghe 68 , ik. (24)
i.

0

68 Vrouwelijke vorm van wvla. kuiser: "venter" (DB 589).
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22. Joannes DUFOUR
0

Watou, hier 1760, uyt Watou, houtvelder, dischgenoot

23. Cornelis ALLAERT
0

Wulverynghem, hier 1757, uyt Wulverynghem, coopman, 6 k. (u, 9, 7, 6, 4, 2)

24. Pieter VIEREN
0

Houtthem, hier 1763, uyt Houtthem, boerwerck, 3 k. (9, 4, 1)

25. Pieter LIEFOOGHE
0

Gilleveldt, hier 1762, uyt Gilleveldt, herbergier, 1 k. (18)

26. Vidua Adriaen VYNCK
0

Hondtschoote, hier 1710, uyt Hondtschoote, handtwerck

27- Jaques POORTER

° Killem, hier 1755, uyt Killem, boerwerck, 6 k. (15, 13, 9, 6, 3, 1), bedelende
28. Jan Baptiste GESQUIERE
0

Alveryngem, hier 1767, uyt Alveryngem, smedt, 2 k. (3, 1)

29. Jaques LOBBEDEY
0

Proven, hier 1761, uyt Proven, boerwerck, 6 k. (9, 6, 4, 3, 2, 1), bedelende

30. Vidua Mattheus CLEENWERCK

° Caester, hier 1749, uyt Hondtschote, boerwerck
3i. Pieter CLEENWERCK
0
Meteren, hier 1723, uyt Meteren, saegher, 3 k. (12, 7, 1)
32. Pieter ZEGHERS
0
Oostcappel, hier 1767, uyt Houtthem, boerwerck, 1 k. (3)
33. Joseph PALYNCK
0

Westvleteren, hier 1750, uyt Alverynghem, boerwerck, 8 k. (18, 16, 14, 13, 11, 10, 7, 5),
dischgenoot
34. Roeland VANDENBERGHE
0
Gyverinchove, hier 1768, uyt Houtthem, boerwerck, 5 k. (17, 12, 10, 7, 2), dischgenoot
35. Joannes VAN PEENE
0
Hondtschoote, hier 1771, uyt Hondtschoote, boerwerck
36. Fransois DEFEVER
Boesschepe, hier 1771, uyt Boesschepe, boerwerck, 1 k. (2), dischgenoot
37. Pieter Anthone BULTEEL
0
Watou, hier 1764, uyt Watou, boerwerck, 2 k. (6, 4), dischgenoot
38. Uxor Louis LUSSCHENTIER
0

0

Eggewaerscapple, hier 1756, uyt Hondtschoote, handtwerck, 3 k. (9, 5, 3), dischgenoot

39. Pieter BLANKAERT
0

Hooghstade, hier 1763, uyt Hooghstade, molder, 4 k. (5, 4, 3, 1)
40. Pieter VANHOVE
0

Houtkercke, hier 1731, uyt Houtkercke, saegher
4i. Pieter DOREMUS
Gyverinkhove, hier 1758, uyt lsenberghe, boerewerck, 1 k. (15)
42. Jaques SCHILLEWAERT
0
lsenberghe, hier 1768, uyt lsenberghe, boerwerck
43. Gabriel HASEBAERT
° Crombeke, hier 1741, uyt Crombeke, boerwerck, dischgenote
44. Vidua Pieter LEFEVERE
0
Vinchem, hier 1720, uyt Vinchem, handtwerck, dischgenoote
0
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45. Joannes VERSTRAETE
0
Bambeke, hier 1768, uyt Beveren, boerwerck, ik. (24), bedelende
46. Philips WERQUIN
0 Nederwaesten, hier i757, uyt Nederwaesten, boerwerck, 3 k. (12, 9, 3)
47. Joannes DE DRIE
0
Beveren, hier 1769, uyt Beveren, boerewerck, ik. (2)
48. Charles LAVA

Steenwerck, hier i741, uyt Steenwerck, boerwerck

0

49. Feliciaen VERCRUYCE
0
Pollinchove, hier 1762, uyt Harynghe, boerewerck

50. Pieter JOLY
0
Hondtschoote, hier 1764, uyt Isenberghe, weven, 4 k. ( 6, 4, 3, i)
5i. Joannes DEBERGH doude
0
Alveryngem, hier 1731, uyt Alveryngem, sagher, 1 k. (19)
52. Pieter CALOEN
0
Wulveryngem, hier 1769, uyt Isenberghe, schoemaker, 1 k. (1)
53. Joannes LENOIR
0

Morslede, hier 1770, uyt Houtthem, smedt

54. Vidua Fransois DEMEULENAERE
0 Westvleteren, hier i767, uyt Westvleteren, wynkelier 69 , 7 k. (13, 12, 10, 9, 7, 5, 3), disch-

genoot
55. Jan Fransois BULTHé
0
Stavele, hier 1766, uyt Isenberghe, boerewerck, 1 k. (4)
56. Nicolais VANDEWALLE
0
Proven, hier 1741, uyt Proven, boerewerck, ik. (15)
57- Michiel COCK
0 Hondtschoote, hier 1768, uyt Bulscamp, boerwerck, 2 k. (16, 9)
58. Michiel LOBELLE
0 Hondtschoote, hier 1746, uyt Hondtschoote, houtvelder, 3 k. (16, i5, 6), dischgenoot
59. Pieter CAESSTEKER
0
Proven, hier 1768, uyt Proven, boerwerck

60. Pieter DOUCY
0
Isenberghe, hier 1765, uyt Isenberghe, boerewerck, 2 k. (5, 3)
6i. Vidua Joannes VANDEWALLE
0
Watou, hier 1755, uyt Stavele, handtwerck, 2 k. (16, 4), bedelende
62. Joannes DEBORGHER
0
Watou, hier 1769, uyt Houtthem, boerewerck, 1 k. (1)
63. Augustin ROUSSEZ
0 Mereghem, hier 1765, uyt Meregem. boerewerck, ik. (1)
64. Joannes VERDURE
0
Vormezeele, hier 1757, uyt Vormezeele, boerewerck, 3 k. (9, 5, 1)

65. Joannes PILGRIM
0 Houtkercke, hier i768. uyt Houtkercke, timmerman, 9 k. (19, 17, 15, i3, n, 9, 7, 3, 2)
66. Care! DEVYNCK

69

Er zal hier wel wynckeliereghe bedoeld zijn.
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0

Watou, hier 1771, uyt Watou., boerwerck
67- Joannes MOREEL
0
Hazebrouck, hier 1743, uyt Killem, weven, 5 k. (20, 18, 15, 11, 6)
68. Victor WYCKAERT
0
Gyverinchove, hier 1731, uyt Gyverinchove, weven, 2 k. (35, 21)
69. Vidua Nicolais SCHALIER
0

Hondtschoote, hier 1741, uyt Hondtschoote, handtwerck, 2 k. (16, 14), niet sedert 1764
noch bedelende
70. Joannes DE BACKER
0
Beveren, hier 1759, uyt Beveren, boerwerck
7i. Jan Baptiste QUIEVRE
0
Waesten, hier 1768, uyt Hondtschoote, boerwerck, 5 k. (10, 7, 3, 2, 1), dischgenoot
72. Joannes MAES
Gyverynchove, hier 1769, uyt Hondtschoote, schoemaker, 1 k. (2)
n Pieter Dominicq SPILLEBOUT
0
Boesschepe, hier 1734, uyt Beveren, timmerman, 3 k. (26, 19, 17)
74. Jan Baptiste HOUPLINE
Winnezeele, hier 1762, uyt Hondtschoote, boerewerck, 4 k. (8, 5, 2, 1)
75. Joannes TEETEN
0
Boesschepe, hier 1765, uyt Watou, boerewerck
76. Pieter DEBOUTTEN
0
Proven, hier 1771, uyt Beveren, boerwerck
n. Jaques STOPPIN
0
Tattinghem 70 , hier 1756, uyt Tattinghem, boerewerck, 4 k. (14, 12, 6, 1)
78. Pieter PROVOOST
0
Beveren, hier 1771, uyt Beveren, boerewerck, 5 k. (12, 10, 6, 4, 1), bedelende
79. Cornelis SCHALIER
0

0

0

Hondtschoote, hier 1753, uyt Hondtschoote, boerwerck, 3 k. (17, 9, 5), dischgenoot
80. Guillames SAMOEY
0

(alles onbekend), weven
81. Charles VIENNE doude
St Floris 7 ', hier 1740, uyt Isenberghe, boerwerck
82. Pieter ROUSSEZ
0
Poperynghe, hier 1765, uyt Poperynghe, boerewerck, 2 k. (2, 1)
83. Maerten VANDEVOORDE
Hondtschoote, hier 1758, uyt Gyverinchove, boerwerck
84. Vidua Jaques HOUCKE
0
Hondtschoote, hier 1725, uyt Hondtschoote, handtwerck, dischgenoot
85. Jacobus SCHOEMAKER
0
Beveren, hier 1747, uyt Beveren, boerwerck, dischgenoot
86. Anthone PALFLIET
0
Rexpoede, hier 1767, uyt Rexpoede, boerewerck
87- Joannes BULTHé
0

0

70
71

Tatinghem, arrondissement en kanton Saint-Omer.
Saint-Floris, arrondissement Béthune, kanton Lillers.
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0
Stavele, hier 1751, uyt Stave!, boerwerck, 1 k. (17)
88. Care! LAMPS
0
Poperynge, hier 1768, uyt Poperynge, smedt
89. Mattheus VUYLSTEKER
0
Watou, hier 1754, uyt Watou, molder
90. Joannes VANDEWALLE
0 Swevelghem 7 2, hier 1771 uyt Hondtschoote, boerwerck, 2 k. (8, 3) bedelende

9i. Fransois VUYLSTEKER
0
Watou, hier 1769, uyt Watou, moldersdryver, 2 k. (1, 1)
92. Christoffel FACON
0 Proven, hier 1766, uyt Harynge, boerwerck, 4 k. (4, 3, 2, 1), dischgenoot
93. Joannes LEIRE
0
Pollinchove, hier 1761, uyt Gyverinchove, boerwerck, 3 k. (8, 5, 2), dischgenoot
94. Pieter RABAUT
0
Westvleteren, hier 1757, uyt Westvleteren, boerwerck, 3 k. (13, 6, l)
95. Fransois SABBEN
0 Harynge, hier 1769, uyt Gyverinchove boerwerck, 1 k. (1)
96. Philips BOUTHEZ
0
Beveren, hier 1744, uyt Hoogstade, boerwerck, 1 k. (17)
Ignaes SLOVE hooftman, (and.) MAES gheeeden clercq, 28 octobre 1771
13. LO (LOO-PROCHIE)

i. Epectitus 11 PROOT
0
Beveren, hier ±16 j., boerewerckman, vr. & 3 k. (15, 13, 7 m.)
2. Jacobus LAGAYE

° Kemmel (cass. Ipre), hier ±3 j., boerewerckman, vr. & 1 k. (18 m.)
3. Benedictus BAERT
0 Dickebusch (cass. Iper), hier 1758, boerewerckman, vr. & 3 k. (12, 10, i8 m.), welke twee
oudtste syn vraegende om haelmoessen
4. Pieter VERNIERE
0 Nieucappelle, hier 2 j., uyt Alveryngem, boerewerckman, vr. & 4 k. (7 & de andere
volgende), syn vrauwe is vraeghende haer broodt
5. Anthoine STORME
0
Ruymbeke (cass. Ipre), hier beth als 2oj., wever, vr. & 2 k. (13, 10)
6. Baptiste HANCKAERT
0
Vormezeele (cass. Ipre), hier beth dan 7 j., vr. & 2 k. (4, 2)

74

7- Jacobus NECKELSON
0

Rousselaere, hier beth als 20 j., wever, vr. & 4 k. (19, 12, 1, 4 w.)

8. Pieter WYDOODT

Waarschijnlijk is hier Zwevegem bedoeld, met een overbodige 1, onder invloed van het bijna
homonieme Wevelgem te verklaren. Ook het tegenovergestelde is niet uit te sluiten.
73 Uiterst zeldzame voornaam, die eigenlijk Epictetus luidt. Naam van een Grieks filosoof uit
de 1'1e eeuw van onze jaartelling.
74 Uitzonderlijk is hier geen beroepsactiviteit vermeld.
72
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0

Poperynghe (St Jans), hier 2 j., boerewerckman, x weduwe van Pieter VILLEZ junior
de welcke hadde 3 k. (13, 8, 6), de vrauwe gaet om kanten broodt 75 ofte geheele
9. Pieter VILLEZ doude
0
Renynghe Noortover, hier beth dan 40 j., boerewerckman, weduwaere, i k. (beth dan
30)
10. Maryn SIMOEN
0

Merckem, hier beth als over 30 j. boerewerckman, vr. & ik. (±8)
Jacobus VAN NAERDEN
0
Alverynghem, hier beth als over 6 j., boerewerckman, vr. & 4 k. (10, 8, 6, i V2)
12. Phlippus BAUDEN
° Crombeke, hier te meye lest leden, boerewerckman, vr. & g. k.
i3. Joseph SPEYE
0
Wervycke, hier beth dan over 22 j., boerewerckman, vr. & g. k.
i4. Francoys COUTREEL
0
Poperynghe, hier te meye i770, boerewerckman, vr. & 2 k. (2Y,, ±8 m.)
i5. Vidua Fransoys DE JAEGHER
0
(hij) het Brussche Vrye sonder dat sy kan segghen ofte naemen van wat prochie hy was,
hier beth dan 20 j., 2 k. (17, i6), gaende uyt om te wasschen
i6. Albertus MARYN
0
Oostvleteren, hier ±1 V2 j., uyt Merckem, boerewerckman, vr. & 2 k. (14, 6)
i7. Pieter DE FURNE
0
Pervyse, hier beth als over 22 j., waegenmaeker, vr. & 2 k. (14, 12)
18. Joannes WULLEN
° Crombeke, hier over 3 j., boerewerckman, vr. & 3 k. (13, 8, i V2)
i9. Jacques DELVAE
0
6
7 hier over i6 j., uyt Merckem (cass. Brugge), sigh begevende met den coophandel, vr.
& 5 k. (13, 10, 8, 5, i5 m.)
20. Jacques BLANCKAERT
0
Merckem, hier +20 j., boerewerckman, vr. & 2 k. (6, beth als i)
2i. Pieter VAN PEENE
0
Bousschepe, hier beth dan 20 j., boerewerckman, vr. & 4 k. (15, 11, 9, 7)
22. Vidua Baptiste ROLLEZ
0
(hij) Langhemarckt (cass. Ipre), hier beth als 6 j., 2 k. (12, 9)
23. Joannes VAN DAMME
0
Lampernesse, hier beth als i7 j., boerewerckman, vr. & 3 k. (14, 11, 5)
24. Pieter Jacobus JONCHEERE
0
Iseghem, hier meye lest leden, wever, vr. & 2 k. (6, 4)
25. Albertus HOET
0
Renynghe, hier beth als 6 j., boerewerckman, vr. & 3 k. (6, 3, 9 m.)
26. Jacobus LISONES
0
Westvleteren, hier over 6 j., boerewerckman, vr. & 3 k. (7, 4, 5 m.)
27- Fransoys LISONES
0
Westvleteren, hier ±6 j., boerewerckman, jonghman met syn suster tsamen woonende
ii.

75
76

Dialectisch kanten, in verbinding met brood: "afgesneden stukken brood''.
Geboorteplaats niet expliciet vermeld, wellicht ook Merkem.
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28. Joannes VOS
0
Poperynghe, hier over 2Y, j., uyt Oudecappelle, boerewerckman, vr. & 3 k. (6, 3, 10 m.)
29. Pieter DAMME
0
Poperynghe, hier ±n j., boerewerckman, vr. & 2 k. (10, 3), het oudtste kynt gaet ront
dese prochie om te bedelen

(ond.) P.J. DE LEU, hooftman,

22<n

8bre 1771
14.0EREN

Hinderick RYCKEBUSCH
Hondtschoote, hier ledent 2 j., uyt Steenkercke, boerewerckman (30), hv. (36) & 2 k.: d.
(4) & z. (2), hun kynderen erelyck syn onderhoudende
2. Mathys DIERENDONCK
0
Dixmude, hier ledent 2 j., timmerman (±40 ), hv. Isabelle Rosa VERMEERSCH (26) &
3 k: : d. (5), z. (±2) & d. (7 m.)
3. Joannes GADEINE
0
Becelaere, hier 40 j., stroydecker (71), hv. Maria Jacoba MAVAUX (38) & 3 k.: d. (16), z.
(4) & z. (V2), hen onderhoudende met synen stijl
4. Annastatia DAUTER, weduwe Pieter DE SWARTE
0
(hij) Kemmel, (zij) 0 0eren (57), 5 k.: d. (28) in dienste, z. (24) bystaende ende werkende
ten proffyte van syne moeder, d. (17) in dienste, d. (15) woonende met haere moeder &
z. (12), soo gesaemdelyck hun heerelyck met hunnen arbeyt ende neirstigheyt onderhoudende
i.

0

(ond.)

J.C. NEUDT, 28 octobre 1771
15. OOSTKERKE (OOSTKERCKE)

Jan Baptiste WAUTIER
Arkinghem, hier ±25 j., brauwer & herbergier, x wed. van Jacobus BEHAEGEL van
Avecappelle, 2 k.: d. (beth als18), z. (±13) van Oostkercke
2. Joannes GRIMMELPREZ
0
Eggewaertscappelle, hier 2 j., werckman, g. k.
3. Jacobus DE TOLLENAERE
0
Nieucappelle, hier ±5 j., coster, 1 k. (±9 m.)
4. Joannes VALCKE
0
Roosebeke n, hier 22 j., timmerman, 6 k. (toutste ±21)
5. Pieter VAN WULPEN
0
Avecappelle, hier ±15 j., stroeydecker, x vidua Pieter THIBAUT & g. k.
6. Vidua Anselmus DE CLERCQ
0
(hij) Zarne, hier beth als 30 j., daghvrauwe, 2 z. thun selfs van Oostkercke
7- Fransois COOLS
i.
0

77

Hier zo goed als zeker Westrozebeke, en niet Oostrozebeke.
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S'herwillemscappelle 78, hier ±20 j., ghewesen lantsman, daghwerker, 4 k. (toudtste ±20)
al van Oostkercke
8. V idua Jacobus BOTTEIN
0
(hij) Stave!, in syn leven ceurlynck, sy van Wulverynghem, hier 5 j., 2 k. dan of 1 ligitim
van (onbekend) & 1 illigitim (±1) van Oostkercke, dischgenoote van Stave! en Wulverynghem
9. Joannes VAN MECHELEN
0
Paesschendaele (cass. Ypre), hier 25 j., werckman, g. k.
10. Cidroen RYCKEWAERT
0
Nieucappelle, hier ±15 j., kuyper, g. k.
u. Jacobus TERRY
0
Alverynghem, hier ±9 j., wever, x vidua Care! VERMEULEN van Brugghe, 3 k. wanof
2 van VERMEULEN (toutste ±10), al van Oostkercke
12. V idua Jacobus CHATELEZ
0
(hij) Lampernisse, hier ±30 j., schipperinne, 4 k. (tjongste ±24), al van Oostkercke
13. Pieter BOUCHE
0
Lampernisse, hier ±30 j., schoelapper, 7 k. (toutste ±25), al van Oostkercke,
14. Fransois DE BRUNE
0
Dixmude, metsenaere, 1 k. (18) van Oostkercke
15. Engelbertus VITSE
0
Steenkercke, hier ±8 j., werckman, x vidua Pieter HENNION van Zuytberquin, 2 k.
wanof 1 van eersten huywelicke (10) tleste (3 w.), beede van Oostkercke
16. Joannes SPYCKYNCK
0
Lampernisse, hier ±28 j., impotent, 3 dochters al gestelt, dischgenoote van Lampernisse
17- Joannes Baptiste DE RUYTTERE
0
Zarren, hier ±2 j., stroydecker, l k. (over 5 m.)
18. Judocus SOETAERT
0
Rousselaere, hier ±7 j., cleermaker, x vidua Jan Baptiste DRUWEZ van Oostkercke, 3
k. wanof 1 van eersten huywelicke (9) & 2 van lesten bedde, al van Oostkercke
19. Jacobus DE WAELE
0
Loo-prochie, hier ±12 j., waegemaker, x vidua Jacobus DUHOCQUET van (onbekend),
5 k. van eersten huywelicke (tjongste ±15), al van Oostkercke
20. Pieter VAN BELLE
0
Woumen, hier ±14 j., werckman, g. k.
2i. Michiel HOORNAERT
0
Woumen, hier ±7 j., werckman, 3 k. (toutste ±6)
22. Jacques GOUDTSMIDT
0
Lampernisse, hier ±5 j., timmerman, 2 k. van Oostkercke
23. Andries PLACKET
0
Ste Catharine Cappefle, hier ±3 j., werckman, 1 k. van Oostkercke
24. Pieter DEHOUCK
0
Pollynchove, hier ±9 j., gewesen lantsman, werckman, 6 k. van Oostkercke
0

Pieter GHELDOF hooftman, (and.) P. DE CUYPERE, gheeed clercq 24e octobre 1771

78 Een voormalige parochie, die tot Beoosterpoort behoorde, en thans een buitenwijk van
Veurne is, waarvan de kerk in 1832 werd afgebroken (DF V 696-698).
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16. OOSTVLETEREN

Keure
Joannes DEPOORTER
0
Merckhem, hier 1760, uyt Merckhem, werckman, 4 k.: Barbarra (13) 0 Renynghe, Martha Maria (8), Coleta Josepha (4), Pieter Joannes (8 m.) 0 Oostvleteren, onderhouden van
den disch van tselve Merkhem
2. Joannes BILLIET
0
Bixschoote (cass. Ypre), hier 1762, uyt Renynghe, peirde & koemeester, 3 k.: Ursula
Clementia (18) Hooghlede (cass. Ypre), Marie Cecilia (4), Inge! Fransois (2)
3. Pieter BEDDELEM
0
Poperynghe (OLV), hier 1759, uyt Poperynghe, herbergier, g. k.
4. Joannes Jacobus DECOCK
0
Poperynghe (OLV), werckman, hier x 1770 vidua Jacobus KEUNYNCK oock gewesen
0
werckman, 3 k.: Marie Therese (8), Pieter Albertus (7), Joanna Josepha (5 w.), al Oostvleteren 79
5. Weduwe Bernaert BILLIET
0
Brielen (cass. Ipre), hier x 1760, te vooren wed. Albert JANSSEN, 3 k.: Joannes (14),
Marie Therese (11), Barbarra (7) 80 , onderhouden van den disch van Brielen, de geboorteplaetse van haeren tweeden man
6. Joannes VANACKER
0
Suydtschoote, hier 1768, uyt Suydtschoote, matsenaere, stoeldraeyer & wynckelier, ik.:
Marie Therese (9 m.)
7- Joannes Louis FLEURBAY
0
Waesten, hier 1762, uyt Pollynchove, schoelapper, 4 k.: Jan Baptiste (13) 0 Pollynchove,
Pieter Louis (6), Genoveva Constantia (3), Maria Joanna (6 m.), hebbende gehadt van
den disch van tselve Waesten
8. Weduwe Jacobus VANDERGUCHT
0
Staen (cass. !pre), hier ledent de 40 j., wynckelierighe, g. k.
9. Pieter HERREMAN
0
Poperynghe, hier x 1762, wynckelier, 3 k.: Pieter Jacobus (8), Marie Therese (4), Isabelle
Clara 18 m.)
10. Pieter Carolus DEHAESE
0
Elfverdynghe, hier 1767, uyt Renynghe, werckman & woonende op een stedeken van
2\12 gemeten, 2 k.: Isabelle Clara (3Yz), Barbara Cecilia (1)
IL Joannes LAVAE
0
Duynkercke, hier 1763, uyt Poperynghe, stoeldraeyer, 4 k.: Guillames Fransois (16)
impotent, Marie Therese (13), Joannes Bertinus (11), Louis Benoit (9), onderhouden van
i.

0

den disch van tselve Duynckercke 81
12. Pieter LOOTEN
0
Poperynghe, hier 1769, uyt Renynghe, werckman, ik.: Pieter Joannes (1)
13. Blasius KINNO

79

Blijkens hun leeftijd moeten de oudste twee kinderen nog van Jacobus KEUNIJNCK zijn.
Blijkens hun leeftijd moet het eerste kind (en waarschijnlijk ook het tweede) nog van de eerste
man zijn.
81 Blijkens hun leeftijd moeten de kinderen in Poperinge geboren zijn.

80
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° Crombeque, hier x q69, werckman, 1 k.: Marie Therese (1)
14. Thomas KESTELYN

Rousselaere, hier 1771, uyt Westvleteren, wever, 4 k.: Jacobus (20), Inge! (13), Francois
(12), Pieter (u), genietende van den disch & gaende te bedelen
15. Philips CUVELIER
0
Merkhem, hier i760, uyt Boesynghe, backer, 4 k.: Phylips Jacobus (u), Jacobus Ignaes
(7), Marie Monica (5), Jan Baptiste (2)
16. Jacobus Louis DIEUSAERT
0
Renynghe, hier x q58, werckman, 2 k.: Jacobus Louis (10 ), Pieter Joannes (7), hebbende
genooten van de dischdeelyngen van Renynghe
17· Fransois COMMEYNE
0
Renynghe, hier 1753, uyt Renynghe, werckman, 2 k.: Francoise Jacoba (8), Joannes
Cornelis (1), genietende van den disch van Renynghe
18. Ignaes COURAET (sic)
0
Elfverdynge, hier x q69, werckman, 1 k.: Philips Ignaes (1)
19. Weduwe Michiel DEBUSSON
0
Sezaine 82 , (cass. Ryssel) hier x ledent 25 j., g. k.
20. Care! MAHIEU
0
Renyngh Elst, hier x q69, werckman, alsnoch g. k.
2i. Albertus POORTERMAN
0
Hollebeque (cass. Ypre), hier x 1760, werckman, 1 k. Pieter Albertus (4)
22. Joannes SAINSIER
0
Ipre (Sint Nicolais), hier 1770, uyt Goodewaertsvelde, werckende als oliestamper in
daghueren ofte by de tonne 83, 2 k.: Jan Baptiste (4), Bartholomeus Josephus (8 m.)
23. Judocus MORTIER
0
Brielen (cass. Ypre), hier 1770, uyt Nieuwpoort, schipper in daghueren & wynckelier,
alsnogh g. k.
24. Weduwe Pieter DEMEESTERE
0
Hesele (cass. Bergen SW) 84 , hier 1731, uyt Pollynchove, wynckelierige & schipperinne
25. Weduwe Jacob MELIS
0
Woesten, hier 1768, uyt Woesten, i k. (13) 85, dischgenoote van Woesten gaende te
bedelen
26. Weduwe Antoine COLPAERT
0
Rousselaere, hier 1748, uyt Woesten, 3 k.: Pieter Albertus (22) meestre wever, Clara (18),
Anna Therese (16) 86
27- Pieter Fransois COLPAERT
0
Woesten, hier x 1758, werckman 87, 1 k.: Cattharinna Therese (12)
0

Ietwat onzekere lezing. Misschien heeft men Lezaine bedoeld. Dat zou dan het huidige
Lezennes in de buurt van Rijsel kunnen zijn.
83 Net als in Roesbrugge, moet er ook hier enige industriële activiteit geweest zijn. Zie daarvoor ook nr. 28.
84 Kan alleen maar een ongewone spellingvariant zijn van het huidige Herzeele, kanton
Wormhout.
85 Dit kind moet nog in Woesten geboren zijn.
86 Deze kinderen moeten alle drie al in Oostvleteren geboren zijn.
87 Vermoedelijk een oudere zoon van de voorafgaande weduwe.
82
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28. Thomas Ferdinandus VERBORGH
0
Ypre (Sint Maertens), hier 1769, uyt Poperynghe, werckende als oliestamper in daghue-

ren ofte by de tonne, 1 k.: Marie Therese (1)
29. Gaspard DETURCK
0
Loquere 88 , hier 1749, uyt Woestene, werckman, 4 k.: Fransois Eugenius (15), Pieter
Jacobus (13), Philips Ignaes (6), Carolus Goddefridus (3), hebbende van den disch &

gaende te bedelen
30. Pieter Andries WULLEMAN
0
Woestene, hier 1760, uyt Woestene, werckman, 3 k.: Pieter Andries (10), Jan Baptiste

(6), Marie Cecilia (2)
3i. Jacobus FOLLET
0
Renynghe, hier x 1765, werckman, g. k.
32. Joseph CAPPOEN
0
Poperynghe (Sint Jans), hier x 1756, werckman, 9 k.: Anna Therese (13), Brixea Colleta
(n), Bregitta (9), Pieter (7), Rosa Clara (6), Barbarra (5), Jacobus (3), Regina Constantia
(16 m.),". (3 d.) 89, genietende van den disch & gaende te bedelen
33. Joseph FOLLET
0
Renynghe, hier 1759, uyt Woestene, werckman, 2 k.: Pietronelle (n), Marie Catharinna
(3), genietende van den disch & gaende te bedelen
34. Weduwe Jacob LAMS
0
Loo-stede, hier x 1737 90 , 2 k.: Jan Baptiste (12), Fransois (8), hebbende van den disch &
gaende te bedelen
35. Gaspard ACCOU
0
Renynghe, hier 1754, uyt Renynghe, werckman, 2 k.: Marie Therese (13), Pieter (n),
gaende te bedelen
36. Pieter DESMADRYL
0
Elfverdynghe, hier x 1770, werckman, 1 k. Jan Baptiste (nm.)
37- Frans BROUXOU
0
Staebrouck (Quartier van Turnout, een der seven quartieren van Antwerpen), hier x
1750, cleermaecker, 7 k.: Marie Dorothea (19), Ivo (15), Marie Joanna (n), Norbertus (9),
Carolus (7), Pieter (5), Ignaes (2)
38. Martinus VANDENBROUCKE
0
Gullegem (cass. Kortrycke), hier meye 1771, uyt Westvleteren, werckman, 4 k.: Pieter
Joannes (13), Jacobus (10), Thomas (5), Carolus (3), onderhouden van den disch & gaende
te bedelen
39. Joannes VER EECKE
0
Renynghe, hier x 1760, wynckelier, g. k.
40. Weduwe Guilliame DEPUYDT
0
Brielen (cass. Ypre), hier 1740, g. k.
4i. Jan Baptiste STAESSEN
0
Burburgh, hier x 1771, meestre schoemaecker, 1 k.: Marie Therese (1 m.)
42. Augustinus SAMOY

88
89

Misleidende spelling van de dorpsnaam Loker.
Blijkbaar een nog naamloze pasgeboren baby.
90 Omwille van de leeftijd van de kinderen zou men hier eerder 1757 als huwelijksjaar verwachten.
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0

Houckene (Vrye), hier 1738, uyt Staen, wever, 2 k.: Fransois Joseph (7), Barbarra Francisca (4)
43. Fransois VERROEST
0
Loo-stede, hier x 1758, wever, 7 k.: Joanna Therese (12), Rosa Clara (n), Marie Jacoba
(6), Pieter Alexandre (5), Anna Therese (3), Pieter Jacobus (2), Ignaes Fransois (Y,)
44. Weduwe Pieter DUMORTIER
0
Nieuwcappelle, hier q20, uyt Nieuwcappelle, g. k.
Woonende onder de drie heerelicheden in dese keure en prochie geinclaveert:
Onder Elsendamme
45. Weduwe Pieter DECROCK
0
Renyngh Elst, hier x 1721, g. k.
46. Weduwe Domminicus BEKE
0
Boeschepe, hier ledent 40 j" uyt Stavele, 2 k.: Joannes (15), Joanna Therese (7), onderhouden van den disch van Boeschepe & gaende te bedelen
47. Joseph MORTAGNE
0
Nieuwcappelle, hier 1771, uyt Haerynghe, swynneslaeger, 2 k.: Therese (14), Josepha (4)
48. Carolus HOUTHEERE
0
Sint Omaers (Sinte Margueriete), hier 1769, uyt Sint Omaers, werckman, 3 k.: Eugenia
Teresia (5) 0 Pollynchove, Jacobus Carolus 0 Sint Omaers 9 1 , Anna Marie (6 m.)
49. Jacobus GESQUIERE
0
Rexpoede (cass. Bergen SW), hier q63, uyt Pollynchove, werckman, 3 k.: Jacobus (14),
Marie Therese (n), Judocus (3) 9 2
50. Albertus HOUVENAGEL
0
Boesynghe, hier 1770, uyt Renynghe, werckman, 2 k.: Pieter (5), Isabelle (2), genietende
de exemptie van moulage als dischgenooten van Boesynghe
Onder het Hoflant van St Pieters tot Cassel
51. Jacobus MEERSSEMAN
0
Ypre (Sint Maertens), hier 1770, uyt Westvleteren, timmerman, 1 k. (20 m.)
Onder Templiers
52. Joseph PHENOU
0
Renynghe, hier x 1763, werckman, g. k.
(ond.) Pieter Joannes MAZEREEL hooftman, Pieter Jacobus MAIEUR, gheeedt clercq,
den 28 8bre 1771

17. OUDEKAPELLE (OUDECAPPELLE)
1 Pieter HAUTECOEUR
0
Westoultre (cass. Belle), hier sedert 3 j" x de weduwe Pieter CATTHEEUW ( 0 0ostvleteren), te vooren weduwe Jacobus VERHELST ( 0 0udecappelle), sigh geneirende met

91 Van dit kind, dat zoals de vader in Sint-Omaars geboren is, wordt de leeftijd niet vermeld.
Vermits het als tweede in de rij vermeld wordt, na een zusje dat in Pollinkhove geboren is, moet
dit echtpaar na hun huwelijk ook daar nog gewoond hebben.
92 Blijkens de leeftijd kan alleen het jongste kind in Oostvleteren geboren zijn.
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wercken ende gebruyckende beth als 5 gemeten lants mitsgaeders clockluyder deser
prochie, 7 k. (14, etc. ... ), 3 van eersten bedde, 3 van tweeden bedde & i van lesten bedde,
al van Oudecappelle
2. V idua Pieter VAN BLAERE
0
St Jacobscappelle, hier 25 j., 2 z. (8, 4), dischgenote van St Jacobscappelle
3. Fransois DE SWARTE
0
St Jacobscappelle, hier ±10 j., werckman, i z. (13)
4. Pieter Fransois DE BANDT
0
Renynghe Noortover, x vidua Pieter LAMMERANT, te vooren weduwe Pieter CAILLIAU, brauwer & herbergier, 10 k., 2 van eersten huywelicke (deerste van Nieuwcappelle
thaer selfs), acht van tweeden huywelicke, alle 9 van dese prochie 93
5. Pieter ESSCHENTIER
0
Nieucappelle, hier sedert i770, visscher, g. k.
6. Jacobus DE PREZ
0
Woumen (Vrye), hier ±10 j., cleermaker, 2 d. (2, 6 m.)
7. Ferdinande MEERSSEMAN
0
(onbekend), hier ±5 j., 2 k.: d. (14), z. (9)
8. Pieter CAILLEZ
0
Pollynckhove, hier ±33 j., werckman, 2 z., wanof i minderjaerigh (15)
9. Philippus VAN STEENE
0
Renynghe, hier ±16 j., timmerman, 7 k. (17, etc. ..... ), toutste van St Jacobscappelle, <lander al van dese prochie
10. Jacques BLEU
0
Pollynchove, hier ±7 j., werckman, g. k.
ii. Pieter MOOTE
0
Renynghe Noortover, hier ±9 j., peirdesmit, 3 k. al minderjaerigh, 2 van hier
i2. Joseph VERBGOOTE
0
Noortschoote, hier ±5 j., werckman, 8 k. al 0 Nieuwcappelle, wanof de vier jongste met
hem woonen: d. (12, 10), z. (8), d. (5)
i3. Raymundus DE BRUNE
0
Slype, hier ±10 j., werckman, 2 d. (18, i6) van hier, die hun ontdraegen
i4. V idua Fransois LUYS
0
(hij) Stave!, hier ±40 j., (zij) werckvrauwe, gebruyckt een gemet lants, 6 k., al thun selfs
gereserveert eene dochter (±10) met haer woon ende; woont op dese prochie onder tVrye
van Ryssel
i5. Ferdinande CATTHEEUW
0
Westvleteren, hier ±9 j., werckman, i z. (±6)
i6. Albertus FLODRYN
0
Sint Omaers, hier ±12 j. sonder taxatie thebben betaelt 94 , inclipte & onderhouden vande
goede lieden om synen ouderdom & impotenthede

93 Uit dit totaal van 9 blijkt duidelijk dat het tweede kind van het eerste huwelijk ook van
Oudekapelle is.
94 We kunnen hieruit afleiden, dat ook deze man normaal wel een taxatie had moeten betalen.
Wellicht is er hier een gelijkaardige reden als bij Louis Hameau uit Nouvelle Eglise, die wel een
aanzienlijk bedrag heeft moeten betalen, toen hij in i756 vanuit Loon in Izenberge was komen
wonen (zie 8.14).
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Eugnius CARDINAEL hooftman, (ond.) P. DE CUYPERE, geeedt clercq, 22en octobre
1771.

IS.PROVEN
1. Weduwe Joannes MEULENAERE
0
Ste Eloys Vive, 2 dochters, woonende in 't huys van Joannes ALEXANDER lantsman
op Haerynghe
2. Nicolaes DURIE
° Cassel (Ste Pieters), hier 3 j., vr. & g. k.
3. Fransois DE WACHTER
0
Dickebusch, hier 11 j., vr. & 3 k.
4. Jacobus DE DRIE
0
Stavele, hier 10 j., vr. & 4 k.
5. Felix VAN HEE
0
Haerynghe, hier ±4 j., vr. & 2 k.
6. Dominicq WYD'HOOGHE
0
Haerynghe, met vrauwe inclips, dagelycx gesaemdelick bedelende op diversche prochien omme hun dagelickx broot
7. Vidua VERMEERSCH (voornaam niet vermeld)
0
Quaet Iper (Bergen SW)
8. Pieter Andries CAMERLINCK
0
Watou, woonende met de gez(eyde) weduwe(= nr. 7) syne vrauwes moeder, hier± 5 j.,
out salvo justo 9s 26 j., vr. & 2 k. beede minderjarigh, hun geneerende met het zaegen van
houtten ende boerenstil
9. Jan Baptiste SALOMé
0
Steenwerck, vr. & 6 k. (16, ... , 3 z., 3 d.),., bedelende lieden
10. Vidua Pieter BRYSOU
0
Mereghem, hier ±3 j., 4 k. (d. 19, ... ) bedelaeren
11. Fransois DEN DECKER
0
Beveren, hier ±7 j., meester timmerman, vr. & 3 k. (6, .. )
12. Joannes PETIPA
0
Watou, hier 9 j., wever & koemeester, vr. & 1k. (18)
13. Joannes KNOCKAERT
0
Stavele, hier ±22 j., meestre cleermaecker, met vrauwe inclips
14. Pieter VAN DEN BROUCKE
0
Poperynghe (OLV), hier ±8 j., meestre backer, vr. & g. k.
15. Pieter LIEFOOGHE
0
Stavele, hier 16 j., coster, vr. & 4 k. (14, .... )
16. Philippe VAN DE WALLE
0
Westvleteren, hier ±2 j., timmerman, vr. & 2 k. (18, ... )
17- Pieter GARDELEIN
0
Langemarck (Vrie), hier 8 j., timmerman, vr. & g. k.

95 Salvo justo: Latijnse uitdrukking die gewoonweg betekent "ongeveer, omtrent, bij benadering, met enig voorbehoud''. Wordt in deze Provense lijst nog enkele keren gebruikt.
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18. Philippe CLAEYS
0

Haerynghe, hier ±n j" schoenmaecker, vr. & 3 k. (22" .. )

19. Cletus Mercellinus IWEINS
0
Pollynckhove, hier 12 j" cherurgien, vr. & 5 k. (salvo justo n" ... )
20. Charles BRYSOU
0
Merregem, hier ±12 j" timmerman, met vrauwe inclips

Joannes BONTE
Poperynghe (St Bertens), hier ±30 j., cuyper, vr. & 5 k. (d. 30" .. )
22. Pieter MATZAERT
0
Westvleteren, hier 4 j" cuyper, vr. & 2 k. (4" .. )
23. Jacobus LHOMMEZ
0
Westoutter, hier ±24 j" velder van houtten, vr. & 4 k. (22" .. )
24. Fransois HOUCKE
0
Poperinge, hier ±12 j" stroyverlegger, vr. & g. k.
25. Vidua Joseph LANOOTE
0
(zij) 9 6 Winnezeele, hier 28 j., 2 k. (salvo justo 20" .. )
26. Jacobus BUSSAERT
0
Steenvoorde, hier ±2 j" peirdesmit, vr.
27. Pieter WILLEMAN
0
Woumen (Vrye), hier 23 j., hem dagelicx geneerende in daghwercken met het vellen
van houtten & andere dagelicxsche loonwercken, vr. & 4 k. (23" .. )
28. Maximiliaen DE LIE
0
Renyngelst (cass. Ipre), hier ±20 j" herbergier & waegemaecker, vr. & 4 k. (18, ... )
29. Pieter SNELLAERT
0
Haerynghe, hier 19 j" weduwaere, 3 k. (18" .. )
30. Jacobus CAVEELE
Woesten, hier 30 j" hem dagelicx geneerende met peerden te beslaen & andere diergelicke wercken, vr. & 3 k. (25, ... )
3i. Charles DE MEY
0
Poperynghe, hier 8 j., daghwerckster 97 , vr. & 3 k. (7, ... )
32. Jacobus PLANCKE
0
(onbekend), hier 25 j" hem geneerende met schaepen te weyden, vr. & 6 k. (23, ... )
33. Pieter SOHIER
0
Poperynghe, hier 2 m., uyt Crombeke aldaer gemouveert hebbende geweest omme te
vertrecken ter cause synder slicht comportement & quaden handel, met vrauwe inclips
34. Vidua Fransois DUMELY
0
Wormhout (Bergen SW), nu in huwelycke met Joseph BLANCKAERT, hier ±2 j.,
doende den quaeden & onrechtveirdigen stil van berck snyden door welck snyden en
beschaedingen veele dachten veroorsaeckt, boven al het welck hebbende dito weduwe 4
voorkynderen (24, ... ) by Frans DUMELY welcke loopen hier & op veele differente prochien bedelen met slichte apparentie van goet leven & aenstaenden comportement
35. Jacobus SCHALIER
0
Poperynghe, hier ±2 j., dagwercker, vr. & alsnoch g. k.
21.
0

0

96
97

Het is zeker dat de vrouw hier bedoeld is, want er staat nata.
Er staat wel degelijk daghwerckster. Wellicht is daghwercker bedoeld.
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36. Pieter GRAEFSCHEPE
0
Poperynghe, hier 5 j" daghwercker, vr. & 3 k. (4," .)
37. Jacobus DE GROOTE
0
Poperynghe, hier 4 j" vr. & 4 k. (7,".)
38. Louis SIMOEN
0
Bousschepe, hier 10 j" dagh-wercker, vr. & g. k.
39. Judocus DUMELY
0
West-oulter, hier 8 j" stroy-decker, vr. & 4 k. (6,".), wezende g'almenteert van den disch
aldaer
40. Pieter DU FOUR
0
(onbekend), hier 16 j" daghwercker, vr. & 1 k.
4i. Philippe HAYON
0
(onbekend), daghwercker, vr. & 4 k. (16,".), d'welcke syn bedelende hun dagelicx broot
als de genoemde hiervooren (=nr. 34)
42. Pieter CRAEYE
0
Meteren, hier 2 j" metsenaere, vr. & ik. (1)
43. Jan POTTEEUW
0
(onbekend, hier 5 j" uyt Killem, daghwercker, vr. & 3 k. (13,".) notandum dat de kynderen gaen bedelen hun broot
44. Joannes KESTEMAN
0
Haerynge, hier salvo justo 22 j" hem daghelickx ter bee ofte soo gez(eyt) in pelegrimagen te gaen, vr. & 4 k. (19,".)
45. Pieter LEU
0
(onbekend), hier 4 j" uyt (onbekend), vr. & 3 k. wanofhun broot syn vraegende
46. Frans BOONE
0
Watou, hier 6 j" daghwercker, vr. & 2 k. (3, ... )
47. Mattheus LE ROY
0
ontrent Salie (landen van den ... ) 98 hier salvo justo 20 j" daghwercker, vr. & g. k" betaelt
alle majesteyts subsien sonder imant iet te vraegen
(ond.) A. SMAGGHE geedt clerck, xviien 8bre 1771
19. RENINGE (RENYNGHE NOORTOVER)

i. Pieter QUAHET
0
Poperynghe, hier 1765, boerewerckman, vr. & 2 k. (5, 4) van hier
2. Joannes VANDEN BOGAERDE
0
Merchem (Vrye), hier 1769, boerewerckman, vr. & 1 k. (6 m. 0 maent april 1771) van
hier
3. Vidua Thomas BOONE
0
(hij) prochie Pollinchove & heer!. Renynghe 99 , hier 1758, werckende om haer cost te
winnen, 2 k. (17, 14 ° heer!. van tzelfde)

98 Heel waarschijnlijk is hier Sailly-sur-la-Lys bedoeld.
99 Waarschijnlijk betreft het hier een enclave van een heerlijkheid in Reninge, die parochiaal
tot Pollinkhove behoorde.
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4. Joannes DIEUSAERT
0
heer!. Renynghe, hier 1767, boerewerckman, vr. & g. k.
5. Pieter BOUCKENOOGHE
0
heer!. Renynghe, hier 1753, melckende 3 à 4 koyen die pastureeren op dito heer!., vr. &
1 k. (4 m. 0 dese prochie )
6. Thomas BAILLIAERT
0
Pollinchove, hier 1771, vr. & 1 k. (5 m. 0 meye 1771)
(and.) (onleesbaar) 23rn 8bre 1771

20. SINT-RIJKERS (ST RYCQUIERS)
Fransois IMPINS
Beselare, hier 1753, uyt Alveringhem, hem geneirende met matsen (±43), hv. & 4 k.:
Pieter Fransois (6), Joanne Therese (4), Ambrosius (2), Pieter Jacobus (6V2 m.)
2. Pieter DEWEIRT
0
Vlamertinge, hier 1766, uyt Pollynckhove, hem onderhoudende met te wercken voor
de lantslieden (±40), hv. & 1 k.: Joanne (2)
3 lsacq BEUN
0
Wulveringem (cass. Ipre) 100 , hier 1763, uyt Alveringem, hem onderhoudende met te
wercken voor de lantslieden (±44), alsnu weduwaere, 1 k.: Jacoba (5)
1.

0

(and.) J.L. FIERENS gheeedt clercq, 18e11 8bre 1771
21.

STAVELE (STAVEL)

Pieter SERROEN
Harynge, hier 40 j., cleermaecker (±70), vr. & g. k., hebbende synnen huyspacht van
synnen disch
2. Marynus DE WYNDT
0
Westvleteren, hier x 16 j., herberghier in Sint Jooris & boerewerckman (45), 3 k.: Isabelle
(15), Baptiste (8), Jacobus (6), niet gealimenteert
3. Joseph DE CARNE
0
Eecke, hier 44 j., cuyper (±68), weduwaere, 2 k., niet gealimenteert
4. Jeremias LOOTEN
0
Beveren, hier x 16 j., timmerman (44), vr. & 3 k. (n, 7, 3)
5. Joannes LOOR
0
Haerynghe, hier x 10 j., wever & houdende vettewariewynckel (40) 101 , 6 k. (16, 12, 10,
9 & soo voorts)
6. Theodorus CNOCKAERT
° Crombeque, hier 63 j., schoemaker (±70), vr. & ik.
7 Nicolais RIEM
i.
0

100
Het betreft hier duidelijk niet Wulveringem bij Veurne, maar Wulvergem bij Ieper. In het
dialect worden beide vaak als Wulvergem uitgesproken, zodat er soms verwarring kan ontstaan.
101
Mnl. vettewar(i)e: "vettige winkelwaar, zoals olie, smeer en kaarsen en dgl., ook soms kruidenierswaren in het algemeen" (MHW 711).
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0

Poperynghe, hier 69 j., schoemakere met een cleen wynckelken (81), vr. & 1 k. (15),
gealimenteert
8. Marie Joanne WULFS
0
(hij) Dixmuyde, hier 40 j., weduwe (±60), niet gealimenteert
9. Mattheus MAERTEN
° Crombeque, weduwaere getrauwt geweest 5 j., 1 k. (3), niet gealimenteert
10. Therese OREANT
0
Waesten, hier 20 j., jonghe dochter (50)
11. Louys LOOSEN
0
(niet vermeld), hier x 3 j., timmerman (36), ik., niet gealimenteert
12. Care! BAES
0
Bixschoote, x 8 j, schoemaker (±40 ), 2 k. (het outste 4)
13. Fransois KEUWER
0
Poperynghe, hier 38 j., schoelapper (50), 2 k.: Issabelle (23), Ignatius (18) den wekken
behoorde te dienen in plaetse van dagh & nacht te loopen ledigh, & syn gealimenteert
van Poperynge
14. Jacobus CANDALE
0
Westvleter, hier x 13 j. als weduwaere, houpelsnyder (46), 7 mk. (den outsten 16) 102 ,
gealimenteert
15. Jacobus SCHOONAERT
0
Watou, cleermaker & herberghier (±40), 4 k. (n, 8, 7, ... ),niet gealimenteert
16. Vidua VERBAUWE (voornaam niet vermeld)
0
(niet vermeld) 103, hier 17 j., weduwe (46), 2 k. (het outste 14), gealimenteert van den
disch van Proven
17. Fransois TIEREMAN
0
Leysel, hier 52 j., inclipte (73), niet gealimenteert
18. Weduwe Baptiste PLAETEVOET
0
Silvester Cappel, hier 30 j., wasschesse 104 (71), gealimenteert
19. Joannes BLIECK
Pollinckhove, hier 14 j., sagher (60), 2 k. (10 & soo voorts), gealimenteert
20. Joannes BULCKAERT
0
Renynghelst, hier 14 j., boomsnoecker (53), 4 k. (12, 10, 8, 3), niet gealimenteert
21. Joseph VERSCHAVE
0
Wulverghem, hier 46 j., schoemaker & prochie bode (70) niet gealimenteert
22. Pieter SWERTVAGHER
Proven, hier 20 j., dagheurman (45), 6 k. (den outsten 12, 10, 9, 7, 5, ... ), gealimenteert
23. Dominicus ROUSSEEUW
0
Harynghe, hier 15 j., dagheurman (42), 4 k. (14, 10, 7, 2), alimenteert
24. Joseph WIDAUW
0

0

102

103
104

Moet ten minste 1 kind hebben uit zijn vorig huwelijk, gezien de leeftijd van de oudste.
Wellicht Proven vermits ze daar gealimenteerd wordt.
Ongewone vrouwelijke beroepsaanduiding. De Bo vermeldt alleen wasschigge, wasschinge

en wasschette.
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Ghyverinckhove, hier 35 j., oudt marchand geweest, nu timmerman 105 (50 ), 3 k.: dochter (21), Joseph (18) capabel om te dienen, een ander (12), niet gealimenteert
25. Vidua HAENE (voornaam niet vermeld)
0
(hij) Poperinge, hier 9 j. getrauwt gheweest en gewoont, 3 k. (7, 3, 2), gealimenteert
26. Joannes DEFEVER
0
Westvleter, hier 46 j., wagemaker (75), 1 k. (45), niet gealimenteert
27- Guillame SOFFILS
0
(niet vermeld) 106 , hier 50 j., herberghier & fagootemaker 107 in den Hontspoort 108 (80),
niet gealimenteert
28. Joannes EVERAERT
0
Westvleteren, hier 24 j., dagheurman (44), 2 k. (12, 9), seggende niet gealimenteert te
syn
29. Baptiste SOCKEEL
0
Steenvoorde, hier 2 j., dagheurman (36), 1 k., niet gealimenteert
30. Pieter LAUWERS
0
Loo-stadt, hier 6 j., cleermaker (40), 1 k. (4), niet gealimenteert
3i. Vidua Pieter SOFFILS
0
(hij) Harynge, hier 3 j., weduwe uytgaende voor minne 109 ( 60) 1 k. (30 ), alimenteert
32. Pieter VERBEQUE
0
Harynge, hier 10 j., ophouden van boeren, 4 k. (het outste 18)
33. Claey WORME
0
Oostvleter, hier 40 j., dagheurman (78), alimenteert
34. Joannes VERBARE
0
Oostvleter, hier 10 j., dagheurman (50), 3 k., alimenteert
35. Pieter DUCORANT
Godtsvelde, hier 14 j., uyt Haryngen, 3 k. (het outste 8), niet gealimenteert
36. Joannes VANDEWALLE
Poperynge, hier over 6 j., uyt Crombeque, (beroep niet vermeld) (40), 4 k. (toutste 9),
gealimenteert
37- Christiaen KOCKATRYSSE
Harynghe, hier 10 j., dagheurman (39), 1 k., niet alimenteert
38. Pieter Dominicq VANDEWALLE
0
Watou, hier ±3 j., jongman
39. Jacobus COCK
Stapel, hier tsedert mey, uyt Bever, wever (50 ), vr. & 5 k. (het outste 7 ), niet alimenteert
soo hy seght
0

0

0

0

0

105 Gezien zijn huidig beroep is de kans groot dat deze oudt marchand een houthandelaar
geweest is.
106 Misschien Haringe of Beveren, indien familie van een naamgenoot hieronder (nrs. 31 en
45).
107
108

Wvl.fagoot: "mutsaard, bos (rijs)hout met eene wringwisse gebonden" (DB 315).
Hondspoort, ook Hondspoot, naam van een oude herberg in Stavele (DF, VI, 246), nu nog
wijknaam.
109 Gezien haar leeftijd zal het hier geen echte minne(moeder) meer zijn, die het kind van een
andere vrouw zoogt, maar een zgn. droge minne( moeder), die er alleen voor het oppassen van de
zuigelingen is.
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40. Baptiste VERSCHAVE
0
Ruymbeque, hier 2 j., uyt Ardoye, wever (±50), g. k.
41. Vidua Joos DHONT
° Crombeque, hier 3 j., uytgaende in dachheuren, (56), 2 k. (25, 14), niet alimenteert
volgens het seggen vanden soone
42. Care! ALDERWEIRELT
0
(niet vermeld), hier 30 j., uyt Beveren, stroydecker, 3 k. (het outste 12), alimenteert van
Beveren
43. Fransois GOSSAERT
° Crombeque, hier 4 j., wever (36), 2 k. (het outste 3), niet alimenteert
44. Emanuel VAN DAMME
° Crombeque, hier x over 6 j., dagheurman (38), 2 k. (5, 3), niet alimenteert
45. Philippes SUFFILS
0
Beveren, hier 40 j., houdtvelder (65), g. k., niet alimenteert
46. Lodewyck CUFFEZ
0
Rousselaere, hier 20 j., wever (50), niet alimenteert
47- Vidua Jacobus PINSEEL
0
Leysel, hier 27 j., weduwe (70), ik. (Jo), niet alimenteert
48. Balthazar SCHOONAERT
0
Leysel, stroydecker (56), 5 k. (24, 15, 12, 9, 8), gebedelt & alimenteert
49. Fransois SISSAUW
0
Loo, hier 7 j., matsenaers diender (44), 6 k. (n, 8, 6, 4, 2, i), gebedelt & alimenteert
50. Vidua Fransois ACQUIERE
0
(hij?) Hontschoote, hier 38 j., weduwe uytgaende om te wasschen (59), alimenteert
5i. Jacobus LESTEENE
0
Brielen, hier 9 j., waghemaker (40), 3 k. (5, 3, 8 m.), niet alimenteert
52. Felix BEAUVAIN
0
Oudecappelle, hier 33 j., smidt & peirdemeestre (62), 2 k. (18, 10) niet alimenteert
53. Jan POOSTER (sic)
0
Westvleter, hier 9 j., schoelapper (50), inclipte, niet alimenteert
54. Pieter DELVAUX
° Cortryck, hier 6 j., wever, (48), vr. & g. k., niet alimenteert
55. Henderyck PARMENTIER
0
Nipkercke, hier x over 30 m. domestycke synde, boerewerckman, Ik. (2), niet alimenteert
56. Pieter CANEN
0
Poperynge, hier x 40 j., dagheurman, (58), Ik. (J3), niet gealimenteert
57. Silvester DE PREZ
0
Neerwaesten, hier x over 9 j., bode op Ipre (44), woonende in het oversteeck van Eversam 110, niet alimenteert
58. Care! COPPEJAN
0
Quillem, hier 9 j., schaepherder (50), 3 k. (6, 3, i), niet alimenteert
59. Baptiste BEEUWSAERT
0
Westvleter, hier x over 4 j., domesticque van Eversam (40), Ik. (2), niet alimenteert

110

Ook Eversam Overvaert, was een veer of overzet over de IJzer bij Elzendamme (DF IV 95).
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60. Fransois LIEFOOGHE
0
Noortschoote, hier 20 j. & 2 j. getrauwt, schoemaker (38), g. k., niet alimenteert

6i. Care! BRIL
0
Leysel, hier 2 j., timmerman (28), ongetrauwt, niet alimenteert
Ter absentie van den hooftman om syn onpasselyckheyt (and.) J. Max. AMERLINCK
zetter & geeeden clercq, 12 9bre 1771
22.

STEENKERKE (STEENKERCKE)

Joannes MAREST
Leke (Vrye), hier 1757 als jonghman naerdien getrauwt, uyt Leke, boerewerckman, 2
k.: Joannes Baptiste (3), Joanne Therese (2)
2. Laurens BEKAERT
0
Langemarcq (cass. Ypre), hier ±16 j., stroydecker, 1 z.: Pieter Laurens (±4)
3. Lieven DE MEYER
Dronghen (cass. Gent), hier ±53 j., boerewerckman & visscher, inclips
4. Theodor COSSEY
0
Poperynghe, hier 36 j., timmerman, alsnogh g. k.
5. Joannes VAN DYCKE
0
Poperynghe, hier 1761, uyt Bulscamp, cleermaecker, 5 k.: Marie Barbara (11), Joanne
Therese (7), Rose Claere (5), Marie Therese (4), Constantia (1)
6. Pieter Jacobus DE BANDT
Nieucappelle, hier 44 j., coster, alsnu sonder onbejaerige kynderen
7. Weduwe Pieter MALLIU
0
(hij) Poperynghe, sy geneirt haer met coyen te mekken, g. k.
8. Pieter PITTELLION
0
Loo-stede, hier 1767, boerewerckman, 1 d.: Marie (1)
9. Weduwe Dominicus DEMEULENAERE
0
(hij) Woesten, in syn leven boerewerckman, hier 26 j., uyt Eggewaertscappelle, 1 z.:
Heindrick Jacobus (lo)
10. Jacobus HEMELGHEER
Langhemarcq (cass. Ypre), hier 1750 als jonghman naerdien getrauwt, uyt Loo-stadt,
stroydecker, alsnogh g. k.
11. Joannes DEVOS
Haezebrouck (soo hy presumeert, doch declareerde syne gheboorte plaetse niet preciselick te weten), hier 46 j., boerewerckman, met nogh 2 k.: Pieter Jacobus (17), Helena
(15), die tusschemaels gaen bedelen
12. Hubrecht CORNILLIE
Moorzele, hier ±40 j., boerewerckman, alsnogh g. k.
13. Michiel DEKEIRLE
0
Langemarcq (cass. Ypre), hier ±12 j., boerewerckman, 2 k.: Francois (10), Rosalia (16)
14. Joannes CUVELIER
Gilluvelt (cass. Ypre), hier 30 j., boerewerckman, alsnu sonder onbejaerige kynderen
15. Jacobus SCHOREEL
0
Renynghe, hier meye 1770, uyt Eggewaertcappelle, boerewerckman, 1 z.: Engel (1)
16. Angelus DEVRYERE
i.
0

0

0

0

0

0

0
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Merckem, hier meye 1769, uyt Oudecappelle, molenaere, 5 k.: Barbara (12), Joanne (9),
Engel (7), Anne Susanne (4), Pieter Jacobus (1)
17. Pieter MISSUE
0
Poperynghe, hier meye 1752, uyt Eggewaertscappelle, boerewerckman & geneirt hem
oock met coyen te mekken, alsnogh g. k.
18. Joannes HOSTEN
Zarren (Vrye), hier meye 1767, uyt s' Heerwillemscappelle, boerewerckman, 4 k.: Benedictus Jacobus (8), Fransois Constantinus (4), Pieter (3), Philips (1)
0

Jacobus MAELSTAF hooftman, Ludovicus DESMEDT, gheeed clercq, 23 octobre 1771
23. STUIVEKENSKERKE (STUYVEKINSKERCKE)

Pieter VAN WULPEN
Alveringhem, werckman, weduwaere, sonder minderjarighe kynderen als synde al in
dienste, den cost winnende met synen aerbeyt
2. Bernardus DE VINCK
Ste Catharyne Cappelle, werckman, vr. & 3 k.: Mary Rosalia (7), Isabelle (5), Eugenius
(4), al van hier
3. Pieter ENTEN
0
Renynghelst, werckman, vr. & 1 k.: Mary Joanna (18) van hier
4. Joannes SCHIPPER
Leke (Vrye), werckman, vr. & 3 k.: Fransois Inghelbertus (9), Pieter (6), Joanne Therese
(18 m.), al van hier
5. Josephus GODDERIS
0
Renynghe Noortover, werckman, vr. & 1 k.: Anne (25) van hier
6. Franciscus LAVAE
0
Oostkercke, werckman, vr. & 3 k.: Joanne Therese (5) van Caeskercke, Franciscus (18
m.) van Ste Catharine Cappelle, Longinus (6 m.) van Stuyvekinskercke
7- Jacques TOURHOUT
0
Woumen, hier 3 j., werckman, vr. & 1 k.: Franciscus (16) van St Jacobs (cass. Veuren) 111
8. Pieter COLEN
0
Oostkercke, hier 1766, vr. & 3 k.: Jacobus (5) van Caeskercke, Joannes (3), Joris (2),
allebeide van Stuyvekinskercke; onder dheerlichede van het Vrye van Ryssel in dese prochie gheinclaveert
9. Francois COLEN
0
Oostkercke, werckman, vr. & g. k.; heerlichede als vooren
10. Louis VOLBRECHT
° Couckelaere (Vrye), hier 1753, wagemaeker, 1 z.: Joannes (29); langst den Veurenambagschen Dyck ter platse genaemt Tervaten
11. Vidua Arnoldus SANDERS
0
Leke (Vrye), hier veele jaeren; langst den vaert onder dheerlichede vorseyt ter platse
Tervaten
12. Christoffe RYCKX
i.
0

0

0

in

Verkorte naam van Sint-Jacobskapelle.
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0

onder de militaire & alhier aenveirt ten laste van den disch met consent vanden collegie,
tavernier tot Tervaeten & meulemaecker, vr. & 3 k.: Fransois (13), Mary Joanna (8), Inghel
(1)
13. Louis VOLBRECHT
0
Moere (Vrye), meestre smit, vr. & g. k.; in de smisse Tervaten onder d'heerlichede van
het Vrye van Ryssel in dese prochie gheinclaveert
14· Vidua Pieter NEVE
0
(hij) Merchem, sy doende het waschmaecken 112 & schoenlappen, 2 k.: Rosa (29), Francisca (23), van hier; tot Tervaeten
15. Josephus ALBRECHT
0
(niet vermeld), hier 1770, uyt Dixmude, werckman, vr. & 2 k.: Pieter (4) 0 Dixmude,
Josephus (4 w.) van hier
16. Andries WILLEMS
0
Eessen (Vrye), werckman, 3 k.: Mary (20), Franciscus (7), Bregitte (2), al van hier;
nevens den Veurenambachschen Dyck ter platse Tervaten
17. Pieter Joannes ANNOOT
0
Steenwerck (cass. Ryssel), meestre timmerman, vr. & 1 k.: Mary Constantia (20 ); langst
den vaert ter platse Tervaten
18. Pieter DEMAZIERE
0
Provysie, werckman, vr. & g. k.
19. Josephus DE BERGH
0
Poperinge, werckman, vr. & 1 k.: Josephus (2) van hier
Cure
20. Joannes VALLAYS
0
Ste Jans nevens Ipere, werckman, vr. & 8 k.: Joannes (17) ° Catharina Cappelle in dienste,
Mary (15) Anne Therese (13) & Barbara (10) van Avecapelle, Mary Therese (8) van Provysie, Joannes Jacobus (6), Isabelle (4) & Elyas (4 m.), alle 3 van hier
2i. Fransois DUAYON
0
Nieuwkercke by Belle, hier x ledent 2 j. vidua CAENE, met k. Pieter Jacobus CAENE
(22) van hier
22. Joannes ROYE
0
Eessen (Vrye), hier 1740, werckman, vr. & 2 k.: Hinderyck (2), Phlippus Jacobus (7 m.),
beede van hier
23. Theodoor REDAY
0
Oostkercke, hier x ledent 9 j. vidua VERHAGE, 4 k.: Pieter VERHAGE (14), Joannes
VERHAGE (12), Eloy REDAY (8), Joanna REDAY (6), al van hier
24. Marcus NOYEN
0
Eessen (Vrye), hier beth dan 29 j., werckman, vr. & 2 k.: MaryTherese (18), Isabelle Clara
(16), al van hier
25. Phlippus MERSEMAN
0
Ascappel"3, werckman, vr. & 3 k.: Mary Therese (6), Philippus (4), Josepha (2), al van
hier

112
Het woorddeel wasch is hier een misleidende spelling voor "was", een spelling die etymologisch niet correct is, maar niettemin af en toe voorkwam.
113 Verkorte naamsvorm van Eggewaartskapelle.
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26. Pieter OUDAERT
0
Bixschoote (cass. Ipre), vr. & 7 k.: Walterius (15), Louis (11), Phlippus (9), Pieter (7),
Francisca (4), Josepha (3), Bartholomeus (8 m.), al van hier
Declarerende datter op dese prochie gheen inwoonders en syn bedelende
(ond.) P. F. VANDE PITTE hooftman, (ond.) J. GHYSELEN gheeeden clercq, 218bre 1771
24.VEURNE

(ST NICOLAIS BEOOSTERPOORT & S'HEERWILLEMSCAPPELLE)
Joannes CAILLIAU
Roobrouck (cass. Cassel), hier t'zedert 1735, prochiecnape & thiendepachter, verscheyde
kynderen alle ofte getrauwt ofte dienende de lieden
2. Joannes Fransois THACOURNE
0
Waesten, hier 1770, woonende in de herberghe genaemt het Wittenhuys "4, synde aldaer
herberghier, voorts thiendepachter & coopman in vlas, 1 k. (1)
3. Philippus VERBRUGGE
0
Duynkerke, hier 1769, toesiender & boeckhouder van de bryckerie van d'abdie van St
Nicolais in Veurne, 3 k. (7, 4, 1)
L

0

Daer en syn geen ander vreemde cortgeseten woonachtig binnen de prochie
Joannes Fransois MATON hooftman, (ond.) E. GHYSELEN geeedt clercq, 31 october
1771
(ST NICOLAIS BEWESTERPOORT)
4. Vidua Guilliame DEPLANTER
0
(hij) Cassel, hier beth als 25 j., styl is olie stampen & den oliemeulen competeert haer,
de kynderen ten meerderen gestelt, de andere tot bequame jaren winnen hunnen cost
5. Joseph VAN PEPERSTRATE
0
Boesynghe (cass. Ipre), hier 12 à 13 j. alsdan jonghman, styl is peerdesmeden, g. k.,
ontdraegt sich eerlick
6. Frans SOHIER
0
Westvleteren, hier 4 j., boerewerckman, jongman, ontdraegt sich eerlick
7. Pieter Antoine VAN GREVELYNGE
0
Valckerinchove (sic) (cass. Cassel), hier 1 j., uyt Gyvelde, boerewerckman, ik. (18 m.),
hy en vraegt niemant
8. Vidua Jan DEFEVER
0
(hij) Becelaere, hier beth dan 25 j., sy is eenclipt mits al de kynders gestelt zyn, ontdraegt
haer sonder vragen met wercken
9. Pieter Andries JANSSEUNE
0
Loo-stadt, hier ±sj., uyt Alveringem, peirdesmit, g. k., hy en vraegt niemant
10. Vidua Nicolais PYLISER

114

Herberg- en wijknaam in Veurne Beoosterpoort, al in 1739 geattesteerd (OF XVII 663).
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(hij) Goddewaersvelde, hier 15 à 16 j. alsdan jonghman, sy werckt om haer cost, 2 k.:
Joannes (±14), Hermanus (12), de selve kinders bedelen op dese & ander prochien
11. Vidua Pieter CARRE
0
(hij) Warhem & was werckman, hier 10 à 12 j., uyt Warhem, sy werckvrauw, Ik. (7), sy
en bedelen niet
12. Pieter DHONDT
° Killem, hier 18 m., uyt Adinckercke, werckman, 2 k.: Pieter (7), Care! (5), de kynders
bedelen
13. Jan Baptiste PROVO
0
Ryssel, hier 13 à 14 j., lest uyt Bulscamp, meester timmerman, ontdraegt sich sonder
vragen, 3 voorkynders van cherurgyn VAN CUYCK: Joannes (13), Maria (9), Angela (8),
r eygen (2)
14. Mattheus TOP
0
Hondegem (cass. Cassel), uyt Veurne, waghemaecker, noch jonghman, ontdraegt sich
eerlick
15. Melchior VERBOECKE
0
Teteghem (cass. Bergen), hier meye 1771, lest uyt Gyvelde, boerewerckman, 2 voorkynders: Jacobus (12), Marie (9) van Gyvelde & I eygen (4) (naam niet vermeld)
16. Jacobus CAREL
0
Vleteren (cass. Belle), hier ±12 j., uyt Oostduynkerke, daghwercker, 3 k.: Marie (19),
Fransois (17), Phlips (12), al van Oostduynkerke, sy en vraeghen niemant
17· Joannes DIEUDONNé
0
Hontschote, hier ±9 j., uyt Bulscamp, daghwercker, Ik. (2), sy en vraegen niemant
18. Fransois HANCKAERT
0
Staeden, hier 3 j., uyt Ste Walburge, werckman, weduware, g. k., ontdraegt sich eerlick
19. Vidua Fransois BOUCHERIE
0
(hij) Nieuport, hier ±12 j., uyt Adynckercke, sy hout herberge & cleermaken, de kynders
al thun selfs, ontdraegen hun sonder vragen
20. Eugene DE LANGHE
0
Loo, hier ±2 j" uyt Loo, schiptimmerman & herbergier, heeft diversche kynderen,
mainteneert eerlick syne familie
21. Pieter BECUWE
0
Nieukercke (cass. Belle), hier 15à16 j" uyt Bergh Ambacht, molenare & den molen met
het huys competeert hem, 3 k. thuys (20, 18, ±n)
22. Care! CLO ET
0
Renynghe, hier 18 m" uyt Veurne, wever, I k. (5 à 6 m.)

Alle de ander cortgeseten syn geboortigh van dese prochie ofte van ander prochien der
Ceure der casselrie (and.) J. COPPENS geeet clercq, 318bre1771
25. VINKEM (VYNCHEM)
r. Abraham DEVRIERE

Westvleteren, hier ±4 j., uyt Alverynghem, waghemaecken, 6 k. (13,
2. Joannes DE RACHE
0
Proven, hier meye lest, uyt Wulverynghem, matsen, 3 k. (9, 4, r)
3. Vidua Guillames LAUWYCK doude
0
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(hij) Ipre Ste Maertens, hier 10 j., uyt Wulverynghem, cleermaecken met haren soone
(±22)
4. Hilarius TOLLERIER
0
Hontschoote, hier 3 j., uyt Hontschoote, schoemaecken
s Joannes Baptiste LE LANG
0
Waesten, hier 6 j., uyt lsenberghe, boerewerckman, 4 k. (5, 4, 2, I Y2)
6. Jacbus BORRY
0
St Jans Cappel (Belle Ambacht), hier s j., uyt Wulverynghem, voerman & kutser van
boter, caes & andersints, wedewaere, 2 minderjaerighe k. (±19, i7)
7. Joannes WALLAERT
Ardoye (Vrye van Brugghe), hier 21 j., uyt Alverynghem, wever & boerewerckman, s
k. (20, i8, 10, 9, s) danof eenighe somwylen bedelen
8. Simoen Pieter COMMEYNE
0
Renynghe, hier 27 j., uyt Wulverynghem, beenhauwer
9. Joannes Baptiste LE ROY
0
Alverynghem, hier s j., uyt Alverynghem, wever, 3 k. (13, tweelynghen 10)
10. Pieter DEWILDE
0
lsenberghe, hier ±1 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman, 3 k. (4, 3, Y2)
ii. George COSIN
0
Waesten, hier i8 j., uyt Wulverynghem, houtvelder & maeyer, 2 k. (14, u)
i2. Vidua Mattheus BORRY
0
(hij) Westnieuwkercke, hier 25 j., uyt Wulverynghem
i3. Vidua Johannes POORTER
0
St Rycquiers, hier 6 j., uyt Houthem, I k. (13)
i4. Pieter COOLAERT
0
Poperynghe (OLV), hier ±1 j., uyt Wulverynghem, schoemaecker, 2 k. (±u, s) die somwylen bedelen
is. Constantyn STEEKELOREM
Ghyverynckhove, hier x ledent s j., herberghier & wever, 3 k. (±4, 2, 1)
i6. Vidua Joannes VAN EXEM
0
Merris (Belle Ambacht), hier 10 j., uyt Wulverynghem, 2 k. (17, is)
17- Winocus JANSSEUNE
Alverynghem, hier 2 j., uyt Wulverynghem, schoemaecker, Ik. (1)
i8. Vidua Gillis ACKERMAN
0
Veurne (Ste Nicolais), hier bet als 40 j. ten eersten huywelicke, haudende vettewarie
wynckel, 3 k. (21, 16, 10)
19. Pieter OVAERE
Wulverynghem, hier x s j., boerewerckman
20. Antoine ROUSSEN
0
Hontschoote, hier 7 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman, s k. (17, 15, 8, 4, 4 m.)
2i. Pieter Joannes CROKEY
0
Polynckhove, hier 7 j., uyt Beveren, stroydecker, 2 k. (4, 2)
22. Pieter BRUU (sic)
0
Wulverynghem, hier x 9 j., cleermaecker, 4 k. begrepen een voorkyndt van syn huysvrauwe (u, 7, 3, 1)
23. Joannes ANNON
0
Wulverynghem, hier 9 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman, 3 k. (5, 3, 10 m.)
0

0

0

0
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24. Joseph CLYNCKE

Wulverynghem, hier x 3 j., boerewerckman
25. Alouisius SANTORUM
0
Ipre (Ste Nicolais), hier x 1771, wever
26. Fransois RYCKEBUSCH
0
Meteren (Belle Ambacht), hier x 6 j, boerewerckman, 5 k. begrepen de voorkynderen
van syn huysvrauwe (14, 11, 5, 4, 2 w.)
27. Vidua Baptiste INGHELAERE
0
Meteren (Belle Ambacht), hier x 33 j.
28. Joannes HAELEWYCK
0
Houthem, hier 9 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman
29. Joannes COSSA
0
Wulverynghem, hier meye lest, meulenaersdryver & boerewerckman, 1 k. (16)
30. Hubrecht MICHEL
0
Daixte et Noullette in Artois us, hier 21 j., boerewerckman, 4 k. (20, 14, 9, 7)
3i. Fransois VERBEKE
° Coumen Noort, hier 1 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman
32. Pieter DURON
0
Haerynghe, hier x 10 j., boerewerckman, 2 k. (3, 1)
33. Louis MAES
0
Avecappelle, hier 2 j., uyt Houthem, boerewerckman, 3 k. (11, 6, 2)
34. Mattheus DAVAZEERE
° Caester (Belle Ambacht), hier meye lest, uyt Ghyverynckhove, boerewerckman, 1 k.
(Sm.)
35. Ferdinande GRYSELLE
0
Haerynghe, hier x 14 j., boerewerckman, 4 k. (13, 10, 4, 1)
36. Fransois ROUSSEUW
0
Haerynghe, hier x 5 j., boerewerckman, 2 k. (4, 2)
37. Thomas RIETHAEGHE
0
Isenberghe, hier 14 j., uyt Isenberghe, boerewerckman, 4 k. (is, 12, 3, 2)
38. Pieter DUBERT
0
Poperynghe (St Jan), hier meye lest, uyt Isenberghe, boerewerckman, 1 k. (2)
39. Vidua Baptiste WYCKAERT
0
(hij) Dulsemon, hier meye lest, uyt Isenberghe
40. Fransois ROUSSEL
0
Waesten, hier 5 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman, 3 k. (10, 8, 2)
4i. Pieter CLEIRE
0
Waesten, hier x 3 j., boerewerckman, wedewaere, ik. (bet als 2)
42. Joannes ROOTAERT
0
Vleteren (onder Cassel), hier x 10 j., boerewerckman, 3 k. (9, 6, 1%)
43. Care! HENEMAN
0
Houthem, hier 3 j., uyt Wulverynghem, boerewerckman, 1 k. (±2)
44. Philippus MOERMAN
0

115

Het betreft hier het huidige Aix-Noulette, arrondissement Lens, kanton Liévin.
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Bixschoote (cass. Ipre), hier 27 j., uyt Alverynghem, boerewerckman, 8 k. danof seven
minderjaerigh (21, 18, 13, 8, 7, 4, 1)
45. Baptiste LAVA
0
Hooghstaede, hier x s j., boerewerckman, ik. (10 m.)
46. Pieter RAEPE
0
Wulverynghem, hier t'sedert meye lest, uyt Bulscamp, doende somtyts het ambacht van
waghemaecken, 3 k. (n, 7, 4)
47- Godefroy DE GRAVE
0
Alverynghem, hier 2 j. & noch tevooren, uyt Alverynghem, boerewerckman, 4 k. (n, 7,
3Y2, 20 m.) danof eenighe bedelen
48. Pieter CLAEREBOUDT
0
Alverynghem, hier x 36 j., boerewerckman
49. Vidua Baptiste BROUCKE
0
Zantvoorde (cass. Ipre), hier x 30 j., 2 k. minderjaerigh (18, 15)
50. Joannes BLANCKAERT
0
Isenberghe, hier 14 j. t'sedert syn huywelick, boerewerckman, 4 k. (12, 9, 7, 5)
si. Vidua Michiel BAILLY
0
Poperynghe (OLV), hier 40 j. soo t' haeren eersten huywelicke met Martinus BERTELOODT als t'haeren lesten
52. Ferdinande VANDEN BOHEDE
0
Houthem, hier 12 j. t'sedert syn huywelick, boerewerckman, 4 k. (10, 7, 5, 2)
0

De vremde cortgheseten hiervooren beloopen tot 52 menagien & n5 kynderen; (ond.)
.B. MILLEVERT, clercq, 22 8bre 1771
26. WESTVLETEREN

Eugenius STEENKISTE
Boesynghe, hier 2 j., uyt Staevel, herbergier in den Eecke u 5 & doende het ambacht van
smeden, vr. & 2 k.
2. Philips WILLEMS
0
Renynghe, hier 13 j., uyt Proven, waegemaecker, vr. & 1 k.
3. Mary Francoise HEUSEL, weduwe Adriaen LE ROY
0
Nieuwcappelle, hier 60 j., uyt Nieuwcappelle, 1 k.
4. Jacobus FERRY
0
Poperynge, hier 27 j., doende boschwerck & dienaere van Voxvrie u 7, vr. & 8 k.
5. Pieter ROUSSEEUW
0
Vlaemertynghe, hier tsedert Baefmisse 1770, uyt Ipre (St Jacobs Buytten) daghurman,
vr. & 3 k., gealimenteert van den disch synder geboorte
6. Pieter CASTEELE
0
Woesten, hier 1741, uyt Woesten, daghurman, 1 k.
7- Pieter Jacobus MASSON
0
Woesten, hier 1 j., uyt Woesten, schaepherder, met vr.
i.

0

n6
n7

Naam van een wijk in Westvleteren, nu officieel tot Eikhoek gemoderniseerd.
Naam van een heerlijkheid in Poperinge-Buiten (DF XVI 792-793).
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8. Joannes BARROO
0
Vlaemertynge, hier Baefmisse lest, uyt Crombeke, daghurman, vr. & 7 k.
9. Nicolais LA VIGNE
0
Ipre (St Jacobs Binnen), hier meye lest, uyt Ipre, cleermaecker, met vr.
10. Melchior DE CROO
0
Westoultre, hier i701, uyt Westoultre, daghurman, vr. & 2 k., van synen disch gealimenteert
ii. Joannes DE BACKER
0
Brugghe-stadt, hier 1752, uyt Hondschoote, wever woonende op een hofveken groot
ontrent drie gemeten, vr. & 3 k.
12. Joannes HUYGHE
0
Poperynghe, hier 1750, uyt Poperynghe, werckman, vr. & 1 k.
i3. Jan Baptiste HOLLEBEKE
0
Woesten, hier i762, uyt Woesten, werckman, vr. & 6 k.
14. Joannes HOUCKE
0
Berten, hier ±5 j., uyt Proven, werckman, vr. & 2 k.
i5. Baptiste DE SMEDT
0
Poperynghe, hier i744, uyt Poperynghe, werckman woonende op een hofveken groot
ontrent twee gemeten, vr. & 3 k.
i6. Joannes DENEIRE
0
Woesten, hier 3 j., uyt Renynghe, daghurman, vr. & ik.
17· Jacobus MERVILLIE
0
Boesynghe, hier 7 j., uyt Poperynghe, vr. & 6 k.
Emanuel DOMICENT hooftman, (ond.) P. LEYN, i8 8bre i771
27. WULPEN & BOOITSHOEKE (BOITSHOUCKE)
Wulpen
L Joannes DORREZ
0
Beirst (Vrye), timmerman, hier x 1767 de wed. van Pieter WEERBROUCK; dito WEERBROUCK heeft naeghelaeten 5 k.: Pieter (20), Philippus (16), Patritius (12), Fransois (wYi),
Joannes (8), al van hier, dito DORREZ heeft 2 k.: Joanne (J), Antoine (Yi), oock al van
hier
2. Pieter DE KEYSER
0
Slyppe (Vrye), hier 1765, matsenaere, 3 k.: Joseph (5), Helena (2), Pieter (1), al van hier
3. Cornelis VAN BEVEREN
0
Leffynghe, hier i740, matsenaere, 2 k.: Cecilia (19), Anne Mary (9 1h), beede van hier
4. Heindryck MAES
0
Warhem (cass. Berghen SW), hier 1764, boerewerckman, 3 k.: Catharyne (5), Carolus
(2), Patritius (7 m.), al van hier
5. Weduwe Caerel DOYEN
° Killem, hier 1755, ik.: Jacoba (15) van hier
Boitshoucke
6. Weduwe Pieter VANDE PITTE
0
Stadt ofte prochie van Loo, hier i771

Westhoek, jrg.

26,

nr.

2,

najaar 2010

Vremde cortgesetenenin de kassei rij Veurne anno 1771

Men doet alhier te notteeren datter gheen bedelaers op dese twee prochien en worden
bevonden
Aldus desen staet ghemackt ten versoucke van Thomas RIETVELT hooftman, (and.)
(onleesbaar) geeet clercq, 7 Sbre 1771
28. ZOUTENAAIE (ZOUTENAY)
Joannes DE GRYSE
Alverynghem alwaer hy diende, hier x 1751, werckman, hv. & 6 k.: toutste van syn eerste huywelicke die dient, by dese vrouwe 5 (14, 12, 10, 5, 2), alle 6 van Zoutenay

i.
0

(and.) B.P. VERCRUYSE gheeeden clercq, 23october1771

Nabeschouwing
1.

Herkomst

Eigenlijk zijn onze vremde cortgesetenen bijlange niet zo vreemd als men op het
eerste gezicht zou vermoeden. Dat komt doordat men het begrip vremd niet
overal op dezelfde wijze geïnterpreteerd heeft. In sommige dorpen, een minderheid eigenlijk, heeft men dat gedaan in de engste betekenis van het woord. Voor
hen betekent vreemd dan: al wie van buiten de kasselrij Veurne ingeweken is, de
echte vreemdelingen dus. In de meeste dorpen daarentegen heeft men dat begrip
ruimer genomen. Voor hen betekent dat bovendien: ook al wie vanuit eender
welk dorp binnen de kasselrij afkomstig is, onechte vreemdelingen dus, zou men
kunnen zeggen 118 • En dat is iets wat we hier niet uit het oog mogen verliezen,
want het gaat om niet minder dan één derde, namelijk 332 personen op een totaal
van 997, verspreid over 32 dorpen van de kasselrij 119 •
Daarvan volgt hier nu een overzicht, met telkens de aantallen, in dalende volgorde. Ik gebruik hierbij de huidige spelling van de namen, met daarna in cursieve
letters ook soms de toenmalige, alleen als die wat afwijkend is: Reninge (40),
Haringe (23), Lo (21), Leisele (20), Alveringem (19), Beveren, Bever (19), Stavele
(18), Westvleteren, (18), Krombeke (17), Proven (16), Nieuwkapelle (14), Pollinkhove (14), Gijverinkhove (u), Oostvleteren (10), Wulveringhem (10), Vin-

n8 De eerste zienswijze wordt o.m. verwoord door Adinkerke: ''Alle de andere cortgesetenen
syn ofgeboortigh van dese prochie ofte van ander prochien vander Ceure", de tweede door Izenberge, waar men het heeft over "cortgheseten menagien die vremde synde alhier getrauwt ofte van
andere prochien syn commen woonen."
n9 Het totale aantal volgnummers bedraagt eigenlijk 996. Maar in Beveren ontbreekt het nummer 32, nog in Beveren worden onder het nummer 88 twee samenwonende mannen vermeld,
en in Izenberge onder nummer 70 twee gebroeders. Samen wordt dat dus precies 997 cortgesetenen.
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kern (9), Izenberge (7), Lampernisse (6), Houtem (5), Sint-Jacobskapelle (5),
Sinte-Catherinecappelle 120 (5), Avekapelle (4), Eggewaartskapelle, Ascappel 121
(4), Oostkerke (4), Hoogstade (3), Oudekapelle (2), Pervijze, Provise (2), Veurne
(2), Oeren (1), s'Heerwillemscappelle 122 (1), Sint-Rijkers (1), Steenkerke (1).
Voortaan besteden we alleen nog onze aandacht aan de vreemdelingen van buiten de kasselrij Veurne. Wat hierbij vooral opvalt, is de omvangrijke inwijking
vanuit het zuidwestelijke deel van West-Vlaanderen. Dat deel dat we, samen met
Veurne-Ambacht zelf, de Westhoek plegen te noemen, een streek die de lezers
van ons tijdschrift maar al te goed kennen. Tot aan de grens met de Leie bedraagt
het totale aantal 286, uit 38 dorpen.
Een aanzienlijk aandeel daarin vormt de Generaliteit van de Acht Parochiën, die
van oudsher tot Veurne-Ambacht behoorde, maar daar in 1759 van afgescheiden
werd. Daartoe behoorden Watou, Watoe (39), Woesten (13), Reningelst, Renyngh
Elst (12), Elverdinge, (7), Noordschote (7), Vlamertinge (6), Zuidschote (6) en
Loker, Loquere (1), samen 9i.
Ook nagenoeg alle andere steden en dorpen in dat zuidwestelijk gebied van onze
provincie komen ruimschoots aan bod. Ik bedoel het ruime gebied waarvan
Ieper het centrum is. Niet alleen dat wat ooit deel uitgemaakt heeft van WestIeper-Ambacht, de grote westelijke helft van de gewezen kasselrij Ieper, maar
b.v. ook dat wat ondertussen officieel tot Wallonië is gaan behoren, maar daarom
niet minder een onvervreemdbaar stuk van onze historische Westhoek gebleven
is. In die hele streek hebben we dan, weer in dalende volgorde: Poperinge (57),
de absolute koploper, Ieper (14), Waasten (14), Langemark (14), Dikkebus (8),
Komen (7), Wervik (7), Westouter (7), Bikschote (6), Nieuwkerke (6), Beselare
(5), Voormezele (5), Boezinge (4), Brielen (4), Kemmel (4), Neerwaesten, Nederwaesten (4), Dranouter, Derenoutre (3), Geluveld, Gillevelt (3), Geluwe (3), Zandvoorde (3), Houtem (2), Menen (2), Passendale (2), Sint-Jan, Hooghe Ziecken 123
(2), Wijtschate (2), Zillebeke, Cillebeke (2), Zonnebeke (2), Hollebeke (1), Mesen
(1) en Wulvergem, Wulveringem 12 4 (1), samen 195 uit 30 dorpen.
Vanuit de veel grotere oostelijke helft van de provincie, die vooral tot het gewezen Brugse Vrije en de kasselrij Kortrijk behoorde, is de inwijking daarentegen
heel wat schaarser. Het totale aantal bedraagt daar amper 117, verdeeld over 42
dorpen. En daarbij komt nog dat de eerste twee hier buurdorpen zijn, die naad-

Toenmalige parochie die in 1812 afgeschaft werd en bij Pervijze ingelijfd (DF XIV 615).
Volkse benaming van Eggewaartskapelle (DF I 318).
Toenmalige parochie waarvan de kerk in 1832 afgebroken werd (DF V 698).
Zo genoemd omdat er daar eeuwen lang een godshuis voor leprozen geweest is.
Aangezien er wel degelijk Wulveringem (cass. !per) staat, is hier het huidige Wulvergem in
Heuvelland bedoeld.

120
121
122
123
124
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loos aan onze Westhoek grenzen, namelijkMerkem (17) en Woumen (12). Al de
overige scoren heel wat lager. Ik geef ze hier nu, min of meer van noord tot zuid,
gegroepeerd rond de steden. Eerst Brugge (7), Nieuwpoort (3) en Oostende (1),
met in hun buurt Slijpe (4), Moere (2), Leffinge (1), Lombardzijde (1) en Schore
(1). Dan komt Diksmuide (11) met in zijn vaarwater Esen, Heesen (5), Leke (3),
Zarren, Zarne (3), Handzame, Ansame (2) alsook Beerst, Beest (1), Bovekerke
(1), Keiem (1), Koekelare (1), Vladslo, Vlagslo (1) en Werken (1). Wat zuidelijker
hebben we Roeselare (9), met in de omgeving Rumbeke, Ruymbeke (6), Staden,
Staen (3), Hooglede (2), Moorslede (2), Ardooie (1), Ingelmunster (1), Izegem
(1), Oekene (1), Oostnieuwkerke (1) en Westrozebeke, Roosebeke (1). En tot slot
komt dan Kortrijk (1), met in de nabijheid ook Bellegem (1), Dadizele (1), Deerlijk (1), Gullegem (1), Heule (1), Lendelede (1), Moorsele (1), Sint-Eloois-Vijve
(1) en Zwevegem 12 5 (1). Maar ondertussen zijn we toch al wat verder verwijderd
van de kasselrij Veurne, wat trouwens aan de uiterst geringe aantallen te zien is.
We zoeken het daarom nu in het westelijk gelegen grensgebied, meer bepaald in
het Vlaamstalige gedeelte van Frans-Vlaanderen, alias de Westhoek van over de
"schreve''. En vanuit deze streek is de inwijking naar het Veurnse weer beduidend
hoger, met een totaal van 189, uit 55 dorpen. Ik laat die hier nu de revue passeren.
niet in de huidige officiële Franse spelling, maar in die spelling die ze gehad
zouden hebben, als ze bij ons gebleven waren. En dat is meestal een modernisering van die welke we in 1771 aangetroffen hebben.
Ik ga hierbij van noord naar zuid, in twee stadia, eerst dicht bij de grens, te beginnen met de havenstad Duinkerke (5) en de naburige dorpjes Tetegem (1), Uksem
(1) en Zuidkote (1). Wat zuidelijker volgt de absolute koploper Hondschote (26)
met, weer in dalende volgorde, Rekspoede, Rexpoe (9 ), Killem, Kilhem, Quillem
(6), Oostkappel (5), Gijvelde (4), Warhem (3) en Bambeke (2). Nog wat zuidelijker komt dan het grensstadje Steenvoorde (7 ), met de grensdorpen Houtkerke
(14), Boeschepe (8), Winnezele (5), Godewaarsvelde, Godtsvelde (4), alsook Eke
(1) en Sint-Silversterkappel (1). Al wat verder van Veurne is er dan Belle (2), met
in zijn omgeving Meteren, Meter (10 ), Vleteren, Vleter (5), Steenwerk (3), Berten
(2), Nipkerke (2), Noordberkijn, het huidige Vieux-Berquin (2), Merris (1) en
Sint-Janskappel (1).
In ons volgend stadium, wat westelijker dus, weer van noord naar zuid, hebben
we de havenstad Grevelingen (1) met Loon, nu Loon-Plage (1), de stadjes Burburg (1) en Sint-Winnoksbergen (7) met Kwaadiper, Quaedypre (2), Armboudskappel (1), Bissezele (1) en Stene (1). Vervolgens het stadje Wormhout (4), met
in zijn kielzog Herzele (10 ), Ekelsbeke (1) en Volkerinkhove, Valckerinckhove (1),

Eigenlijk staat er hier Swevelghem, wat ook een verschrijving kan zijn voor Wevelgem, ook
in het Kortrijkse gelegen.

i25
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alsook het eeuwenoude Kassel (2) met de dorpjes Bavinkhove (1), Sint-Mariakappel (1), Ochtezele (1) Rubroek, Roobrouck (1) en Cappel (cass. Cassel) ' 26 (1).
Belangrijk is verder nog de stad Hazebroek (6), met in de buurt Kaaster (2),
Hondegem (1), Linde (1), Stapel (1), Srazele (1) en Waalskappel (1). En we besluiten met Mergem, nu Merville (3) en ook nog Stegers, nu Estaires (3) en Haveskerke (1).
Nog in hetzelfde departement, maar dan vanuit het Franstalige gebied ervan, ten
zuiden van onze Westhoek, hebben we 8 inwijkingen. En hier gebruik ik de
Vlaamse naamsvorm alleen als die bij ons nog voorkomt. Ik begin met de grensstad Armentiers (1) en het naburige Erquinghem-Lys, Arkinghem (1), vervolgens
Quesnoy-sur-Deule, Quino (1) en het naburige Deulemont, Dulimon, Dulsemon
(2) en ten slotte Rijsel (1) met Lompret, Longprez (1) en Lezennes 127 (1).
Maar ook uit het departement Pas-de-Calais zijn er nog 15 inwijkingen geweest.
Eerst weer in het noorden, dicht bij de zee: Zutkerque (2), Ardres, Harder (l) en
Nouvelle-Eglise (1), verder Sint-Omaars (3), Arques, Arcque (1) Tattinghem (1)
Cléty, Declity (2), en vervolgens Lestrem, Lestrain (1), Sailly-sur-la-Lys, Sally (1),
Saint-Floris (1) en het iets verdere Aix-Noulette, Daixte et Nou/lette (1).
En uiteindelijk zijn er van daarbuiten nog 9 sporadische ingewekenen te signaleren. Uit Oost-Vlaanderen hebben we iemand uit Drongen (22.3) en uit Beveren
(Oudenaarde) (4.17), uit de provincie Antwerpen iemand uit Stabroek (16-37),
uit Henegouwen iemand uit Binche, Beinch onder Bergen Egaun (6.81) en uit
Mons, Berghen (cass. Doornyck) (6.93). Uit het huidige Nederland is er iemand
uit het Zeeuwse Vere, eigenlijk Tervere in Holland (6.69) en iemand uit Loon op
Zand, Loon op Zandt 118 (7.19). Uit het huidige Duitsland, net over de NederlandsDuitse grens, niet ver van Enschede, is er in Alveringem iemand uit het graafschap Bentheim, Benthem (2.98). En ten slotte is er in Haringe nog de weduwe
van een zekere Jacobus Evernits (6.86), van wie gezegd wordt dat hij uit Italië
afkomstig was, ook al klinkt zijn naam allesbehalve Italiaans.
Van de 41 resterende cortgesetenen is de plaats van herkomst ofwel onbekend,
ofwel toevallig niet vermeld of niet met voldoende zekerheid te identificeren.

Het is me niet meteen duidelijk van welke langere naam in die omgeving dit de afkorting is.
Eigenlijk staat er iets als Sezaine, maar ik vermoed dat Lezaine bedoeld is. Het is hoe dan
ook een plaats in het Rijselse, want er is de toevoeging cass. Ryssel.
118 Gemeente in Noord-Brabant, ten noorden van Tilburg.
116
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2.

Beroepen

Het volstaat even het corpus van deze studie te doorbladeren, om te zien dat van
nagenoeg alle cortgesetenen het beroep vermeld wordt. Dat wil dus m.a.w. zeggen
dat er hier ongeveer 900 beroepen vermeld worden, waarvan er soms twee of
zelfs drie gecumuleerd werden. Ik geef daar nu lukraak enkele voorbeelden van,
met verwijzingen: visscher & jager (2.100), dagwercker & voorman (3-4), matsenaere & stoeldrayer (8.26), houtvelder & maeyer (25.11), swyngelaere & doende
ander boerewerck (8-42), brauwers cnecht, sackedrager & clyncker (6.66), herberghier, voorts thiendepachter & coopman in vlas (14.2), voerman & kutser van boter
& caes & andersints (15.6).
Ook zal het bij dat doorbladeren wellicht al opgevallen zijn, dat het merendeel
van onze cortgesetenen doodgewone arbeiders waren. Uit een vluchtige telling
is inderdaad al meteen gebleken, dat er ruim 350 van hen hier werckman of
boerewerckman genoemd worden. En als we daar nog de zeldzamere synoniemen als daghuurman of daghwercker bijtellen, en ook nog een paar dozijn andere
beroepen die geen specifieke stielkennis vereisen, dan bereiken we er om en bij
de 400. Landbouwers, toen meestal lantsman genoemd, treffen we hier dus niet
aan, en dat hoeft ons niet te verwonderen in deze bevolkingsgroep van kleinbehuisde lieden. Ten hoogste is er ergens sprake van iemand woonende op een
stedeken van 20 gemeten (16.10) of gebuyckende beth als 5 gemeten lants (in),
maar daar blijft het bij.
Veel belangrijker voor ons nu is de grote verscheidenheid van de overige beroepen, waarover ik totnogtoe alleen in voetnoot af en toe wat uitleg gegeven heb.
Het is mijn bedoeling ook die hier nu nog aan bod te laten komen, maar dan
vooral wat hun frequentie betreft.
Het beroep dat hier het vaakst voorkomt, is dat van timmerman (37 ), wat begrijpelijk is in een tijd toen de huizen nog grotendeels van hout waren. Er was dus
heel wat timmerhout van doen, en daarvoor zorgden de houtvelder (9) en de
boomsaegher (6) en voorts ook nog de saegher (10) en de lattekapper (1). En als
meer gespecialiseerde beroepen in diezelfde sector hadden we ook nog de waghemaeker (14), de cuyper (10), de stoeldraeyer (5), de houpelsnyder (1), de schiptimmerman (1) en de meulemaecker (1).
Heel wat geringer in ons beroepenbestand is het aandeel van de metaalsector,
iets wat in dit bij uitstek agrarisch gebied normaal te noemen is. Behalve de smedt
(1) en vooral de peirdesmedt (9), zijn er alleen de slotemaecker (2) en de ketelare
(2). En ook in de bouwsector is de toestand gelijkaardig. Eerst en vooral de
matsenare (13), ook metser (1), met de metsenaers diender (2), en voor het dak-
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werk de stroydecker (n), de stroyverlegger (1) en de schailliedecker (1), terwijl de
witter (1) het witkalken van de muren voor zijn rekening nam.
Veel talrijker dan weer zijn de beroepen, die op de ene of andere manier met
textiel en/of kledij in verband staan. Ik begin hier met de wever (35) en ook de
swyngelaere (1), die voor de nodige grondstoffen instonden. Bijna even groot is
het aandeel van de cleermaecker (26), met daarnaast de hantschoenmaker (1) en
de hoetmaecker (1). Iets ruimer nog is dat van de schoemaecker (34) en de
schoelapper (8), met de huydevetter (3) voor de bevoorrading van het leer. En wat
hierbij vrij goed aansluit, is het toen in zwang zijnde beroep van pruikenmaker,
dat hier met een leenwoord uit het Frans geleidelijk ingang vond: van peruquier
(3) via perukier (1) tot peruykier (1). Het is dus niet zonder reden dat men de 18de
eeuw de Pruikentijd genoemd heeft. Een gat in de markt, zullen sommigen toen
gedacht hebben.
Vervolgens komt nog alles wat met voeding te maken heeft, te beginnen met de
backer (10). Dat is nogal weinig, wellicht omdat het brood grotendeels op de
hoeven gebakken werd, meer bepaald in het ovencot of oven beur, dat we zo vaak
in onze Staten van Goed aantreffen. Voor de bevoorrading zorgde de molenaere
(s), soms molder (2) genoemd, bijgestaan door een molenaere dryver (1) of moldersdryver (2). Voorts hoort hier de beenhauwer (4) thuis, met de swynneslager
(1), evenals de visscher (3), ook visschenier (2), de jager (2) en de hovenier ( 3), elk
op zijn terrein. En we mogen ook de onmisbare drank niet vergeten. In de eerste
fase stonden daar de baes brauwer (2), de brauwer (4) en de brauwers cnecht (2)
voor in, in de tweede de herberghier (28), de weirdt (3) en de tavernier (1). Alleen
2
heb ik hier geen expliciete aanwijzing gevonden, die op wijnverbruik wijst ' 9.
Daarnaast waren er nog heel wat andere beroepslui, die hun koopwaar aan de
man moesten brengen, zoals de wynckelier (18), de coopman (2) of marchand (3)
en ook de kutser (1). En meer specifiek ook nog de toebacker (1), ook tabackist
(1) geheten, evenals de pylmaecker (1), de glaesemaecker (1), de cnopemaeker (1)
en de doosemaecker (1), alsook de fagootemaecker (1), die het snoeihout van de
boomsnoecker (1), tot mutsaarden met rijshout verwerkte.
En ik wil hier eindigen met een aantal nogal uiteenlopende beroepen, die we
enigszins onder noemer diensten kunnen rangschikken. Ik denk hierbij aan de
coster (4), de clockluyder (1) en de clyncker (1), de ceurlynck (2) en de bode (2), de

129 Het wijnverbruik komt echter wel aanzienlijk aan bod in een gelijkaardige studie die ik
vroeger in dit tijdschrift gepubliceerd heb over een beroepenlijst in Ieper omstreeks 1668 (Jaargang 25, 2009, nr. 3-4, p.147-192, meer bepaald p. 184). Op een totaal van ongeveer 500 personen
zijn er daar 16 in de biersector betrokken en 8 in de wijnsector. Zou er dan zo'n groot verschil in
het drinkgedrag geweest zijn tussen de bisschoppelijke stad Ieper en onze rurale Polderstreek?
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sluusenier (2), de schipper (1) en schipwercker (1), de coe & peirdemeester (4) en
de cheru( r)gien (4), zonder daarbij die meestre chirugyn (1) te vergeten, die leeft
rickelicke met sijne pratique (8.72).

Nu is het zo dat de beroepsactiviteit in onze lijsten niet altijd kortweg met een
beroepsnaam vermeld wordt, maar met allerlei omschrijvingen, die moeilijk in
een opsomming onder te brengen zijn. Daarom geef ik hier lukraak een aantal
voorbeelden: hebbende nogh eenigh ghebruyck van lande (8.34), sigh begevende
met den coophandel (13.19 ), herbergier & doende cleene coopmanschappen in beestiaelen (6.26), den soone hem geneirende met ekelmaecken 13° ( 6.84), melckende 3
à 4 koyen die pastureeren (19.5), doende den quaden en onrechtveerdigen stil van
berck snyden door welck snyden en beschaedinghen veele dachten veroorsaeckt
(syn) (18.34).
Tot slot wil ik er hier nog op wijzen dat er bij onze cortgesetenen ook een 130-tal
vrouwen als gezinshoofd voorkomen, op een half dozijn na allemaal weduwen.
Maar nogal vaak wordt er bij hen geen beroepsactiviteit vermeld. Wel is het soms
die van hun overleden man, of die van volwassen kinderen, die in het levensonderhoud hielpen voorzien. En waar er toch iets over henzelf vermeld wordt, is
dat doorgaans werkwyf of zoiets, ook gewoonweg hantwerck. Voorts zijn het,
behalve bij die ene gheeede vroede vrauwe (8-44), vooral namen met het dialectische suffix -eghe, zoals wynckeliereghe (4), beenhauweghe (1), cleene lantghebruykeghe (1) en kutseghe (1). Daarbuiten is er met het suffix -inne alleen
schipperinne (2), en met -esse alleen wasschesse, een mij volkomen vreemde variant van het nu nog bekende wasscheghe 131 •
Maar net als bij de mannen gebeurt het ook hier af en toe dat men in plaats van
een beroepsnaam een omschrijving gebruikt, zoals: haer geneirende met spinnen
(6.14), houdende een cleen wynckelken (6-47), gaende uyt om te wasschen (13.15),
uytgaende in dachheuren (2i.41), doende het waschmaecken 132 & schoenlappen
(23.14), haudende vettewarie wynckel (25.18) of iets dergelijks. Voorts is er een
weduwe van 60 jaar uytgaende voor minne (2i.31), maar gezien haar leeftijd is
dat hier natuurlijk geen echte minne(moeder), die het kind van een andere vrouw
zoogt, maar een zogenaamde droge minne(moeder), die er alleen voor de kin-

130 Dit was dus iemand die (h)eke/s of vlaskammen vervaardigde. Het woord leeft nog voort in
de zegswijze iemand of iets over de hekel halen en in het dialectwoord hekeltandedikte of hekeldiktevul.
131
Normaal is het zo dat het suffix -inne gebruikt werd in de betekenis van "vrouw van'; zoals
in bakkerin, terwijl men met -eghe en -esse eerder het beroep bedoelde, dat door de vrouw uitgeoefend werd, zoals nu nog in kuuschege en lerares. Illustratief in dit verband is het traditionele
onderscheid tussen apothekerin voor de vrouw van een apotheker, en apothekeres voor de vrouw
die dat beroep uitoefent.
132
We hebben hier een misleidende hypercorrecte spelling van het woord "was'; de grondstof
waar men o.m. kaarsen van maakt.
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deroppas is. En ik had bijna vergeten hier nog die bejaerde dochter te vernoemen

die haer selven mainteneert met haer hantwerck & volbringhen van pilgrimagien
(8.65).

3. Overige gegevens
Ofschoon deze overige gegevens misschien iets minder belangrijk lijken dan
geboorteplaats en beroepsactiviteit, wil ik er ook de nodige aandacht aan besteden. Al was het maar om te evalueren hoe de plaatselijke autoriteiten die taak
volbracht hebben. Vooral wat het antwoord betreft op de vraag tsedert wat tijdt
zij in het huidige dorp in menagie gegaen syn, heeft nagenoeg iedereen bevredigend geantwoord. Alleen in Hoogstade, waar men over de hele lijn karig is, heeft
men dat niet gedaan. En ook op de vraag waer sy te vooren hebben gewoont,
hebben een paar andere dorpen eveneens nauwelijks geantwoord.
Wat echter het aantal kinderen betreft, blijkt men zo goed als overal een accuraat
antwoord gegeven te hebben, maar wat de leeftijd van die kinderen aangaat, zijn
er weer enkelen die in gebreke zijn gebleven. Niet alleen datzelfde Hoogstade,
maar ook Gijverinkhove en Westvleteren, alsook Oostkerke en Proven, waar
men het maar half-en-half gedaan heeft. Daarentegen constateren we dan, dat
men hier en daar, behalve de leeftijd van de kinderen, ook die van sommige
ouders geeft, iets wat in die camerbriefvan 2oktober1771 niet gevraagd was. Dat
doet men vrij consequent in Kaaskerke, meestal in Lampernisse en af en toe in
Stavele.
Een volgend item is dan de delicate vraag naar de financiële toestand van de
cortgesetenen. Kunnen ze zichzelf en hun gezin fatsoenlijk onderhouden met
hunnen styl ofte neiringhe? Ofbehoren ze tot degonne die van den disch gealimenteert syn? Of zijn sy of hunne kinderen bedelende ofte gebedelt hebbende?
Omdat men er terecht van uitgaat, dat de ruime meerderheid in staat is zonder
alimentatie ofbedelarij rond te komen, wordt dat alleen maar terloops met zoveel
woorden gezegd, in bewoordingen als: sigh wel mainteneerende, hem geneirende

met synen styl, levende suffisantelick, hem begrootende met syn ambacht, onderhout hem sonder vragen, ontdraeght haer eerlick, leven ghenoughsaem, en noem
maar op. Maar meestal zwijgt men daarover, wat dan een stilzwijgende bevestiging is dat de financiële situatie van het gezin niet alarmerend genoemd kan
worden.
Helaas zijn er ook heel wat, van wie er gezegd wordt dat ze zonder meer aerme
zijn, of niet suffisant gegoet of winnende met roy hunnen cost, in die mate dat
hulpe ofte assistentie van disschen noodzakelijk is om te connen subsisteeren. Men
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noemt hen dan dischgenoten, vaak disschenoten gespeld, omdat ze op de ene of
andere manier gealimenteert werden. In het totaal geldt dat voor 89 betrokkenen
op de 997, wat neerkomt op een kleine 9 %. En we mogen zeker niet nalaten
hierbij aan te stippen, dat het meestal niet de plaatselijke disch is die daarvoor
instond, maar blijkbaar die van de plaetse hunder geboorte.
Voor een aantal gezinnen echter volstond die bijstand van overheidswege nog
niet. Niet zelden wordt er immers door sommigen en/of hun kinderen nog
gebedeld, niet alleen ter plaatse, maar ook in het omliggende. En ook daar hebben we objectieve cijfers over. Het uiteindelijke totaal is hier 48 gezinnen, een
kleine 5 % dus.
Maar er is nog meer. Sommige autoriteiten hebben namelijk af en toe van de
gelegenheid gebruik gemaakt, om hun ongenoegen te uiten over bepaalde personen, die ondanks alles toch nog in de marginaliteit leefden of soms overlast
veroorzaakten. En dat waren dan vooral de notoire leeglopers, zoals b.v. een
i8-jarige zoon van een gealimenteerde schoenlapper in Stavele, die behoorde te
dienen in plaetse van dagh ende nacht te loopen ledigh (2i.13). Zo ook de ongehuwd gebleven kinderen, allen twintigers en dertigers, van een drietal gezinnen
in Beveren, die dienen hun te stellen ten dienste van goede lieden (3.49 en 3.87) of
te verhuysen ofte ten minste drie kinderen te doen dienen om vele redenen (3.80).
En in Haringe woonde er sedert twee jaar een inwijkeling van wie geinformeert
is dat hy gebannen is tot Haezebrouck platse synder geboorte, en die het hem
gevraagde certi.ficat van syn goet leven ende gedragh niet en heeft connen overbringhen (6.4). Ook in Proven was er onlangs iemand komen wonen uit Krombeke, die aldaer gemouveert geweest is omme te vertrecken ter cause synder slicht
comportement & quaden handel (18.33). En als iemand die een halfjaar voordien
vanuit Quesnoy-sur-Deule in Beveren ingeweken was, daar laconiek stoute Wale
genoemd werd (3.56), zullen er daar ook wel afdoende redenen voor geweest
zijn.
Eveneens zal er wel ergens voldoende aanleiding geweest zijn om in de camerbrief expliciet naar de zogenaamde inclipte lieden te informeren. Ik was dat
bizarre woord nog nooit tegengekomen, zodat het mij van in den beginne geïntrigeerd heeft. Zoals ik al in mijn inleiding schreef, is het een variant van eenklibs,
eenklipsch, waarmee men alleenwonende ongehuwden bedoelde. Het is slechts
in weinig woordenboeken te vinden, het vroegst bij Kiliaan in de spelling eenklippigh en er als Vlaams bestempeld, met de verklaring "coelebs" (=ongehuwd).
In onze lijsten echter komt dit zeldzame woord niet minder dan 26 keer voor,
ook al is dat slechts in 9 van de 28 dorpen. Ook is het niet altijd in dezelfde vorm.
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Weliswaar is dat meestal inclipte, in de onverbogen vorm inclips, maar soms ook
eenclipte,133 en ook één keer is er de moeilijk leesbare verhaspeling inschilib.
Ik laat ze hier nu de revue passeren, te beginnen met Beveren, waar men die
groep mensen helemaal apart behandeld heeft, als uitschot bijna. Na een lange
lijst van 87 netjes per cortgesetene genummerde items, heeft men er in extremis
nog vijf ongenummerde aan toegevoegd met de namen van zes personen, die
niet suffisant gegoet waren, en over wie men nauwelijks iets meedeelt. Twee ervan
worden zonder meer in één adem vernoemd (3.88), drie andere zijn capabel of
instate te dienen (3.89, 3.91 en 3.92) en één, een out jongman is, dikwils siek, buyten staet te dienen (3.90 ). Meer niet. In Oudekapelle is de enige, die daar inclipte
genoemd wordt, een man die onderhouden wordt om synen ouderdom en impotenthede (17.16). In Stavele zijn er twee inclipten, een 73-jarige man (2i.17) en een
50-jarige schoelapper (2i.53), allebei niet gealimenteert. In Steenkerke is er een
alleenwonende en bejaarde boerewerckman & visscher die inclips genoemd
wordt. In Veurne is er een weduwe van wie gezegd wordt,dat ze inclipt is, mits al
de kynders gestelt zyn (24.8). In Bulskamp zijn het twee alleenstaande mannen,
waarvan de ene alsnu inclips (4.7) en de andere kortweg inclips is (4.8). In Izenberge zijn er niet minder dan acht eenclipten op een totaal van 76. Dat zijn drie
eenclipte weduwnaars, de ene een schoelapper (8.15), een andere een boomsaeger
(8.30) en de derde een boerewerckman (8.52). Vervolgens een eenclipten man
verlaeten van synne huysvrauwe (8.37 ), twee eenclipte weduwen, waarvan de ene
sonder minderjaerighe kynderen (8-41), en een andere die met haeren schoonsoon
woont (8.73). Uiteindelijk nog een eenclipten kneght die swynghelaere is (8.63) en
een eenclipten jonghman die wort gheseyt te bedelen (8.64). In Gijverinkhove is
er een verlaten kinderloze huisvrouw woonende inschilib & haer wel mainteneerende (5.18). En ten slotte is er nog Proven, waar we bij vier mannen de vermelding met vrauwe inclips vinden, namelijk bij een meestre cleermaecker (18.13), een
timmerman (18.20 ), iemand met zijn vrouw gesaemdelick bedelende (18.6) en de
hierboven al vermelde ingeweken Krombekenaar, die berucht was om syn slicht
comportement & quaden handel (18.33).
Wat mij in die vier gevallen vooral bevreemdt, is dat het, in weerwil van wat de
woordenboeken ons leren, telkens gehuwde vrouwen zijn. Zou het niet mogelijk
zijn dat de verantwoordelijke notabelen in Proven dit zeldzame woord nauwelijks begrepen? En dat zij er een eigen interpretatie aan gegeven hebben, namelijk die van vrouwen die een nogal zonderling of eenzelvig gedrag vertoonden
en daardoor, tegen beter weten in, als inclips gestigmatiseerd werden? Het blijft
een open vraag.

133 Het lijkt me zo goed als zeker dat de lettergreep in- hier ontstaan is uit een- en dat op zijn
beurt uit eegen dialectische variant van eigen. Vergelijk het werkwoord regenen dat renen wordt
en in de vervoegde vorm 't rint. De etymologie van de tweede lettergreep blijft nog onzeker.
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Bij wijze van conclusie wil ik hier alleen nog even kort herhalen, dat de plaatselijke autoriteiten over het algemeen hun best gedaan hebben om de gevraagde
inlichtingen te verstrekken, sommigen zelfs nog iets uitgebreider dan strikt
nodig was. In Alveringem en Leisele hebben ze zelfs alles netjes in tabellen verwerkt, wat de overzichtelijkheid zeker ten goede komt, maar anderzijds wat
onpersoonlijk uitvalt. Daarom gaat mijn voorkeur naar die dorpen, waar men
voor wat meer afwisseling in stijl en woordgebruik gezorgd heeft. En ik denk
hier in de eerste plaats aan Izenberge, waar men er uitstekend in geslaagd is het
nuttige aan het aangename te paren. En doordat men er achteraan nog een
samenvattende slotbeschouwing aan toegevoegd heeft, steekt die prestatie m.i.
met kop en schouders boven alle andere uit.
Ook wil ik nog kort iets kwijt over de bekwame spoed waarmee ze allen hun taak
volbracht hebben. Dat blijkt uit de dateringen die we onderaan elke lijst vinden.
We weten al dat de camerbrief van 2 oktober 1771 dateerde. Welnu, het kleine
Wulpen & Booitshoeke had de klus al geklaard op 7 oktober, de anderen volgden
vrij snel, allemaal nog in diezelfde maand, op één na. Dat was Stavele, waar het
tot 12 november geduurd heeft, ter absentie van den hooftman om syne onpasselyckheyt. Een verzachtende omstandigheid dus.
En om af te sluiten wil ik er nog even voor waarschuwen dat dergelijke documenten als genealogische bron met de nodige omzichtigheid gebruikt dienen te
worden. Om te beginnen hangt veel natuurlijk af van de nauwgezetheid waarmee
de plaatselijke ambtenaren hun taak ter harte genomen hebben, maar misschien
nog meer van de betrouwbaarheid van de betrokken cortgesetenen, die hun persoonlijke gegevens misschien niet altijd met de nodige objectiviteit verstrekt
hebben, wie zal het zeggen. Maar anderzijds moeten we nu ook geen spijkers op
laag water zoeken. Het is en blijft een feit dat er hier toch heel wat onverwachte
gegevens voor het rapen liggen over een kleine duizend gezinnen, die hun plaats
van herkomst definitief verlaten hadden en daardoor wel eens uit het oog van
genealogen verloren worden. Daarom kan deze studie voor velen dan ook een
welkom middel zijn om een verloren gewaand stamboomtakje moeiteloos te
recupereren.
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Index op de familienamen

Elke verwijzing bestaat uit twee delen, gescheiden door een punt. Het eerste is
het volgnummer van het dorp, het tweede het individuele volgnummer daarin.
ACCOU 16.35
ACKERMAN 25.18
ACQUIERE 2i.50
ADENS 9.1
AERNOUT 2.65
ALBRECHT 23.15
ALDERWEIRELT 21.42
ALEXANDER 18.1
ALLAERT 6.59 12.23
AMPOORTERS 9.11
ANNON 25.23
ANNOOT 23.17
APPELEINS 9.5
ASAERT 3.73
AUTIQUEZ 6.16
BACHELEZ 6.50
BACXY 6.98
BAERT 13.3
BAES 2u2
BAETEMAN 6.14
BAILLIAERT 19.6
BAILLY 3-23 25.51
BALIEU p8
BARRA 2.68
BARROO 26.8
BAUDEN 13.12
BEAUGRAND 8.12
BEAUPREZ 12.15
BEAUVAIN 2i.52
BECUWE 2.m 8.1 24.21
BEDDELEEM 16.3
BEELE8.76
BEEUWSAERT 2i.59
BEGREM9.20
BEHAEGEL 5.20 15.1
BEHAGEL i.11
BEKAERT 6.35 22.2
BEKE 16-46
BERTELOODT 25.51
BESEME9.2
BEUN 20-3
BEZEME 9.1
BILCKE 2.60
BILLIET 3.50 4.27 16.2 16.5
BISSCHOP 6.87

BLANCKAERT 2.77 13-20
18.34 25.50
BLANKAERT 12.39
BLEU 17-10
BLIECK2u9
BLOCKET 2.71 2.76
BLOMMAERT i.8
BOGAERT 3.81
BOLLE 7.2
BONAVENTURE 12.10
BONEELE 2.14
BONTE 18.21
BOOGAERDT 12.11
BOOGAERT 3.83
BOONE 19.3 18-46
BORRY 4.10 25.6 25.12
BOSSAERT 6.56
BOTTEIN 15.8
BOTTEZ5.8
BOUCHE 15.13
BOUCHERIE 24.19
BOUCKENOOGHE 19.5
BOUCRY 6.60
BOURGO 5.25
BOUSSEZ 8-48
BOUTHEZ 11.96
BRABANT 2.26
BRACKEVALLE 8.22
BREYNE 2.34 2.70
BRIL 2i.61
BROUCKE 25-49
BROUXOU 16-37
BRUNEEL 3.18
BROSSEN 4.5
BRUU 25.22
BRYSOU 18.10 18.20
BULCKAERT 2i.20
BULTEEL 12.37
BULTHÉ 12.55 12.87
BURCHGRAEVE 2-46
BURCHGRAVE 2.21 2.78
BURET 3-74
BUSSAERT 18.26
BUSSCHAERT 7-27
BOSSCHE 8.74
BUTAEYE 3.19
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BUTAYE 2.101
CAENE 23.21
CAENEN 8.50
CAESSTEKER 12.59
CAESTEKER 6.3
CAESTYCKER 9.14
CAILLEZ 17·8
CAILLIAU 17-4 24.1
CAILLIAU
CAILLIE 6-47
CALF 6.29
CALLENS 2.20 2.91
CALOEN 12.25
CAMBIE6.71
CAMBRON 6.66
CAMERLINCK 18.8
CANDALE 2u4
CANEN 2i.56
CAPPOEN 4.15 16.32
CAREL 24.16
CARLÉ p1
CARLIER 2.31
CARRE24.11
CASTEELE 26.6
CATTHEEUW 17·1 17.15
CAVEELE 18.30
CEUNYNCK 3.9
CHATELEZ 15.12
CLAEREBOUDT 25-48
CLAEYS 2.62 7.9 18.18
CLARYSSE 2.30
CLEENWERCK
CLEENWERCK 7.3 12.30
12.31
CLEIRE 25-41
CLETY 3.35 6-43 24.22
CLOVYN 8-44
CLYNCKE 25.24
CNOCKAERT 2.36 2.37 21.6
COCK 12.57 21.39
COENE3.33
COLEN 23.8 23.9
COLPAERT 16.26 16.27
COMEYNE 2.29
COMMEYNE 16.17 25.8
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COOLAERT 25.14
COOLEN 9.23
COOLS 15-7
COPPEJAN 2i.58
CORDENIER 3.8
CORDIER r.5
CORION po
CORNETTE 8.2
CORNILLIE 22.12
CORTILLIE 8.37
COSIN 25.11
COSSA 25.29
COSSEY 22.4
COUCHEZ8-43
COUDEVILLE 7.14
COULIER 12.2
COURAET 16.18
COUSYN 6-42 6-44
COUTREEL 13.14
COUVREU 9.9
COYMAN 9-9
CRAEYE18-42
CREPEU 9.22
CROCK6.84
CROIGNY 6.53
CROK 3.69
CROKEY 25.21
CROSELLE 3.34
CUFFEZ 21-46
CUVELIER 8-40 16.15 22.14
DALEY 3.21
DAMMARYN 9.3
DAMME13.29
DANCERICOUR 3.13
DANNEEL 2.18
D'ARTOIS 9.10
DAUTER14-4
DAVAZEERE 25.34
DEBACKERHo
DE BACKER 3.54 12.70 26.11
DE BANDT 17-4 22.6
DEBERGH 12.51
DE BERGH 23.19
DEBORGHER 12.62
DEBOUTTEN 12.76
DE.BRAUWER 8-45
DEBREU7.18
DEBREYDEN 9.15
DE.BRUNE 15.14 17.13
DEBUSSON 16.19

DE BUYSER 4.11
DECAND 3-29
DECARNE2i.3
DECKERH8
DE CLERCQ u9 15.6
DECOCK5.9
DECOCK 6-96 16-4
DECONYNCK 7.22 7.23
DE COSTER 8.26
DECROCK 16-45
DE CROO 3.1 26.10
DE DRIE 12-47 18-4
DEFEVER 12.36 2r.26 24.8
DE FLOER 8.5 8.6
DE FURNE 13.17
DE GRAVE 8.17 25-47
DE GROOTE 18.37
DE GRYSE 28.1
DEHAENE 2.11
DEHAESE 16.10
DE HOLLANDER 8.60
DEHONDT 3.68
DEHOUCK 2.96 15.24
DE JAEGHER 13.15
DEKEIRLE 22.13
DEKEUWER 4.4
DE KEYSER 27.2
DELAHAEF 6.58
DELANGHE 2-94
DE LANGHE 24.20
DELANNOYE 71
DE LATRE 3.72 6.64
DE LEGHER 6.17
DE LEU 2.103
DE LIE 18.28
DELMOTTE7-4
DE LOU p6
DELVA 6.38
DELVAE 13.19
DELVAUX 21.54
DELVOYE 2.86
DE LYS 8.23
DEMAILLIE 6.33
DE MAN 9.6 9.12
DE MAZIERE 9.18
DEMAZIERE 23.18
DE MEERSSEMAN 6.5
DEMEESTERE 16.24
DEMEULENAERE 2.58
12.54 22.9
DE MEY 18.31
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DE MEYER 22.3
DEMOL6.6
DE MOLDER 8.25
DE MUNCK 8-41
DENDECKER 7-26
DEN DECKER 18.11
DE NECKER 8.31
DENEIRE 26.16
DENNEKEIN 8-46
DE NUYWELAERE 6.32
8.27 8-48
DE PESER6-46
DE PICKER 2.17
DE PIPER 6.78
DEPLANTER 24-4
DEPOORTER 6.54 16.1
DE PREZ 17.6 2r.57
DEPUYDT 16-40
DEPYPER 3-24
DEQUIDT 3-49
DE RACHE 25.2
DE RAEDT 1uo
DE RIEM 8.32
DE ROCK 2.3
DEROIS 9.10
DE ROO 2-47
DE RUYTTERE 15.17
DE RYCKE2-4
DESANDT 4.1
DE SCHOOT 5.15
DESMADRYL 16.36
DESMEDT 6.65 26.15
DESMICHT 6.68
DESWARTE 3.52
DE SWARTE 14-4 17.3
DE TOLLENAERE 15.3
DETURCK 16.29
DEUWEL).91
DE VINCK 23.2
DEVOS 1.13 2.56 5.23 11.5
22.11
DEVRIERE 25.1
DEVRYERE 22.16
DEVULDER 4.28
DEVYNCK 12.66
DE WACHTER 18.3
DE WAELE 15.19
DE WEERS 1.20
DEWEIRT 20.2
DE WILDE 2.57 8.54
DEWILDE 25.10
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DE WITTE2.7
DE WYNDT 2i.2
DE ZANDT 6.52 11.9
DEZOD9.9
DHAENE3.66
D'HEM8.52
DHONDT 24.12
DHONT 2i.41
DIERENDONCK 14.2
DIERYCK 2.108
DIESEN 6.21
DIEUDONNÉ 24.17
DIEUSAERT 16.16 19.4
DOLVAE2.66
DOMISENT 2.9
DONCHEJ.42
DOREMUS 12-41
DORREZ27.1
DOUCY 12.60
DOYEN27.5
DRUWEZ 15.18
DUAYON 23.21
DUBERT 25.38
DUCHATEAU i.21
DUCORANT 2i.35
DUFOUR 12.22
DU FOUR 18-40
DUHOCQUET 15.19
DUJARDIN 8.66
DUMELY 18.34 18.39
DUMON 3.57
DUMORTIER 16-44
DUPON2.2
DURIE 6.31 18.2
DURON 25.32
DU SOIR5.6
DUYVERE 9.19
ENTEN 23.3
ESSCHENTIER 17.5
EVERAERDT 7-25
EVERAERT 2.23 2i.28
EVERNITS 6.86
FACKON 2-73
FACON 12.92
FERRY 26-4
FEVERE3.88
FEVRE 6.9
FLAHOU 8.33
FLAMA 8.19 8.64

FLAMEZ3.37
FLEURBAY 16.7
FLODRYN 17-16
FLORISOONE 7.11
FOLCKE3.56
FOLLET 16.31 16.33
GADEINE 14.3
GALLEY 2.25
GALL007.16
GARDELEIN 18.17
GEERAERT
GEERAERT 2.50 2.105
GEERARDYN 4-7
GELDOF 9.22
GEORGE 3.85 6.91
GESQUIERE 12.28 16.49
GHEELE 2.32 2.51 2.52. 2.53
GHEKIERE 2.55 8.68
GHEREBIDOEN 6.83
GHEYSSEN 1.20
GHYSDAEL 9.3
GHYSELEN 2-92 8.16
GILBERT 3.82
GODDERIS 23.5
GOESTEENE 12.12
GOMME2.99
GOSSAERT 2i.43
GOTSCHALCK 9.18
GOUDTSMIDT 15.22
GOUTSMIDT 9.23
GRAEFSCHEPE 18.36
GRIMMELPREZ 15.2
GRYPFROY 12.8
GRYSELLE 25.35
GRYZON2.67
HAELEWYCK 25.28
HAENE2i.25
HAESEBAERT 3-44
HAEZE6.51
HAMEAU 8.14
HANCKAERT 13.6 24.18
HASEBAERT 12-43
HAUTECOEUR 17-l
HAYON 18-41
HEEM 6-45
HELLE 3.16
HEMELGHEER 22.10
HENEMAN 25-43
HENNEBEL 5.11
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HENNION 15.15
HERREMAN 16.9
HERSOEN 3.60
HEUSEL 8.4 26.3
HEYTE 6.63
HOBEL 8.62
HOET 13.25
HOLLANTHÉ 6.88
HOLLEBEKE 26.13
HOLLEVOETS 9.17
HOOFT 11.8
HOORNAERT 15.21
HORREEL 2.95
HOSTEN 22.18
HOUCKE 12.84 18.24 26.14
HOUFTENAGHEL 12.20
HOUPLINE 12.74
HOUTHEERE 16-48
HOUVENAGEL 16.50
HOVAERE 2.81
HUYGE3.6
HUYGHE 6.7 26.12
HUYSSEUNE 9.3 9.19
HUYVAERT 2.88
IMPINS 6.93 20.1
INGHELAERE 25.27
IWEINS 18.19
JANSSEN 8.72 16.5
JANSSEUNE i.2 24.9
JANSSEUNE 25.17
JANTJEN 2.98
JOLY 12.50
JONCHEERE 1p4
KAUSIE3.12
KERCKHOVE 12.3
KERKHOVE 3.92
KESTELYN 3.3116.14
KESTEMAN 18-44
KEUNYNCK 16-4
KEUWER 2u3
KILLIETTE 4.22
KIMPE5.7
KINNO 16.13
KNOCKAERT 18.13
KOCKATRYSSE 2i.37
KOKEMPOO 12.7
KOUCKE2.83
KREUS 3.58
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KYDEY 4.21
KYNO 2-49
LABBÉ7.19
LACANTE 3.75
LAGACHE 9.12
LAGAYE 13-2
LAMMERANT 17-4
LAMOTTE 6.61
LAMPS 12.88
LAMS 16.34
LANCKER9.2
LANNOYE 8.58
LANOOTE 18.25
LANSHEERE 2.102
LANZEERE 7-15
LAPLACE 11.1
LAURENT 2.106
LAURIE 6.77
LAURIERE 11.3
LAUWERS 2i.30
LAUWYCK 25.3
LAVA 12-48 25-45
LAVAE i.6 16.11
LAVAE23.6
LA VIGNE 26.9
LAVRY 6.19
LAZEURE 3.51
LEBBE 7.20
LEEUWERCK 2-44 2.45
LEFEVERE 4.16 12-44
LEFEVRE 7-13
LEHOUCKE 6.69 6.74
LEINGNEEL 4.3
LEIRE 2.6 9.13 12.93
LE LANG 25.5
LEMENU2.54
LENOIR 12.53
LEPERE 2.28
LEPLA9.14
LE ROY 18-47 25.9 26.3
LE SAGHE 6-40
LESTEENE 21.51
LEU 18-45
LEYNAERT 2.16
LHOMMEZ 18.23
LIEBAERT 2.38
LIEFOOGHE 12.25 18.15
21.60
LIEM 8.7
LISONES 13.26. 13.27

LOBBEDEY 6.62 12.29
LOBELLE 12.58
LOMMEZ8.18
LONCKE u7
LOONE 2.82 2.85
LOOR 2i.5
LOOSEN 2i.11
LOOTEN 2.93 16.12 21.4
LOOTGIETER 3-14
LORIDAN 8.19
LOUWAEGE 5-4
LUERE4.8
LUSSCHENTIER 12.38
LUYS 11.14
MAERTEN i.10 9.8 2i.9
MAES 2.12 6.34 12.18 12.72
25.33 27-4
MAHIEU 4.26 5.5 6.2 7.10 9.3
16.20
MAKEREEL 2.79
MALENGIER 11.2
MALLIU 22.7
MARCHANT 8.69
MARECOU 2.107
MARES4.13
MAREST 22.1
MAREYE12.1
MAROUXu2
MARQUIS 8.51
MARRANT 2.19
MARYN13.16
MASEGERVE 6.89
MASSON26.7
MASUREEL 8.54
MATON 2.72
MATZAERT 18.22
MAVAUX 14.3
MEERSSEMAN 16.51 17-7
MELIS 6.24 8.36 16.25
MENY 3.77
MEQUIGNON 6.39
MERLEVEDE 8.56
MERLIN 9.20
MERSEMAN 23.25
MERVILLIE 26.17
METSUE?-12
MEULENAERE 18.1
MEUSEELE 3.11
MICHEL 25.30
MICHIEL 8.9

Westhoek, jrg. 26, nr.

2,

najaar 2010

MISSUE 22.17
MOENAERT 8.38
MOENCAREY 5.1 12.6
MOERMAN 25-44
MONTIWY6.8
MONTUY3.87
MOOTE 11.11
MORAS 8-43
MOREEL 12.67
MOREL7.6
MOREZ 12.19
MORLÉp6
MORTAGNE 16-47
MORTIER 16.23
MOUTIEZ 5.10
MOUTONp5
MURSELOO 6.72
MUYLLAERT 6.97
MUYLLE 3.84 6-44
NECKELSON 13-7
NEESEZOONE 2.59
NEUVILLE 3.58
NEVE 23.14
NEVIANS u
NORME8.39
NOYEN 9.8 2p4
OLLEVIER 3-25
OOGHE6.26
OPSOMER 9.13
OREANT 2i.10
OUDAERT 23.26
OUGSTLAND 3-43
OVAERE 25.19
PALFLIET 12.86
PALYNCK 12.33
PANNE6.79
PAPEGAEY i.5 3.64
PARMENTIER 2i.55
PARY 3.65
PATOU3.89
PEPERSTRAETE 2-40
PETILLON 3.63
PETIPA 18.12
PETITBERGHEIN 4.9
PETITPAS u8
PETYT 2.109
PHENOU 16.52
PIEREN 5.22
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WILFRIED BEELE

PILGRIM 12.65
PINQUIN 3.78
PINSEEL 8.8 11.9 2i.47
PITTELLION 22.8
PLACKET 15.23
PLAETEVOET 2u8
PLANCKE 3.62 18.32
PLATEEL 3.90
PLATFOORT 3.5
PLESIER 6.55
PLOVIER 5.12
POIBLAN 2-48
POLLEZ 8.10 8.65
POORTEMAN 4.2 7.2116.21
POORTER 8.59 12.27 25.13
POOSTER 2i.53
POTTEEUW 18-43
POUCHELLE 6.25
PREVO 6.28
PROODT 8.20
PROOT 2.63 13.1
PROVO 24.13
PROV008.30
PROVOOST 11.78
PUNY 6-48
PUTEIN 6.37
PYLISER 24.10
QUAGEBEUR 5.21
QUAHET19.1
QUELDERIE 6.42
QUIDEY 5.17
QUIEVRE 12.71
RABAEY 8.34
RABAUT 12.94
RAEPE 25-46
RECOUR3.79
REDAY 2p3
REKIERE 2.27
RENTERGHEM 6.10
REUBRECHT 8.35
REYGER9.16
REYNAERT 3.15
RIEM 8.11 2i.7
RIETHAEGHE 25.37
RIGOLE 3.17
ROLLEZ 1p2
ROOM 1i.11
ROOTAERT 25-42
ROSSEEL 2.87 2.89

ROSSEEUW 4.6
ROUSSEAUW 6.36
ROUSSEEUW 2i.23 25.36
26.5
ROUSSEL 25-40
ROUSSEN 25.20
ROUSSEZ 12.63 12.82
ROUVRE8.64
ROYE 23.22
RUYSSEN 6.81
RYCKEBOER 5.3 7-2 12.14
RYCKEBUSCH 14.1 25.26
RYCKEWAERT 15.10
RYCKX 23.12
RYSSEN 7.5 7-29
SABBEN 12.95
SAINSIER 16.22
SALOMÉ 18.9
SAMOEY 12.80
SAMOY 16-42
SAMYN 2.15
SANDERS 23.11
SANTORUM 25.25
SAVAETE 3.53
SCHACHT 3.38
SCHALIER 12.69 12.79 18.35
SCHELLE 7.28
SCHILLEWAERT 2.90 12-42
SCHIPPER 23-4
SCHOEMAKER 12.85
SCHOONACKER 1i.7
SCHOONAERT 7.7 21.15
21.48
SCHOOTE 4.18
SCHOREEL 22.15
SCHOTTE 12.13
SENGIERi.22
SERRÉ 8-42
SERRET 8-49
SERROEN 21.1
SEYS 9.21
SILVE 3.88
SIMOEN 13.10 18.38
SISSAUW 2i.49
SLABBINCK 5.18
SLABBYNCK 1.15
SLEMBROUCK 8.15
SMEDT 8.55
SMUYCK3.80
SNELLAERT 18.29
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SOCKEEL 2i.29
SOETAERT 15.18
SOFFILS 2i.27 2i.31
SOHIER 18.33 24.6
SOKE 6.82
SOUTHOUT 9.17
SOUVAGIE9-4
SOY 811
SPEECKAERT 9.1
SPEYE 13.13
SPILLEBOUT 3.86 11.73
SPOTBEEN 9.16
SPYCKYNCK 15.16
STAESSEN 16-41
STEEKELOREM 25.15
STEENKISTE 26.1
STERCKXi.3
STOPPIN 11.77
STORME 13.5
SUFFILS 2i.45
SUFFIS 1i.6
SUFFYS 3-2
SWALS 9.15
SWERTVAGHER 2i.22
SWYNGEDAU 6.18
SWYNGHEDAUW 8.21
TABBARY 2.64
TACKOEN 2.10
TANGHE4.23
TAVENIER p2
TEETEN 11.75
TERRY 2.104 15.11
THACOURNE 24.2
THERY 6.22 12-4 12.5
THIBAUT 15.5
THOOR6.75
TIEREMAN 2u7
TIEU 3.36
TIMMERMAN 12.17
TITECA 2.61
TOLLERIER 25-4
TOORTELBOOM 6.73
TOP 24.14
TORHOUT 23.7
TOURLOUSE 1i.4
TRYOEN3.10
TURPEIN 6.80 8.28 8.29
TURPIN 8.70
TYCKET 8.67

Vremde cortgesetenenin de kasselrij Veurne anno 1771

VALCKE 15-4
VALLAYS 23.20
VANACKER 6.67 16.6
VAN BELLE 15.20
VAN BEVEREN 27.3
VAN BLAERE 17.2
VANBRUGGE 4.25
VAN CALIS 6.1
VAN CUYCK 24.13
VAN DAMME 3-4 13.23
21.44
VAN DE CASERIE 5.2
VANDECASTEELE 7.17
VANDENBERGHE 3-30
VAN DEN BERGHE 5.24
12.34
VANDENBERGHE 6.44
8.57
VANDEN BOGAERDE 19.2
VANDEN BOHEDE 25.52
VANDENBON 2.100
VAN DEN BROUCKE 5.19
18.14
VANDENBROUCKE 16.38
VANDENBUSSCHE 2-75
VANDENDRIESSCHE 6.70
VAN DEN PLASSCHE 2.24
VANDE PITTE 27.6
VANDERELST 1.9
VANDERGUCHT 16.8
VAN DER MEERSCH 8.13
VANDE SCHELDE 6.15
VANDEVOORDE 12.83
VAN DE WALLE 1.1618.16
VANDEWALLE 4.17 4.24
6.27 12.56 12.61 12.90 21.36
21.38
VAN DYCKE22.5
VAN ELSTLANT 8.71
VAN EXEM 25.16
VAN GREVELYNCK 5.13
VAN GREVELYNGE 24.7
VAN HAMME 6.12
VAN HEE18.5
VAN HILLE 1.4
VAN HONDEGHEM 6.85
VAN HOORNE 12.21
VAN HOUCKE 6.95
VANHOVE 2.33 12-40
VAN LATUM 8.73
VAN LEENE 9.7

VAN MECHELEN 15.9
VAN NAERDEN 13.11
VAN NOBLE 6.38
VAN OOST 6.76
VAN OOSTEN 3-27
VAN PEENE 3.45 12.35 1p1
VAN PEPERSTRAETE 9.7
24.5
VAN RENTERGHEM 8.63
VAN STEENE 2.74 2.84 8.76
17.9
VAN STRAETZEELE po
VAN WULPEN 15.5 23.1
VERBARE 21.34
VERBAUWE 21.16
VERBEKE 2.13 2.22 2-42 2-43
4.14 6-49 25.31
VERBEQUE 21.32
VERBOECKE 24.15
VERBORGH 16.28
VERBRUGGE 1.7 24.3
VERCAMER 2.69
VERCRUYCE 12-49
VERDURE 12.6
VER EECKE 16.39
VERGAUWE 5.14
VERGHOOTE 8.61
VERGOOTE 17.12
VERGOTE 1.17
VERHAEGE 7.8
VERHAEGHE 6-41 8.3
VERHAGE 23-23
VERHELST 17-1
VERHEYDE 6.20
VERHILLE 6.11 6.13 6-90
6.92 6.94
VERLANDE 3.67
VERMEERSCH 14.2 18.7
18.9
VERMEESCH 2.5 2.39 2-41
8-47 9.6 9.8 9.11
VERMERSCH 7.24
VERMEULEN 15.11
VERNIERE 13-4
VERNIEUWE 3-41
VERPLATSE 2.97
VERROEST 16-43
VERSCHAEVE 6.23 6.57
VERSCHAVE 21.21 21.40
VERSCHELLE 5.16
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VERSTRAETE 2.110 8.53
12-45
VERS TRATE u4
VERTOMME 12.16
VIAINE 3.55 3.59
VIENNE 12.81
VIEREN 8.71 12.24
VILLEM 9.5
VILLEZ 13.8 13.9
VISAGE 1.23
VITSE 4.12 15.15
VOLBRECHT 23.10 23.13
vos 13-28
VUYLSTEKER 12.89 12.91
VYLES 2.1
VYNCK 12.26
WAEGAERT 8.75
WAELSCHE 2.80
WALLAERT 25.7
WALLY 3-47
WARRIN 4.19
WAUTIER 15.1
WEERBROUCK 27.1
WELLECOM 3-46
WEMELBEKE 3.7
WERQUIN 12-46
WETSTEEN 3.61
WIDAUW21.24
WILLAERT 9.21
WILLAEY 10.1
WILLEMAN 18.27
WILLEMS 23.16 26.2
WORME 21.33
WULF 6.30
WULFS 21.8
WULLEMAN 16.30
WULLEN 13.18
WYCKAERT 3.3 3.39 4.20
8.24 12.68 25.39
WYD'HOOGHE 18.6
WYDOCK2.8
WYDOODT 13.8
ZEG HERS 12.32
ZELLEBOO 6-4
ZOOLE2.35
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Mededelingen
Aanvullingen op inhoudsopgave van 25 jaar ts. Westhoek, de WesthoekJaarboeken 1- V en de afzonderlijke publicaties

Een lezer maakte ons opmerkzaam op het ontbreken van de vermelding in de
lijst der plaatsnamen van een bijdrage. Bij nader toezien bleek voor de Jaarboeken en de afzonderlijke publikaties meerdere vermeldingen per plaatsnaam te
ontbreken. Voor deze publicaties, waarvoor pas achteraf (na het eigenlijke tijdschrift) werd beslist die ook in de inhoudsopgave te betrekken zijn blijkbaar de
verwijzingen per plaats niet ingevuld geworden. We geven hieronder de aanvullingen voor de index 'BRONNEN - Per plaats' en ook nog twee kleinere aanvullingen betreffende 'BIOGRAFIE'.
Waarvoor onze excuses.

BRONNEN
Per plaats
Belle-Ambacht (F)

- Inwoners van Belle-ambacht betrokken bij de Troebelen in het Westkwartier tijdens de
zomer van 1566 (M. Backhouse) JB1986/6-32
Brugge

- Doopsgezind martelaarschap in Brugge in 1558 (A.A. Bauwens) PUB1992/185-200
Frankenthal

- De Vlaamse "Vleck" Frankenthal (K.M. De Lille) JB1984/94-105
Hondschoote (F)

- Deken-dichter Wyckaert uit Hondschote en de Vlaamse priesters van zijn tijd (A. Lowyck)
JB1986/121-138

Hoogstade

- Reginald Rooryck (1662-1713), stamvader van een landbouwersfamilie in Hoogstade (W
Beele) JB1988/95-128

Houtkerke (F)

- Bijdrage tot de 16de_eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westkwartier: 1. Pieter Waels,
geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe leer, in de schaduw van Sint-fanskerktoren te Poperinge (ls66-1567 ), rebel in het Westkwartier (ls67-1573) en landbouwer te Poperinge (1573-1574). 2. Henry de Turcq: pastoor van Oostkappel (1566), in het hol van zijn
belager (1570) en geschoeide karmeliet te Ieper (1578). (G. Schoonaert) JB1988/129-146
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Ieper (stad)

- Bijdrage tot de 16dc_eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westkwartier: 1. Pieter
Waels, geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe leer, in de schaduw van
Sint-Janskerktoren te Poperinge (1566-1567), rebel in het Westkwartier (1567-1573) en
landbouwer te Poperinge (1573-1574). 2. Henry de Turcq: pastoor van Oostkappel (1566),
in het hol van zijn belager (1570) en geschoeide karmeliet te Ieper (1578). (G. Schoonaert)
JB1988/129-146

Ieper (kasselrij)

- De inwoners van Ieper en de kasselrij betrokken bij de Troebelen in het Westkwartier
tijdens de zomer van 1566 (M. Backhouse) JB1985/41-75
Kassei (Cassel, F)

- La Chátellenie et Bourgeoisie de Cassel (Th. Vergriete) JB1984/84-93
- Inwoners van het Westkwartier betrokken bij de Beroerten in de kasselrij Kassei tijdens
de zomer van 1566 (M. Backhouse) JB1987/ 42-63
Kemmel

- Kemmel, parochie en priesters (J. Van den Heuvel) JB1985/167-184
Leiden

- Vlaamse migranten uit Engeland naar Leiden uitgeweken in de tweede helft van de
zestiende eeuw (1577-1579) (J. Desreumaux) PUB1992/93-116
Nieuwkerke

- Calvinisme, textielindustrie en drapeniers te Nieuwkerke in de 16e eeuw (L. Vandamme)
JB1984/113-130

- De West- of Stampkotmolen te Nieuwkerke tijdens de

lic en 18de eeuw (M. Pattyn)

2004/165-167

Nieuwpoort

- Vier rebellen voor de Nieuwpoortse schepenbank, april 1573 (D. Van der Bauwhede)
JB1987/6-16

Norwich (E)

- Social concern and calvinistic duty: the Norwich Strangers' community (R. Esser)
PUB1992/173-184

Oostkappel (F)

- Bijdrage tot de 16de_eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westkwartier: 1. Pieter
Waels, geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe leer, in de schaduw van
Sint-fanskerktoren te Poperinge (1566-1567), rebel in het Westkwartier (1567-1573) en
landbouwer te Poperinge (1573-1574). 2. Henry de Turcq: pastoor van Oostkappel (1566),
in het hol van zijn belager (1570) en geschoeide karmeliet te Ieper (1578). (G. Schoonaert)
JB1988/129-146

Poperinge

- Uit de "Costuymen ende Usantiën vande Stede, Keure ende Jurisdictie van Poperinghe"
(H. Vandenberghe) JB1984/19-25
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- Elementaire toponymie van Poperinge (H. Vandenberghe) JB1985/160-166
- Moord te Poperinge ten jare 1616 (H. Vandenberghe) JB1986/n2-120
Reningelst

- Meervoudige cijnsbetalers te Reningelst anno 1700 (N. Boussemaere) JB1986/105-m
- Een tiendconflict en calvinisme te Reningelst (1559-1569) (L. Vandamme) JB1986/164171

- Wekkebrood te Reningelst (H. Vandenberghe) 1988/11-13
Rijswijk

- Rijswijk, toevluchtsoord voor Steenvoordenaars (J. Decaestecker) 1985-4/5-6
Sandwich

- The Flemish Refugees in Sandwich (ls61-1603) (M. Backhouse) PUB1988/90-110
- De Vlaamse vluchtelingen in Sandwich (ls61-1603). Voorlopige bevindingen (M.
Backhouse) JB1987/138-156
Sint-Winoksbergen (Bergues, F)

- Inwoners van Bergen-ambacht betrokken bij de Troebelen in de kasselrij tijdens het
Hongerjaar 1566 (M. Backhouse) JB1988/58-94
- Ongedisciplineerde composities en andere gedwongen geld- en voedselafgiften in de
kasselrij Sint- Winoksbergen (lsBB-1590) (R.A. Fierst van Wijnandsbergen) PUB1992/574

Steenvoorde (F)

- Rijswijk, toevluchtsoord voor Steenvoordenaars (J. Decaestecker) 1985-4/5-6
Veurne (kasselrij: Veurne-Ambacht)

- Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw van het capucijnenstift en pesthuis in Veurne (1604-1611) (F. Becuwe) PUB1992/75-92
Watou

- Veroordeelde volks- en schoolboeken van Watoe (J.G.M. Van den Heuvel) JB1988/9-19
Zuydcoote

Romance à Zuydcoote (J. Beyen) JB1984/15-18

BIOGRAFIE
De Caesteckere

DeTurcq

Hondschote tijdens de jaren zestig van de 16de eeuw: Senistre ende
quade rapoorten ten laste van Christiaen de Caesteckere uit Hondschote (D.I.E. Van der Bauwhede) JB1988/I56-177
Bijdrage tot de 16de_eeuwse familiegeschiedschrijving in het Westkwartier: 1. Pieter Waels, geboren in Houtkerke, verkondiger van de nieuwe
leer, in de schaduw van Sint-Janskerktoren te Poperinge (ls66-1567),
rebel in het Westkwartier (1567-1573) en landbouwer te Poperinge (15731574). 2. Henry de Turcq: pastoor van Oostkappel (1566), in het hol van
zijn belager (1570) en geschoeide karmeliet te Ieper (1578). (G. Schoonaert) JB1988/I29-146
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Boekbesprekingen
De Nederlanden 'extra muros~ Jaarboek uitgegeven door de vereniging/
stichting Zannekin, deel 32 (leper, 2010).

De vereniging Zannekin bundelt in dit 32e jaarboek
een 10-tal bijdragen die betrekking hebben op de
gebieden die ooit tot de Nederlanden hoorden maar
thans door staatkundige omstandigheden 'extra
muros' liggen. Zoals steeds wordt ook aandacht
besteed aan de Franse Nederlanden. In een bijdrage
van de hand van oud-KVF-voorzitter Cyriel Moeyaert wordt het Vlaams Sint-Bertijnscollege van
Sint-Omaars behandeld. De nadruk komt te liggen
op het taalaspect van de opleiding die er in het
Nederlands gebeurde. Het bewijst nog maar eens
dat er in Sint-Omaars vroeger veel meer Vlaams werd gesproken dan algemeen
werd aangenomen. Diezelfde auteur pleegt een tweede bijdrage in co-auteurschap met Kristof Papin over de rol en betekenis van Renaat Despicht voor de
Zuid-Vlaamse beweging. Deze bijdrage, die er komt n.a.v. diens overlijden 50
jaar geleden, poogt deze voortrekker van het Nederlands in Frans-Vlaanderen
van onder het stof te halen. In i926 werd hij de eerste titularis van de leerstoel
Nederlands aan de Rijselse Universiteit en van zijn hand zijn vele Vlaamse vertellingen bekend. [K.P.]

John G. GALLAHER, Napoleon's Enfant terrible: Genera/ Dominique Vandamme, Norman, University of Oklahoma Press, 2008. - 384 p., ill. - ISBN
978-0-8061-3875-6 - € 34,99.
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Dat er een Amerikaans historicus dixit universitaire
uitgeverij nodig is om een nieuwe studie over Generaal Vandamme (Kassei q6o-Kassel i830) te publiceren is merkwaardig. Wie ietwat vertrouwd is met
de geschiedenis van de Franse revolutie in onze contreien kent de naam (en faam) van generaal Vandamme. Van Napoleon is de uitspraak bekend dat
als hij twee Vandamme's zou hebben, hij er een zou
laten terechtstellen. Maar hij kon niet zonder de
legeraanvoerder die bijna onoverwinbaar was. Zijn
huis 'la fregate' staat nog steeds als een trieste ruïne
te pronken in Kassei. Vandamme liet ze bouwen in
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de vorm van een schip met het voorsteven richting Engeland, wat hij ooit nog
eens wilde aanvallen. Onze parate kennis over de man is evenwel beperkt tot
enkele slagzinnen en vooral diens wrede reputatie als militair. Op vandaag zou
zo iemand voor schending van de mensenrechten veroordeeld worden. Voor de
plundering van Veurne is hij overigens een tijd op non-actief gezet.
Gallahers vergelijking van Vandamme met de Amerikaanse generaal George
Patton is tekenend en toont aan op welke basis het Amerikaans historisch onderzoek wordt gedirigeerd door de financiële donateurs. Het Amerikaanse systeem
van universiteiten en dat van zijn docenten is gebaseerd op publiceren, publiceren en nog eens publiceren. En liefst boeken en als het even kan ieder jaar een
nieuw. En dat merk je inhoudelijk zeker in dit boek. Ten eerste is de vraag wat
die Gallaher hier verloren heeft. Het boek heeft de verdienste om de uitgebreide
Vandamme-papers uit de Stadsbibliotheek van Rijsel grondig te hebben bestudeerd. Hij werd voor de stukken in het Nederlands geholpen door onze Westhoek-medewerker Max Deswarte. Maar veel ander archiefwerk is er niet aan te
pas gekomen, en dat merk je. De geschiedenis is deze zoals ze blijkt uit de brieven van en aan Vandamme. De vele bronnen in de lokale archieven zijn niet
geraadpleegd. Natuurlijk is dit een niet zo eenvoudige onderneming. Vandamme
heeft sporen nagelaten van in Rusland (waar hij krijgsgevangen zat) tot in de
Verenigde Staten (waar hij tijdlang balling was). Zo kom je niet te weten waarom
Vandamme bv. Haringe niet platbrandde en de andere dorpen en steden in de
buurt wel brandschatte (bv. Ieper). Een oom van hem was namelijk pastoor in
Haringe en dat beeld paste geenszins in het imago dat Vandamme zichzelf aanmat. Het is allicht petite-histoire, maar toch van belang om die bel te doorprikken wat Gallaher duidelijk niet wil doen.
Gallaher is een specialist van de militaire geschiedenis en vooral van de periode
van de Franse Revolutie. Hij heeft al een biografie van Louis-Nicolas Davout op
zijn naam staan. Zijn werken zijn zeer sterk militair georiënteerd en hebben
minder aandacht voor een diepgaande analyse van de politieke en economische
toestand.
Vandamme is in een periode van politieke instabiliteit op zeer jonge leeftijd, hij
was amper 22 jaar oud, tot de graad van generaal opgeklommen. Het begin van
de Franse Revolutie was de start van zijn carrière en hij slaagde er in de opeenvolgende regimes te overleven, zij het niet steeds zonder slag of stoot. Als telg
van een burgerfamilie uit Kassei, zijn vader was chirurg, kon hij snel carrière
maken in het leger, waaruit vele adellijke aanvoerders vertrokken waren omwille
van de antiadellijke sfeer die nu heerste in het revolutionaire Frankrijk. Hij was
ambitieus en kon in eigen streek zijn eerste grote oorlog uitvechten. Bij de inval
in de Oostenrijkse Nederlanden was Vandamme één van de gevreesde aanvoerders. Zijn superieuren gaven bevel tot het platbranden van Roesbrugge en Pope-

Westhoek, jrg. 26, nr. 2, najaar 2010

247

248

BOEKBESPREKINGEN

ringe waar een hevig anti-frans verzet actief was. Hij voerde dat uit zonder
scrupules in september 1793. In juli 1794 zou op bevel van van Vandamme een
160-tal Franse immigranten in Nieuwpoort geëxecuteerd worden. Bij zijn inval
in Veurne kwam het tot toestanden waar men zelfs in Parijs niet ongevoelig voor
was. Hij kreeg in eigen land omwille van zijn optreden - dat de Franse revolutionairen zeer veel negatieve bijklank gaf - veel vijanden. Hij werd omwille van
dat optreden in Veurne tijdlang aan de kant geschoven als legeraanvoerder.
Veurne was geplunderd geworden en tegenstanders verweten hem dat hij zichzelf daarbij al te veel verrijkt had. Na deze oorlog is Vandamme in de andere
Franse/Napoleontische oorlogen betrokken geweest.
Hij overleefde het einde van Napoleon (Vandamme 'miste' de eigenlijke slag van
Waterloo zelf), probeerde bij de restauratie zonder succes terug aan de bak te
komen en kwam daarna eerst in Gent en uiteindelijk in ballingschap in de Verenigde Staten terecht (1816-1819). Hij mocht na enkele jaren terug naar 'zijn'
Kassei waar hij stierf in juli 1830.
Slordigheden zijn legio wat de naamplaatsen betreft. Westoutre kan nog, maar
de auteur kan niet verbergen dat hij de uit de brieven genoteerde plaatsnamen
zonder enig zoekwerk overneemt. Wat dacht u van Watoue (Watou), Reningelts
ofRennegels voor Reningelst. In de index komen ze elk afzonderlijk voor. SaintSix wordt tout-court opgegeven. Maar welke lezer zal snel de link leggen met de
Sint-Sixtusabdij in Westvleteren? We moeten ons de vraag stellen of de auteur
eigenlijk wel enig geografisch inzicht had in het gebeuren. Zeker voor de lokale
activiteiten in onze Westhoek heeft hij dat niet. Er is ook een ontstellend gebrek
aan kennis en gebruik van lokale werken bij het schrijven van dit boek. Dat is
jammer, want er zijn tal van werken verschenen die het beeld van Vandamme
zouden kunnen hebben bijstellen. Want nogmaals, in het eigen archief wordt
meestal maar bewaard wat men bewaard wil hebben. Vandamme heeft zijn oude
dag uitgezongen in Kassel en alle tijd gehad om zijn archief te ruimen.
Hiermee is geenszins de definitieve biografie verschenen van Vandamme want
ze blijft al te veel steken in een pure militaire geschiedenis. Maar Vandamme's
exploten in Veurne, Nieuwpoort, Roesbrugge, Poperinge, Ieper, Watou, Zillebeke, West-Vleteren, Reningelst, ... maakt ze een bruikbare bron voor de kennis
van deze in onze geschiedenis bijzonder turbulente periode. Genealogen zullen
misschien moeten constateren dat tijdens de militaire dienstplicht van hun voorouders deze mee hebben gevochten onder generaal Vandamme. En zo zijn we
allemaal wel ergens partners in crime.
[K.P.]
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Geestelijke leden van de H. Kruisbroederschap
van Veurne vóór 1560
DE H. KRUISBROEDERSCHAP VAN VEURNE was een geestelijke broederschap,
verbonden aan de Sint-Walburgakerk. Die kapittelkerk had immers in de 11de
eeuw de H. Kruisreliek verworven, waarvan de verering het streven van de leden
was. Het wekt daarom geen verwondering dat tot de lieden, die jaarlijks in de
rekeningen opgenomen zijn, in de eerste plaats het volledige geestelijke kapittelpersoneel behoorde. In deze bijdrage willen we - na de wereldlijke leden die
eerder behandeld werden - hen en de weinige andere geestelijken-leden van de
broederschap aan bod laten komen'.

Het kapittel van Sint-Walburga

Door een gebrek aan degelijke bronnen blijven de vroegste geschiedenis van het
kapittel van Sint-Walburga Veurne en zijn relatie tot de andere kerkelijke instellingen in de stad voor een deel in het duister2 • B. Meijns aanvaardt nochtans dat
het kapittel opgericht werd in de 10de eeuw3. Omstreeks 1100 was het in volle
uitbouw met de steun van de grafelijke dynastie: met een laatste schenking bracht
graaf Karel de Goede het aantal kanunniken nog op 18. Doordat 12 grote prebenden vanaf 1206 gesplitst werden, waren er voortaan zelfs 30 kanunniken, die
niet altijd de priesterwijding ontvangen hadden. Dat gold wel voor de 28 kapelaans die ook aan de kerk verbonden waren, betaald werden uit diverse stichtingen en instonden voor de vele goddelijke diensten. Eén van hen fungeerde als
parochiepriester van Sint-Walburga.

Voor een overzicht van de broederschap, de rekeningen en de wereldlijke leden, zie). VAN
ACKER, 'Wereldlijke leden en begunstigers van de H. Kruisbroederschap van Veurne vóór i560',
in: Westhoek, 25 (2009), p. 7-44. Hiernaar wordt in principe verder niet meer verwezen.
2
Zo vooral de relatie tot de andere Veurnse (reguliere) kanunniken, de Premonstratenzerabdij van Sint-Niklaas, waarover o.m. N. HUYGHEBAERT, H. ANECA, 'A.bbaye de Saint-Nicolas à
Furnes', in: Monasticon Beige, dl. IIl/3, Luik, 1974, p. 594; M. CARNIER, 'De kleur van een kleed en
tienden: de relatie tussen het Sint-Walburgakapittel en de Sint-Niklaasabdij van Veurne', in: Analecta
Praemonstratensia, 72 (1996), p. 109-138.
3 B. MEIJNS, Aken ofJeruzalem? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instellingen
in Vlaanderen tot circa 1155, Leuven, 2000, p. 332-341, die deels M. Carnier (zien. 2) afwijst inzake
de relatie tot de Sint-Niklaasabdij (p. 800-801). Zie ook N. HUYGHEBAERT, 'Furnes', in: Dictionnaire d'Histoire et de géographie ecclésiastiques, dl. 19, Parijs, 1979, kol. 459; A. DEBRUYNE, 'Het
kapittel van de collegiale Sint-Walburgakerk', in: J. VAN ACKER (red.), De Sint-Walburgakerk van
Veurne, Veurne, 2002, p. 25-31; ). VAN ACKER, 'Sainte-Walburga à Furnes. De la chapelle castrale à
l'église collégiale et paroissiale', in: Revue historique de Dunkerque et du littoral, 38 (2005), p. 7-25.

i
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Aan het hoofd van het kapittel stond een proost, maar de eigenlijke machtsuitoefening was doorgaans in handen van de deken, die door de kanunniken verkozen werd. Vanaf 1256 was er een cantor, die voor het waardig verloop van de
diensten instond en eveneens door het kapittel verkozen werd. Tenslotte was er
een tresorier, die voor het stoffelijke moest zorgen 4 en door de proost benoemd
werd. Voor deze vier digniteiten kwamen alleen priesters in aanmerking. Ook
de scholaster, die als laatste waardigheid in 1534 gesticht werd voor het toezicht
op het schoolwezen in de stad\ was gewijd tot priester.
Na de verwoesting van de bisschopsstad Terwaan in 1553 probeerde Veurne de
zetel van het nieuwe bisdom te worden, maar het moest de duimen leggen voor
Ieper. Meer zelfs, bij de inrichting ervan in 1560 werden de proosdij en 10 grote
prebenden naar Ieper overgeheveld om er als lid van Veurne mee het Ieperse
bisschopskapittel te vormen 6 . Het kapittel in Veurne werd hervormd tot 17
kanunniken onder de leiding van de deken. Na de godsdiensttroebelen zou die
het aantal kapelaans reduceren tot 9. Uiteindelijk werd het kapittel opgedoekt
tijdens de Franse Revolutie.

De kapittelheren als lid van de broederschap

Over het grote belang van de lidgelden voor de financiële draagkracht van de
broederschap hadden we het vroeger al. De kapittelheren van Sint-Walburga
leverden hiertoe een quasi-constante bijdrage. Ook de betrouwbaarheid van de
rekeningen in dit verband werd behandeld toen we de lijst van de lekenleden
publiceerden.
Het kapittel patroneerde de Broederschap en controleerde die duidelijk. Het
waren onder meer de proost en de deken die in 1499 mee aan de basis gestaan

4 Te onderscheiden van de kerkfabriek.
5 Al eerder was er een scholasticus, maar die functie ging verloren, waardoor Petrus Stevin, die
in 1525 tot abt van de Sint-Niklaasabdij werd aangesteld, door de paus tot scholaster aangesteld
werd, tot het kapittel zich dit ambt opnieuw kon toeëigenen; zie o.m. D. DALLE, Historiek van
het Koninklijk Atheneum te Veurne, Veurne, 1951, p 12-14; F. VANDENBERGHE, Geschiedenis
van de Latijnse/ze Schoole en van het Bisschoppelijk College te Veurne, Veurne, 1952, p. 19. Voor
Petrus Stevin: N. HUYGHEBAERT, H. ANECA, 'Abbaye de Saint-Nicolas à Furnes'. p. 615; P. DONCHE, 'Voorouders van de wiskundige Simon Stevin te Veurne'. in: Vlaamse Stam, 38 (2002), p. 183-184
(en 196-197).
6 Zie vooral A. VANDENPEEREBOOM, Le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Martin'. in:
Ypriana. Notices, études, notes et documents sur Ypres, dl. 6, Brugge, 1882, p. 321-439; M.L. DIERICKX, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II. 1559-1570, Antwerpen, 1950; M.L. DIERICKX (ed.), Documents inédits sur /'érection des nouveaux diocèses aux
Pays-Bas (1521-1570), 3 dln., Brussel, 1960-1962.
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hadden van de herinrichting van de broederschap 7 • En hoewel één van de drie
"berekkers" (bestuurders, ook "bezorgers") steeds een leek moest zijn, blijkt toch
dat vooral de kanunniken en kapelaans zich actief met de rekeningen of de
controle erop inlieten8 . In 1499-1500 was kapelaan Jan de Wachtere de belangrijkste berekker; hij is overigens de enige parochiepastoor van Sint -Walburga
die in heel onze periode als berekker optrad. Daarna waren het steeds kanunniken (vaak gewezen kapelaans): Niklaas Grymminc tot zijn overlijden in 151516, Jan Temmerman, die diens rekening afrondde en zelf in functie bleef tot en
met 1525-26, daarna Lodewijk Buerse tot en met 1534-35, vervolgens Jan Lippin
tot en met 1539-1540, gevolgd door Pieter Vistelet tot en met 1546-47, en dan voor
de resterende rekeningen tot 1560 Jan Feuts.
Die overgangen verliepen zonder veel problemen. De rekeningen volgen dan
ook een geijkte structuur, die door de nieuwe berekker gewoon overgenomen
werd. Alleen met Winnok van der Peene liep het hierbij even mis. In 1534-35 had
Buerse nog de doodschuld van deze kanunnik geboekt, maar Lippin nam hem
opnieuw op, zowel bij de lidgelden als bij de doodschulden. Moest hij hierdoor
zelf een tekort aanzuiveren?
Elk van deze berekkers is goed herkenbaar aan zijn
handschrift, waarbij vooral Niklaas Grymminc
zorgde voor zeer verzorgde hoofdingen van de rekeningen, met de "R'' van "Rekenynghe" uitgewerkt tot
een waar kunstwerkje. Typisch voor hem zijn, in de
marge en mooi gezet in een banderol, enkele verwijzingen naar de gekopieerde rentecharters of een
beslissing die tot een bepaalde uitgave in de volgende
rekeningen leidde.
Maar eigenlijk was naast deze berekkers het volledige kapittel betrokken bij de Broederschap 9 . In de
rekeningen, vanaf de eerste uit 1499-1500 tot de laatste uit 1559-60, worden in de ledenlijst steeds eerst
de kapittelheren geciteerd, met achtereenvolgens de
proost, de deken, de cantor en de tresorier, daarna
vanaf 1534 ook de scholaster, en vervolgens de overige kanunniken, waarna de kapelaans. Die kape-

7 Zie de statuten in F. DE POTTER, P. BORRE, Geschiedenis der rederijkerskamer van Veurne
onder kenspreuk 'l\.rm in de Beurs en van Zinnen Jong", Gent, i870, p. 13-16.
8 Waar verder personen en gegevens vermeld worden, die in de ledenlijsten opgenomen zijn,
worden geen verwijzingen opgenomen.
9 Vgl. P. TRIO, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving: de broederschappen te Gent
in de late middeleeuwen, Leuven, 1993, p. 112-114.

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

5

6

JAN VAN ACKER

laans betaalden als jaarlijks lidgeld steeds 10 sch. par" dit is even veel als de
gewone wereldlijke leden. De kanunniken waren het hun stand verplicht om het
dubbele als lidgeld in te brengen, hetzij even veel als de adellijke en notabele
wereldlijke leden. De hoogste waardigheden van het kapittel deden er evenwel
nog een schepje bovenop. De proost betaalde 50 sch. par. en de deken het dubbele van een gewone kanunnik, nl. 40 sch. par. Hun lidgeld was op dit niveau in
de statuten vastgelegd. Maar ook de cantor betaalde (op de eerste jaren na)
blijkbaar vrijwillig ditzelfde bedrag, waarmee hij zijn status kracht bijzette. En
ook de scholaster stond vanafi540-41 in voor méér dan waartoe hij verplicht
leek; nl. 30 in de plaats van 20 sch. par. Meestal op het einde van de lijst vinden
we (zij het pas vanaf de rekening 1500-01) de abt van de Sint-Niklaasabdij, aan
wie - krachtens een historisch compromis - één prebende voor de zgn. "Witte
Kanunnik" toeviel 10 • Vanaf 1514-15 tenslotte wordt één kanunniksprebende toegekend aan de choraelkins, die in groep ook één lidmaatschap in de broederschap
betaalden.
De namen van de proost, de deken en de cantor worden niet steeds expliciet
vermeld. Dat was ook niet nodig, want het lidgeld werd betaald namens de
prebende. In 1508-09 wordt daarom gewoon de proostie vander kerke als eerste
lid vermeld. Net zoals het bij voorbeeld Prebende qui fuit Masin heet in 1552-53,
het jaar waarin de doodschuld van deze kanunnik ingeschreven werd. Het lidgeld werd dus aangerekend aan de prebende van de (laatste) kanunnik. Dat
gebeurde soms zelfs meerdere jaren na elkaar. Zo bleven de proven van de Block
en Kindt drie jaar na elkaar open staan, maar werd het voor deze zetel verschuldigde lidgeld wél steeds geboekt (1540-41t/m1542-43). De prebende van Piedt
bleef niet minder dan 4 jaar niet ingenomen, maar betaalde toch netjes het
lidgeld van de Broederschap (1555-56 t/m 1558-59). In 1543-44 werden zelfs twee
namen gewoon open gelaten, maar werd wel telkens 20 sch. lidgeld geïnd, net
zoals in 1543-44 voor een kapelaan gewoon "N" genoteerd werd - en het lidgeld
wel degelijk ingeschreven. Allicht verklaart deze werkwijze ook hoe een lidgeld
soms nog geboekt werd, nadat al een doodschuld ontvangen was: zo bij de Waert
(doodschuld 1526-27, maar nog lidgelden tot in 1528-29), Swijngedau (doodschuld 1529-30 en nog lidgeld in 1530-31), of Lhermite (doodschuld 1532-33 en
nog lidgeld in 1533-34). Blijkbaar was dit de wijze waarop berekker Lodewijk
Buerse dit noteerde, terwijl zijn collega's aan de naam van de overledene eerder
een verwijzing naar de prebende toevoegden.

10

M. CARNIER, 'De kleur van een kleed'.
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Ontbrekende kapittelheren?

Het aantal lidgelden moet dus in principe overeenstemmen met het aantal prebendarissen, ook al worden die niet steeds allen met naam vermeld. Nochtans
lijkt er soms wat loos te zijn. In 1510-11 werden zo 28 lidgelden voor de kapelaans
verrekend, maar telt de lijst één naam minder. Vermoedelijk werd kapelaan
Elleboot overgeslagen; hij komt voor in de rekeningen van net voordien en
nadien. Dit moet dus een vergetelheid zijn, zonder financiële implicaties voor
de Broederschap. Een gelijkaardige misslag lijken we aan te treffen bij Damman,
die tot en met 1544-45 als kapelaan in de lijsten voorkomt, en vanaf 1546-47 als
kanunnik. Het is heel aannemelijk dat hij bij die overgang een jaartje over het
hoofd gezien werd en dat hij eigenlijk de plaats moest innemen van één van de
wel vermelde kanunniken. Want we krijgen voor 1545-46 wel 29 namen, zoals in
die periode gebruikelijk was.
In enkele van de laatste rekeningen - de berekker was onveranderd Jan Feuts lijkt er een en ander fout te lopen. In de rekening 1552-53 noteerde hij drie betalers tweemaal, allicht misleid doordat de rekening hier op een ander blad
voortgezet werd. Daarentegen werden kanunnik Bersacques en Becquet vermoedelijk vergeten, want het lidgeld werd wel voor 29 personen ingeboekt. Ook
de rekening van 1556-57 bevat een naam te weinig, maar kende geen financieel
tekort, en de volgende rekening geeft zelfs maar 27 namen, terwijl opnieuw toch
29 lidgelden afgerekend werden. Niet minder dan drie kanunniken worden in
de rekening over 1555-56 voor het laatst genoemd: Baveston en van der Sare
(doodschulden 1556-57) en Kielt (doodschuld 1557-58). Allicht zijn het hun prebenden die hier betaalden, wat misschien ook betekent dat zij niet alle drie in
1555-56 voor het laatst actief waren".
Als de vermeldingen van bepaalde kapittelheren volgens de lidgelden een jaar
overslaan, leidt dit dus niet automatisch tot een lager aantal kapittelheren: het
kan wellicht ook een vergetelheid zijn. In andere gevallen lijkt het wel zo te zijn
dat een niet-vermelding ook wijst op een effectieve afwezigheid. Zo waren Win nok de Clerc en van der Haghe alleen in 1530-31 geen lid, of ontbreekt Hobbe
uitzonderlijk in 1538-39. Nochtans bevatten de lijsten kapelaans telkens wel 28
namen. De Clerc, van der Haghe, Hobbe en eventueel nog anderen waarvan we
het spoor één jaar kwijt geraken, zijn dus een tijdlang niet als kapelaan actief
geweest; een jaartje behoorden zij - in tegenstelling tot daarvoor of daarna - niet
als geestelijke tot het kapittel van Sint-Walburga.

In de rekening over i559-60 worden 28 namen gegeven, maar de defectieve toestand van het
papier, met afrafelende randen, kan hier verantwoordelijk voor zijn.

11
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Maar daarnaast ontbreken nog een aantal vermeldingen. Merkwaardig is immers
dat enkel in de rekeningen t/m 1505-06 voor de kanunniken 30 lidmaatschappen
geboekt worden (in 1499-1500 slechts 29 door het ontbreken van de Witte
Kanunnik van de Sint-Niklaasabdij ). Maar vanaf 1506-07 worden nog maximaal
29 lidgelden opgetekend. Nu blijkt uit zowel de rekeningen van de Grote Ontvangst als uit de rekeningen van de Gemene Uitgaven van het kapittel (waarover
verder) dat de deken in een aantal gevallen voor een dubbele prebende inkomsten genoot of moest betalen. Geven de rekeningen van de Broederschap hier
misschien een indicatie over het tijdstip waarop dit ingevoerd is? Of kreeg de
deken voorheen al een kapelaansprebende als tweede prebende? Tot en met
1506-07 worden 27 kapelanen vermeld, en vanaf dan 28. Dan lijken deze gegevens
te wijzen op een ruil, waarbij de dekeninkomsten omstreeks 1507 opgewaardeerd
werden. In de beide gevallen was deken d'Oignies dan de eerste begunstigde.
Ook bij de kapelaans wordt het officiële aantal niet steeds bereikt. Zoals gezegd
vinden we eerst 27 kapelaans 12 , dan 28vanaf1507-08, en dat blijft zo tot en met
1539-40. In de volgende rekening was eerst gerekend op 28 kapelaans en lidgelden
(14 :€),maar dit werd dan verbeterd tot 27 kapelaans en slechts 13 E 10 s. lidgeld,
wat de volgende jaren zo bleef. In 1550-51 werd door de inschrijving van een
capellanus honoris (gewezen kanunnik Maerten) weer het aantal van 28 bereikt,
maar dit was éénmalig. Ook in de twee laatste rekeningen werden 27 lidgelden
ontvangen, al lezen we slechts 26 namen. Het lijkt er dus op dat er omstreeks
1540 één kapelaansprebende opgegeven werd.
Het is in elk geval duidelijk dat voor de samenstelling van het kapittel en zelfs
de evolutie van bepaalde prebenden de naamlijsten in de rekeningen van de H.
Kruisbroederschap erg belangrijk materiaal leveren voor de periode 1499-1560.
Het is daarom uiteraard bijzonder jammer dat de leemte daarna niet toelaat na
te gaan wat de invloed van de reformatie op de leden was, noch hoe het kapittel
de afkalving, met een hele reeks prebenden en dus kerkelijk personeel, ten voordele van het pas opgerichte bisdom Ieper verwerkte 13.

Andere geestelijken als lid

Naast de leden van het kapittel van Sint-Walburga worden vooral in de beginjaren nog andere geestelijken als lid vermeld. Hun aantal is echter vrij beperkt.
Daarbij dient wel opgemerkt dat het mogelijk is dat we sommige geestelijken

12
In de rekening 1500-01 worden slechts 26 namen opgenomen, maar gebeurde de afrekening
wel voor 27 kapelaans; misschien te wijten aan een rafelende bladrand. Indien een kapelaan over
het hoofd gezien werd, die later in functie was, dan kan dit Jacob Castelein zijn.
13
Al zijn er vanaf i560 een aantal Statuta capituli en Acta capituli bewaard.
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De grafplaat van Jan Maes in de Veurnse Sint-Walburgakerk, + 8 februari 1518

niet als dusdanig herkennen. Zo wordt meester Jan Maes zonder enige aanduiding vermeld bij de doodschulden van 1517-18. Twee jaar later wordt in de rekening vermeld dat wat hij geschonken had bij testament, verkocht werd. Hierbij
wordt hij secretaris genoemd. Op basis van deze summiere gegevens namen we
hem eerder op bij de lijst van wereldlijke leden. Toch was hij een geestelijke. In
1502 trad hij in Veurne op als procureur van het Predikherenklooster van SintWinnoksbergen; hijzelf wordt hierbij als broeder bestempeld14 . Eind 1511 was hij
koster van de Veurnse Sint-Denijskerk15 .
In de Sint-Walburgakerk vinden we nog steeds zijn grafplaat, die hem kwalificeert als priester van Sint-Petrus van Sint-Winnoksbergen (één van de twee
parochiekerken van die stad) en notaris van het Veurnse kapittel. Hij werd nooit
kanunnik of kapelaan van het kapittel, maar werd omschreven als pres bi ter en
abituantvan Sint-Walburga, toen op 13 januari 1518 een madelaar voor zijn sterfhuis aangesteld werd16 •

14
15
16

VEURNE, Stadsarchief, Oud Archief (verder: SAV), nr. 1701, f. 3ov.
SAV, Charters, nr. 290.
SAV, nr. 141, f. 94v.
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Een aantal andere priesters, die eerst als niet-lid van het kapittel vermeld worden,
werden daarna wel kapelaan, nl. Joos Christiaen, Juliaan Desloges, Frans Pierin
en Jan van der Schuere, of zelfs kanunnik, nl. Claude van Parijs. Frans Pierin was
een Veurnaar, die twee kinderen had en een jaargetijde instelde op een huis in
de Houtmarkt, dat hij eerder verkocht had mits behoud van het vruchtgebruik'7.
Ook Claude van Parijs had familie in Veurne en bezat er een woning, die hij van
de hand deed in mei 1513 18 , dit is ongeveer toen hij kanunnik werd, dus misschien
toen hij een huis van het kapittel kon betrekken. Best mogelijk dat deze geestelijken in het lidmaatschap van de Broederschap een opstapje naar het kapittel
zagen. Wat sommige anderen dan blijkbaar niet lukte: zo bleef Pauwels de
Jaghere als buitenstaander van het kapittel meer dan 20 jaar lid, om dan spoorloos uit de Broederschapsrekeningen te verdwijnen.
Over slechts enkele andere geestelijken worden verdere inlichtingen geboden.
Adriaan Bampoel was enkele jaren lid als pastoor van Leisele. Abt Jan Buerse
van de Veurnse Sint-Niklaasabdij betaalde alleen een doodschuld, en kanunnik
Gillis de Lespiere (de l'Espierre?) van Rijsel begiftigde de Broederschap bij testament. Zij begunstigden de Broederschap dus, zonder er lid van geweest te zijn.
Tenslotte komen ook vier zusters als sympathisant in de rekeningen van de Broederschap voor. Geen van hen was echter als lid in de Broederschap actief. Janne
Christiaens, Maria Letaers en Tonnine Besteels worden enkel genoteerd voor
hun doodschuld. Die laatste was de overste van het klooster van de grauwe
zusters in Veurne. Ook Laukin de Brievere behoorde tot die orde. Wellicht moeten we ook Janne Christiaens en Marie Letaers tot dezelfde stichting rekenen.
Er waren immers meerdere contacten tussen de grauwe zusters en de Sint-Walburgakerk. In de rekeningen van de kerkfabriek worden de zusters regelmatig
vergoed voor het wassen van lijnwaad en dergelijke meer, of blijkt dat ze soms
aalmoezen ontvingen' 9 . En ook weten we dat cantor Pieter Vistelet halfweg de
16de eeuw in hun klooster een donderdagse mis stichtte2°. Blijkbaar plukte ook
de H. Kruisbroederschap van die relaties de vruchten.

De uittreding

Bij de wereldlijke leden vonden we een behoorlijk aantal uittredingen. Iemand
zegde dan 'officieel' zijn lidmaatschap van de H. Kruisbroederschap op en

SAV, nr. 1701, f. 13; nr. 141, f. 1 en 67V.
SAV, nr. 141, f. 56 en 78.
SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, nr. I.II.2/i.
20
F. DE POTTER, E. RONSE, P. BORRE, Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, dl.
Gent, 1875, p. 95.
17
18
19

Westhoek,jrg. 27,

nr.1,

voorjaar

2011

2,

Geestelijke leden van de H. Kruisbroederschap van Veurne vóór 1560

betaalde daarvoor een vergoeding. Dit stelden we bijvoorbeeld vast bij een aantal ambtsdragers zoals de baljuws, die slechts tijdelijk in Veurne verbleven.
Bij de kapittelheren was dit niet het geval. Geen enkele van de hierna vermelde
geestelijken betaalde een uittredegeld. Blijkbaar beschouwde men het lidmaatschap zodanig inherent aan de prebende, dat kanunniken en kapelaans betaalden
zolang zij kanunnik en kapelaan van Sint-Walburga waren, maar als zij die prebende niet meer bezaten, zonder meer afwezig bleven. Een uittredegeld werd
dan gewoon niet betaald. Omdat de rekeningen hier niet expliciet gewag van
maken, moeten we dit nagaan door middel van de kerkelijke loopbaan van
enkele kanunniken, die het kapittel verlieten.
Een evident voorbeeld vormt Frans (François) de Melun. Vanaf de rekening
1500-01 wordt hij vermeld als kanunnik, en vanaf 1509-10 was hij proost van het
kapittel. Vanaf 1513-14 wordt Ferri Carondelet als proost vermeld. Uit andere

bronnen weten we dat de Melun toen inderdaad uit het kapittel verdwenen is.
Al in 1510 was hij verkozen tot prelaat van het bisdom Atrecht, dat hij evenwel
pas op 27 september 1513 officieel in bezit nam. Drie jaar later ruilde hij van bisdom met Filips van Luxemburg, die sinds 1496/1498 bisschop van Terwaan was,
waarna de Melun tot zijn overlijden in 1521 bisschop van Terwaan bleef21 • Nergens blijkt dat hij na zijn vertrek uit Veurne nog enige affectie voor de H. Kruisbroederschap voelde.
Een gelijkaardige vaststelling maken we bij meester Cornelis Claeysseune. Deze
kanunnik wordt slechts vermeld in de rekeningen van de Broederschap van
1534-35 t/m 1539-40. De registers van de wettelijke passeringen van Veurne
maken echter duidelijk wat er gevolgd is. Op 27 mei 1541 verkocht hij, nog als
kanunnik van Sint-Walburga, de inkomsten uit een koopdag tzynen huuze. Blijkbaar was hij zijn inboedel aan het verkopen met het oog op het verlaten van de
stad. Op 6 maart 1542 gafhij volmacht om zijn huis te verkopen in de (huidige)
Zwarte Nonnenstraat, wat 8 dagen later effectief gebeurde. Belangrijk is dat hij
hierbij vermeld wordt als kanunnik van Sint- Donaas en de volmacht voor de
wet van Brugge verleden was 22 . En inderdaad blijkt Cornelis Claeysseune na zijn
Veurnse passage in Brugge carrière gemaakt te hebben. Hij werd er kanunnik
en cantor in het kapittel van Sint-Donaas, en maakte na het overlijden van Pieter de Corte, de eerste bisschop van Brugge (1562-1567), zelfs deel uit van het

21 E.I. STRUBBE, L. VOET, De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de
Nederlanden, Antwerpen - Amsterdam, 1960, p. 239 en 308.
22 BRUGGE, Rijksarchief, Kasselrij Veurne Registers (verder: RAB, Veurne), nr. 559, f. 119 en
149. Volledigheidshalve dient vermeld dat hij op 24 maart nog betiteld wordt als priester en
kanunnik van Sint-Walburga, maar dit gebeurde bij de overdracht van een rentetitel ten zijnen
laste en kan overgenomen zijn van de formulering in die rentebrief zelf; Ibidem, f. 15ov-151.
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driekoppige bestuur ad interim, samengesteld uit kapittelvicarissen, tot het aantreden van Remi Drieux in 1569 23 .
Vergelijking van de namen, die we in het Veurnse kapittel en dus in de rekeningen van de H. Kruisbroederschap aantreffen, met de lijsten van geestelijken in
allerlei andere instellingen moet ongetwijfeld veel soortgelijke vaststellingen
opleveren. Zowel bij de belangrijkste digniteiten als bij de 'gewone' kanunniken
blijkt alvast dat er geen uittredegeld betaald werd, wanneer men de Veurnse
prebende voor een andere titel elders inruilde. En hetzelfde blijkt bij een priester,
Jan de Scot, die de berekker ten onrechte jaarlijks tot in 1519-20 als lid noteerde
(net zoals enkele leden van de burggrafelijke familie), waarna hij retroactief
geschrapt werd vanaf de rekening na 1515-16. Dat deze geestelijken zonder meer
hun lidmaatschap van de Broederschap opzegden, zegt allicht heel wat over
hoeveel waarde zij eigenlijk maar aan deze geestelijke organisatie hechtten.
Hoewel, er is één uitzondering. Al in de eerste rekening, die van 1499-1500, is
kanunnik meester Pieter Aupatin opgenomen. Jaarlijks betaalde hij zijn lidgeld,
tot we hem in de rekening over 1506-07 niet meer aantroffen. Vanaf de volgende
rekening betaalde hij evenwel opnieuw lidgeld, maar nu als kanunnik van Rijsel.
In die hoedanigheid wordt hij weer jaarlijks in de rekeningen opgenomen tot in
1525-26 2 4, waarna zijn doodschuld in 1526-27 ingeschreven werd; hij was inderdaad overleden 2 s. Wat kanunnik Aupatin er toe bewoog lid te blijven van de
Broederschap nadat hij Veurne verlaten had tot zijn dood, weten we niet, al dient
vermeld dat hij al deel uitgemaakt had van het kapittel dat in 1499 voor de herinrichting van de Broederschap gezorgd had. Misschien voelde hij zich daardoor
nauwer betrokken bij de Broederschap?
Pieter Aupatain blijkt alvast de vreemde eend in de bijt te zijn. De overige kapittelheren verdwijnen zonder nog sporen na te laten uit de rekeningen van de H.
Kruisbroederschap, of betaalden bij hun overlijden de traditionele doodschuld.

O.m. A.C. DE SCHREVEL, Histoire du Séminaire de Bruges, 2 dln., Brugge, 1883-1895; A.C.
DE SCHREVEL, 'Notes et documents pour servir à la biographie de Remi Drieux', in: Anna/es
de la Société d'Emulation de Bruges, 46 (1896), p. 208-209, 215-218, 330-331; E. VAN MIN GROOT,
'Pieter de Corte (1562-1567)', in: M. CLOET (red.), Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen,
priesters, gelovigen, Brugge, 1984, p. 39.
24 Met één onderbreking in 1520-21.
25 Kanunnik Pieter (Pierre) Aupatin werd in Rijsel begraven bij zijn vader, een koopman uit
die stad; hij overleed op 16 maart 1527: zie Antiquités Nationales, au Recueil de monumens pour
servir à /'histoire générale et particulière de /'Empire ... , ed. A.-L. MILLIN, Parijs, An VII, p. 38;
Épigraphie ou recueil d'inscriptions du Département du Nord, ed. Th. LEURIDAN, dl. 1, Rijsel,
1903, dl. 1, nr. LXIX.
23
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De doodschuld als datering

Een aflijvig lid moest immers nog aan één verplichting voldoen: de betaling van
de doodschuld. Die bedroeg voor de proost 12 f, voor de deken 10 f, en voor de
anderen 3 f par. Deze som werd uiteraard betaald door het sterfhuis, zoals in het
geval van kapelaan Ghijselin in i545-46 zelfs expliciet vermeld is. Allicht is het
daardoor te verklaren dat sommige doodschulden wat op zich lieten wachten.
De langste periode tussen het laatste lidmaatschap en de doodschuld vinden we
wel bij de Paeu, die in de eerste rekening als kanunnik vermeld wordt, en dan
pas weer verschijnt met zijn doodschuld in de rekening van 8 jaar later. Omgekeerd werd van meester Jan Hesius nooit lidgeld, maar alleen zijn doodschuld
geboekt, in 1553-54.
Bij de lekenleden van de H. Kruisbroederschap stelden we vast dat de doodschulden vrij goed de sterfdata weergeven, al waren er toch enkele beperkte foute
registraties te melden. Hoger bleek evenwel al dat het lidmaatschap zozeer met
de prebende verbonden was, dat ook na het overlijden van sommige kapittelheren - volgens hun doodschuld - soms nog lidmaatschappen op hun naam ingeschreven waren, en van Winnok van Peene zelfs tweemaal de doodschuld.
Daarom willen we hier even nagaan of de doodschulden van de geestelijken,
zoals die blijken uit de rekeningen, bevestigd kunnen worden op basis van
andere bronnen.
Voor Jan van der Schuere en voor Jan Maes, die hoger al ter sprake kwam, is dit
vrij eenvoudig: hun grafplaten in de Sint-Walburgakerk zijn nog steeds bewaard
en geven als overlijdensdata 5 mei 1516, resp. 8 februari 1518 26 , waar hun doodschulden correct geboekt werden in de rekeningen over 1515-16 en 1517-18. Ook
de sterfdatum op de grafplaat van Pieter Aupatin en zijn doodschuld stemmen
overeen (zie hoger). De verdeling van het sterfhuis van kanunnik de Deckere
komt dan weer ter sprake in de stadsrekeningvan 1530-31 27 , en dat stemt overeen
met zijn doodschuld in de rekening van de Broederschap over datzelfde 1530-3i.
Voor andere kapittelheren kunnen we een beroep doen op genealogische of zelfs
biografische studies. Zo is volgens een genealogie van de familie Immeloot
kanunnik Niklaas gestorven te Vlamertinge vóór 4 oktober 1555 28 • Qua lidgelden
van de Broederschap wordt dit bevestigd, gezien hij voor het laatst betaalde in
1554-55. Zijn doodschuld werd dan correct geboekt in 1555-56. Over het algemeen
zijn er echter vrij weinig genealogieën met exacte gegevens voor deze periode.

26 Zie). VAN ACKER (red.), de Sint-Walburgakerk, p. 79 (met datum niet verrekend naar
paasstijl) en 81.
27
SAV, Stadsrekeningen, nr. 53, f. 21.
28 A. BONAERT, 'Généalogie Immeloot (1405-1800)', in: Tablettes des Flandre, dl. 3, Brugge,
1952, p. 12.
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Jan Carondelet was o.m. proost van het Veurnse Sint-Walburgakapittel.
Er bestaan diverse portretten van deze belangrijke staatsman.
Dit schilderij van Jan Vermeylen, bewaard in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten te Brussel, toont de kanselier omstreeks 1530

Biografische gegevens vinden we vooral voor wie de hoogste digniteiten bemachtigden. Zoals de broers en proosten Ferri en Jan Carondelet, die overleden in
1528 en 1545 29 , maar geen van beiden betaalde doodschuld. Het betreft dan ook
vaak hoge prelaten, die vele prebenden en geestelijke waardigheden verzamelden, en zich wellicht weinig gelegen lieten aan de geplogenheden van de Veurnse
H. Kruisbroederschap.
Een goede bronnenreeks om de doodschulden mee te vergelijken, zijn de registers van de wettelijke passeringen. Op korte tijd na een overlijden bevatten die
soms de aanstelling van een madelaar voor het sterfhuis, de erfenis ofhandel in
eigendommen uit de nalatenschap. En daarenboven bieden de wettelijke passeringen, hoewel ze niet voor heel de periode bewaard bleven3°, toch een vrij
representatieve spreiding over heel de hier behandelde periode.
In het oudste register vinden we weinig concrete aanduidingen. Meester Niklaas
Ternync, tresorier en kanunnik, wordt er als wijlen vermeld half 150231, maar zijn
doodschuld werd al in de allereerste rekening over 1499-1500 ingeschreven. Die
vermelding leert ons dus maar weinig.

29 D. COENEN, 'Carondelet, Ferry', in: Nouvelle Biographie Nationale, dl. 3, Brussel, 1994, p.
79; LP. GACHARD, 'Carondelet (Jean)', in: Biographie Nationale, dl. 3, Brussel, 1872, kol. 349.
30 J. VAN ACKER, 'Bronnen voor de civiele rechtspraak in Veurne en Veurne-Ambacht in het
Ancien Régime', in: Archikrant, 12 (2001), p. 90-9i.
31 SAV, nr. 1701, f. 24v.
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Op 8 april 1511 werd Bussaert Grimminc aangesteld als madelaar in het sterfhuis
van een kanunnik Bussaert. Dit betreft Bussaard Dellebotere, wiens doodschuld
en laatste lidgeld in de rekening van 1510-11 genoteerd werd. Wat later, op 31
december van 1511, stemden een hele reeks erfgenamen van kanunnik Willem
de Jaghere in met de aanstelling van een madelaar3 2 • Dit stemt overeen met de
gegevens in de rekeningen, zonder extra informatie op te leveren: de Jaghere
betaalde voor het laatst lidgeld in 1509-10 en zijn doodschuld was al in 1510-11
geregistreerd.
Bij kanunnik Hanneron is de vork wat groter. Hij betaalde voor het laatst lidgeld
in 1510-11, maar zijn doodschuld werd pas in 1513-14 geboekt. De aanstelling van
opnieuw Bussaard Grymminc tot madelaar van zijn sterfhuis op 14 maart 1512
biedt hier een behoorlijke chronologische aanvulling voor zijn sterfdatum. Dat
is ook een beetje het geval voor kanunnik Oudore, die zijn laatste lidgeld en zijn
doodschuld betaalde in de rekening 1512-13, en die inderdaad in die periode
stierf, nl. vóór 16 december 1512. Ook voor priester Jan Maes (geen kapittelheer),
stemt de periode van zijn doodschuld, 1517-18, overeen met 13 januari 1518, toen
de madelaar van zijn sterfhuis aangesteld werd33 .
Kapelaan Michiels wordt voor het laatst vermeld als lid en met zijn doodschuld
in 1524-25. Zijn madelaar werd aangesteld op 6 juli 1525, wat deze datering voor
zijn overlijden bevestigt. Een gelijkaardige vaststelling doen we bij kanunnik van
(den) Hove, met een laatste lidgeld en doodschuld in 1525-26 en overleden vóór
7 april 1526, en kanunnik de Waert, met een laatste lidgeld in 1525-26 en zijn
doodschuld een jaar later, terwijl hij overleden was vóór 29 september 152634 .
Ook later stemmen de gegevens goed met elkaar overeen. Zo betaalden de kapelaans Meyndael en Willemssone voor het laatst lidgeld en hun doodschuld in
1538-39, het jaar waarin zij inderdaad overleden: Meyndael vóór 20 februari en
Willemssone (een bastaard) vóór 6 maart 1539. In de rekening van de H. Kruisbroederschap van 1539-1540 vinden we voor drie kanunniken voor het laatst
lidgeld en doodschuld geboekt. Kindt blijkt daarbij overleden te zijn vóór 12
januari, de Block vóór 19 januari, en Buerse vóór 27 juli 154135.
Tenslotte nog een geval uit de laatste periode van de rekeningen. In 1553-54
betaalde kapelaan van der Haghe voor het laatst lidgeld en zijn doodschuld. En
ook hier stemt dit overeen met de data die we in de wettelijke passeringen aan-

32
33
34
35

SAV, nr. 141, f. 7 en 24v.
SAV, nr. 141, f. 31v, 47v en 94v.
RAB, Veurne, nr. 558, f. 28v, 44v en 52v.
RAB, Veurne, nr. 559, f. iov, nv, 50, 51v en 73.
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treffen. Op 26 mei 1554 werd Pieter Abeel immers tot madelaar van zijn sterfhuis
aangesteld3 6 .
Voor alle kanunniken of kapelaans, waarover we biografische gegevens aantreffen in de registers van de wettelijke passeringen - en dit zijn toch officiële akten
van de burgerlijke overheid - blijkt dus dat hun overlijden zo goed als volledig
bevestigd wordt door de rekeningen van de H. Kruisbroederschap. Wie er ook
berekker was, hij registreerde de doodschulden blijkbaar op een betrouwbare
manier.
Omgekeerd geldt niet dat we in die wettelijke passeringen enkel overlijdens van
kapittelheren aantroffen, die met hun doodschuld in de rekeningen van de H.
Kruisbroederschap opgenomen zijn. Zo betaalde kanunnik Gruyaert zijn laatste
lidgeld in 1539-40, zonder dat zijn doodschuld ingeschreven werd. Het blijkt nu
dat op 22 april 1540 een madelaar van zijn sterfhuis aangesteld werd; hij was dus
wel degelijk overleden. Een analoge vaststelling maken we bij Jan le Peers, die in
1542-43 zijn laatste lidmaatschap betaalde, en van wie zijn broer Adriaan tot zijn
madelaar aangesteld werd op 29 november 154237 .
We stellen dus vast dat de doodschulden nog exacter dan bij de lekenleden de
sterfperiode aangeven. De berekker kwam dan ook uit dezelfde kringen en kende
sommige geestelijken persoonlijk. Daarenboven blijkt dat de periode waarin de
kapittelheren uit de rekeningen verdwijnen, indien ze tenminste geen andere
prebende opgenomen hadden, best kan overeenstemmen met hun overlijden.

De rekeningen als bron voor de studie van het kapittel

Door de sterke band van het kapittel van Sint-Walburga met de H. Kruisbroederschap bevatten de rekeningen van die laatste - zoals gezegd - de jaarlijkse lidgelden van het gehele kapittel. Voor een studie van de kapittelheren van 1499 tot
1560 zijn de rekeningen daarom de eerste, voor de hand liggende bron. Zo blijken
een aantal kanunniken hun sporen eerst als kapelaan verdiend te hebben, wat
interessante indicaties geeft over hun cursus honorum. Net zoals blijkt welke
digniteiten uit het kapittel zelf stamden of welke door een externe aanstelling
hun opwachting maakten als proost of deken. Het is duidelijk dat de prosopografie van deze kapittelheren in meerdere opzichten bijzonder revelerend kan
zijn, zoals reeds herhaaldelijk gebleken is in soortgelijke studies, in de eerste

36
37

RAB, Veurne, nr. 560, f 169v.
RAB, Veurne, nr. 559, f. 62v en 176v.
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plaats voor het kapittel zelfl 8 . Het is mede daarom dat we die lijsten hierna publiceren.
Toch is het duidelijk dat de broederschapsrekeningen niet meer kunnen bieden
dan een eerste stap om echt op het kapittel in te gaan. Hoewel de bronnen van
het kapittel bijzonder lacuneus zijn, beschikken we immers net vanaf de 16de
eeuw over een aantal andere bescheiden van het kapittel zelf of van nauw verwante instellingen39 , die elk andere klemtonen leggen en daardoor gecombineerd
aangewend kunnen worden als even zovele bouwstenen voor een diepgaandere
studie. Vanaf 1560 bleven trouwens Acta Capituli bewaard 40 , maar die betreffen
dan het met het bisdom Ieper hervormde kapittel en volgen op de hier behandelde periode.
Binnen dit kader was voor een veelomvattende studie en vergelijking uiteraard
geen plaats. Toch is het zinvol die andere bronnen kort systematisch de revue te
laten passeren. Niet alleen omdat op die wijze enkele wegen voor verder onderzoek aangewezen worden, maar ook omdat omgekeerd de eigenheid en de
waarde geduid kan worden van de broederschapsrekeningen, die voor onze lijst
de enige bron vormen.

Het register van kanunnik Damman uit 1549

Voor de studie van het Sint-Walburgakapittel tot de oprichting van het bisdom
Ieper is één van de belangrijkste bronnen een register dat kanunnik Damman
in 1549 opstelde 41 • Dit register biedt een overzicht van de assignementen vande
renten, legers van lande van de proostie, canterie, thresorie, ses cleene proven, 28
capelrien ende vande fabrycke der collegiale kercke. Het bevat dus de diverse
inkomsten en verplichtingen van heel wat prebenden en gaat hiervoor soms
terug tot de stichting omstreeks 1100. Daarbij probeerde kanunnik Damman een
lijst van prebendarissen op te stellen, die uiteraard grote leemten vertoont, maar
soms namen bevat die hij gehaald moet hebben uit archivalisch materiaal dat

38 Zie het resumerend artikel ). PYCKE, A. DUPONT, 'La cathédrale médiévale: de !'osmose
au divorce. Quelques leçons de la prosopographie des chanoines de Tournai', in: Clio. Revue de
l'Association des historiens et du Département d'histoire de l'UCL, 126 (2007), p. 14-15. Mede
daardoor is het onderzoeksprogramma Fasti Ecclesiae Gallicanae opgestart, dat stelselmatig een
Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200 à
1500 uitwerkt: zie http://fasti.univ-parisi.fr/.
39 We maken hierbij abstractie van de wereldlijke bronnen, zoals de registers van wettelijke
passeringen, civiele of strafrechtelijke processen enz., die eveneens vanaf ca. 1500 - zij het met
erg grote leemten - bewaard bleven. Een overzicht voor de civiele stukken in ). VAN ACKER,
'Bronnen voor de civiele rechtspraak', p. 76-104.
40 SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, nr. l.II/3.
41 SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, l.IV.L
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intussen verloren gegaan is. Zeker voor zijn meer recente periode lijkt hij bijzonder goed geïnformeerd te zijn. En diverse handen hebben zijn register daarna
- vermoedelijk eigentijds - aangevuld in de volgende eeuwen.
Damman en zijn eerste navolgers leefden in een periode die grotendeels overeenstemt met de jaren dat we over de rekeningen van de Broederschap beschikken. Omdat hij een aantal "grote prebenden" buiten beeld laat, vinden we een
aantal hierna vermelde kanunniken bij hem niet terug. Toch is het mogelijk voor
een aantal andere prebenden de beide gegevens naast elkaar te zetten. Voor de
cantor bij voorbeeld levert dit bijgaand schema op4 2 •
rekeningen Broederschap

register Damman

1499-1500 t/m 1504-05 Willem
Rucramp; doodschuld 1505-06

s.d. [na Egidius Gobert] Guillelmus
Ruchamp

1506-07 t/m 1517-18 Jan van Warhem;
doodschuld 1518-19

1514 Joannes de Warrheem qui obijt
anno 1518

1518-19 Antoon Couppelle (geen naam
vanaf 1519-20); doodschuld als cantor

[na voorgaande] Antonius de Coupella
qui obijt anno 1528

1527-28

(geen naam tot 1536-37)

[na voorgaande] Joannes van Doorne,
tot hij deken verkozen werd na de dood
van deken d'Oignies

1537-38 t/m 1539-40 Matheus de Groote;
doodschuld 1540-41

Mattheus de Groote de Eke

1540-41 t/m 1546-47 Filips de Rasse;
doodschuld 1546-47

1541 Philippus de Rasse Insulensis,
overleden in 1546

1547-48 t/m 1556-57 Pieter Vistelet;
doodschuld 1557-58

[na voorgaande] Petrus Vijstelet
Furnensis

1557-58 t/m 1558-59 Andries Jacobi;
doodschuld 43 1559-60

[na voorgaande] Andries Jacobi
Bruxellensis

1559-60 Karel van Huelle

[na voorgaande] Carolus van Huele
Furnensis

... Jan Feuts 44

1560 Joannes Futz
1571 Joannes Verheyleweghen

Uit deze vergelijking blijkt dat het register van Damman bijzonder accuraat is
en zelfs inlichtingen biedt die we tevergeefs in de rekeningen van de H. Broederschap zoeken, zoals de herkomst van een aantal cantors. Kanunnik Dam-

42

43
44

SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, I.IV.1, f. 8.
Doodschuld zonder vermelding van zijn functie van cantor.
Hij tekent als cantor in 1563 de rekening over 1559-60 af.
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man lijkt ook op de hoogte geweest te zijn van een aantal precieze sterfdata45 .
En waar de rekeningen stom blijven over de naam van de cantor na Couppelle,
totdat de Groote in functie verschijnt, weet Damman mee te delen dat van
Doorne een tijdlang dit ambt bekleed heeft - wat bevestigd wordt uit andere
bronnen 46 , tot hij (in 1533) deken werd. Waarna dan de Groote aantrad.
Uiteraard betreft het met de cantor wel niet de eerste de beste. Het kan best dat
Damman hierdoor over uitzonderlijk veel informatie beschikte. Daarom stellen
we een gelijkaardig schema op voor de prebendarissen van een der kleine prebenden47. Omdat aan deze prebende geen specifieke titel vast hing, geven we in
de linkerkolom de data die we voor de door Damman vernoemde kapittelheer
kennen, zonder dat we weten of hij gedurende heel die periode wel deze specifieke prebende genoten heeft48 .
rekeningen Broederschap

register Damman

kanunnik Roeland Maes 1500-01 t/m
1506-1507; doodschuld 1506-07

[na Nicasius Ternync die tresorier
werd] Rolandus Maes

kanunnik Karel van der Burch: 1507-08
t/m 1517-18; doodschuld 1517-18

Carolus de Burgo

kanunnik Steven Carlier: 1518-19 t/m

Stephanus Carlier

1538-39; doodschuld 1538-39
kapelaan Andries de Clerc: 1524-25 t/m

Andreas Clerici

1530-31
kanunnik Jacob Elleboot: 1531-32 t/m

1531 Jacobus Ellebood

1535-36
kanunnik Juliaan Mahieu: 1536-37 t/m

1535 Julianus Mahieus

1545-46
kanunnik Jan Piedt: 1546-47 t/m 15545549

1547 Joannes Pud Gandensis phonascus
hic et deinde Dunkercke

1556-57 t/m 1558-59: vacant
kanunnik Filips Parenty: 1559-60

Philippus Parenti Bruxellensis
Petrus IJ snel

45 Daarbij zal hij zich niet gesteund hebben op de hier verwerkte rekeningen; anders is het
onduidelijk waarom hij soms het eerste kalenderjaar (b.v. 1518), en anders soms het tweede jaar
(b.v. i528) van het rekeningjaar van de Broederschap (over twee kalenderjaren) genomen heeft.
46 ). CAILLIAU, 'Voor het eeuwige zielenheil. Begrafenisrituelen en gebruiken bij het overlijden van Gilles Ternync (Veurne ca. i523)', in: Westhoek, 19 (2003), p. i32.
47 Reditus parve prebende in Polynchove, gesticht door Geertrui van Saksen in u12; SAV, Oud
KerkarchiefSint-Walburga, I.IV1, f. 23v.
48 Het is immers mogelijk dat de kanunnik een andere prebende verwierf en dat een andere
kanunnik hem in deze prebende opvolgde, zonder dat dit uit de rekeningen blijkt.
49 In de rekening 1555-56 is sprake van jan Piedt zelf, noch van zijn prebende.
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Ook hier lijkt kanunnik Damman dus goed geïnformeerd te zijn (met interessante gegevens over Piedt (Pudt), al beschikt hij over weinig exacte tijdsgegevens.
Indien we zijn lijst aanvullen met de chronologische gegevens van die prebendarissen volgens de rekeningen van de H. Kruisbroederschap, dan wordt het
duidelijk hoe en wanneer zij elkaar opgevolgd zijn. De door Damman opgegeven
data corresponderen met de jaren, waarin die prebendarissen in de rekeningen
voor het eerst hun opwachting maakten en met de periode dat hun voorganger
uit de rekeningen verdwijnt. Daarbij blijkt dat de prebende enkele jaren vacant
was, wat gewoon overgeslagen wordt bij de gegevens die na Dammans overlijden
in zijn register toegevoegd werden, omdat daar gefocust werd op de naamlijst.
Er zijn wel twee anomalieën. Carlier was volgens de rekeningen van de Broederschap langer kanunnik dan hij van deze prebende genoot. Dit is evenwel niet
onmogelijk: hij kan deze prebende gewoon ingeruild hebben voor een andere.
Bijzonder merkwaardig is wel dat één van de door Damman vermelde prebendarissen (de Clerc) volgens de rekeningen van de Broederschap in tegenstelling
tot de anderen geen kanunnik, maar wel kapelaan was. Misschien heeft dit te
maken met het feit dat tot de kleine prebenden niet alleen die van de kapelaans,
maar ook zes prebenden van kanunniken gerekend werden5°, zodat die misschien ook soms inwisselbaar waren. Dat Damman zich hier vergist heeft, lijkt
minder waarschijnlijk. Qua tijdsbestek zitten we immers niet zo ver van zijn
eigen activiteiten in het kapittel. En de vermeldingen van de Clerc in de broederschapsrekeningen eindigen exact wanneer de door Damman als zijn opvolger
geciteerde kanunnik Elleboot op het toneel verschijnt.

Soortgelijke schema's kunnen opgesteld worden voor de andere prebenden, die
kanunnik Damman uitwerkte. De conclusie is dat zijn gegevens blijkens de rekeningen van de H. Kruisbroederschap behoorlijk betrouwbaar zijn, zonder dat
Damman die rekeningen zelf gebruikt heeft. De beide bronnen bieden regelmatig andere, aanvullende gegevens, maar eigenlijk geen tegenspraken. Voor een
verdere studie over de kapittelheren verdienen zij daarom naast elkaar gebruikt
te worden.
Uit de schema's blijkt trouwens dat Damman een antwoord biedt op een interessante vraag, waarvoor de rekeningen van de broederschap geen indicatie bieden:
welke kapittelheren genoten precies welke prebende, en door wie werden hierin
ze voorgegaan of opgevolgd? Vormen die lange rij kapittelheren clusters? De
doorlopende vermelding van bepaalde kapelaans of kanunniken in de rekeningen geeft hierover immers geen inlichtingen: de prebendarissen worden wel in

Vgl. met A. LOGNON (ed.), Pouillés de la province de Reims, dl. 2, Parijs, 1907, p. 617-618.
Indien Damman zich hier vergist zou hebben (in of volgend op 1524-25 waren er nogal wat
nieuwkomers lid van het kapittel) is niet duidelijk met wie hij verward heeft.

50
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Op 30 september 1543 zetten scholaster Jan Temmerman en
kanunnik Jacob van der Brigghe (met leek Cornelis Latin)
hun handtekening onder de goedgekeurde rekening

zowat eenzelfde volgorde opgesomd, maar dit is toch niet altijd het geval. We
illustreren dit met de reeds genoemde berekker van de Broederschap Jan Temmerman5'.
In de rekeningen maakt Jan Temmerman voor het eerst zijn opwachting als
kapelaan in 1511-12. Volgens Damman volgde hij in het bezit van een kleine
prebende ene Niklaas de Mol op. De rekeningen maken die overgang duidelijk:
kapelaan en priester de Mol was inderdaad lid van de broederschap tot en met
1510-11, waarna zijn doodschuld in 1511-12 geboekt werd. Weer volgens Damman

51 SAV, Oud Kerkarchief Sint-Walburga, I.IV.1, f. 22v en 33. Overigens vermeldt Damman
Temmerman ook inzake het betalen van renten t.v.v. bepaalde prebenden, op telkens een huis
in de Houtmarkt (tussen 1515 en 1520) en in de huidige Zwarte Nonnenstraat (na 1523; tot in
Dammans eigen tijd?), waarbij bezittingen of woonsten aangegeven worden: Ibidem, f. 37v en 58.
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viel die prebende na Temmerman later toe aan Coppin. De rekeningen vermelden kapelaan Coppin vanaf 1518-19. Temmerman blijkt inderdaad in die periode
kanunnik geworden te zijn, dus met een kanunnikenprebende. Damman maakt
duidelijk hoe de vork in de steel zit door Temmerman - voortaan als magister
- vanaf dan te vermelden onder de bezitters van een kleine prebende die door
Geertrui van Saksen in m2 gesticht was. Hij volgde hierin dan Joannes Guilliet
op. Die meester Jan Ghuillier vinden we als kanunnik inderdaad twee jaar in de
rekeningen terug, tot en met 1517-18. Wat er verder met kanunnik Ghuillier
gebeurde, wordt niet vermeld, maar hij maakte dus plaats voor Jan Temmerman.
Damman noteerde hierbij verder dat die laatste effectus fuit primus scholaster
huius collegij in 1535· En inderdaad werd Temmerman aangesteld tot de eerste
scholaster van het kapittel, nadat die functie in 1534 in het leven geroepen werd 52 .
Bleef hij als scholaster in het bezit van diezelfde prebende? Damman noteerde
(in 1549) geen andere namen in zijn lijstje, waarna dit later aangevuld werd met
magister Jacobus Maij (de Meij), die we in de rekeningen over 1547-48 t/m 155859 terugvinden als kapelaan Maije, waarna Antoon Knibbe komt in 1559-60.
Damman liet hier dus wellicht een steekje vallen inzake de overgang Temmerman-Maij. Temmerman van zijn kant bleef alvast scholaster, wellicht in het bezit
van een grote prebende nu, tot zijn overlijden. Zijn doodschuld wordt vermeld
in de rekening over 1559-60, waarin nog net zijn opvolger als scholaster kanunnik meester Courouble genoteerd werd.
Bij die aanstelling bieden de rekeningen overigens weer extra informatie. Bij de
vermeldingen uit de periode 1512-13 tot en met 1516-17 wordt kapelaan Temmerman immers ludimagister of schoolmeester bestempeld53 . Dat was hij blijkbaar in het Latijns College5 4 . Het blijkt dus dat hij - nota bene de enige die we
als berekker op enkele rekenfouten konden 'betrappen' - ook als kapelaan al
een functie van schoolmeester vervuld had, wat een nieuw licht werpt op de
keuze voor Temmerman, inmiddels kanunnik geworden, voor de functie van
scholaster.
De volgorde van de prebendarissen die Damman opgeeft, kan dus telkens bevestigd worden door de rekeningen, die daarbij voor een chronologische precisering
zorgen. Anderzijds bevestigt het register van Damman hoe de kapelaans en
kanunniken elkaar opvolgden en biedt hij zo soms de verklaring waarom
bepaalde geestelijken uit de rekeningen vanaf een bepaald ogenblik als lid van
het kapittel vermeld worden.

52 Hierdoor steeg hij in de lijst van de kanunniken natuurlijk enkele plaatsen, tot net na de
andere digniteiten.
53 Dit bevestigt dus dat de school nog bestond in de vroege 16de eeuw, zoals gesteld door
F. VANDENBERGHE, Geschiedenis van de Latijnsche Schoole, p. 19.
54 Bij de uitvaart van Gillise Ternync werd hij betaald voor destribuciën omme tcollegie: ). CAILLIAU, 'Voor het eeuwige zielenheil: p. 131.
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De rekeningen van de Grote Ontvangst

Het archief van de collegiale Sint-Walburgakerk bevat een rekeningboek van de
Grote Ontvangst, dat aanvangt in 154355. Hierin worden een aantal inkomsten
geboekt, hoofdzakelijk uit renten en enkele jaargetijden, waarvan de inkomsten
grotendeels onder de leden van het kapittel verdeeld werden. Tenminste voor
zover ze aanwezig waren op de algemene kapittelvergadering op de vooravond
van Sint-Jan, op 23 juni, of zelfs voor zover ze op bepaalde diensten aanwezig
geweest waren. Op die manier probeerde men het absenteïsme in te dijken.
De rekeningen lopen dus telkens van Sint-Jan tot de vigilie (vooravond) van de
volgende Sint-Jan. De rekening van "1543" bevat daardoor eigenlijk de inkomsten
en uitgaven voor de periode 24 juni 1543 tot/met 23 juni 1544· Dat scheelt niet
eens zo veel met de periode, die bij de rekeningen van de H. Kruisbroederschap
gehanteerd werd, en waarbij op 14 september een nieuw rekenjaar begon. Merkwaardig is wel dat pas vanaf de rekening van 1548-49 de controle door een aantal kanunniken vermeld wordt, waarna de rekening door enkele
vertegenwoordigers van het kapittel ook afgetekend werd: voor dat jaar op 6
augustus 1550, dus ruim een jaar later, door cantor Vistelet, tresorier van Huelle
en scholaster Temmerman5 6 - niet de minsten dus!
Voor de rekeningen zelf werd niet steeds een beroep gedaan op leden van het
kapittel. Voor de rekeningen over 1543-4457 t/m 1545-46 stond kanunnik Masin
in, maar daarna nam leek Petrus Abeels gedurende 9 jaar die taak op zich. Hij
was een zakenman, die in die jaren meermaals als procureur optrad en ook een
tijdlang gelijktijdig dismeester van Sint-Walburga was 58 , en vanaf 1559 in de
stadsmagistraat een rol speelde. Daarna nam de nieuwbakken deken de la
Coronne de taak 3 jaar op zich. Vanaf 1558-59 ging Niklaas Blanckaert aan de
slag. Deze leek, die in die jaren ook in de Veurnse magistraat zetelde en wat later
burgemeester zou worden, stond 3 jaar in voor de rekeningen, die hij voor het
eerst volledig in het Nederlands in de plaats van in het Latijn opstelde. Na hem
kwamen achtereenvolgens Antoon Hespeel en Jan Faignaert, verder in het
Nederlands. Telkens gaat het om Veurnaars, die in die periode erg bedrijvig
waren op de immobiliënmarkt, of als procureur of in een soortgelijke functie
diverse zakelijke belangen behartigden, al dan niet ook in relatie tot leden van

55 SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, l.Il.3/1.
56 Temmerman was eerder zelf ontvanger van de Grote Ontvangst geweest: zie J. CAILLIAU,
'Voor het eeuwige zielenheil'. p. i32.
57 De voorgaande rekening was - blijkens de vermelde verrekening van diens saldo - door
kapelaan Damman opgemaakt.
58 RAB, Veurne, nr. 560, f. 105v, 106, 109v, i63v (dismeester in i552 en i553); hij trad o.m. op als
madelaar in het sterfhuis van kapelaan van der Haghe: Ibidem, f. i69v en i75v.
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het kapittel 59 , zij het dat die laatste twee geen van beiden in de stadsmagistraat
zetelden. Opmerkelijk is wel dat van al deze leken alleen Niklaas Blanckaert lid
was van de H. Kruisbroederschap.
We willen hier niet ingaan op de rekeningen van de Grote Ontvangst zelf, maar
willen wel de kapittelheren citeren, die in één ervan vermeld worden en die we
dus kunnen vergelijken met de kanunniken en kapelaans uit de ledenlijsten van
de Broederschap. Volledig willekeurig nemen we hiertoe de allereerste rekening
van dit boek, over 1543-44.
Voor de jaarlijkse officiën bij de algemene uitgaven worden een aantal sacellanice
vermeld: nl. magister Petrus Damman, dominus Judocus Christiaens, Herricourt,
Judocus Ternync, magister Petrus Pele, Vincentius Becquet en dominus Nicasius
Michiels. Het is duidelijk dat we hiermee op de wip zitten van twee rekeningen
van de Broederschap. Bij de kapelaans van 1542-43 en 1543-44 vinden we immers
Damman, Peele en Michiels terug, met dezelfde betiteling als meester of heer.
Herricourt en Christiaen worden alleen in de rekening van 1542-43 aangetroffen,
en voor die laatste werd toen ook zijn doodschuld betaald. Becquet en Ternync
vinden we pas als lid in de rekening van 1543-44. Die vier kapelanen hebben dus
een korte tijd naast elkaar gefungeerd en zijn elkaar niet opgevolgd.
Interessant is de uitbetaling aan een aantal prebendarissen. Hier krijgen we
immers inlichtingen over de aanwezigheid van sommige kapittelheren in Veurne.
Een drietal uitgaven werden telkens geboekt voor de cantor, de tresorier, de
scholaster, Martini, Brigghe, Ternync, Mahieus, Vistelet, Bersacques, Ymmelooot, Masin, de witte kanunnik en de choralen, en verder een aantal vergoedin gen, proportioneel volgens het aantal dagen dat bepaalde prestaties geleverd
werden: deels voor 255 en deels voor 180 dagen aan de deken (telkens een dubbele vergoeding), voor 352 dagen aan Sare, voor 149 dagen aan Cornet, voor 46
dagen aan Baveston en voor 4 dagen aan Meuris.
In tegenstelling tot de betalingen van de lidgelden, die elke kapittelheer jaarlijks
moest betalen wegens het bezit van zijn prebende, vinden we in de rekeningen
dus gegevens inzake het absenteïsme van bepaalde kanunniken 60 . De scholaster

59 Niklaas Blanckaert b.v. kocht in 1554 een huis van kapelaan Pieter Ie Peers en trad een jaar
later nog op als diens zaakwaarnemer: RAB, Veurne, nr. 560, f. 169 en 189. Antoon Hespeel was
in 1562 madelaar in het sterfhuis van kanunnik Courouble: RAB, Veurne, nr. 561, f. 14. Beiden
waren datzelfde jaar - samen met deken van Huelle - schuldeiser voor uitgeleende sommen van
kanunnik Hesius: Ibidem, f. 22. Wat later trad Blanckaert op als borg voor Jacques Reynier, die
aan An toon Hespeel als ontvanger van de Grote Ontvangst van Sint-Walburga schulden uit een
koopdag erkende: Ibidem, f. 45v. Enz.
60 Daarnaast werden andere vergoedingen toegekend aan (wat in de rekening over 1558-59
omschreven wordt als) de kapelanen en de abbytuanten; die waren blijkbaar meer vanzelfsprekend ter plaatse actief.
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(Temmerman), Brigghe, Vistelet en Cornet waren - zoals blijkt uit de Broederschapsrekeningen - eerder kapelaan geweest en hadden allicht al omwille van
hun prestaties daarbij een kanunnikenprebende verworven, een werkzame houding die ze dus lijken gehandhaafd te hebben. En ook andere kanunniken waren
voldoende aanwezig geweest om vergoedingen te ontvangen. Het is trouwens
opvallend dat de inkomsten, die betrekking hebben op de woonsten van kapittelheren, alleen de namen van cantor Huelle (3 huizen, twee met aanduiding van
de vroegere bewoners Buerse en Cousin), Brigghe, Ymmeloot, Bersacques, nogmaals Brigghe, Vistelet, Mahieus (nichil voor dat jaar), Sare en Masin weergeven.
Het zijn zij, die ter plaatse woonden, die een vergoeding mochten ontvangen.
Zij moeten zonder meer de actiefste kapittelheren geweest zijn.
Maar daarnaast waren er een behoorlijk aantal kanunniken afwezig geweest, een
kwaal die zeker niet typisch Veurns was. Elders is al vastgesteld dat dit absenteisme vooral op rekening te schrijven is van kanunniken die in allerlei andere
plaatsen en instellingen nog prebenden bezaten. Misschien beschouwden die
hun prebende van Sint-Walburga maar als één van hun vele inkomsten, waardoor ze vaak niet of slechts zelden ter plaatse waren. Toch hoeft dit niet zonder
meer als negatief beschouwd te worden. Sommige prebendarissen droegen
immers zonder zelf aanwezig te zijn, bij tot de belangen van het kapittel dat ze
vertegenwoordigden, ook buiten de eigen regio. Ze waren immers steeds zowel
des hommes d'Eglise et des acteurs de la vie du siècle61 •
In de rekeningen van de Grote Ontvangst worden verder nog dominus Joannes
Ghijselin en magister Cornelis Abeels vermeld. Die laatste wordt in de rekenin gen van de Broederschap weer pas vanaf 1544-45 geciteerd. Beiden verschijnen
hier met dezelfde titels in de beide rekeningen.
De beide bronnen bevatten dus geen tegenspraken. De vergelijking van de data,
waarop sommige kapittelheren in de ene of de andere rekeningen opgenomen
zijn, kunnen wellicht de biografische data wel wat scherper stellen. Net zoals ze
ook andere biografische gegevens kunnen bevatten, die er hier minder toe doen.
Zo bevat de rekening over 1558-59 uitgaven voor jaargetijden of stichtingen van
intussen overleden leden van het kapittel: proost de Poitiers, de cantors Jan van
Warhem en Filips de Rache, tresorier Jacob van Cuinghiem (Coyeghem), Jan van
Hove, Omaar de Cuenynck (de Conynck, onterecht als kanunnik aangeduid),
Filips de Rache, de heer van Palermo (Carondelet), Niklaas Immeloot, Lodewijk
Cousin en Pieter Maerten, allen kapittelheren die in de ledenlijsten van de H.
Kruisbroederschap voorkomen.

).-M. MATZ, 'Des stalles vides au chceur? La résidence des chanoines d'Angers à la fin du
Moyen Age: in: F. BILLIET (red.), Bible de bois au Moyen Age. Bible et liturgie dans les stalles
médiévales, Angers, 2003, p. 15-36.
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Het spreekt voor zich dat de volledige verwerking van deze biografische gegevens
in het kader van dit artikel niet aan de orde was. Maar wel hebben we op een
andere manier van de rekeningen gebruik gemaakt. Doordat ze na de controle
afgetekend werden door vaak andere kapittelheren, beschikken we over een
behoorlijk reeks verzorgde handtekeningen, die aantonen hoe zij hun eigen
naam schreven. In de rekeningen varieert die schrijfwijze heel vaak. Voor onze
lijst zullen we daarom de spelling hanteren, die de kapittelheren zelf hier prefereerden. Voor zover die zelf al eenduidig was, natuurlijk, want bij voorbeeld
Vistelet schreef zowel "Vistelet' als 'Vystelet', Feuts zowel "Feuts" als "Feutz'', en
de la Coronne schreef als ontvanger zijn naam op die manier, maar tekende af
als 'Delacoronne'.

De rekeningen van de kerkfabriek

Het Kerkarchief van Sint-Walburga bevat een Computus fabricce ecclesice collegiatce Sanctce Walburgis, de rekeningen van de kerkfabriek dus, voor de periode
i510-1560, waarna er een hiaat is tot 1584 62 . Als rekenplichtige traden telkens
kanunniken op, géén kapelaans. De rekening over 1537-38 werd wel opgesteld

door Jacob de Wieu als madelaar in het sterfhuis van kanunnik Carlier63. Daarmee is hij de enige leek; hij werd trouwens ook bij andere gelegenheden door
het kapittel aangesproken 64 en zou in 1553-54 lid van de H. Kruisbroederschap
worden 6 5.
Ook uit deze rekeningen willen we alleen enkele gegevens halen, die op de kapittelheren betrekking hebben. We kiezen daarbij voor de rekening over 1543-44,
zoals bij de vorige bron. Het tijdsbestek stemt zelfs zo goed als exact overeen,
namelijk van de vigilie van Sint-Jan-Baptist tot de volgende vigilie, die laatste
niet inbegrepen 66 . Deze rekening werd, net zoals die van een jaar later, opgemaakt door dominus kanunnik Mahieu. Dit is een courante periode voor de
rekenplichtige. Na Mahieu was dit bij voorbeeld twee jaar (1545-47) Vistelet (die

62 SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, nrs. l.Il.2/I en l.Il.2/2.
63 De doodschuld van Cadier, net zoals zijn laatste lidgeld, werd in de rekeningen nog in 153839 geboekt. De rekening van de kerkfabriek werd pas na afloop van het reken jaar afgewerkt. De
afuandeling sleepte lang aan, want Jacob de Wieu was nog in 1543 madelaar van dit sterfuuis:
RAB, Veurne, nr. 559, f. i8ov.
64 Zo werd in februari 1539 op kosten van de kerkfabriek een bode naar hem gestuurd opdat
hij madelaar zou worden in het sterfuuis van kapelaan Willemssone; zie de rekening van de
kerkfabriek over 1538-39.
65 Voor Jacob de Wieu, wiens zoon Laurens als landmeter o.m. een inkomstenregister van
Sint-Walburga samenstelde: J. VAN ACKER, 'Veurne in "De passie van de kapelaan"'. in: Biekorf,
104 (2004), p. 165-166.
66 In de eerste rekeningen was er al een afrekening na een half jaar, met de geboorte van
Christus (24 december).
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dit ook in 1538-39 al geweest was) en daarna weer twee jaar Damman. Waarna
Feuts van 1549 tot 1556 de langste periode voor zijn rekening nam.
In de rekening worden weer een reeks kanunniken en kapittelheren vermeld,
waarvan een aantal gezamenlijk in een paar grote rekenposten. Zo werden weer
de aanwezigen bij het horen van de rekening vergoed: de cantor, de tresorier, de
scholaster, Martini, Brigghe, Mahieus, Vystelet 6 7, Sare, Ymmeloot, Masin en
Mueris, grotendeels de reeds blijkens de Grote Ontvangst actiefste leden van het
kapittel. Bij inkomsten uit de kapelanijen vinden we dan weer Marsant, de Mol,
Guillebert, Herricourt, Gourdin, Crane, Terninck, Jacobus Thei, Cornet, Judocus
Christiaen en Jo. Ie Pers.
Een vergelijking met de rekeningen van de H. Kruisbroederschap maakt duidelijk dat de uitgaven van de kerkfabriek betrouwbaar zijn; alle kanunniken vinden
we er terug. Maar de lijst van de kapelanen is andere koek. Marchant was toen
immers al overleden 68 ; de Mol, Ghillebert, Herricourt en Ie Peers betaalden nog
voor de Broederschap in 1542-43, maar niet meer het jaar erna (het jaar van deze
rekening van de kerkfabriek); van Christiaen werd in 1542-43 zelfs de doodschuld
genoteerd; en Cornet was kapelaan tot in 1542-43, waarna hij kanunnik werd.
Hieruit lijkt geconcludeerd te mogen worden dat voor de inkomsten de betaling
door een prebende belangrijker was dan de correcte naam van wie die prebende
toen in bezit had - waarbij de lijst best uit de vorige rekening overgenomen kan
zijn en dus minder betrouwbaar is. Anderzijds wordt kapelaan Ternync pas
vermeld bij de Broederschap vanaf 1543-44, dus dit moet al een actualisering
zijn. De parochiekapelanij bracht overigens in die rubriek niets op, omdat curatus Damman op bevel van de kapittelheren die gelden al gebruikt had voor de
kerk 69 .
In de rekening van de kerkfabriek vinden we uiteraard her en der nog vermeldingen van kapittelheren terug. Zo blijkt kanunnik de Rache de ontvanger van
het Gavegasthuis te zijn, het enige stedelijke gasthuis dat van de collegiale
afhing70 • Of zo zien we dat scholaster Temmerman betaalde voor een huisje nabij
zijn school (domuncule prope scolam). En ook worden inkomsten gegenereerd
voor de uitvaart van Thomas de Coude, terwijl ook Judocus Christiaens overle-

67 Hierna werd Cornet genoteerd, maar zijn naam werd doorgehaald en de rekenpost met 4
sch. verminderd.
68 Er zijn twee kapelaans Marchant, met doodschulden in 1537-38, resp. 1540-41. Het lijkt het
waarschijnlijkst dat het hier die laatste betreft.
69 Damman dient dus toegevoegd, na Liebaert tot 1543-44, aan de lijst van pastoors, opgesteld
door A. DEBRUYNE, 'De pastoors van de Sint-Walburgakerk', in J. VAN ACKER (red.), de SintWalburgakerk, p. 53.
70 Zie W. PAUWELS,). VAN ACKER, 'De Veurnse gasthuizen in de middeleeuwen; in: Biekorf,
107 (2007), p. 18-29.
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den blijkt. Die overlijdens worden bevestigd door hun doodschulden in de H.
Kruisbroederschap, resp. in 1543-44 en 1542-43. Doordat de beide soorten rekeningen een lichtjes andere periode hanteren, is dit geen tegenspraak, maar een
opportuniteit om de overlijdensdata in een nauwer tijdsbestek te situeren.
De rekeningen van de kerkfabriek lijken dus voor wat de vaste inkomsten betreft
wat minder secuur te zijn; hiervoor kunnen die van de Broederschap chronologisch een meerwaarde vormen. Anderzijds kunnen ze toch een aantal aanvullingen bieden voor een verdere studie van het kapittel en de individuele leden 71 .
Zoals de rekeningen van de Grote Ontvangst gebruiken we ze hier vooral voor
de schrijfwijze van de kapittelheren die bij het afhoren aanwezig waren. Maar
ook hier kan die schrijfwijze of naamvorm weer niet absoluut zijn. Zo tekende
van Hove af als 'de Curia', terwijl we hem zo goed als nooit onder die laatste vorm
aantroffen.

De rekeningen van de Gemene Uitgaven van het kapittel

Een laatste reeks rekeningen wordt gevormd door de Computus communium
expensarum capituli Sanctce Walburgis. Dit zijn inkomsten en uitgaven die op
heel het kapittel betrekking hebben. Ze zijn evenwel slechts voor handen vanaf
155772 . Ook deze rekeningen volgen de periode, die binnen het kapittel geëigend
was: van Sint-Jan tot Sint-Jan. We beschouwen hier vooral de eerste rekening,
over 1557-58, opgesteld door kanunnik Vincent Becquet als verantwoordelijke
voor de algemene rekening.
Deze rekening bevat een aantal vrij precieze chronologische gegevens voor
bepaalde inkomsten of uitgaven. Zo vinden we in januari 1558 een betaling door
meester Frans van Cappele en in juni door meesters Jacobus Maij, Joannes Tartare (?) en Andreas Jacobi. Capelle was in die periode inderdaad kanunnik, en
ook kapelaan Maije wordt bevestigd door een lidgeld in de H. Kruisbroederschap, terwijl kapelaan Jacobi er tot 1557-58 ingeschreven was. Wie Tartare was,
is onduidelijk (misschien een verlatinisering?). Bij de uitgaven worden dan weer
cantor Karel van Huelle en magister Cornelis Hezius vermeld, als secretarissen
Maij, Hezius en de Pape. Allen waren in die periode lid van de Broederschap,
die laatste als kapelaan-pastoor van Sint-Walburga, zodat hun vermelding hier
weinig bijbrengt. Anders is het gesteld met de overlijdens van Petrus Vijstelet,
die vermeld wordt in december 1557, en van Jacobus Baveston, wiens overlijden
in een randnota zelfs op 30 januari 1557 gedateerd wordt - allicht omdat die dus

71
72

Zo geeft de rekening over i539-40 een omschrijving van de taken van een aantal kapelaans.
SAV, Oud KerkarchiefSint-Walburga, nr. 1.11.i/i.
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tot een voorgaande rekenperiode behoorde. In de beide gevallen bevestigen die
dateringen de doodschulden van deze kanunniken, die in de rekeningen van de
H. Kruisbroederschap ingeschreven werden in i557-58, resp. i556-57.
Bij de ontvangsten worden een aantal inkomsten verrekend volgens de aanwezigheid van de kanunniken. 32 prebenden betaalden hiertoe ofwel 6 t, p. als de
prebendaris aanwezig was, ofwel 36 t, p. als hij afwezig was. De deken betaalde
hierbij steeds een dubbele prebende, en de 6 kleine prebenden werden als één
prebende gerekend. Tweemaal wordt genoteerd in deze rekening wie telkens
aanwezig was: de deken, de cantor, de tresorier, Feuts, Jacobi, Puteo, Meuris,
Songuenet, Rychebe, Schorio, Sijlij, de witte kanunnik (of de abt van Sint-Niklaas
zelf?), de choralen en de 6 kleine prebenden waren tweemaal bij de categorie die
het minst betaalden, Hesius, Pamelaere en Fraxinis één keer. De overige 9 kanunniken waren de beide keren afwezig. Een vergelijking van hun namen met de
ledenlijsten van de H. Kruisbroederschap leert dat zij bijna allen chronologisch
corresponderend voorkomen in de beide bronnen. Kanunnik Schore wordt bij
de Broederschap evenwel pas vanaf i558-59 vermeld. En kanunnik Sijlij lijkt in
de ledenlijsten niet voor te komen. Is hij misschien een korte tijd de bezitter
geweest van de prebende van Jan Piedt, zonder dat hij met naam in de rekeningen van de Broederschap opgenomen werd?
Ook hier stellen we dus vast dat de rekeningen van de Gemene Uitgaven geen
echte contradicties met de rekeningen van de Broederschap blootleggen. Dat we
er opnieuw enkele bijkomende gegevens kunnen uitpuren, is intussen vanzelfsprekend, gezien de rekeningen telkens met andere doeleinden en als verantwoording voor heel andere activiteiten opgesteld werden. Daarbij kunnen ze
best complementair zijn. Zo vinden we in die rekening van de Gemene Ontvangsten een vermelding dat Malinus de Costere een tijdlang gevangen zat in
de kapittelkerk. Uit de rekeningen van de Broederschap blijkt dat hij slechts een
tweetal jaar kapelaan geweest is (1557-58 en 1558-59). Was hij - ondanks zijn
naam - weinig volgzaam ten overstaan van zijn kapittel, zodat hij er slechts
kortstondig deel van uitmaakte?

De lijst van de leden en begunstigers
De lijst van de wereldlijke leden en begunstigers, die we eerder publiceerden,
had een zeker belang omwille van de vele biografische en genealogische gegevens, ook voor gebruik in heel ander onderzoek, zoals inzake de magistraten.
Het is evident dat de lijst van de geestelijken voor genealogisch onderzoek minder oplevert, al weten we dat een aantal van de hier na vermelde geestelijken wel
nakomelingen hadden. Zo waren in het begin van de i6de eeuw de kapelaan of
kanunniken Grymminc, Castelein en de Jaghere vader van bastaardkinderen,
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die ze niet onverzorgd achter lieten 73 , en hebben we hoger al Pierin met twee
kinderen vermeld. Ook van Jan Wouterssone kennen we een bastaardkind, en
wat later wordt ook kanunnik Immeloot als vader van een aantal bastaarden
vermeld74 . Doorgaans werden die verwekt bij een vaste partner.
Uit wat vooraf ging is al gebleken dat de biografische gegevens die volgen, vooral
belangrijk zijn voor de samenstelling van het Veurnse kapittel, met bij voorbeeld
de cursus honorum die sommige kapelaans of kanunniken aflegden. Zo was
Gourdijn een viertal jaar kapelaan, waarbinnen hij een tijdlang de functie van
koster opnam, voordat hij kanunnik werd (en toen pas met 'heer' aangeduid
werd) om uiteindelijk zelfs tresorier van het kapittel te worden. Ook de vermelding van Maerten als erekapelaan, nadat hij kanunnik geweest was, is merkwaardig. Daarnaast zijn de enkele grauwe zusters die hier vermeld worden, zo goed
als de enige die we van dit klooster kennen. Het zal allicht niet nodig zijn dit
belang nog verder te demonstreren. De reeds meegedeelde gegevens inzake Jan
Temmerman zijn in dit verband meer dan duidelijk, terwijl die over Clayssuene
interessante aanvullingen bieden voor onze kennis over deze kanunnik, die in
Brugge nog hoge ogen zou gooien en waarvan de Veurnse herkomst blijkbaar
onbekend was7s.
Maar het belang van deze gegevens is natuurlijk veel ruimer. Al vormde het
kapittel wel een soort 'stad in de stad', toch had de Veurnse gemeenschap regelmatig met de kapittelheren van doen. Zo ontleedde N. Provoost in haar degelijke
studie over de H. Kruisprocessie de diverse deelnemers, en daarbij blijft het
kapittel merkwaardig genoeg zo goed als buiten beeld. "De clerus was voornamelijk vertegenwoordigd door de opstappende abten en proosten uit Veurne en
omgeving", concludeert ze - wat een opvallende tegenspraak vormt tegenover
andere processies, waar vrijwel alleen de local clergy optrad76 . Maar uit de lijst
van de kapittelheren die hier uit de rekeningen van de H. Kruisbroederschap
gedistilleerd werd, blijkt dat een aantal kapittelheren toch wel bij het gebeuren
betrokken was. Zo wist N. Provoost ook dat meester Jan van Doorne en Jan
Temmerman in i526 door de stad vergoed werden als jurylid van de deelnemende groepen aan de processie, maar besefte ze niet dat beiden kanunnik
waren van het kapittel waar de reliek bewaard werd, wat hun optreden toch een
extra dimensie geeft. En overigens blijkt dat de stad daarmee niet een beroep
deed op de eerste de besten: een decennium later was van Doorne na cantor al

73 ). VAN ACKER, 'Enkele Veurnse geestelijken met kinderen', in: Biekorf, 105 (2005), p. 166176.
74 RAB, Veurne, nr. 559, f. 208v-209; A. BONAERT, 'Généalogie Immeloot', p. 12.
75 Meegedeeld door dhr. A. Dewitte, Brugge, waarvoor dank.
76 ). VAN LEEUWEN, 'Praise the Lord for this Peace! The Contribution ofReligious Institutions to the Ceremonial Peace-Proclamations in Late Medieval Flanders (1450-1550)', in P. TRIO,
M. DE SMET (red.), The use and abuse of sacred places in late medieval towns, Leuven, 2006 p. 61.
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deken geworden, en Temmerman scholaster. Ook priester Christiaan Moerdyc,
die nieuwe rollen schreef voor het spel van Sint-Steven, was aan het kapittel
verbonden, namelijk als kapelaan. Blijkbaar waren een aantal kapittelheren als
individu dus wel degelijk bij de processie betrokken, ook via opdrachten voor
de stad77 •
Het is duidelijk dat het oplijsten van de honderden kapittelheren hier bijkomende informatie verschaft, die aparte evoluties kunnen blootleggen. En voor
hen is een doorlopende, betrouwbare bron als de rekeningen van de H. Kruisbroederschap een directe toegang. Het spreekt uiteraard wel voor zich dat het
resultaat flink aangevuld moet worden, onder meer met de hierboven reeds
behandelde bronnen van de Sint-Walburgakerk of het gelijknamige kapittel.
De rekeningen van de H. Kruisbroederschap zijn immers vooreerst beperkt door
hun chronologisch kader. Het is duidelijk dat de leden van het kapittel die in de
eerste rekening over 1499-1500 opgesomd worden, al een hele voorgeschiedenis
achter de rug kunnen hebben. Zo weten we dat Gillis de Beert al een aantal jaren
kapelaan van Sint-Walburga was. Hij wordt in die hoedanigheid bijvoorbeeld
vermeld in de stadsrekening over 1493-9478 . Van Hector de Poitiers daarentegen
is bekend dat hij pas enkele maanden voor de oudste rekening kanunnik geworden was79. De rekeningen maken hierin natuurlijk geen onderscheid. Omgekeerd kunnen een aantal kapittelheren natuurlijk ook gevolgd worden in de jaren
na 1560, in eerste instantie dank zij de bronnen, waarmee we ze al vergeleken,
maar ook op basis van ander materiaal. Zo blijkt uit de stadsrekeningen dat
Antoon Knibbe, de zoon van burgemeester Christiaan Knibbe, die in i559-60
voor het eerst als kapelaan in de Broederschap zijn opwachting maakte en later
kanunnik en tresorier werd, op 8 april 1565 zijn eerste mis als kanunnik celebreerde80.
Maar het is duidelijk dat de ledenlijsten van de H. Kruisbroederschap vooral
inhoudelijk aangevuld kunnen worden. We willen hierbij niet eens verwijzen
naar de hoge prelaten, voor wie het verwerven van een prebende in Veurne maar
één van vele inkomsten was en van wie dus vele andere titels bekend zijn. Hoewel ook bij hen bepaalde belangen blijken mee te spelen. Zo zijn er de duidelijke
familierelaties van de leden van het voorname geslacht Carondelet, die elkaar
als proost zelfs opvolgden. Of de diverse leden uit het geslacht de Poitiers, dat

77 N. PROVOOST, 'Profane devotie in een kleine stad in middeleeuws Vlaanderen. De Heilig
Kruisprocessie te Veurne (1395-1550)', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis,
143 (2006), p. 455-456 en 488.
78 SAV, Stadsrekeningen, nr. 35, f. 18v.
79 E. BROUETTE (ed.), Les "Libri Annatarum" pour les pontificats d'Eugène IV à Alexandre VI,
dl. IV, Pontificats d'Innocent VIII et d'Alexandre VI (1484-1503), Brussel-Rome, 1963, p. 159·
80 SAV, Stadsrekeningen, nr. 60, f. 28v.

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

31

32

JAN VAN ACKER

misschien een meer dan gewone belangstelling voor het Veurnse kapittel aan de
dag legde, nadat Eleonora van Poitiers als eerste telg van dit geslacht in Veurne
beland was en er meteen één van de belangrijkste steunpilaren van de H. Kruisbroederschap was geworden. De laatste van hen, Willem de Poitiers, was na de
hervorming van de bisdommen in 1561 zelfs één van de kandidaten voor de bisschopszetel van St.-Omer81 .
Op een lager niveau hadden de kapittelheren lokaal uiteraard enige invloed.
Kanunnik van (den) Hove lijkt bij voorbeeld een rol gespeeld te hebben in het
Cellenbroedersklooster van Veurne, waar wellicht een oom ingetreden was en
waar beiden een jaargetijde stichtten. Hij wordt er overigens ook geïdentificeerd
als zoon van Jan en stamt wellicht uit de voorname familie van den Hove, die in
Veurne actief was; zijn moeder was dan één jaar lid van de Broederschap82 • Kapelaan en later kanunnik de Waert was dan weer de eigen kapelaan van burggravin
Adriana van Stavele83, de dochter van de net genoemde Eleonora van Poitiers, die
in tegenstelling tot haar moeder minder echte devotie voor de H. Kruisbroederschap voelde. Kanunnik Karel van der Burch was ook kapelaan van het Zuidgasthuis, en hij was hiertoe blijkbaar aangesteld door de abt van de Sint-Niklaasabdij 84 .
Meerdere kanunniken vervulden ook de functie van notaris 8 s. En kanunnik
Colin, langdurig medeberekker en later begiftiger van de Broederschap, trad in
1519 op als leenman van de Burg van Veurne 86 en liet voor zichzelf in 1516 een
mooi grafmonument ontwerpen 87 • Dit monument is verdwenen, in tegenstelling
tot de hardstenen koorafsluiting van de H. Kruiskapel in de Sint-Walburgakerk,
die deken d'Oignies in 1528 op zijn kosten liet uitvoeren. Naast zijn eigen wapen 88

81 O.m. M.L. DIERICKX, Documents, dl. i, p. 163-164, n. 2. Willem van Poitiers was o.m. aartsdiaken van Vlaanderen en kanunnik van Luik, en had deelgenomen aan het Concilie van Trente
als vertegenwoordiger van de bisschop van Luik en als ambassadeur van keizer Karel V, die hem
als bisschop van Terwaan wou.
82 ). VAN ACKER, 'De inrichting van het Veurnse cellenbroedersklooster', in: Biekorj; 109
(2009), p. 385-386.
83 G. CAULLET (ed.), Testaments d'une centaine de membres du Chapitre de Notre-Dame à
Courtrai, 1328-1650, Brugge, 1922, p. 70.
84 VEURNE, Decanaal archief, nr. 383, f. 56v (aanstelling van zijn opvolger na zijn overlijden).
85 B.v. de reeds vermelde Andries de Clerc (notarisinstrument d.d. 01.02.1526 in SAV, Charters,
nr. 319) en Cornelis Weyns (die zelfs een notarisregister naliet: VEURNE, Decanaal archiej; nr.
383).
86 "Willem Colin, priestre" is er de eerste van een hele reeks leenmannen van de Burg van
Veurne, die een vonnis velden over een rente: A. MERGHELYNCK, Une page d'histoire de la
Féodalité au Pays de Furnes. Lefief-manoir, dit "Ie Chateau de Beauvoorde" à Wulveringhem (14081900), dl. 2, Brugge, 1901, p. 249-253.
87 VEURNE, Decanaal archief, nr. 383, f. 36v-37. Colins laatste lidgeld werd ingeboekt in 152021; zijn doodschuld in 1521-22. Op 18 april 1521 was hij nog in leven: SAV, Charters, nr. 302.
88 Dit is gevierendeeld, met in het eerste en het vierde kwartier het familiewapen d'Oignies
([in sinopel] een dwarsbalk van hermelijn) en in het tweede en derde [in keel] een keper van
hermelijn, vergezeld van drie spoorraderen [van zilver] (van Gistel-Ekelsbeke).
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liet hij als vorstelijk raadsheer ook het wapen van de keizer en diens leuze "Plus
oultre" aanbrengen.

De blauwstenen afsluiting van de H. Kruiskapel in de Sint-Walburgakerk,
met het wapen van deken Lodewijk d'Oignies uit 1528

De geestelijke leden uit de lijst die hierna volgt, namen dus actief deel aan diverse
aspecten van het openbare leven, of lieten een - soms materiële - herinnering
na tot vandaag. Door de biografische gegevens die de lijst bevat, overstijgt ze
daardoor het engere kader van het kapittel op zich, en verdient ze dus een publicatie.
Wij hanteren daarbij grosso modo de werkwijze als bij de publicatie van de
wereldlijke leden, waarnaar wij dan ook verwijzen (maar hier uiteraard zonder
echtgenotes). Voor de schrijfwijze steunen wij indien mogelijk op de naam,
waarmee de geestelijken zelf handtekenden, en daarbij nemen wij de minder
herkenbare varianten met verwijzing op.
Overeenkomstig het onderscheid dat de rekeningen van de H. Kruisbroederschap zelf maken en omdat zo het gemakkelijkst de kanunniken van de kapelaans te onderscheiden zijn, nemen we de beide reeksen op in een aparte lijst.
Daarnaast was er dan een derde lijst nodig, voor de geestelijken die niet tot het
kapittel behoorden. Wie in meerdere lijsten voorkomt, wordt aangeduid door
middel van een asterisk(*).
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Alfabetische lijst
1.

Kanunniken van het Sint-Walburgakapittel

-, Filibert: 1537-38 t/m 1539-40; meester 89
AUPATIN, Pieter: 1499-1500 t/m 1505-06; meester; daarna kanunnik te Rijsel 1507-08
t/m 1519-20 en 1521-22 t/m 1525-26; doodschuld 1526-27
BARRADOT, Lodewijk: 1499-1500 t/m 1505-06; meester
BARSAKES: zie BERSAQUES
BAVESTON, Jacob: 1540-41t/m1555-56; heer; doodschuld 1556-57
BECQUET, Vincent: 1550-51t/m90 1559-60; voorheen kapelaan*; heer, priester, berekker
1556-57 t/m 1557-58
BERSACQUES (BERSACKERS), de, Willem: 1535-36 t/m 91 1559-60; heer, meester van
1544-1545 t/m 1555-56
BERTHELOOS, Niklaas: 1516-17 t/m 1524-25; meester
BLOCK (BLOCQ), (de), Jan: 1534-35 t/m 1539-40 92 ; meester; doodschuld 1539-40
BORDEIJ (BORDEN), Karel: 1540-41 t/m 1559-60; heer
BOSSCHE, van den, Pieter: 1556-57 t/m 1558-59; meester
BOSSCHERE: zie BUSSCHER
BRIGGHE, van der, Jacob: 1529-30 t/m 1549-50; voorheen kapelaan*; meester; doodschuld 1549-50
BRUAY, Niklaas: 1499-1500 t/m 1502-03; meester; doodschuld 1502-03
BRUNEAU, Michiel: 1510-n t/m 1514-15; meester
BRYX, Marant: 1508-09 t/m 1510-n; heer
BUERSE, Lodewijk: 1506-07 t/m 1539-40; heer tot 1509-10, meester vanaf 1510-n, priester,
berekker 1526-27 t/m 1534-35; doodschuld 1539-40
BURCH, van der, Karel: 1507-08 t/m 1517-18; heer; doodschuld 1517-18
BURCH, van der, Pieter: 1499-1500 t/m 1510-n; meester, tresorier vanaf 1500-n; doodschuld 15n-12
BUSSCHE(R) (BOSSCHER), de/van den, Gillis: 1514-15 t/m 1516-17; meester, heer bij
doodschuld, geen titel 1516-17; doodschuld 1517-18
CAMBRIN, de, Robert: 1499-1500 t/m 1502-03; meester, deken
CAPELLA, de/ CAPELLE, van (der), Lenaard/Frans93 : 1540-41t/m1559-60; heer, meester vanaf 1551-52, berekker 1558-59
CARLIER, Steven: 1518-19 t/m 1538-39; heer; doodschuld 1538-39
CARONDELET, Claude: 1537-38 t/m 1554-55; deken vanaf 1537-38 94

89

De achternaam ontbreekt. Vermoedelijk te identificeren met heer Filips Willemot.
Wellicht door vergetelheid niet opgenomen in 1552-53 (zie hoger).
Idem.
Na zijn overlijden bleef zijn prebende enkele jaren vacant: van 1540-41 t/m 1542-43 is de
prove van meester Jan de Bloc was ingeschreven.
93 Lenaard t/m 1553-54, vanaf 1554-55 Frans.
94 In de rekening 1536-37 wordt de deken niet benoemd; zijn voorganger Jan van Doorne wordt
vermeld tot in 1535-36.
90
91
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CARONDELET, Ferri: 1513-14 t/m 1514-15 95 ; meester, proost vanaf 1513-14
CARONDELET, Jan, "heer van Palermo": 1537-38 t/m 1543-44; heer, proost 1537-38 96 t/m
1543-44
CAS, (de), Ignaas: 1514-15 t/m 1524-25; heer; voorheen en gelijktijdig kapelaan*
CASTRO, de, Gerard: 1503-04 t/m 1504-05; heer
CLAYSSEUNE, Cornelis: 1534-35 t/m 1539-40; meester
COCK/ COCQ, de/Ie, Pieter/Jan 97 : 1540-41 t/m 1559-60; heer
COLIN, Willem: 1499-1500 t/m 1521-22; meester, priester, medeberekker 1500-01 t/m
1520-21; doodschuld 1521-22
COLLET, Gillis: 1501-02 t/m 1513-14; heer
COOLMAN, Simon: 1508-09 t/m 1509-10; meester
CORNET, Andries: 1543-44 t/m 1545-46; voorheen kapelaan*; meester
CORONNE, de la, Willem: 1555-56 t/m 1559-60; deken vanaf 1555-56, berekker 1555-56,
medeberekker 1557-58
COUPPELLE, Antoon: 1509-10 t/m 1527-28 98 ; meester, cantor vanaf 1518-9; doodschuld
1527-28
CO(U)ROUBLE, Maarten: 1550-51t/m1559-60; meester, scholaster 1559-60
COURTEVILLE, Jan: 1506-07 t/m 1515-16; meester; doodschuld 1515-16
CO(U)SIN, Lodewijk: 1523-24 t/m 1539-40; heer; doodschuld 1540-41
CRUUSE, van der, Jan: 1531-32 t/m 1535-36; meester
CUINGHEM, van, Jacob: 1499-1500 t/m 1516-17; meester, tresorier vanaf 1514-15; doodschuld 1516-17
CUPERE, de, Ignaas: 1539-40; voorheen kapelaan*; heer
CURIA, de: zie HOVE, van
DAMMAN, Pieter: 1546-47 t/m 1549-50; voorheen kapelaan*; meester; doodschuld
1549-50
DECKERE (TECTORIS), de, Pieter: 1517-18 t/m 1530-31; meester; doodschuld 1530-31
DELLEBOTERE, Bussaard: kanunnik 1500-01t/m1510-n; voorheen kapelaan*; meester,
priester; doodschuld 1510-n
DESGUERROYS, zie GARROYS
DIDIER, Laurens: 1509-10 t/m 1516-17; meester
DONGNIES: zie OIGNIES, d'

95 In de rekeningen vanaf 1515-16 wordt de proost alleen met zijn functie opgenomen (niet
benoemd), tot in de rekening 1537-38 de proost als "mynhere van Palermo" omschreven wordt
(d.i. zijn broer jan Carondelet, aartsbisschop van Palermo: zie LP. GACHARD, 'Carondelet
(Jean)', kol. 349).
96 Van 1537-38 t/m 1541-42 als "mynheere van Palermo"; hij was o.m. aartsbisschop van Palermo
(.In de voorgaande rekeningen wordt de proost niet benoemd, maar zijn voorganger (en broer)
Ferri Carondelet stierf in 1528: D. CO ENEN, 'Carondelet, Ferry', p. 79-83). Het stadsbestuur van
Veurne betaalde in 1530-31 aan de proost van Palermo, die als kanselier van Bourgondië i.p.v. van
Vlaanderen betiteld wordt, 16 kannen wijn bij zijn intrede als proost van Sint-Walburga: SAV,
Stadsrekeningen, nr. 53, f. 24.
97 Pieter t/m 1549-50, Jan vanaf 1550-51.
98 In de rekeningen vanaf 1519-20 wordt de cantor alleen met zijn functie opgenomen (niet
benoemd); Couppelle wordt met naam en functie vermeld bij zijn doodschuld, zodat we heel
deze periode opnemen. Vergelijk met de gegevens van Damman (hoger).
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DOORNE, van (SPINA, de), Jan: 1511-12 t/m 1517-18, 1520-21 t/m 1528-29, 1535-36 t/m
1535-36; meester, deken van 1534-35 99 t/m 1535-36100 , medeberekker 1515-16, 1534-35
DORMAN: zie POITIERS, de
ELLEBOOT, Jacob: 1531-32 t/m 1535-36; heer
ESPIERE, de I; Gillis: 1499-1500; meester
EYMELOOT: zie IMMELOOT
FAYELES, Pieter: 1510-1t/m1512-3 10 1; meester
FEUTS (FEUTZ), Jan: 1544-55 t/m 1559-60; meester, priester, berekker 1547-8 t/m 1554-5,
medeberekker 1558-9 t/m 1559-60, cantor in 1563 (horen van de rekening 1558-59)
FEVRE, de/Ie, Simon: 1499-1500 t/m 1505-06; meester
FISTELET: zie VIJSTELET
FLAHAUT, Jan: 1505-06; heer
FLOCQ, Paul: 1559-60; heer
FONTENIJS, (de), Adriaan: 1517-18 t/m 1522-23; meester
FORMONDT, Denis: 1499-1500 t/m 1504-05; meester; doodschuld 1505-06
FRAXINIS, de= LEUZE, de, Niklaas: 1546-47 t/m 1558-59; meester
FUDS/FUTS: zie FEUTS
GARROYS (DESGUERROYS), Jan: 1499-1500 t/m 1507-08; meester; doodschuld 1508-09
GHUILLIER, Jan: 1516-17 t/m 1517-18; meester
GOSIN, Hubrecht: 1537-38 t/m 1538-39; meester
GOURDIJN, Filips: 1544-45 t/m 1559-60; voorheen kapelaan*; heer, tresorier 1559-60,
medeberekker 1559-60
GRACHT, van der, Antoon: 1515-16 t/m 1516-17; meester
GREYGNAERT: zie GRUYAERT
GROS, (du/Ie), Rijkaard: 1499-1500 t/m 1502-03; meester; doodschuld 1502-03
GROS, (du/Ie) (GROOS, de), Thomas/ Antoon 102 : 1503-04 t/m 1535-36; meester
GROOTE, de, Matheus: 1537-38 t/m 1539-40; meester, cantor vanaf 1537-38 103 ; doodschuld
1540-41
GRUYAERT, Antoon: 1524-25 t/m 1539-40; heer
GRYMMINC, Niklaas: 1511-12 t/m 1515-16; voorheen kapelaan*; meester, priester; tresoriervanafi511-12t/m1513-14, berekkeri500-11t/m1514-15; doodschuld 1515-16; begiftigt vóór 1500104 , in 1514105 en bij testament
GRYGNAERT: zie GRUYAERT
GUILLIER: zie GHUILIER
HANE, de, Pieter: 1505-06 t/m 1507-08; meester

99 Hij wordt deken genoemd op 28 februari 1534 n.s.: F. DE POTTER c.s., Geschiedenis, dl. 2,
p. 371-2 (niet verrekende jaardatum, vandaar ook ten onrechte in 1533 in Ibidem, p. 199). Volgens
het register van Damman (hoger) was hij cantor van 1528 tot 1533 en volgde hij in 1533 Lodewijk
d'Oignies als deken op.
100 In de rekening 1536-37 wordt de deken niet benoemd; in die van 1537-38 verschijnt van
Doornes opvolger, Claude Carondelet met naam.
101 1512-13 betaald door Joos van der Vichte, zijn opvolger.
102 T.e.m. 1513-14 Thomas, vanafi514-15 Antoon.
103 Zie evenwel hoger, de vermeldingen van de cantor in het register van Damman.
104 E. VAN DEN BUSSCHE, 'La confrérie de la Sainte-Croix à Furnes', in La Flandre, 2 (18681869 ), p. 172.
105 F. DE POTTER, P. BORRE, Geschiedenis der rederijkerskamer van Veurne onder de kenspreuk: "Arm in de beurs en van zinnen jong", Gent, 1870, p. 15 (vermeld in vernieuwde statuten
1499); F. DE POTTER c.s., Geschiedenis van Veurne, dl. 2, p. 206-209, d.d. 1515.
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HANNERON, Antoon: 1499-1500 t/m 1510-n; meester; doodschuld 1513-14
HESIUS, Cornelis: 1554-55 t/m 1559-60; meester
HESIUS, Jan: meester; doodschuld 1553-54
HIDDEGHEM, van, Jan: 1509-10 t/m 1513-14; meester
HOOFT, Adriaan: 1500-1t/m1528-9; heer vanaf 1505-6 (geen titel 1516-17)
HOVE, van (den), Jan: 1499-1500 t/m 1525-26; heer; doodschuld 1525-26; liep in 1504-05
een boete op
HUDDEGHEEM, van: zie HIDDEGHEM, van
HUELLE, van, Karel (Charel): 1529-30 t/m 1559-60; meester, tresorier vanaf 1543-44 t/m
1558-59, cantor 1559-60, deken in 1563 (afhoren rekening 1558-59), medeberekker
1557-58 t/m 1558-59
HUELE, van, Pieter (Pierkin): 1511-12 t/m 1512-13
IMMELOOT, Niklaas: 1516-17 t/m 1533-34, 1536-37 t/m 1554-55; heer 1516-17 t/m 1517-18
en 1520-21, anders steeds meester, dismeester 1529-30; doodschuld 1556-57
JACOB!, Andries: 1550-51t/m1558-59; meester, cantor vanaf 1557-58; doodschuld 1559-60
JAGHERE, de, Willem: 1499-1500 t/m 1509-10; meester, priester, medeberekker 14991500; doodschuld 1510-n
KELNARE, van den, Jan: 1508-09, 1513-14106 ; voorheen kapelaan*; meester, priester; bij
zijn doodschuld omschreven als quondam ludimagister per xvij annos in hoc loco en
geboortig van Izenberge; doodschuld 1513-14
KIEL(T) (QUIELT), Joris: 1547-48 t/m 1555-56; heer; doodschuld 1557-58
KINDT, Karel: 1534-35 t/m 1539-40; voorheen kapelaan*; heer; doodschuld 1539-40 107
LANGHE, de, Karel: 1553-54; meester
LANNOIJ (LEUZE), (de), Niklaas: 1545-46 t/m 1553-54; meester
LENGAIGE, de, Niklaas: 1559-60; meester
LESDERNAY, Jan: 1499-1500 t/m 1505-06; meester vanaf 1501-02
LEUZE, de: zie FRAXINIS, de
LHERMITE, Denis: 1517-18 t/m 1533-34; meester, medeberekker 1526-27 t/m 1530-31;
doodschuld 1532-33
LIPPIN, Jan: 1534-35 t/m 1539-40108 ; voorheen kapelaan*; heer, berekker 1535-36 t/m 153940; doodschuld 1540-41
LUNGHIJN, Jan: 1536-37; meester
MAERTEN (MARTINI), Pieter: 1525-26 t/m 1549-50; nadien erekapelaan*; dominus
MAES, Roeland: 1500-01 t/m i506-07; heer; doodschuld i506-07
MAGISTRI, Jan: 1505-06 t/m 1507-08; meester
MAHIEU, Juliaan: 1536-37 t/m 1545-46; meester
MARTINI: zie MAERTEN
MASIN, Joris: 1515-16t/m1551-52109 ; heer vanaf 1517-18 t/m 1527-28, meestervanafi528-29,
dismeester 1536-37; doodschuld 1552-33
MASTEIN (MASTEY), Remi: 1499-1500 t/m 1508-09; heer, priester; doodschuld 1509-10
MAZIN: zie MASIN
MEIJ, de, Jan: 1536-7 t/m 1539-40; meester

1515-16 t/m 1517-18 betalen de choraelkins voor meester Jan van den Kelnare.
Na zijn overlijden bleef zijn prebende enkele jaren vacant: van 1540-41 t/m 1542-43 is de
prove van dheer Charles Kijndt was ingeschreven.
108 Na zijn overlijden bleef zijn prebende enkele jaren vacant: van 1540-41 t/m 1542-43 is de
prove van dheer fan Lippin was ingeschreven.
109 Prebende qui fuit Masin in 1552-53.
106
107
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MELUN, de, Frans (François): 1500-01 t/m 1512-13; meester, proost vanaf 1509-10
MESSEY, Claude: 1499-1500; heer, priester; doodschuld 1500-01
MEURIS: zie MUERIS
MEYNDAEL, Andries: 1499-1500 t/m 1513-14; heer, priester; doodschuld 1513-14
MICHIES, Antoon: 1559-60; meester
MILITIS, Jan: 1554-55 t/m 1559-60; heer, zonder titel 1554-55
MOERBEKE, (van), Filips: 1523-24 t/m 1543-44; heer
MONS/ MONTIBUS, de(s), Jan: 1527-28 t/m 1535-36; meester
MOARALLON: zie MORLION
MOREBEQUE: zie MOERBEKE
MORLION / MORILLON, Maximiliaan: 1540-41t/m1558-59; meester
MUELENE, van der, [Laurentius]: 1559-60; meester
MUERIS, (de), Christoffel: 1540-01 t/m 1559-60; heer
NEVE, de, Laurens: 1499-1500 t/m 1502-03; heer; doodschuld 1502-03
NIGRI, Filips: 1534-45 t/m 1546-47; meester
OIGNIES (Dongies), (d'/van), Lodewijk: 1503-4 t/m 1533-4n°; meester, deken vanaf 15034, dismeester 1530-1; doodschuld 1533-34 als heer en meester
OUDORE, Gillis: 1499-1500 t/m 1512-13; meester: doodschuld 1512-13
OUTERS(SONE): zie WOUTERS(SONE)
PAEU, de, Willem: 1499-1500; meester; doodschuld 1507-08 111
PAMELAERE, Bernard: 1555-56 t/m 1559-60; heer
PARCOLLET: zie PAROLLET
PARENTY, Filips: 1559-60; meester
PARIJS, van, Claude: 1513-14 112 t/m 1519-20, 1525-26 t/m 1533-34; meester; voorheen nietkapittellid*
PAROLLET, Guillier: 1514-15 t/m 1515-16
PATIN, Au: zie AUPATIN
PEENE, van (der), Winnok: 1513-14113 t/m 1535-36; meester; doodschuld 1534-35 en 1535-36
PIEDT, (du), Jan: 1546-47 t/m 1554-55n 4 ; heer
PIPE: zie PYPE
POITIERS, de, Adriaan: 1499-1500 t/m 1507-08; meester, proost; doodschuld 1508-09
PO ITIERS, (de/van), Hector: 1499-1500 tl m l 510-n n5; heer vanaf 1504-05, priester; doodschuld 1510-n
POITIERS, (de/van), Jan: 1499-1500 t/m 1522-23; heer vanaf 1504-05
POITIERS, (de/van), Jan: 1518-19 t/m 1530-31; alias Dorman, meester
POITIERS, (van), Willem: 1531-32 t/m 1534-35, 1544-45 t/m 1559-60; heer, meester en
proost vanaf 1544-45
POUTREIN, Jan: 1506-07 t/m 1507-08; heer
PUTEO/PUTTE, (van) de(n), Lieven: 1550-51t/m1559-60; heer, meester vanaf 1555-56

110 In de rekeningen vanaf 1518-19 wordt de deken alleen met zijn functie opgenomen (niet
benoemd); uit de rekeningen zelf blijkt dat d'Oignies verder deken bleef tot zijn dood; hij wordt
ook met naam en functie vermeld bij zijn doodschuld.
111 Met de vermelding dat hij al lang tevoren overleden was.
112 In 1512-13 betaalde hij voor zijn voorganger, Simon Taxis.
113 In 1513-14 toegevoegd in andere hand.
114 De prebende was van 1555-56 t/m 1558-59 vacant.
u5 1510-n: betaling door dominus Jan de Laethu.
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PYPE, Joos/Jan 116 : 1509-10 t/m 1530-31; meester
QUIELT: zie KIEL
RASSE (RACHE), de (la), Filips: 1522-23 t/m 1546-47; meester, tresorier vanaf 1534-35 t/m
1539-40, cantor vanaf 1540-41; doodschuld 1546-47
REGIS, Jacob: 1499-1500 t/m 1500-01; kanunnik
RHOODE: zie ROODE
RICHEBE(R), Antoon: 1556-57 t/m 1559-60; meester
ROCHE: zie RACHE
RONDEEL, Pieter: 1559-60; heer; voorheen kapelaan*
ROODE, van, Karel: 1544-45 t/m 1549-50 117 ; meester
RUBBINS: zie RUEBENS
RUCRAMP, Willem: 1499-1500 t/m 1504-05; meester, cantor; doodschuld 1505-06
RUEBENS, Pieter: 1545-46 t/m 1549-50; meester; doodschuld 1549-50
RUFAUT, Jeroen: 1517-18 t/m 1523-24118 ; meester
SAR(R)E, van (der), Joos: 1539-40 t/m 1555-56; heer; doodschuld 1556-57
SCAMELAERT, Ludolf: 1540-41t/m1544-45; heer
SCHORE, Jan: 1558-59 t/m 1559-60; heer
SINTRA, van, Lioen: 1511-12 t/m 1514-15; meester
SO(N)GHONET, Jan: 1547-48 t/m 1558-59; heer
SPINA, de: zie DOORNE, van
SWIJNGEDAU, Gelein: 1518-19 t/m 1530-31; meester; doodschuld 1529-30
TAXIS, Simon: 1511-12 t/m 1512-13 11 9; meester
TECTORIS: zie DECKERE, de
TEMMERMAN, Jan: 1518-19 t/m 1519-20 t/m 1558-59120 ; voorheen kapelaan*; meester,
priester; berekker 1515-16t/m1525-26, medeberekkervanaf 1535-36 t/m 1556-57, scholaster vanaf 1535-36 121 ; doodschuld 1559-60
TERNYNC / TERLYNC, Jan: 1531-32 t/m 1544-45; meester; doodschuld 1544-45
TERNYNC / TERLYNC, Niklaas: 1499-1500; meester, tresorier; doodschuld 1499-1500
TORRE, van den, Karel: 1503-04 t/m 1507-08; meester; geen titel in 1504-05
VICHTE, van der, Joos: 1513-14122 t/m 1538-39; meester
VISTELET, Pieter: 1539-40 t/m 1556-57; voorheen kapelaan*; heer, priester; berekker
1540-41 t/m 1546-47, cantor vanaf 1547-48; doodschuld 1557-58123
WAERT, de, Frans: 1506-07t/m1528-29; voorheen kapelaan*; heer, medeberekker 1521-22
t/m 1522-23, 1524-25 t/m 1525-26; doodschuld 1526-27
WALSCAPPLE, van, Maximiliaan: 1552-53 t/m 1553-54; heer
WARHEM, van (de), Jan: 1499-1500 t/m 1517-18; meester, cantor vanaf 1505-06, medeberekker 1515-16; doodschuld 1518-19; begiftigt bij testament
WILLEMOT, Filips: 1540-41t/m1545-46; heer 124

u6 T.e.m. 1513-14 Joos, vanaf 1514-15 Jan.
u7 De prebende bleef daarna enkele jaren vacant: in 1550-51t/m1551-52 is ze nog ingeschreven
onder verwijzing naar van Roode.
u8 Nog opgenomen in 1524-25, maar doorstreept.
u9 1512-13: betaald door Claude van Parijs, zijn opvolger.
120 De prebende was vacant in 1559-60.
121 Benoemd in 1534: F. VANDENBERGHE, Geschiedenis van de Latijnsche Schoole, p. 19.
122 In 1512-13 betaalde hij voor zijn voorganger, Pieter Fayeles.
123 De prebende was vacant in 1558-59.
124 Vermoedelijk te vereenzelvigen met meester Filibert (1537-38 t/m 1539-40 ).
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Begin van de lijst kanunniken in de rekening van
de H. Kruisbroederschap 1545-46

WOUTERS (OUTERS), Jacob: 1529-30 t/m 1533-34; meester
WOUTERSSONE (OUTERSSONE), Jan: 1508-09 t/m 1533-34; meester, tresorier vanaf
1517-18

WULF, de, Frans: 1554-55 t/m 1559-60; meester
WULF, de, Jan: i508-09; meester
YMELOOT: zie IMMELOOT
ZWINGHEDAU: zie SWIJNGEDAU

2.

Kapelaans van het Sint-Walburgakapittel

ABEELS, Cornelis: 1544-45 t/m 1555-56; meester, pastoor Sint-Walburga vanaf 1545-46;
doodschuld 1556-57
ADRIAENSSONE, zie HEKELSBEKE
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AGLAMUS, Frans: 1545-46 t/m 1546-47; meester
ALAERT, Jacob: 1499-1500 t/m 1501-02; heer
BAERS, Joris: 15n-12 t/m 1535-36; heer
BAERT/ BER, de, Toussain: 1538-39 t/m 1557-58; heer; doodschuld 1558-59
BATTIN, Absolon: 1530-31t/m1538-39; meester vanaf 1531-32, dismeester 1537-38
BECQUET, Vincent: 1543-44 t/m 1549-50; daarna kanunnik*; heer vanaf 1545-46
BEELE, Jacob: 1550-51 t/m 1553-54
BEELE, Pieter: 1546-47 t/m 1555-56, 1559-60; heer vanaf 1550-51
BEERT, de, Gillis: 1499-1500 t/m 1522-23; heer; doodschuld 1522-23
BEEST: zie BEYST
BEEKE / BEQUE, van der, Cornelis: 1546-47 t/m 1559-60; heer vanaf 1547-48
BEEKE, van der, Michiel: 1504-05 t/m 1516-17; heer
BELE: zie BEELE
BER, de: zie BAERT
BERT: zie BEERT
BEUGEN/ BEUSIN, Frederik: 1549-50 t/m 1557-58; heer
BERCH, de, Frans: 1499-1500; heer, priester; doodschuld 1500-01
BERGHE, van den, Lodewijk: 1540-41 t/m 1543-44; heer
BERGHE, van den, Raas: 1531-32 t/m 1535-36
BERTELOT, Pieter: 1559-60; heer
BERTHELOOS, Niklaas: 1499-1500 t/m 1515-16; meester
BEYST, Jan: 1499-1500; heer, priester; doodschuld 1500-01
BISSCHOP, de, Joos: 1556-57 t/m 1559-60; meester
BLOCKEEL, Jan: dominus; doodschuld 1550-51
BOONE, Gheleijn: 1543-44; heer
BRIGGHE, van der, Jacob: 1527-28 t/m 1528-29; daarna kanunnik*; meester, pastoor
Sint-Walburga 1527-28 t/m 1528-29
BRUNE, de, Adriaan: 1544-45 t/m 1545-46
CAILLAU / CALOU, Antoon: 1550-51 t/m 1559-60; heer vanaf 1551-52
CAS, Ignaas: 1500-01 t/m 1524-25; tevens kanunnik vanaf 1514-15*; heer vanaf 1501-02,
pastoor Sint-Walburga 1504-05 t/m 1524-25
CASTAIGNE, Jan: 1558-59 t/m 1559-60; heer, zangmeester 1558-59
CASTELEIN, Jacob: 1499-1500 t/m 125 1510-n; vanaf 1509-10 heer
CASTELEIN, Jan: 1499-1500 t/m 1514-15; heer
CHALE, de la, Pieter: 1544-45 126 ; heer
CHRISTIAEN, Joos 127 : 1513-14 t/m 1517-18, 1536-37 t/m 1542-43; heer; geen kapittellid*;
doodschuld 1542-43
CLAYSSOONE, Boudewijn: 1516-17 t/m 1526-27; heer
CLERC, de, Andries: 1524-25 t/m 1530-31, 1535-36; heer
CLERC, de, Jan: 1525-26 t/m 1526-27; meester, pastoor Sint-Walburga 1525-26 t/m 1526-27
CLERC(K), de, Winnok: 1523-24 t/m 1529-30, 1531-32 t/m 1535-36; vanaf 1531-32 heer
CLETIJ, Jan: 1536-37 t/m 1539-40; meester

In 1500-01 niet meer aangetroffen; vermoedelijk is zijn naam weggevallen door bladrafels.
In 1543-44 wordt "dheer Pieter" opgenomen; dit kan Pieter de la Chale of Pieter Pillerijn
zijn, die beiden in 1544-45 lid blijken te zijn, of nog een andere Pieter, die dan slechts één vermelding kende.
127 1 persoon of twee homoniemen?
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COCHAERT / OETCHAERT: zie COSSAERT
CONDE: zie COUDE
CONYNC: zie CUENYNCK
COPPIN, Adriaan: 1518-19 t/m 1524-25; 1526-27 t/m 1529-30
CORDENIER / CORDEWANIER, Jan: 1534-35 t/m 1536-37; heer
CORDIER, Passchier: 1558-59; meester
CORNET, Andries: 1539-40 t/m 1542-43; daarna kanunnik*; meester vanaf 1540-41
CORNET, Jan: 1550-51 t/m 1559-60; heer
COSSAERT, Andries: 1552-53 t/m 1559-60; heer
COSTER, de, Malin: 1557-58 t/m 1558-59; heer
COUDE, (de), Thomas: 1537-38 t/m 1542-43; heer; doodschuld 1543-44
CRANE, de, Joos: 1531-32 t/m 1546-47; heer, geen titel 1537-38 128
CRIECK, (de), Gerard: 1525-26 t/m 1530-31
CROOC, de, Jacob: 1500-01 t/m 1502-03, 1508-09; meester
CUENYNCK, de, Lucas: 1556-07; heer
CUENYNC(K), de, Omaar: 1530-31 t/m 1546-47; meester, dismeester 1539-40; doodschuld 1546-47
CUPERE, de, Ignaas: 1518-19 t/m 1536-37; vanaf 1539-40 kanunnik*
DAMMAN, Pieter: 1536-37 t/m 1544-45; vanaf 1546-47 kanunnik*; meester
DECRETON, Jan: 1502-03 t/m 1505-06; heer
DELLEBOTERE, Bussaard: 1499-1500; daarna kanunnik*
DESLOGES, Juliaan: 1515-16; meester; voorheen geen kapittellid*; doodschuld 1515-16
DORMONT, Jan: 1547-48 t/m 1549-50; heer, zangmeester 1548-49 t/m 1549-50
DOYS, (de), Adriaan: 15n-12 t/m 1523-24; heer; doodschuld 1523-24
DROMERE, de, Michiel: 1539-40; meester
ELLEBOOT, Frans: 1506-07 t/m 1509-10 129 , 15n-12 t/m 1516-17; heer; doodschuld 1517-18
ELLEBOOT, Jacob: 1524-28 t/m 1528-29
FABRI: zie FEBVRE, Ie
FEBVRE / FEVERE (FABRI), Ie, Michiel: 1545-46 t/m 1559-60; heer
FULLONIS, Jan: 1517-18 t/m 1526-27; heer
GAGE, de, Matheus: 1533-34 t/m 1535-36; meester
GHEERTSSONE, Jan: 1500-01 t/m 1527-08; heer
GHIJSELIN / GHEZELIN, Jan: 1535-36 t/m 1544-45; heer; doodschuld 1545-46
GHILLEBERT, Willem: 1537-38 t/m 1542-43; heer
GODSCALC, Jan: 1516-17 t/m 1530-31; meester; doodschuld 1530-31
GOOSSIN, Cornelis: 1499-1500 t/m 1503-04; heer; doodschuld 1503-04
GOURDIJN, Filips: 1539-40 t/m 1543-44; daarna kanunnik*; koster 1540-41
GOURDIJN, Jan: 1556-57 t/m 1559-60; meester vanaf 1558-59
GRAVE, de, Roeland: 1508-09 t/m 1517-18; meester
GRAVE, de, Willem: 1559-60; heer
GRYMMINC, Niklaas: 1499-1500 t/m 1510-n; daarna kanunnik*; meester, priester, berekker 1500-01t/m1513-14
GUILBERT: zie GHILLEBERT

Het is de enige keer dat hij als "vander Crane" ingeschreven is.
Vermoedelijk door vergetelheid niet opgenomen in de rekening 1510-11: alleen zijn naam
ontbreekt hier tussen de kapelanen die ook in de rekening van een jaar eerder opgesomd worden.
128
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HAGHE, van der, Pieter: 1524-25 t/m 1529-30, 1531-32 t/m 1553-34130 ; heer, dismeester
1532-33 t/m 1533-34, organist 1545-46 t/m 1546-47, 1548-49; doodschuld 1553-54
HALEWIJN, Adriaan: 1516-17 t/m 1530-31; heer
HANTOYE, (de la), Vincent: 1499-1500 t/m 1505-06; heer
HAROP, Samson: 1559-60; heer
HEEGHES, de, Jan: 1508-09 131 t/m 1512-13; vanaf 1509-10 heer
HEGIUS: zie HAGHE, van der
HEKELSBEKE, alias ADRIAENSSOONE, Jan: 1499-1500 t/m 1520-21; heer
HELLEBODE: zie ELLEBOOT
HERRICOURT (HERRISOORT), Jan: 1537-38, 1539-40 t/m 1542-43; heer
HOBBE (HOBEKE, HOBELLE, HOUBLE), Ghelein: 1530-31 t/m 1537-38; 1539-40 t/m
1558-59; heer
HOOFT, Joos: 1504-05 t/m 1514-15; heer; doodschuld 1515-16
HOTTEN: zie OTTEN
HOUBLE: zie HOBBE
JACOB!, Antoon: 1555-56 t/m 1557-58; meester vanaf 1556-57
JACOBSSONE, Michiel: 1540-41 t/m 1542-43; meester
JANSSOONE, Gillis: 1499-1500 t/m 1503-04; heer, pastoor Sint-Walburga vanaf 1502-03;
doodschuld 1503-04; begiftigde bij testament 1503-04
KELNARE, van den, Jan: 1499-1500 t/m 1507-08; daarna kanunnik*; meester
KIJGET, Gillis: 1537-38 t/m 1539-40; heer; doodschuld 1539-40
KINDT, Karel: 1526-27 t/m 1534-35; daarna kanunnik*; heer, dismeester 1534-35
KNIBBE, Antoon: 1559-60
LATERE, de, Jaspar: 1527-28 t/m 1536-37; vanaf 1528-29 heer
LATERE, de, Jan: 1544-45 t/m 1548-49, 1550-51t/m1553-54; heer in 1551-52
LAUWYCK, Jacob: 1559-60
LEIJ: zie THEIJ
LIEBAERT, Karel (Chaerles!Carolus): 1544-45 t/m 1557-58; meester
LIEBAERT, Omaar: 1525-26 t/m 1543-44; meester, dubbel opgenomen 1529-30, pastoor
Sint-Walburga vanaf 1529-30 132
LIEBAERT, Walter: 1558-59 t/m 1559-60
LINDANUS I LINDE, van der, Rogier: 1556-57 t/m 1559-60; meester
LIPPEN, Laurens: 1511-12 t/m 1530-31; meester
LIPPIN, Jan: 1523-24 t/m 1534-35; heer
MAERTEN (MARTINI), Pieter: erekapelaan (capellanus honoris) 1550-51; voorheen
kanunnik*; dominus; doodschuld 1554-55
MAES, Adriaan: 1499-1500 t/m 1506-07; meester
MAIJE, Jacob: 1546-47 t/m 1558-59; meester
MAIJGROOT, Niklaas: 1544-45 t/m 1559-60; heer vanaf 1545-46
MANDEKIN, Pieter: 1499-1500 t/m 1523-24; heer; doodschuld 1523-24
MARCHANT, Lanceloot: 1530-31 t/m 1536-37; heer; dismeester 1535-36; doodschuld
1537-38
MARCHANT, Nichasis: 1499-1500 t/m 1539-40; meester; doodschuld 1540-41
MARES, de, 1558-59 t/m 1559-60

130
131
132

In 1554-55 en 1555-56 wordt de (vacante) capellania qui fuit domini Petri Hegij vermeld.
Vanaf 1504-05 betaalt hij voor zijn voorganger Lodewyc Rogiere.
In 1535-36 wordt de pastoor niet vermeld; allicht was dit ononderbroken Omaar Liebaert.
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MARTINI: zie MAERTEN
MEINDAEL: zie MEYNDAEL
MERCHANT / MERSANT: zie MARCHANT
MEURIS, (de), Jan: 1555-56 t/m 1558-59; heer, 1558-59 zonder titel
MEYNDAEL, Gillis: 1514-15 t/m 1538-39; heer; doodschuld 1538-39 133
MICHIELS, Niklaas: 1535-36 t/m 1553-54; heer; doodschuld 1554-55
MICHIELS, Thomas: 1518-19 t/m 1524-25; vanaf 1519-20 heer; doodschuld 1524-25
MOERDYC, Christiaan: 1500-01t/m1517-18; heer vanaf 1502-03; doodschuld 1517-18
MOERDYC, Lodewijk: 1515-16 t/m 1534-35; heer; doodschuld 1532-33
MOL, de, Jacob: 1540-41t/m1542-43; meester
MOL, de, Niklaas: 1499-1500 t/m 1510-n; heer, priester; doodschuld 15n-12
MOTA, de, Sebastiaan: 1515-16 134 t/m 1517-18; in 1517-18 meester
MUERIS: zie MEURIS
OTTEN, Jan: 1502-03 t/m 1522-23; heer
PAET, Karel: 1506-07 t/m 1515-16
PAPE, de, Gregorius: 1499-1500 t/m 1503-04; heer; doodschuld 1504-05
PAPE, de, Jan: 1556-57 t/m 1559-60; heer, pastoor van Sint-Walburga
PAUWELS: zie ook TIELT
PAUWELS, Willem: 1531-32 t/m 1559-60; heer; koster 1545-46 t/m 1546-47
PEELE / PEELIN, Pieter: 1516-17 t/m 1528-29, 1535-36 t/m 1545-46; meester; doodschuld
1545-46
PEERS, (le), Jan: 1503-04 t/m 1542-43; vanaf 1505-06 heer, priester, dismeester 1528-29
PEERS, (le), Pieter: 1531-32 t/m 1559-60; heer
PEERS, (de/le), Simon: 1516-17 t/m 1549-50; vanaf 1521-22 heer, dismeester 1531-32; doodschuld 1550-51
PELLERIN: zie PILLERIJN
PERTS: zie PEERS
PETIJT, Pieter: 1536-37, 1538-39; heer; doodschuld 1537-38
PETRI: zie PIETERSSONE
PIETERSSONE, Antoon: 1554-55 t/m 1559-60; heer
PICAVET, Jan: 1523-24 t/m 1530-31; heer; doodschuld 1531-32
PIERIN, Frans: 1509-10 t/m 1510-n; voordien geen kapitellid*; heer; doodschuld 1510-n
PILLERIJN, Pieter: 1544-45135 t/m 1549-50; heer, meester vanaf 1547-48
PISSE: zie PYSE
POST, (de), Maarten: 1515-16; heer; doodschuld 1515-16
POTTERE, de, Laurens: 1531-32 t/m 1534-35; meester
PRATO, de, Thomas: 1547-48 t/m 1555-56; heer vanaf 1551-52 t/m 1554-55; doodschuld
1557-58?136
PRESBITRE, Ie, Benedict: 1550-51 t/m 1559-60; heer
PRONCKERE, de, Jan: 1499-1500 t/m 1524-25; heer; doodschuld 1524-25
PRUDHOMME, Niklaas: 1554-55 137; heer; doodschuld 1556-57

In 1543-44 wordt de (vacante) "capelrie was van Meyndael" vermeld.
In 1514-15 betaalt hij voor zijn voorganger Pieter van Zijnghene.
In 1543-44 wordt "dheer Pieter" opgenomen; dit kan Pieter Pillerijn of Pieter de la Chale
zijn, die beiden in 1544-45 lid blijken te zijn, of nog een andere Pieter, die dan slechts één vermelding kende.
136 Doodschuld van heer kapelaan jan de Prato, vermoedelijk foute voornaam.
137 In 1555-56 aanzet van zijn naam (zonder titel) geschrapt.
133
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PUPPIJNC, Lodewijk: 1544-55; heer
PYCAVET: zie PICAVET
PYSE, Antoon: 1528-29 t/m 1535-36; heer; doodschuld 1532-33
RENAUT, Jan: 1518-19 t/m 1534-35; meester; doodschuld 1533-34
REYNAULT, Willem: 1559-60; heer
ROGIERS, Lodewijk: 1499-1500 t/m 1507-08 138 ; meester
RONDEEL, Pieter: 1547-48 t/m 1558-59; heer vanaf 1551-52
ROSE, (de), Filips: 1554-55 t/m 1559-60
ROUCOURT, Willem: 1545-46 t/m 1549-50; heer
SARASIN / SARAZIJN, Nicasin: 1517-18 t/m 1534-35; heer
SCHELDERE, de, Frans: 1506-07 t/m 1510-11; heer; doodschuld 1509-10
SCHUERE, van der, Jan: 1507-08 t/m 1515-16; heer; voorheen geen kapitellid*; doodschuld
1515-16
SCIPMAN, Zeger: 1507-08 t/m 1508-09; heer
SLINGHERE, de, Victor: 1556-57 t/m 1557-58; heer
TEMMERMAN, Jan: 1511-12 t/m 1517-18; daarna kanunnik*; meester, schoolmeester 151213 t/m 1516-17
TERNYNC, Joos: 1543-44 t/m 1545-46; heer in 1545-46
THEIJ, Jacob: 1536-37 t/m 1545-46; heer vanaf 1543-44
TIELT, Pauwels: 1518-19 t/m 1525-26, 1529-30 t/m 1533-34; heer
TIMMERMAN: zie TEMMERMAN
TURCQ, Hendrik: 1554-55 t/m 1558-59; heer, zonder titel 1555-56
VALCKE, Jacob: 1531-32 t/m 1532-33
VALCKE, Peter: 1530-31
VALORES / VALOIR, Jan: 1545-46 t/m 1559-60; heer
VERGHELOOT, Lodewijk: 1499-1500 t/m 1506-07; heer
VIJSTELET, Pieter: 152I-12 t/m 1538-39; daarna kanunnik*; vanaf 1522-23 heer; dismeester 1538-39
WACHTERE, de, Jan: 1499-1500 t/m 1501-02; heer, priester, pastoor Sint-Walburga,
berekker 1499-1500; doodschuld 1502-03
WAERT, de, Frans: 1499-1500 t/m 1505-06; daarna kanunnik*; heer
WAGHEMAKER, (de), Adriaan: 1543-44 t/m 1545-46
WALE, van de, Maarten: 1549-50
WALE, van de(r), Victor: 1550-51 t/m 1555-56; heer; doodschuld 1557-58 139
WARMEES / WAERNEIS, Jan: 1535-36 t/m 1551-52; meester; doodschuld 1552-53
WARREGHEEM / WARINGHEM, (van), Passchier: 1540-41 t/m 1553-54; heer; doodschuld 1553-54
WARREIJN / WARRIN, Renault: 1543-44, 1546-47 t/m 1548-49; heer
WEINS: zie WEYNS
WESSELSSONE, Pieter: 1546-47 t/m 1553-54; heer, koster 1546-47' 40 ; doodschuld 1555-56
WEYNS, Cornelis: 1511-12 t/m 1530-1; vanafi513-14 heer
WEYSSIN, Jan: 1504-05 t/m 1522-23; heer; doodschuld 1522-23

Van 1504-05 t/m 1507-08 betaald door jan de Heeghes, zijn opvolger.
Met doorstreept "cappell:' (kapelaan) als omschrijving.
Ook koster in 1545-46, hoewel hij nog geen lidgeld betaalde. Vermoedelijk kwam hij dus in
de loop van dat rekenjaar in functie.
138
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WILLEMSSONE, Jordaan: 1536-37 t/m 1538-39; meester, heer 1538-39; doodschuld
1538-39
WILLEMSSONE, Thomas: 1499-1500 t/m 1513-14; heer; doodschuld 1513-14
WINTERE, de, Jacob: 1499-1500 t/m 1513-14; heer
WISSELSSONE: zie WESSELSSONE
WYNSBERGHE / WYNSBERCH, (van), Boudewijn: 1537-38 t/m 1554-55; meester; doodschuld 1555-56
ZIJNGHENE, van, Pieter: 1509-10 t/m 1514-15 141
ZOUTERE, Jacob: 1554-55 t/m 1555-56; heer, meester 1555-56

3. Andere geestelijken

BAMPOEL, Adriaan: 1500-01t/m1502-03; heer, priester, pastoor van Leisele; doodschuld
1503-04
BESTEELS, Tonnine: moeder overste van de grauwe zusters; doodschuld 1540-41
BRIEVERE, de, Laukin: grauwe zuster; begunstigt bij testament 1512-13
BUERSE, Jan: abt van de Veurnse Sint-Niklaasabdij; mijnheer; doodschuld 1512-13
CHRISTIAEN, Joos: 1512-13; heer, priester; daarna kapelaan*
CHRISTIAENS, Janne: zuster; doodschuld 1499-1500
CLAYSSOONE, Boudewijn: 1507-08 t/m 1515-16; heer, priester; doodschuld 1531-32 "by
de wet gheordoneert"
DESLOGES, Juliaan: 1514-15; heer, priester; daarna kapelaan*
GHELUVELT, Joos: 1506-07 t/m 1508-09; heer, priester
HAGHE, van der, Niklaas: priester; doodschuld 1499-1500
JAGHERE, de, Pauwels: 1509-10 t/m 1529-30; heer, priester
LESPIERE, de, Gillis: meester, kanunnik van Rijsel; begiftigt bij testament 1540-41
LETAERS, Maria: zuster; doodschuld 1548-49
MAELBRANCKE, Adriaan: 1499-1500; heer
MAES Jan: meester, secretaris; doodschuld 1517-18; wat hij schonk bij testament, wordt
verkocht 1519-20
MAILLY (MAEYLY), de, Niklaas: 1513-14; heer, priester; doodschuld 1513-14
PARIJS, van, Claude: 1509-10 t/m 15n-12; meester, priester; daarna kanunnik*
PIERIN, Frans: 1500-01t/m1508-09; daarna kapelaan*; heer, priester
SCOT, de, Jan: 1500-01t/m1515-16 [ten onrechte 1516-17 t/m 1519-20 ]; heer, priester
SCHUERE, van der, Jan: 1506-07; heer, priester; daarna kapelaan*
STALLANDT, ?: doodschuld 1513-14; priester
WEYNS, Corneelkin fs. Diericx: 1508-09 t/m 15n-12; priester

141

In 1514-15 betaald door Sebastiaan de Mota, zijn opvolger.
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De ommestellynghe vande vuytzent vande
kersmesse 1623 in Boezinge
Inleiding
DE OMMESTELLYNGHE (SMALDELING, OMSLAG) VANDE VUYTZENT (aanslag,
belasting) van Kerstmis 1623 in Boezinge1 behoort tot de beden, belastingen die
uitdrukkelijk door de vorst gevraagd werden.
Bij de ommestelling werd het bedrag van de bede volgens een waardecijfer met
een vaste schaal - de algemene transport van Vlaanderen - over de steden en
kasselrijen, heerlijkheden .. , verdeeld. De grootte van de ommestelling die men
moest betalen, werd volgens het bedryf, de negotiatie (negotie) en de gestaethede
bepaald.
Het bedrijf of grondgebruik was de hoeveelheid land dat verbouwd werd. Men
belastte volgens de oppervlakte en soms ook volgens de waarde of pachtprijs.
Het was natuurlijk de gebruiker die moest betalen. De kleine lieden en vooral
de boeren waren de ongelukkigen die de grootste last droegen.
De ommestelling werd verder bepaald door de neeringhe, coopmanscepe of negotiatie. Dit omvatte zowel handel als ambachtelijke arbeid. We vinden hier dus
brouwers, handelaars, ambachtslui zoals kleermakers, schoenmakers enz.
De gestaethede of rijkdom werd geschat volgens het vermogen in het algemeen,
zoals eigendommen, kapitaal, renten. Zo verhoogde men de ommestelling wanneer er dienstpersoneel was. 2
De ommestelling van Kerstmis 1623 verdeelde men onder in drie delen.
Het eerste deel bevat de inwoners van Westover, het gebied in Boezinge links
van de Ieperlee, naar Elverdinge toe. Het waren de mensen die hun boterham
met hun arbeid en handelsactiviteiten verdienden. Het waren op de eerste plaats
de landbouwers die belast werden op de landbouwproducten die zij verkochten.
Men vermeldde de oppervlakte van het bewerkte land, de negotie (in zeven gevallen werd dit niet vermeld) en het bedrag dat zij moesten betalen. Het waren 64
mensen die hier op belast werden. De tweede categorie waren de handelaars,
ambachtslui. Er worden bv. vier brouwers, acht herbergiers, één winkelier en één
smid vermeld. In het totaal zevenentwintig personen die belast werden. In het
eindtotaal dus 91 belastingbetalers.

1 RAB, Triage Brugse Vrije (INV 298), nr. 519-4. Met dank aan Arnold Preneel voor het
bezorgen van de kopie.
2 H. RONSE de CRAENE, De bevolking van Poperinge anno 1695 (III), Westhoek, genealogisch jaarboek V, Dikkebus, 1988, p. 21-23.
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Het tweede deel bevat de bedrijvers, de grondgebruikers in Westover. Het gaat
om achtentwintig personen waarvan twee in het eerste deel voorkomen. Hier
wordt de gebruikte oppervlakte, waarvan zij wellicht de eigenaars waren, genoteerd en het bedrag dat zij moesten ophoesten.
Deel drie geeft de inwoners van Oostover, het gebied rechts van de Ieperlee, naar
Langemark toe. Hier belastte men slechts negen personen. Iedereen bewerkte
een stuk land en één was daarnaast ook nog herbergier.
In het totaal werden dus in 1623 in Boezinge 126 personen belast.
Er wordt slechts één winkelier vermeld; in 1610 waren twee winkeliers in Boezinge actief.3 In 1623 waren er negen herbergen en dat is evenveel als in 1610.4 In
Boezinge waren in 1623 vier brouwerijen, in 1610 was dat slechts één.s
De ommestelling van Kerstmis 1623 werd op 7 februari 1624 afgesloten en ondertekend door J. Vandermeersch en F. De Codt. Het document werd uiteindelijk
op 4 mei 1624 aan de baljuw en de griffier van de heerlijkheid Boezinge overgegeven. De belaste Boezingenaren betaalden in het totaal 2338 f 11 s. 8 d. par.

Hierna volgt het document. Wij volgden dezelfde werkwijze als in onze publicatie in Westhoek 2009, nr. 3-4. 6
Per nummer komt één belastingbetaler aan bod. Wanneer wij bij een belastingbetaler over meer gegevens beschikken, voegden wij die erbij.
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VVF-afdeling Westhoek, 1995·

3 N. BOUSSEMAERE, K. PAPIN, Status Animarum Boezinge, 1610-1611, ed. VVF-afdeling
Westhoek, 1995, p. XXI.
4 N. BOUSSEMAERE, K. PAPIN, o.c" p. XXI.
5 N. BOUSSEMAERE, K. PAPIN, o.c., p. XXI.
6 N. BOUSSEMAERE, 'Belastingen van negotiatie ende bedryvinghe in Boezinge: Sint-jan
1589, Kerstmis 1589 en 1590', in: Westhoek, jg. 25, 2009, nr. 3-4, p. 45-7i.
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De tekst

Kersmesse 1623
Ommestellynghe vande vuijtzent (aanslag van belasting)
vande kersmesse 1623 van mynen
heeren bailliu ende schepenen
vander zale ende casselrie
van IJpre metghaders van edele
vassaelen vuijtghesonden
onderteeckent J. Vandermeersch
ende F. De Codt in daeten
vanden vIIen februaerius 1624, ende
de oncosten binnen der zelver
prochie ghedoocht ( toegestemd, ingestemd) ende
ghesupporteert (ontheven, ontslagen), hier naer
verclaerst ghedaen ende
ghepoinct bij
overgheleyt (een akte verlijden, overgeven) bij bailliu ende greffier
der heerlychede van Boesinghe
den IIIIen van mey 1624.

Westover
1.

Guilliame Hosdeij, VI ghemeten II lynen ende negotiatie XII

f

par.

Woonde in 1615 in Boezinge bij zijn ouders Andries Hosdeij en Marie Sombart.
(PR 43.)
2.

Adriaen Gheerraert, XXVIII ghemeten I lyne, negotiatie XXXVI f par.
0

Adriaen Gheerraert (Gheeraert, Gheeraerd, Guerard), ca 1565, van Zuidschote,
fs Jacob, landbouwer in Boezinge in 1589, poorter van Ieper, woonde in i6n op
het goed van Guillaume de Wint, x ca 1585 Peryne Vereist, van Boezinge. Kinderen: Paeschyne, Perine, Tanneken, Jaquemine, Copken en Adriaenken. (BO
52, ST 44, BE 29, PR 48.)
3. Andries Hosdeij, XLVIII ghemeten i lyne, negotiatie LX f X s. par.
0

Andries Hosdeij (Hosdey), Brielen, fs Andries en Marie Sombaet, landbouwer,
woonde in 1610 op het goed van de Grave vande Berghe, x Boezinge ca 1599
Josynken (Josine) Traetsaert (Traetsaerts), Passendale, fa Pieter. Kinderen:
Maeyken en Dries. (ST 39, BE 28, PR 40.)
0
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4. Anthone Le Roij, VI ghemeten, negotiatie VIII

f,

XIIII s. par.

In 1621-1622 pachtte Anthone Le Roij (Le Roy) aan de dis van Boezinge 2 lijnen
50 roeden land (5de jaar pacht) en 2 lijnen land (3de jaar pacht). 7
5. Caerle Vande Walle, XXI ghemeten, negotiatie XXVI f, XIIII s. par.
6. Allaerdijn De Bevere, VII ghemeten II lynen, negotiatie X f, X s. par.
Woonde in 1614 in Boezinge. Getrouwd met Maeyken Rommelaer. Kinderen:
Hans en Fransse. (BE 27, PR 40)
7- Blasius Verlye, XX ghemeten ende negotiatie XXVI f, par.
Hij woonde in 1614 en 1615 in Boezinge met zijn vrouw, twee knapen en een
meid. In 1621-1622 dismeester van Boezinge. 8 (BE 25, PR 49.)
8. Chaerles Van Vuerne, XIII ghemeten, negotiatie XVII f, XII s. par.
0

Landbouwer Charles Van Vuerne ( Zuidschote) woonde in 1610 in Boezinge op
het goed van de kanunniken van Sint-Maartens Ieper. Getrouwd met Tanneken
Van Com(m)ines. Zij hadden in 1610 zeven kinderen waarvan één met naam
bekend: Joos Van Vuerne. (ST 4, BE 25, PR 37-)
9. Adriaen Van Herweghe, negotiatie XL s. par.
Woonde al in 1589 in Boezinge. Landbouwer Adriaen Van Herweghe (0 Aalst)
woonde in 1610 op het goed van de kanunniken van Sint-Maartens Ieper. Hij
was ook koster en onderwijzer. 9 Trouwde in Boezinge omstreeks 1589 Christyne
Bourry (Bouvry), fa Claeijs. Zij hadden drie kinderen tussen 20 en 14 jaar. (BO
59, ST 20, BE 29, PR 48.)
10. Christiaen De Grave, XIX ghemeten 1 lyne XXV f, 1111 s. par.
Hij woonde al in 1589 in Boezinge. Landbouwer Christiaen De Grave (de Grave,
Degrave), 0 Boezinge ca 1561, fs Jan, woonde in i6n op het goed van Fransois
Outers. Hij was poorter van Ieper. Getrouwd in Boezinge ca 1588 Jeane (Janneken) Bekaerts (Becaerts), fa Jan, Boezinge ca 1568. Zes kinderen tussen 18 en
0

7
8
9

RAB, Triage Brugse Vrije (!NV 298), nr. 530.21.
RAB, Triage Brugse Vrije (INV 298), nr. 530.2i.
RAB, Triage Brugse Vrije (INV 298), nr. 530.2i.
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2 jaar. Kinderen in i615: Francynken, Jooryne (doorstreept), Hansken en Chris-

tiaen. (BO 52, ST 47, BE 30, PR 47.)
11.

Chaerles Bourij , IIII ghemeten, negotiatie VI

f.

par.

In i610 was een Carels Bourry getrouwd met de dochter van Gillis Boussette (+
Boezinge ca 1609) en Josyne Grimonprez, Halewyn, fa. Gillis. De weduwe
Boussette was landbouwster op het goed van de heer van Kemele. 10
1614: Charles Borry, zijn huisvrouw en haar moeder. 1615: in Boezinge Charles
Boury (3 personen). (ST 40, BE 32, PR 49).
0

12. V idua Gheerraert Monten, XXXVI ghemeten, negotiatie XV f. IIII s. par.

Gheerraert Monten, Desselgem ca 1570, fs Rogier. In 1610 woonde landbouwer
Gheerraert Monten in Boezinge op het goed van meester Pieter Cauweel.
Getrouwd in Boezinge ca 1589 Anne Le Febure (De Febvre), ° Komen, fa Pieter.
Kinderen: Gheeraert, Jan en Guillaume. (BO 47, ST 5, BE 27, PR 46.)
0

13. Gheerraert Bekaert ende Jan Fremout, LVI ghemeten, negotiatie LXX f. 1111
s. par.

Gheerraert Bekaert (Bequart, Bequaert) woonde in 1614/1615 al in Boezinge.
Getrouwd met Jaquemine Guesquiere. Kinderen: Jean, Margriete en Isabeau.
Drie knechten en één meid in 1615. (BE 29, PR 48.)
14. Gillis Bourij, XXXllll ghemeten, negotiatie XLII f. XVI s. par.

Gillis Bourij (Boury) woonde in 1614/1615 al in Boezinge. Getrouwd met Jacquemynken Boussette. Geen kinderen. (BE 24, PR 4J.) 11
15. Gheleijn Andries, VIII ghemeten, negotiatie XIII f. XII s. par.
16. Lauwers Hoet, negotiatie III f. par.

Hij woonde al in 1614/1615 in Boezinge. Getrouwd met Christine Claeys. Geen
kinderen. Hij was in 1621-1622 amman van de heerlijkheid Boezinge. 12
(BE 28, PR 40.)

10
Wij vonden Chaerles Bourij en zijn vrouw als gezin in 1610 niet terug. Vermoedelijk woonden zij bij haar moeder op het goed van de heer van Kemele. (ST 40.)
11 Er was zeker verwantschap tussen nrs. 11, 14 en 80.
12 RAB, Triage Brugse Vrije (!NV 298), nr. 530.21.
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17. Huughe Voormeersch, negotiatie III

f,

par.

Huughe Voormeersch (Vermeersch, Vermersch) woonde in 1614/1615 al in Boezinge. Getrouwd met Catheline Willems. Geen kinderen. (BE 27, PR 38.)
18. Jan De Bert, L ghemeten, negotiatie LXIII

f,

par.

Jan De Bert woonde in 1610 in Brielen. Getrouwd met Sanneken Van Vuerne, de
dochter van Charles Van Vuerne en Tanneken Van Commines (zie nr. 8). In 1614
woonden zij nog in Brielen. Geen kinderen. Wel twee knechten en één meid. In
1615 woonden zij in Boezinge. Het gezin telde acht personen. (ST 4, BE 33, PR 49.)
19. Sanders Bisschop up zijn herberghe XL s. par.

In 1614/1615 woonde in Bikschote het gezin van Lambrecht Bisschop en Elisabeta
(Bette) Godderis.' 3 Zij hadden volgende kinderen in 1614: Romein, Alexander
en Janneken. In 1615 waren dat Remy, Alexander, Pieter en Jossyne. Wellicht werd
deze Alexander, alias Sanders, Bisschop herbergier in Boezinge omstreeks 1620.
(BE 22, PR 35.)
20.

21.

Jacob Metsu, XI ghemeten L roen, negotiatie XIIII

f,

VIII s. par.

Jacob Vande Walle, LIIII ghemeten 1 lyne, negotiatie LXVIII f. IIII s. par.

Jacob Vande Walle (Vanden Walle) woonde in 1614/1615 al in Boezinge. Getrouwd
met Synken N?. Kinderen: Jacques, Tanneken, Joos, Coline en Pieren. (BE 28,
PR 39-)
22.

Jacques De Cupere, XVIII ghemeten, negotiatie XXIII f. II s. par.

In 1615 kwam Jacques De Cupere (De Cuyper) in Boezinge wonen. Hij was met
Maeye Erckelbout getrouwd. (PR 48.)
23. Michiel Maerten, II lynen ende zyn herberghe III f, VI s. par.

24. Francois Verbeke, XII ghemeten, negotiatie XXVIII f. par.

25. Jan Maelstaf, XIIII ghemeten ende negotiatie XVIII

f,

XVI s. par.

13
In 1610 woonde dit gezin in Boezinge in het huis van Jean Wevele. Lambreght Bisschop, 0
Zonnebeke, fs Pieter, x Ledegem ca 1592 Bette Godderis, Moorslede, fa Willem. Zij hadden
zeven kinderen. Zij waren landbouwers en herbergiers. (ST 4i.)
0
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0

In i610 woonde in Boezinge landbouwer Jean Maelstaf, Brielen, fs Adriaen.
Weduwnaar van Perynken Nefs, waarvan 5 kinderen. Hertrouwde voor 1610 met
Francijne De Smeght, Langemark, fa Joos. Zij woonden op het goed van de
Onze- Lieve-Vrouwe Gilde van Ieper. In 1614 woonde een Jan Maelstaf met zijn
vrouw en twee kinderen in Boezinge. In 1615 vinden we een Jan Maelstap en zijn
vrouw Francyne Snix met kinderen: Pierken, Hansken, Mayken en Catelynken.
(ST 6, BE 25, PR 45.)
0

26. Den zelven met Maerten Bouduweel, VIII ghemeten IX E XII s. par.
In 1614/1615 woonde een Martin (Maertin) Bondeweel (Boudeweel) in Brielen.
Hij was met Maykin De Deckere getrouwd. Kinderen: Pieter en Willemyne. (BE
33, PR 5i.)
27. Chaerle Huussaert, XXXIIII ghemeten LXVI roen ende negotiatie XLIII f,
IX s. par.
28. Gillis Maes, X ghemeten LXIIII roen, negotiatie XIII f XVI s. par.
29. Joos Leughe, XVIIII ghemeten 1 lyne LXVI roen, negotiatie XXIII! f VI s.
par.
In 1614/1615 woonde Joos Leughe (Lugghe) al in Boezinge. Hij was met Tanneken
Verbeke getrouwd met kinderen: Pierken, Maelliaert en Hansken. (BE 27, PR 38.)
30. Jooris Priem, XII ghemeten IIIIxx VIII roen, negotiatie XVII t XVI s. par.
Hij moet tussen 1610 en 1613 in Boezinge zijn komen wonen, want in een rekening van 1september1613 wordt hij 31t10 s. par. uitbetaald voor het leveren van
gley (=gezuiverd roggestrooi, gebruikt om bv. huizen te dekken) om de kerk van
een dak te voorzien. 14 Hij was met Josine Van Isacker getrouwd. In 1615 hadden
zij volgende kinderen: Maeyken, Josinken en Joris. (BE 29, PR 48.)
3i. Jan De Puudt, XX ghemeten I lyne, negotiatie XXVII f VIII s. par.
0

In 1611 woonde landbouwer Jan De Puudt (de Puydt, De Puut), Boezinge ca
1578, fs Jan, in Boezinge op zijn eigen hoeve. Hij was ca 1600 in Elverdinge met
Maeyken Daniels, ca 1576, fa Pieter, getrouwd. Zij hadden drie kinderen. In
1614 noteerde men eveneens drie kinderen, maar in 1615 waren dit er nog twee:
Jeanneken en Maeijken. (ST 49, BE 24, PR 48.)
0

14

F. VANDEPUTTE, Histoire de Boesinghe et de sa seigneurie, Brugge, 1846, p. 99.
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32. Jan Viane, XXVII ghemeten II lynen, negotiatie XXXV f IIII s. par.
0

In 1610 woonde landbouwer Jan Viane, Waasten, fs Louis, op het goed van Joris
Bouquelloen inden Brielen. Hij was met Cathelyne Hosdey, Brielen, fa Andries,
getrouwd. Zij hadden samen twee kinderen. Bij hen woonde ook zijn bastaardzoon Jean, ongeveer 15 jaar oud. In 1614 woonde Jean Vienne (sic) met zijn vrouw
en één kind in Boezinge. Anno 1615 woonde hij er met zijn vrouw en volgende
kinderen: Jooris en Loys. (ST 33, BE 30, PR 47-)
0

33. Jacob Sis, LVI ghemeten II lynen, negotiatie LXXII f par.

Jacob Sis is waarschijnlijk pas na 1615 in Boezinge komen wonen. In 1621-1623
was hij ontslagnemend dismeester. 15
34. Den zelven vijflynen rijolle 16 lant XL s. par.
35. Den zelven noch IIII ghemeten en half V f VIII s. par.
36. Jacob Balde, XIII ghemeten II lynen, negotiatie XVIII f XVIII s. par.
0

In 1610 woonde Jacob Ba(e)lde, Ieper, fs Jacob, al in Boezinge op het goed van
Joris Devoet en consorten (=medestanders, soortgelijken). Hij was in Ledegem
met Mechlyne Ameels, Moorslede, fa Jan, getrouwd. Zij hadden vijf kinderen.
In 1614 nog twee en in 1615 volgende kinderen: Sara, Maeyken en Joosken. (ST 28,
BE 28, PR 40.)
0

37. Jan Quidouche up zyn herberghe, negotiatie IIII f par.

In 1614/1615 woonde Jan Quidouche (Quidoux, Evedoux) al in Boezinge. Hij was
met Josine Daniels getrouwd. Zij hadden geen kinderen. (BE 27, PR 42.)
38. Jacques Le Perck, XXV ghemeten I lyne, negotiatie XXXII f XIIII s. par.

Jacques Le Perck (Le Parcq, Le Percq) woonde al in 1614/1615 in Boezinge. Hij
was met Maeyken Ameloot getrouwd. Kinderen: Pierken, Obyn en Maeyken.
(BE 24, PR 38.)
39. Jacques Hobbele, V ghemeten, negotiatie XX f par.

15
i6

RAB, Triage Brugse Vrije (!NV 298), nr. 530.2i.
Riole = afwatering.
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Jacques Hobbele was in 1611 eigenaar van het goed in Boezinge waar Pierre Daele
op woonde. Hij zelf woonde op het goed van Pieter Traetsaert. Jacques Hobbele,
Boezinge ca 1582, fs Arnout, was strodekker en landbouwer. Hij was met Jaquemyne Outerloots, Boezinge ca 1578, fa Maryn, getrouwd. Zij hadden drie kinderen waarvan twee met naam bekend: Maeyken en Joorynken. (ST 46 en 47,
BE 26, PR 43.)
0

0

40. Francois Van Daele, IIII ghemeten I lyne, negotiatie V f XIIII s. par.

41. Jan Pieters, VII ghemeten II lynen, negotiatie XI

XIIII s. par.

f

42. Jacques Plantefevere, XXIX ghemeten, negotiatie XXXVII f VI s. par.

Jacques Plantefevere (Plantefeve, Plantefebve) woonde al in 1614/1615 in Boezinge. Hij was met Jaquemine De Hallewyn getrouwd. Geen kinderen. (BE 26,
PR 47.)
43. Jan Van Hekelsbeke, XIX ghemeten I lyne L roedes, negotiatie XXIII! f XVIII
s. par.
0

Jan Van Hekelsbeke (Hekelsbeke, Hekelsbeken, Ekelsbeke), Boezinge ca 1580,
fs Jan, woonde in 1611 op het goed van Pieter Traetsaert. Hij was in Boezinge ca
1603 met Calleken de Puyt (Puuts), Dikkebus, fa Andries, getrouwd. Ze hadden
vier kinderen, waarvan drie met naam bekend: Cathelyne, Anneken en Hansken.
(ST 45, BE 24, PR 48.)
0

44. Jan De Wijntere up zijn herberghe, negotiatie III

f

par.

Jan De Wijntere (De Winctere, De Winter, De Wyntere) woonde al in 1589 in
Boezinge. In 1610 woonde herbergier Jean de Wintere, 0 Boezinge, fs Hendrik,
in de herberg, eigendom van de erfgenamen van Karel Hughe uit Diksmuide.
Hij was met Betken (Isabeau) Van Damme, fa Joos, getrouwd. Zij hadden vier
kinderen: Jan, Pieren, Charles en Mayken. (BO 62, ST 28, BE 28, PR 46.)
45. Jan Hoet up zijn herberghe, negotiatie IIII f par.

In 1610 was Jan Hoet al herbergier in Boezinge in café De Swane, eigendom van
Aernout vanden Broucke uit Ieper. Jan Hoet, Moorslede ca 1580, fs Mathys,
trouwde in Zillebeke ca 1607 met Joosyntgen (Josine) de Sittere (Sitters), Ledegem, fa Antheunis. Zij hadden één kind. (ST 34-35, BE 28, PR 40.)
0

0

46. Jooris Coopman, negotiatie XL s. par.
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47. Joos N?, schuppenier, negotiatie XL s. par.

In 1610 was in Boezinge een Joos de Jaghere winkelier. Hij was de zoon van Willem en geboren in Aalter. Hij was weduwnaar met één kind. Hij hertrouwde ca
1608 in Boezinge met Annette N?, afkomstig van Bethune. Hij was al veertien
jaar winkelier in Boezinge. Na 1610 echter vernemen wij niets meer over hem.
Waarschijnlijk gaat het hier om een andere Joos. (ST 30.)
48. Jacques N? .... ghemet, negotiatie (doorstreept)
49. Jan Caelwaert up zijn herberghe L s. par.
50. Michiel Fortrije, negotiatie XII s. par.

51. Marcx Cauwaert up zijn herberghe L s. par.
52. Lowijs Dubois, XXIIII ghemeten en half, negotiatie XXXI

f,

VIII s. par.

Lowijs Dubois vestigde zich in 1615 in Boezinge. Hij was met Marie Sy getrouwd
en had één kind: Margriete. (PR 45.)
53. Michiel Leijnaert, VII ghemeten een lyne, negotiatie X f, VI s. par.

Michiel Leijnaert (Leynaert, Leinaert, Lenaert) woonde al in 1589 in Boezinge.
In 1610 woonde landbouwer Michiel Leijnaert, 0 Prémesques, op het goed van
het kapittel van de St.-Maartenskathedraal van Ieper. Hij trouwde in Voormezele
ca 1577 met Cathelyne Langhedul(s), Ieper, vroedvrouw, fa Boudewijn. In i615
woonde bij hen één kind: Hansken. (BO 49, ST 2, BE 25, PR 47.)
0

54. Maerten Langhedul, IX ghemeten, negotiiatie XVII

f,

VI s. par.

0

In 1611 woonde landbouwer Maerten Langhedul, Sint-Jan ca 1575, fs Jan, op het
goed van Bertram van Huele. Hij was met Maeyken Wints (De Winters), Zuidschote, fa Maeillaert, getrouwd. Hij was poorter van Ieper. Zij hadden vijf kinderen waarvan vier met naam bekend: Maeyken, Perine, Hansken en Catheline.
(ST 50, PR 4i.)
0

55. Michiel Odent, XLI ghemeten een lyne, negotiatie Lii

f,

II s. par.

Michiel Odent woonde al in 1589 in Boezinge. In 1611 woonde landbouwer
Michiel Odent, Wijtschate ca 1561, fs Daniël op het goed van de heeren van St.
Martens. Hij was poorter van Ieper. Getrouwd met Mechelyne Winters, Boezinge, fa Hendrik. Zij was weduwe van Jacob Melis. Met haar eerste man had ze
0

0
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vier kinderen en met haar tweede man één kind, waarvan met naam bekend:
Gheleyn en Gillis. (BO 53 en 54, ST 43, BE 29, PR 43.)
56. Den zelven III ghemeten II lynen IIII E VIII s. par.
57. Mahieu Coevoet, negotiatie X s. par.
0

Mahieu Coevoet, Borre (Nord), fs Jean, x Hazebroek ca 1600 Marguerite Bernaerts, Hazebroek, fa Christaen. Zij hadden één kind van 9 jaar. Zij woonden
sedert 1606 in Boezinge, tevoren in Elverdinge. Mahieu Coevoet verdiende zijn
boterham met lantswerck in daghhueren en zijn vrouw met spinnen. (ST 29 en
30, BE 26, PR 42.)
0

58. Jan Viane de jonghe, VIII ghemeten VIII roedes X E XIII s. par.
0

Jan Viane de Jonge, ca 1595, was de bastaardzoon van Jan Viane de Oude, landbouwer in Boezinge. (Zie nr. 32.)
59. Noel Donse, negotiatie XXX s. par.
0

Noël Donse (Donze, Donche), Verlinghem ca 1590, fs Noël, woonde sedert
1606 in Zillebeke, tevoren in Vlamertinge. Hij trouwde ca 1608 in Zillebeke met
Jeane Couvreur, fa Guillaume d'Entieres. Hij was kleermaker en woonde op het
goed van Loy Stalin. Zij hadden geen kinderen. 17 In 1614 woonden zij nog in
Zillebeke. Zij hadden toen een knape (kan knecht of zoon zijn). Maar in 1615
vinden wij hen in Boezinge terug. Noël Donse en Jeane Couvreur met knapen:
Jacques en Roeland. In 1623 wordt hij als waard in Boezinge vermeld. 18 (BE 157,
PR38.)
60. Pieter Maes, XVI ghemeten II lynen, negotiatie XXII E par.
0

Landbouwer Pieter Maes, Elverdinge ca 1579, fs Jan, woonde in 1611 op zijn
eigendom in Boezinge. Hij trouwde ca 1609 in Elverdinge met Call eken (Catheline) Patvoors (Patvoort), fa Clements van Boezinge. Zij hadden één kind. Pieter
Maes woonde voor zijn huwelijk in Elverdinge. In 1614 en 1615 worden geen
kinderen meer vermeld. (ST 44, BE 25, PR 41.)
61. Pieter Boncornet, XXXI ghemeten II lynen, negotiatie XL

f,

X s. par.

17

A. PRENEEL, 'Het status animarum van Zillebeke anno 1610', in: Westhoek, jg. 25, 2009, nr.

1-2,

p.

80.

18 P. DON CHE, Geschiedenis en genealogie van de familie Donche (i365-2004),
chem-Antwerpen, 2004, vol. IL p. 963-964.
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In 1614/1615 woonde Pieter Boncornet (Boncoinet) met zijn vrouw en kinderen
in Boezinge. (BE 25, PR 49.)
62. Anthuenis Demoor int panhuus 19 up zijn herberghe III

par.

f,

63. Jan Depuudt, den pachter daer Pieter Gesquire ghewoont heeft XXXIIII
ghemeten, negotiatie XLII f, XVI s. par.
0

a) Landbouwer Jan Depuudt (de Puydt, De Puut), Boezinge ca 1578, fs Jan,
woonde in 1610 in Boezinge op zijn eigendom. Hij trouwde ca 1600 in Elverdinge
met Maeyken Daniels, Boezinge ca 1576, fa Pieter. Zij woonden sedert hun
huwelijk in Boezinge. Zij hadden drie kinderen, waarvan met naam bekend:
Jeaneken en Maeijken. (ST 49, BE 24, PR 48.)
b) In 1614 woonde een Pieter Guesquiere in Boezinge met zijn vrouw, twee
kinderen en één knecht. In 1615 hebben we meer gegevens over dit gezin. Pieter
Guesquiere, getrouwd met Ysabeau Couvreur. Kinderen: Ysabeau, Tanneken,
Charles, Janneken en Jaquemynken. Een knecht en een meid. (BE 26, PR 46.)
0

64. Pieter Scherrier, XIII ghemeten I lyne, negotiatie XVII

f,

X s. par.
0

Pieter Scherrier wordt al in 1589 in Boezinge vermeld. Pieter Scherrier, Vlamertinge ca 1561, fs Joris, woonde in 16n op het goed van Carel Masseau waar
hij zich gheneert met houtmaken. Getrouwd met Tonyne Brabants, Geluwe, fa
Denys. Zij hadden twee kinderen, waarvan één met naam bekend: Grietgen.
(BO 65, ST 47, BE 30, PR 47.)
0

65. Pieter Schoonaert, XXXII ghemeten, negotiatie XL f, XVIII s. par.

Piete Schoonaert vestigde zich in Boezinge tussen i6u en 1614. Hij was met
Tonynken Busschaerts getrouwd. Geen kinderen, wel knechten en een meid.
(BE 25, PR 47.)
66. Passchier Vermeersch, VIII ghemeten, negotiatie XII

f,

II s. par.
0

In 1610 woonde smid Passchier Vermeersch (Vermersch), Noordschote, fs
Jacob, in Boezinge op zijn eigendom. Hij trouwde in Zuidschote ca 1600 met
Peryne Gheraert (Everards), Zuidschote, fa Jacob. Zij hadden toen vier kinderen. In 1614 hadden zij vijf kinderen en woonde de zuster van zijn moeder bij
hen. In 1615 zes kinderen: Paesschier, Maeyken, Coppen, Hansken, Perine en
Joris. (ST 41, BE 30, PR 48.)
0

i9

Panhuus

=

brouwerij
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67. V idua Pieter Despicht, XIIII ghemeten een lyne, negotiatie XVIII f. II s. par.

De weduwe van Pieter Despicht was Calleken Dammans, 0 Boezinge, fa Willem.
Haar man overleed tussen 1615 en 1623. In 1615 woonden nog drie kinderen bij
haar: Martine, Pieren en Maeyken. (BO 49, ST 6, BE 28, PR 42.)
68. Pieter Claeijs, XXXIII ghemeten I lyne L roedes, negotiatie XLII f. XII s. par.
69. Jacques Verghote, XLIIII ghemeten, negotiatie LIIII f. XII s. par.
70. Pieter Decock, IX ghemeten, negotiatie XII f. XVI s. par.

In 1614/1615 woonde in Boezinge Pieter Decock (De Cock) met zijn vrouw Maeyken Pille. Geen kinderen. (BE 27, PR 40.)
71. Jaspar Claus, negotiatie XX s. par.
In 1614/1615 woonde Jaspar Claus met zijn vrouw Catheline Spichts in Boezinge.
In 1614 wordt één kind vermeld. (BE 28, PR 42.)
72. V idua Philippe Sis, landtsman, XLI ghemeten L roedes Lii f. VIII s. par.

De weduwe van Philippe Sis (in 1610, 1614 en 1615 Six) 20 was Philippot(e) Chasteau (Clateau), Wambrechies, fa Jean. Haar man overleed tussen 1615 en 1623.
In 1615 hadden ze vier kinderen: Jan, Pierre, Philippe en Marie. (ST 40, BE 27,
PR48.)
0

73. Philippe Sis, smet, XIII ghemeten, negotiatie XVII f. XII s. par.

In 1610 was in Boezinge een Philippe Six (zie voetnoot 20 ), 0 Ledegem, fs Magalyns, knecht bij Jacquemyne van Thune, de weduwe van Charles Broix (+ december 1609- januari 1610 ). Zij ontdraeght haer met den styl van smeden ten wekken
effecte sy hout eenen knape ghenaernpt Philippe Six. Wellicht onze Philippe Sis
(Six) die zich later als smid in Boezinge vestigde. Hij was getrouwd met Jaquemyne N? en zij hadden in 1615 één kind: Mayken. (ST 38, BE 27, PR 46.)
74. Passchier Vermersch de jonghe, negotiatie (geen bedrag)

Wellicht Passchier Vermersch (Vermeersch) die in 1615 in Boezinge vermeld
wordt als zoon van smid Passchier Vermeersch en Peryne Gheraert (Everards).
(Zie nr. 66.)

20

In de tekst lezen we heel duidelijk Sis en niet Six. Nochtans gaat het om dezelfde personen.
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75. Jacques Demoen, L roedes, negotiatie III f par.

Wellicht Jaques De Moen die in i615 in Boezinge vermeld wordt als zoon van
Pieter De Moen en Passchynken Lammes (Lams). (ST 38, BE 27, PR 46.)
76. Pieter Donchij, negotiatie XXX s. par.

n

Mahieu Pieren, XXXVI ghemeten, negotiatie XLVI f XVI s. par.

78. Philips Maelebrancke, XXXV ghemeten II lynen XLIIII f XVI s. par.
79. Pieter Hardeschene, negotiatie X s. par.

80. Outer Boussette, XXV ghemeten I lyne, negotiatie XXXII f XVIII s. par.

In i6n woonde landbouwer Outer (Woulter, Wouter) Boussette (Bossette), 0
Wervik ca 1575, fs Gillis, in Boezinge op het goed van Joos vanden Broucke. Hij
trouwde in Boezinge ca 1596 met Jeanne (Jenne) Grymauprez (Grimonpré),
Halewin, fa Gillis. Zij hadden vijf kinderen: Jenne, Synken, Maeyken, Hansken
en Jacques. (ST 45, BE 24, PR 48.)
0

8i. Pieter Dehont, XXVII ghemeten I lyne (geen bedrag)
82. Renout Hobbele, negotiatie XX s. par.

Landbouwer Renout (Renaudt, Renaut) Hobbele (Hobele, Hoble) woonde in
1589 al in Boezinge. Renout Hobbele, 0 Mesen ca 1554, fs Mahieu, woonde in 1610

op het goed van jonker Nicolaas Immeloot en de erfgenamen van Franchois
Tselle. Hij trouwde in Boezinge ca 1578 met Jaentgen (Janneken) Vanden Fosse
(Van Force), fa François. Zij hadden drie kinderen. (BO 48, ST 3, BE 24, PR 44.)
83. Rogier Hosdeij, XLIIII ghemeten II lynen, negotiatie LVI f XII s. par.

In 1614/1615 woonde Rogier Hosdeij (Hosdey) al in Boezinge. Hij was met Jaquemine Erckelbout getrouwd. Kinderen: Catheline, Charles, Cornelis en Christiaan. (BE 28, PR 40.)
84. Omaer Moerman, II ghemeten I lyne, negotiatie IIII f VI s. par.

Omaer Moerman woonde al in 1589 in Boezinge. Landbouwer Omaer Moerman, 0 Herzele ca 1554, fs Thomas, woonde in 1610 in Boezinge op het goed van
de heer van Boezinge. Hij was hoofdman van de parochie. In 16n, 1612 en 1613
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was hij collecteur van de penningen van de kerk van Boezinge. 21 Hij trouwde
een eerste maal in Ieper St.-Maarten ca 1579 met Lievine Caes, fa Soyez. Zij hadden vier kinderen. Omstreeks 1615 hertrouwde hij met Christine Taverniers, de
weduwe van Anthuenis Caes. (Zij woonde in 1614 als weduwe met twee kinderen
in Boezinge.) We kennen twee kinderen met naam: Louis en Antonine. (BO 50
en 55, ST 39, BE 24 en 29, PR 40.)
85. Jooris Leeuwercke, XXXVI ghemeten, negotiatie XLV E VI s. par.
86. Gabriel Lotte, negotiatie XL s. par.
In 1614/1615 woonde Gabriel (Gabry) Lotte (Loete, Lotte!) al in Boezinge. Hij
was met Mayken De Coheye getrouwd. Geen kinderen. (BE 31, PR 46.)
87- Pauwels Vercamere, negotiatie XL s. par.
In 1614/1615 woonde Pauwels Vercamere al in Boezinge. Hij was met Christine
Smets getrouwd. Geen kinderen. (BE 27, PR 4i.)
88. Gillis Verbeke, II ghemeten I lyne III E XVI s. par.
89. Gillis Verlinde, I lyne, negotiatie XLVIII s. par.
In 1615 woonde in Brielen een Gillis Verlynde. Hij was met Catheryne N?
getrouwd. Kinderen: Jan en Maykin. (PR 50.)
90. Corneille Saige up zijn brauwerie V E par.

9i. Jan Descrijvere, negotiatie XII s. par.
In 1615 was in Boezinge een Jan De Schryvere knecht bij Michiel Odent en
Mechlyne Winters. (PR 43.) (Zie nr. 55.)
92. Jacop Coopman up zijn brauwerie III
93. Rijcke Baes up zijn brauwerie III

f,

f,

par.

par.

94. Mahieu Rabaut, negotiatie XX s. par.
95. Joos Demoen, negotiatie XII s. par.

21

F. VANDEPUTTE, o. c" Brugge, 1846, p. 96-102.
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Bedrijvers van Westover
96. Jan Louwaige, II lynen XVI s. par.
In 16n woonde landbouwer Jan Louwaige (Louage), ° Komen ca 1581, fs Eustaes,
op het goed van zijn vader. Hij was poorter van Ieper. Hij was getrouwd met
Martyne Hosdeys (Hosdé), Erkinghem (Erquinghem-le-Sec, Erquinghem-Lys)
ca 1578, fa Andries. Zij hadden vier kinderen, waarvan twee met naam bekend:
Hansken en Martynken. (ST 44, BE 30, PR 47.)
0

97. Bartholomeus Leijnaert, II ghemeten XLVIII s. par.
98. V idua N? Louwaige, XVII ghemeten II lynen XXI E IIII s. par.
99. Jacques Castelain, I ghemet XXIIII s. par.
100.

De weduwe Jan Rogier, IX ghemeten X E XVI s. par.

In 1614 woonde Jan Rogier en zijn vrouw in Boezinge. In 1615 vinden wij hen
niet meer terug. Was Jan Rogier toen al overleden? (BE 25.)
10i.

Guilliame Maerten, I ghemet II lynen XL s. par.

102.

V idua Jan Delva, XXIII ghemeten XXVII E XII s. par.

103.

Jooris Vereist, IIII ghemeten II lynen V E XVII s. par.

104.

V idua Jan Dehouck, IIII ghemeten IIIIxxV roedes V E III s. par.

Mer. Bernaert Quatjonck, ruddere, heere van Vijrelynhove, XXIX ghemeten
II lynen XXXV E XII s. par.

105.

In 1535 was een Jacob Quaetjonck leenhouder van het Vierdinkshof (Virlinkhove, hier Vijrelynhove), gelegen op de grens van Brielen en Boezinge. 22 Waarschijnlijk een voorouder van ridder Bernaert Quatjonck.
106.

Jan Robijn, XIII ghemeten XV E XII s. par.

K. DEBOOSER, Lenen en heerlijkheden te Boezinge 1300-1535: een gevalstudie van de laatmiddeleeuwse feodaliteit binnen de kasselrij Ieper, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, V.U.B.,
1998, Deel I, p. 149-154. Waarschijnlijk maken die 29 gemeten 2 lijnen deel uit van het Vierdinkshof dat op het grondgebied van Boezinge lag. In de 14de en 15de eeuw varieerde de oppervlakte
tussen de 40 en 44 gemeten. Maar in een denombrement van 1515 zakte de oppervlakte plots tot
24 gemeten. Later werd dit weer 42.
22
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In 1611 woonde landbouwer Jan Robijn (Robyn, De Robyn), Noordschote ca
1571, fs Jacques, in Boezinge op het goed van de pastoor van de St.-Niklaasparochie van Ieper. Hij was poorter van Ieper. Hij trouwde in Noordschote ca 1593
met Bouduwyne Versechels, Voormezele ca 1541, fa Jacob. Zij hadden samen
één kind van 27 jaar (moet dit niet 17 jaar zijn?). Bouduwyne was eerst getrouwd
met Care! Erckelbout met wie ze vier kinderen had. In 1614 woonde Jan Robijn
in Boezinge samen met zijn vrouw, zijn dochter en schoonzoon, twee knapen
en een meid. In 1615 telde het huisgezin vijf personen. (BO 49, ST 50, BE 28, PR
0

0

48.)
107. Mahieu Dehane, VII ghemeten VIII f. VIII s. par.
108. Maerten Bonduwel, VII ghemeten II lynen IX f. IIII s. par.

Zie nr. 26.
109. Maerten Dequicke, XIII ghemeten II lynen XVII f. par.

110. V idua Maillaert Defraije, IIII ghemeten IIII f. XVI s. par.

m. Melsioor De Roo, VI ghemeten VII

f.

IIII s. par.

Melsioor De Roo woonde in de wijk Lizerne, maar in het deel dat op grondgebied Zuidschote lag. Hij werd omstreeks 1554 als zoon van Maarten geboren. Hij
was wagenmaker. In 1629 getuigde hij samen met Joris Gheeraert uit Noordschote dat voor de trouble in 1579 langs de Steenstraat in Zuidschote een windmolen en roskot hadden gestaan. Zij legden die getuigenis af voor de schepenen
van de heerlijkheid en vierschaar van Noord- en Zuidschote op verzoek van
Franchois Plocquyn, molenaar op de Cortewildemeulen. 2 3
112. Pieter Pieren, een ghemet I lyne XXXII s. par.
113. Clais Pissonnier, XIIII ghemeten XVI f. XVI s. par.

In 1614/1615 woonde een Clays Poissonnier in Brielen. Hij was met Catheryne
Maes getrouwd. In 1615 hadden zij Hans, Fransois, knaepen, Marije en Stevelyne
(=doorstreept), maerten. (BE 35, PR 53.)
114. Pieter More, I ghemet XLVIII s. par.

23 N. BOUSSEMAERE, De Cortewildemeulen voor 1579 - tot 1915, de hoeve de Cortewildemeulen tot 1983 en hun bewoners, Boezinge, i985, p. 52.
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In 1614 woonde een Pieter Moreij met zijn vrouw in Boezinge. In 1615 heette hij
Pieter Moré en zijn vrouw Janneken Van Ackere. Geen kinderen. (BE 26, PR 47.)
115. Vidua dheer Pieter Vermersch, XIII ghemeten XV f XII s. par.
116. Jacques Bollaert, I ghemet XXIII! s. par.

117- Jan Goeman, II ghemeten I lyne LVI s. par.

In 1615 woonde in Brielen een Jan Goeman met zijn vrouw Anthonyne. Bij hen
woonde haar moeder Maykin en een meid, eveneens Maykin genaamd. (PR 52.)
118. Pieter Dieusaert, II lynen XVI s. par.

Anno 1615 woonde in Brielen een Pieter Dieusart met een knaepe ende maerte.
(PR 52.)
119. Rogier Coolen, XV ghemeten XVIII f par.
120.

Jacob Vanhille, IIII ghemeten IIII f XVI s. par.

Anno 1615 woonde Jacques Hille al in Boezinge. Hij was met Claeyse s'Hoofts
getrouwd. Kinderen: Perone, Coppen, Tuenis en Guilliame. (PR 39.)
121.

Jan Minne ende Jan Maes, II lynen L roedes XX s. par.

a) In 1614/1615 woonde een Jan Minne in Bikschote. Hij was met Jossyne N?
getrouwd en zij hadden drie kinderen: Jan, Andries en Pieryne. Zij waren arme
mensen. (BE 23, PR 36.)
b) In 1614 woonde, eveneens in Bikschote, Jan Maes en zijn vrouw Barbere N?.
In 1615 vinden we Jan Maes daar terug met zijn vrouw als weerdt inde Polie. Maar
zijn naam is doorstreept. (BE 20, PR 36.)
122.

Jooris Priem, II lynen Rijolant XVI s. par.
Zie nr.

30.

Oost over
123.

Andries Pol, XXXVII ghemeten, negotiatie XLIII f IIII s. par.

In 1610 woonde landbouwer Andries Pol, ° Cornet Chasteau bij Namen, fs
Andries, in Boezinge op het goed van de erfgenamen van Victor Gheeraert in

Westhoek, jrg.

27,

nr.

1,

voorjaar

2011

De ommestellynghe vande vuytzent vande kersmesse 1623 in Boezinge

Langemark. Hij trouwde in Boezinge ca 1592 met Willemyne de Wintre (Willemine Winters), Boezinge, fa Heydrics. Geen kinderen. Van 1610 tot en met
1614 was zijn neef Pierre Code er knecht. (ST 30, BE 27, PR 40.)
0

124. Andries Pardoen, LV ghemeten, negotiatie LXIX f, par.
0

In 1610 woonde landbouwer Andries Pardoen, Ieper, fs Pieter in Boezinge op
het goed van de kanunniken van Sint-Maarten Ieper. Hij trouwde in 1609 in
Elverdinge met Jaquemyne Louage, Boezinge, fa Eustaes. Zij hadden in i610
één kind. Veel knechten en meiden op de hoeve. (BO 51, ST 11, BE 30, PR 39.)
0

125. Clais Liefin, IX ghemeten, negotiatie X f. XIII s. par.
0

In 1610 was in Boezinge een Claeys Lievin, Flers (Nord), knecht op de hoeve
van Alexander Pint (+ Boezinge 14.ou610) en Maeyken Ammeloot. Hij hield
zich onledig met lantswerk en woonde al 12 jaar in Boezinge. In 1614/1615 woonde
Nicolas (Claeys) Lievin met zijn echtgenote Claeyse De Bevere in Boezinge.
Geen kinderen. (ST 8, BE 31, PR 39.)
126. Marijn Avegheer, II lynen ende zijn herberghe III f. par.
In 1610 woonde Maryn Avegheer, fs Oulters, in de herberg Pelckem (Pilkem).
Hij werkte en hield dus ook een herberg open. Hij trouwde in Ieper St.-Maarten
ca 1593 met Jeane Millecamp(s), fa Gheraert. In 1610 hadden ze vier kinderen.
In 1614/1615 komt hij voor onder de naam Navegheer met kinderen: Joosken en
Jeane. (ST 18, BE 32, PR 38.)
127. Vidua Charles Van Ackere, XXXI ghemeten II lynen, negotiatie XXXVI
VI s. VIII d. par.

f.

0

In 1610 woonde landbouwer Charles Van Ackere, Wijtschate, fs Jacques, in
Boezinge op het goed van Thomas Cabeliau cum suis (=met de zijnen). Hij
trouwde in Boezinge ca 1594 met Maeyken Vanhove (Van Hove), Dentergem.
Zij hadden vier kinderen: Jaques, Joris, Maeyken en Charles. Charles Van Ackere
overleed tussen 1615 en 1623. (ST 22, BE 31, PR 38.)
0

128. Pieter Charle, XX ghemeten 1 lyne, negotiatie XXIII

f.

VII s. par.

129. Christiaen Gouij, LXIX ghemeten II lynen, negotiatie LXXIIII f. XII s. par.
In 1614/1615 woonde Christiaen Gouij (Gouy) al in Boezinge. Hij was met Jaquemine Casteel getrouwd. Kinderen: Christiaen en Jaquemine. Veel knechten en
meiden. (BE 30, PR 40.)

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

65

66

NOËL BOUSSEMAERE

130. Marijn Godderis de jonghe, XIII ghemeten, negotiatie XV f VI s. par.

Waarschijnlijk is Marijn Godderis (Goderis) de Jonge de zoon van Marijn Godderis, Moorslede, fs Claeys, die in 1610 in Boezinge landbouwer was op het
goed van de weduwe Cobbe. Zijn moeder was Maeyken Cortes. Marijn Godderis de Jonge woonde in 16I4/I6I5 in Boezinge. Hij was met Maeyken Alards
getrouwd. Kinderen: Marijn, Guilliame, Jan, Inghele en Perone. (ST 31, BE 26,
PR48.)
0

i3i.

Clais Focquenberghe, XXVII ghemeten, negotiatie XXXIIII

f,

VIIII s. par.
0

Landbouwer Clais (Nicolas) Focquenberghe (Van Fockenberghe), Isbergues,
fs Jean, huwde met Bamesse (1 oktober) 1609 in Boezinge Mayken Behaghele
(Behaghels). Zij woonden in 1610 bij haar moeder Maeyken Ryckemans (weduwe
van Jean Behaghele en Jean Heijte) op een hoeve die haar eigendom was. Geen
kinderen. In 1614/I615 woonden zij waarschijnlijk nog altijd op dezelfde hoeve,
want naast een knecht en een meid woonde haar moeder Mayken Behaghels (is
de familienaam van haar eerste man), weduwe van Jan Heite, nog altijd bij hen.
(ST i9, BE 32, PR 46.)

Index op de familienamen
Alards
Ameels
Ameloot
Ammeloot
Andries
Avegheer
Baelde
Baes
Balde
Becaerts
Behaghele
Behaghels
Bekaert
Bekaerts
Bequaert
Bequart
Bernaerts
Bisschop
Bollaert
Boncoinet
Bon cornet
Bondeweel
Bondewel

130
36
38
125
15
126
36
93
36
10

131
131

Borry
Boss ette
Boudeweel
Bouduweel
Bouquelloen
Bourij
Bourry
Boury
Boussette
Bouvry
Brabants
Broix
Busschaerts

Il

80
26
26
32
Il,

14

9,

Il

Il, 14
14, 80
9
64
73
65

13
10

13
13
57
19
116
61
61
26
108

Cabeliau
Caelwaert
Caes
Cas teel
Castelain
Cauwaert
Cauweel
Charle
Chasteau
Claeijs

127
49
84
129
99
51
12
128
72
68
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Claeys
Clateau
Claus
Cobbe
Code
Coevoet
Coolen
Coopman
Cortes
Couvreur
Daele
Dammans
Daniels
De Bert
De Bevere
De Cock
Decock
DeCoheye
De Cupere
De Cuyper
De Deckere
De Febvre
Defraije

16
72
71
130
123
57
119
46,92
130
59,63
39
67
31, 37, 63
18
6
70
70
86
22
22
26
12
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de Grave
De Grave
Degrave
De Halllewyn
Dehane
Dehont
Dehouck
de Jaghere
Delva
De Moen
Demo en
Demoor
De Puudt
Depuudt
De Puut
de Puydt
De Puydt
de Puyt
Dequicke
De Robyn
DeRoo
Deschryvere
Descrijvere
de Sittere
De Smeght
Despicht
Devoet
DeWijntere
DeWinckere
de Wint
De Winter
de Wintere
De Winters
deWintre
De Wyntere
Dieusaert
Donche
Donchij
Donse
Donze
Dubois
Ekelsbeke
Erckelbout
Evedoux
Everards

10
10
10
42
107
81
104
47
102
75
75, 95
62
31
63
31, 63
63
31
43
109
106
lil

91
91
45
25
67
36
44
44
2
44
44
54
123
44
118
59
76
59
59
52
43
22, 83, 106
37
66, 74

Focquenberghe 131
Fortrije
50
Fremout
13

Gesquire
Gheeraerd
Gheeraert
Gheerraert
Gheraert
Godderis
Goderis
Goeman
Gouij
Gouy
Grimonpré
Grimonprez
Grymauprez
Guerard
Guesquiere

63
2

Hardeschene
Heijte
Hei te
Hekelsbeke(n)
Hille
Hobbele
Hobele
Hoble
Ho et
Hosdé
Hosdeij
Hosdey(s)
Hughe
Huussaert

79
131
131
43
120

Immeloot

82

Lam mes
Lams
Langhedul(s)
Leeuwercke
Le Febure
Leijnaert
Leinaert
Lenaert
Le Parcq
Le Perck
Le Percq
LeRoij
Le Roy
Leughe
Leynaert
Liefin
Lievin
Loe te

75
75
53, 54
85
12

2,
2

lil,

123

66, 74
19, 130
130

Lotte(!)
Louage
Louwaige
Lugghe

86
96, 124
96,98
29

Maelebrancke
Maelstaf
Maelstap
Maerten
Maes
Masseau
Melis
Metsu
Millecamp(s)
Minne
Moerman
Monten
More
Moré
Moreij

78
25
25
23, 101
28, 60, 113, 121

39,82
82
82

Navegheer
Nefs

126

16, 45
96
1, 3, 83
3, 32, 83, 96

Odent
Outerloots
Outers

55
39
10

44
27

Pardoen
Patvoors
Patvoort
Pieren
Pieters
Pille
Pissonnier
Plantefebvre
Plantefeve
Plantefevere
Plocquyn
Poissonnier
Pol
Priem
Puuts

124
60
60

117
129
129
80
Il

80
2
13, 63

53, 97
53
53
39
38
38
4
4
29

Quatjonck
Quidouche
Quidoux

53
125
125
86

Rabaut
Robijn
Robyn
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68

NOËL BOUSSEMAERE

Rogier
Rommelaer
Ryckemans

100
6
131

Traetsaert
Traetsaerts
Tselle

3, 39, 43
3
82

Saige
Scherrier
Schoonaert
s'Hoofts
Sis
Sitters
Six
Smets
Snix
Sombaet
Sombart
Spichts
Stalin
Sy

90
64
65
120
33,72,73
45
72,73
87
25
3

Taverniers

84

Van Ackere
Van Com(m)ines
Van Daele
Van Damme
vanden Broucke
Vanden Fosse
Vanden Walle
Vande Walle
Van Fockenberghe
Van Force
Van Hekelsbeke
Van Herweghe
Vanhille
Van Hove
Vanhove
van Huele

n3, 127
8, 18
40
44
45, 80
82
21
5, 21
131
82
43
9
120
127
127
54

71
59
52
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Van Isacker
van Thune
Van Vuerne
Verbeke
Vercamere
Vereist
Verghote
Verlinde
Verlye
Verlynde
Vermeersch
Vermersch
Versechels
Viane
Vienne
Voormeersch

30
73
8, 18
24,29,88
87
2, 103
69
89
7
89
17, 66, 74
17, 66, 74,
l15
106
32,58
32
17

Willems
Winters

17
55, 123

KRISTOF PAPIN

Een gebroken grafsteen in de
Predikherenkerk te leper (1633)
ÜP 23 DECEMBER 1633 BEGAVEN ZICH TWEE SCHEPENEN van de Kasselrij Ieper,
Jan Nieulaet en Vincent de Febure, binnen de Predikherenkerk van Ieper. Ze
deden er de vaststelling dat een blauwen zercksteen in twee was gebroken. Van
dat bezoek werd een akte opgemaakt, die bewaard bleef in de reeks van losse
akten in de Wettelijke Passeringen. Een opmerkelijk bezoek.

De akte laat ons in het ongewisse over de eigenlijke reden van het bezoek. De
schepenen attesteren dat er een grafsteen gebroken is in de Predikherenkerk in
de stad Ieper. Dat het precies de schepenen zijn van de kasselrij die dit plaatsbezoek brengen is duidelijk. Het klooster en de kerk van de Predikheren stonden
op het domein van het Zaalhof, oud grafelijk domein, waar de schepenen van
de Zaal en Kasselrij tot in de i6de eeuw zetelden. Later vergaderden ze in het
gebouw aan de Grote Markt, maar het voormalig grafelijk domein van het Zaalhof bleef onder hun jurisdictie vallen. De Predikherenkerk stond dus onder de
jurisdictie van de kasselrijschepenen en niet van de stadsschepenen.
De vraag om de vaststelling was gekomen van jonkheer Franchois de Weynssone, heer van Empte, kapitein van het fort van St.-Antheunis. Hij had de schepenen samen met zijn verzoek, een document meegestuurd met daarop zowel
een afbeelding van de wapenschilden die op de grafsteen stonden als de graftekst.
De schepenen confirmeerden dat het inderdaad over deze grafsteen ging maar
merkten op dat het tweede woord in de tweede regel ver als vander stond op de
grafsteen. Kenden de schepenen dan deze gebruikelijke afkorting niet? Het duidt
er alvast op dat ze hun taak met precisie wilden uitvoeren.
Zonder de achterliggende context te kennen zou men zich de vraag stellen wat
de opdrachtgever wilde bereiken met deze akte. Wilde hij de grafsteen laten
herstellen? Als erfgenaam bleef men klaarblijkelijk eigenaar van de grafmonumenten die in de kerken lagen en was men dus gehouden deze te onderhouden.
Waarom was de steen gebroken? Men zou in eerste instantie kunnen vermoeden
dat dit gebeurde naar aanleiding van de restauratie van de kerk na de godsdiensttroebelen of gewoon door het verzakken van de vloeren in de kerken, wat een
frequent terugkerend euvel was. Historisch is deze actie evenwel wonderwel te
situeren.
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Zicht op leper vanuit het oosten,
links de nieuwe Predikheren kerk, rechts het Zaalho
(SANDERUS, Flandria 11/ustrata, 1641-44, kaart kassei rij leper).

Het Predikherenklooster, ook Dominicanenklooster genoemd, was gesticht in
Ieper in 1268 rechtover het Zaalhof. In 1566, maar vooral in 1578 werden klooster en kapel zwaar onder handen genomen door de beeldenstormers. Door de
crisis bleven de broodnodige herstellingen uit en toen in de vroege morgen van
2 oktober 1589 de paters de metten aan het zingen waren stortte de kapel, ingericht in het voormalige dormitorium, in.
De bouw van de nieuwe kerk had heel wat voeten in de aarde. De eerste plannen
uit 1619 werden niet geheel uitgevoerd en in 1623 reeds aangepast. Van 1628 tot
1633 lagen de werken stil en pas in 1634 werd verder gewerkt, doch nu werd er
voor geopteerd de kerk in de barokstijl te herbouwen en niet in de gotische zoals
aanvankelijk voorzien was. Pas in 1640 werd de nieuwe kerk ingewijd 1• En daar
ligt dus de reden voor deze akte. Bij de inrichting van de nieuwe kerk wilde de
erfgenaam van de overledenen die onder die grafzerk begraven lagen, deze laten
hernieuwen. Bij het overbrengen van de grafsteen van de oude kerk, intussen
afgebroken, naar de nieuwbouw, is de steen allicht gebroken. Wat er verder mee
gebeurde weten we niet. Opvallend is dat in de grafschriftenverzameling van
Lambin uit 1798-9 de grafsteen niet meer wordt vermeld. OfLambin is niet volledig geweest, of de grafsteen werd niet vernieuwd en niet terug geplaatst in de

Anna/es de la Société historique, archéologique et littéraire de la ville d'Ypres et de l'ancienne
West-Flandre, dl. III, p 40, 73-80.

1
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nieuwe kerk. Andere graven heeft men wel overgeplaatst. In de onmiddellijke
omgeving van deze grafsteen lagen de graven van telgen uit het geslacht van
Hollebeke, in deisde eeuw leverden zij enkele baljuws, maar ook een van Dixmude en van Anastasie van Oultre, burggravin van Ieper. Dit waren i5de_ en
i6de_eeuwse grafstenen, duidelijk overgebracht uit de oude kerk2.
In i780 werd klooster en kerk verlaten toen de Minderbroeders het klooster van
de Jezuïeten in gebruik namen. Twee decennia later, tijdens de Franse revolutie,
verdwenen kerk en klooster.
De familie de Weynssoone was bijzonder geïnteresseerd in zijn genealogie. In
het Fonds Merghelynck steekt een onuitgegeven handschrift uit het midden van
de 17de eeuw met de genealogie van deze familie 3 .

Ieper, 23december1633
De schepenen van de Zaal- en Kasselrij Ieper brengen verslag uit van
een plaatsbezoek in de Predikherenkerk van Ieper ter verificatie van
een grafsteen.
A. ORIGINEEL: Stadsarchief Ieper, fonds Kasselrij Ieper, 2<le reeks
378 (akte 154)
Rand: Jaict vrij/ gratis / registre
Wij schepenen vander Zale ende Casselrie van Ipre doen te weten dat dheeren
Joos Nieulaet ende Vincent de Febure onse medeghesellen in wetten hemlieden
hedent hebben ghetransporteert binnen de kercke vande Predickheeren staende
onder onse Jurisdictie binnen de stede van Ipre ende aldaer bevonden hebben
liggende jeghens den noort oosthouck vanden hooghen altaer zekeren blauwen
zercksteen ghespleten in twee stucken daerop ghesneden zijn de wapenen
inscriptien ende figuren conforme an de gone ghestelt op het pourtrait ten desen
duerzeghelt behalven dat in platse van het waart ver der weesende het tweede
waart inde tweede reghel vande eerste inscriptie opden voorscreven zerck staet
het waart vander ende alsoo van weghen Jonker Franchois de Weynssone heere
van Empte capiteyn commandant op tfort van Sinte Antheunis dies versocht in
attestatie wij hebben hem verleent dese jeghenwoordighe om hem te valideren
daer ende soa behooren zal in kennisse van welcken wij hebben dese ghedaen
anhanghen den zeghel van zaecken deser zale ende casselrie ende teeckenen bij
onsen greffier desen XXIIIen december XVIc dryendertich.
(get.)

J.

Nieulaet Vincent Lefebvre

Over dit klooster verschenen reeds verschillende werken. Zie P. JORDANUS PIET DE PUE,
Geschiedenis van het Oud-Dominikanenklooster te Ieper (1263-1797), Leuven, i982.
3 Koninklijke Bibliotheek Brussel, Afdeling handschriften, Fonds Merghelynck n° 87.
2
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Biografie van Jan Verslype
(1794-1867), boskanter en crimineel
IN DIT ARTIKEL HEB IK GEPOOGD EEN BIOGRAFIE TE SCHRIJVEN van Jan Baptiste
Verslype, een West-Vlaamse crimineel uit de negentiende eeuw. De man liep
meerdere veroordelingen op, niet in het minst tweemaal tot levenslange dwangarbeid en eenmaal tot de doodstraf (omgezet in levenslang). Na een uiteenzetting
over de uitgebreide gerechtelijke 'carrière; proberen we wat dieper door te dringen tot de meer persoonlijke aspecten van zijn leven, tot zijn persoonlijkheid en
tenslotte tot de oorzaken of drijfveren van zijn criminele gedrag.

Gerechtelijk'curriculum' 1
Met zijn broer aan het hoofd van een bende 'brigands' (1813-1815)

In 1813, wanneer Jean Verslype 18 jaar is, laat hij een eerste spoor na van zijn
delinquente activiteiten. Als gevolg van de Franse conscriptiewet was hij dat jaar
opgeroepen voor de militaire keuring. Bij goedkeuring zou hij deel uitmaken van
de lichting voor het jaar 1814. Op voorhand stond nochtans vast dat hij zou afgekeurd worden voor de dienstplicht, aangezien hij kleiner was dan de vereiste 1,537
meter. Toch besliste hij geen gevolg te geven aan de oproep, en bij andere onwillige of gedeserteerde dienstplichtigen onder te duiken in het Houthulstbos. Op
23 april i813 verwittigde de burgemeester van Klerken de onderprefect dat hij er
maar niet in slaagde om de dienstplichtige Jean Louis Verslype, die zich met
andere brigands verschanst had, te pakken te krijgen. Nog geen week later, op 28

1

Volgende dossiers leverden specifieke info op in verband met jan Baptiste Verslype:
Gemeentearchief (GA) Houthulst, Deelgemeente Klerken, Correspondentieregister 1812-1820,
akten 20 en 21 (i.v.m. de ondergedoken brigands in het Houthulstbos in 1813).
GA Houthulst, IDEM, akte 60 (i.v.m. een zware vechtpartij in 1816 te Klerken).
GA Houthulst, Deelgemeente Klerken, Beraadslagingsregister 1821-1824, akte 42 (i.v.m. de
aanval op de herberg "Het Haentje" te Klerken in 1823).
Rijksarchief Beveren-Waas (RABW), Hof van Assisen van West- Vlaanderen en rechtsvoorgangers (1796-1960), doos 275, nr. 317 (i.v.m. de overval op de hoeve van Pierre Van Dorpe te
Klerken in 1815).
RABW, Idem, doos 270, nr. 280 (i.v.m. de overval op de hoeve van Jean Baptiste Vanden
Broucke te Handzame in 1815).
RABW, Idem, doos 289, nr. 431 (i.v.m. de overval op de hoeve van Jean De Laey te Staden in
1817).

RABW, Idem, doos 362, nr. 1133 (i.v.m. de poging tot doodslag op Jacob Verla in 1823).
RABW, Idem, doos 523, nr. 2379 (i.v.m. de overval op de hoeve van de weduwe Geerardyn te
Voormezele in 1845).
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april, laat de burgemeester weten dat de rijkswacht van Langemark er die ochtend
in slaagde om in het woud veertien onwillige of gedeserteerde dienstplichtigen
te arresteren. Acht van hen kwamen uit Klerken, vier uit Merkem en twee uit
Woumen. Onder hen Jean en diens broer Josse Verslype. Verschillende passanten
die zich in het woud waagden waren door hen gewapenderhand beroofd of mishandeld. Bovendien hadden ze landbouwers in de buurt van het woud gewapenderhand afgeperst of bestolen. Volgens de burgemeester had Jean Verslype er
meteen voor gekozen om onder te duiken, om zo doelbewust misdaden te kunnen plegen met de anderen ("pour commettre des vals et brigandage"), aangezien
hij zich gemakkelijk had kunnen laten afkeuren wegens zijn kleine gestalte.
In 1815 bevestigden Pierre Musseeuw en diens vrouw uit Klerken dat Jean en
Josse Verslype rond halfweg 1813 deel uitmaakten van een bende van 14 deserteurs die het platteland onveilig maakten. Het gebeurde in die periode dat zeven
van hen, o.a. Jean Verslype, aan hun deur kwamen eisen dat ze zouden openmaken om hen brood en vlees te geven. Toen de vrouw weigerde open te maken,
werd Jean Verslype kwaad en rukte hij zelfs een houten kolom uit het buitenvenster. Musseeuw en zijn vrouw legden hierover een verklaring af te Ieper, waarop
de ganse bende opgepakt en opgesloten werd in Ieper. De daders zouden toen
een vijftiental maanden vastgezeten hebben.
Jean en Josse Verslype verklaarden in 1815 dat ze een tijdje vastzaten te Ieper, van
waaruit ze in vrijheid gesteld werden op 18 augustus 1814. Daarna doken ze weer
voor enkele maanden onder.
De burgemeester van Klerken bevestigde dat de broers Verslype deel uitmaakten
van een bende die met dreigementen of geweld geld en vlees afdwong van landbouwers. In dit verband had vooral Jean Verslype een slechte reputatie.
De burgemeester van Handzame verklaart in februari 1815 dat de broers enkele
maanden geleden vrijgelaten waren, en dat ze sedertdien iedereen angst
inboezemden («Il est encore bon de vous observer qu' il a y eu pas longtemps que
les ainés Verslype en question sant mis en liberté, et que du temps qu' ils furent
deserteurs personne n' ósait les regarder de peur d' être par eux maltraités, ... »).
Landbouwer Jean Speghel, buurman van de Verslype's, weet te zeggen dat hij
nooit iets verkeerds heeft opgevangen over Pierre Verslype, maar dat diens vrouw
(Angela Couchez) een boosaardig karakter heeft en thuis de plak zwaait. Van
diens zonen, vooral Jean en Josse, verklaart hij dat deze zich zeer slecht en verdacht gedragen, aangezien ze weinig werken en desondanks toch veel geld uitgeven en rijkelijk gekleed lopen (« que les enfants de Pierre sant de très mauvais
sujets, surtout Jean et Josse, ceux-ci travaillant rarement, faisant de la dépense, et
étant vêtus comme des seigneurs, mais qu' il pense que Pierre Verslype père n' est
point coupable de ce vol, parce qu' il n' a jamais rien entendu dire de mauvais de
lui, et qu' il sait aussi que Ie dit Pierre Verslype n' est point maître chez lui, mais
bien sa femme qui est très méchante »).
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In de periode tussen 23 april 1813 (arrestatie in het woud) en 18 augustus 1814
(vrijlating uit Ieper) zaten ze waarschijnlijk niet constant in de gevangenis. Dit
blijkt uit de getuigenissen van Pieter Van Dorpe en zijn vrouw uit Klerken. Van
Dorpe en zijn vrouw werden in februari i815 het slachtoffer van een gewelddadige nachtelijke overval (zie verder). Achteraflegden de slachtoffers een verband
tussen deze overval en een voorval van een klein jaar voordien. Rond maart 1814
klopten rond 19 uur 's avonds acht of negen individuen aan. Onder hen de broers
Jean en Josse Verslype. De kleinste van de broers (Jean) was gewapend met een
sabel. Vier of vijf van de mannen drongen het huis binnen en eisten vlees en
brood. Van Dorpe probeerde de indringers af te schudden door voor te houden
dat hij niet veel in huis had ("Vous me demandez plus que je n'ai"). Daarop nam
Van Dorpe stoutmoedig één van de mannen bij de arm om hem terug naar
buiten te leiden. Hierop repliceerde een indringer dreigend dat Van Dorpe zich
maar braafjes bij de haard moest zetten, zoniet zouden hij en zijn mannen Van
Dorpe buitenzetten, niet andersom! De mannen begonnen te vloeken en te dreigen om hun eis kracht bij te zetten ("Nous voulons l'avoir"), waarop de vrouw
van Van Dorpe hen wijselijk wat brood en vlees gaf. De buurman van Van Dorpe,
die getuige van het schouwspel was, merkt nog op dat de mannen hem dienstplichtigen leken. Kort daarna belandden Jean en Josse Verslype in de gevangenis.
Tijdens het onderzoek naar de feiten bij Van Dorpe oppert een getuige dat een
aantal verdachten al langer het plan koesterden om het huis van Van Dorpe in
brand te steken, aangezien het volgens een aantal ondergedoken brigands de
schuld van Van Dorpe was dat de broers Verslype reeds zo lang in de gevangenis
zaten.
Twee dagen na de overval bij Van Dorpe vindt een andere brutale georganiseerde
overval plaats op de hoeve van Jean Baptiste Vanden Broucke te Handzame (zie
verder). Bij deze feiten komen de Verslype's nog meer in een slecht daglicht te
staan. In dit verband vindt in februari 1815 een huiszoeking plaats bij de Verslype's, waarbij enkele voorwerpen in beslag worden genomen die de broers
gebruikten toen ze als brigands ondergedoken zaten: een koebel en een kapot
pistool. Jean en Josse Verslype hadden aan het hoofd gestaan van de brigands,
en de koebel werd in het woud gebruikt als alarmbel bij zoekacties van de overheid. Van het pistool verklaarden Jean en Josse Verslype dat het kapot was doordat Josse het in de voorafgaande maanden gebruikt had terwijl ze ondergedoken
zaten. Josse verklaarde dat hij eens tijdens zijn wachtronde in het bos, rond één
uur 's nachts, een onbekende tegen het lijf liep die gewapend bleek, en die niet
reageerde op het bevel halt te houden. Daarop schoot Josse met het pistool op
de onbekende, maar hij had hem niet geraakt, waarop de onbekende een mes
trok. Vervolgens sloeg Josse hem met het handvat van het pistool op het hoofd,
waardoor de kruidpan beschadigd werd. De indringer vluchtte weg ...
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Mogelijke mededader bij twee georganiseerde overvallen (februari 1815)
In de nacht van 1 op 2 februari 181s maakten inbrekers rond één uur 's nachts een
gat in de lemen huisgevel van Pieter Van Dorpe, landbouwer te Klerken. Van
Dorpe en zijn vrouw lagen in bed toen ze onder doodsbedreigingen overvallen
werden. Er waren acht of negen daders. Zij waren gewapend met stokken en één
van hen droeg een pistool. Ze sleurden de vrouw uit bed, en sloegen haar opdat
ze zou zeggen waar het geld was. Tenslotte stopten ze haar een prop in de mond
omdat ze teveel gilde. De overvallers gingen aan de haal met geld, juwelen, voedsel, en kledij. De volgende dag volgde het slachtoffer een eindje de voetsporen
van de daders, die leidden in de richting van het Houthulstbos. In dit dossier
komen de broers Verslype in een ongunstige context ter sprake (zie boven).
Pierre Clauw uit Klerken en diens neef Charles Clauw uit Woumen werden in
verdenking gesteld voor de overval bij Van Dorpe. Bij huiszoekingen werden bij
de neven Clauw kledingsstukken aangetroffen die herkend werden als afkomstig
van de diefstal bij Van Dorpe. De neven behoorden net als de familie Verslype
tot de typische boskantersgemeenschap. Pierre Clauw had bovendien samen met
de broers Josse en Jean Verslype en anderen ondergedoken gezeten in het Houthulstbos. Ondanks de aanwijzingen werden de neven Clauwvrijgesproken door
het Assisenhof.
Twee à drie dagen na de overval op Van Dorpe, vindt op enkele kilometers daar
vandaan opnieuw een overal plaats. Op zaterdag 4 februari 1815 zit landbouwer
Jean Baptiste Vanden Broucke rond 19 uur, samen met drie zonen, zijn vrouw,
knecht en meid in de keuken. Ze hadden net geavondmaald. Vanden Broucke
woont te Handzame in het gehucht Amersvelde. Op dat moment kloppen vijf
of zes mannen aan die gekleed en gewapend zijn als rijkswachters (marechaussees). De meesten van hen dragen een valse baard. De zogezegde rijkswachters
stappen op Vanden Broucke af, en stellen dat de burgemeester hen opdroeg alle
mannen in het huis te arresteren aangezien zij stropers zijn. Daarop maakt Vanden Broucke zich sterk dat hij hierin geen probleem ziet, aangezien de burgemeester hem kent als eerlijk man en hem zeker zal laten gaan. Vanden Broucke,
zijn zonen en knecht werden vastgebonden aan de handen. Vervolgens werden
ze onder bedreigingen verplicht om zich rond de haard te zetten, hun blik op
het vuur gericht. Als één van de slachtoffers durfde om te kijken werd hij zwaar
geslagen. Boer Vanden Broucke werd erg zwaar fysiek mishandeld, opdat hij zou
verklappen waar zijn geld stak. De overvallers schuwden geen geweld, gingen
vloekend en roepend tekeer, en lieten doodsbedreigingen verstaan ("Il faut que
tout ce qui se trouve dans la maison soit tué"). Toen boer Vanden Broucke er op
een onbewaakt moment in slaagde het huis uit te vluchten, werden de overvallers
bang en dropen ze af. Ze namen kledij, een zilveren zakhorloge, geld, een stuk
vlees, twee jachtgeweren, twee pistolen en twee poederhorens (voor vuurwapens) met zich mee.

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

Biografie van Jan Verslype (1794-1867), boskanter en crimineel

Volgens de knecht van Vanden Broucke bevond er zich tussen de misdadigers
één met een opvallend kleine gestalte, die de meest gewelddadige van allemaal
bleek te zijn. Deze kleine dader sloeg op alle mogelijke manieren naar verschillende slachtoffers; zo sloeg hij onder andere de knecht zelf op de wang. Het was
ook diezelfde kleine dader die zijn karabijn op de borstkas van de boerin richtte,
dreigend haar dood te schieten. De knecht had op dat moment een andere dader
horen toesnellen die tegen de kleine in het Frans zei: 'Doucement'. Achteraf
menen een aantal slachtoffers dat Jean Verslype gelijkt op deze kleine dader.
De daders spraken Vlaams en Frans door mekaar, maar één van de slachtoffers
meende toch de typische tongval uit Klerken of Zarren herkend te hebben, aangezien men daar wat langzamer praat dan elders in de omgeving.
Diezelfde avond, vlak na de feiten, werden de broers Jean en Josse Verslype
toevallig in een groepje met nog drie of vier andere mannen opgemerkt langs
de straat te Klerken.
De volgende ochtend, een zondag, volgden de knecht en een zoon van boer
Vanden Broucke de voetsporen van de overvallers. Ze vonden voetsporen terug
van negen of tien personen. Op een gegeven moment bleek de groep zich opgesplitst te hebben. Vier van de daders waren afgeslagen naar Klerken, terwijl een
vijftal anderen naar het gehucht De Rest bij het Vrijbos te Zarren waren gegaan.
Ze volgden het laatstgenoemde spoor, maar zodra ze in de nabijheid van De Rest
kwamen werden ze bang en keerden terug.
Diezelfde zondag werd één van de gestolen wapens teruggevonden, langs de
straat, verborgen tussen twee struiken, ter hoogte van het gehucht De Rest.
Twee dagen na de feiten werd een huiszoeking verricht bij Pierre Verslype, de
vader van Jean en Josse. De Verslypes woonden in het gehucht De Rest te Zarren.
Er werden enkele verdachte voorwerpen in beslag genomen. Onder andere een
poederhoorn die door boer Vanden Boucke met honderd procent zekerheid
herkend werd als gestolen door de rovers. Van den Broucke kon dit voorwerp tot
in de kleinste details beschrijven. De Verslype's ontkenden dat de poederhoorn
gestolen was.
Vier dagen na de feiten begaf een ordemacht zich opnieuw naar het huis van
Pierre Verslype, ditmaal om Pierrre en zijn zonen Josse, Jean en Louis te arresteren. De politiemacht moest de voordeur forceren, omdat niemand wou opendoen. Vader Verslype werd met zijn vrouw in bed aangetroffen. De zoon Jean
zat verstopt onder een strozak waarop de twee dochters van Verslype lagen te
slapen. Josse Verslype werd aangetroffen op de nok (vorst) van het dak van waar
men hem naar beneden jaagde door middel van enkele pistoolschoten. Daarop
verstopte Josse zich in een soort goed verscholen put of spelonk, waar men hem
een goed half uur later vond, en waaruit men hem wist te verdrijven door naar
hem te prikken met een hooivork.
De Verslype's ontkenden elke betrokkenheid bij de feiten te Handzame.
Een aantal van de slachtoffers verklaarden dat Jean Verslype qua lengte, postuur,
houding of stem geleek op één van de daders (met kleine gestalte). Ook Josse
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Verslype werd door enkele slachtoffers herkend als mogelijke dader. Een volledige herkenning was onmogelijk, doordat de daders vermomd waren, en doordat het de slachtoffers moeilijk gemaakt was om de daders recht aan te kijken.
Ondanks de aanwijzingen sprak het Assisenhof de broers Josse en Jean Verslype
uiteindelijk toch vrij ...
Als men rekening houdt met de latere gerechtelijke 'carrière' van Jean Verslype,
kan men zich afvragen of hij echt niet betrokken was bij de overval op Vanden
Broucke ?! Er waren tenslotte toch verschillende aanwijzingen in zijn richting.
Bovendien kan men zich afvragen of hij niet eveneens bij de overval op Van
Dorpe betrokken was die in dezelfde week plaatsvond ?!

Betrokkene bij een vechtpartij te Klerken (september 1816)

Op 17 september 1816 vond rond de middag een discussie plaats tussen Marie
De Bruyne (weduwe van Ivo Verslype) enerzijds, en een drietal anderen. Daarop
kreeg de weduwe bijstand van verschillende familieleden en nog enkele anderen,
die zonder enige reden de drie tegenstanders hard aanpakten. Daarbij gebruikten ze grote stokken, houtblokken en een mes tegen het drietal. De slachtoffers
raakten ernstig gewond en zagen geen andere uitweg dan te vluchten. Tot de
agressoren die de weduwe "ter hulp" gesneld waren behoorden de broer Jean en
Josse Verslype (zonen van Pierre).
Vermoedelijk waren Marie De Bruyne en Jean Verslype op dat moment verloofd,
of zoniet reeds met elkaar gehuwd (zie verder).

Overvaller te Staden (januari 1817)

Op 11 januari 1817 legde een groepje mannen uit Klerken een ware strooptocht
af te Staden. Vier van deze mannen werden voor deze feiten tot levenslange
dwangarbeid veroordeeld. Ze kwamen alle vier uit Klerken: Jean Baptiste Verslype (wonend in het gehucht Hoogkwartier), zijn achterneef Francois De
Bruyne (wonend in het gehucht Terrest), Bernard De Baillie (eveneens wonend
op Terrest) en Charles Clauw. Charles Clauw werd vroeger ook al eens verdacht
van een overval, namelijk in 1815 op Pierre Van Dorpe (zie boven).
De daders waren die dag eerst rond 19 uur in Staden opgedoken op de hoeve
van Jacques Vanden Bussche. Vanden Bussche, zijn vrouw en dochters zaten
rustig in de keuken, toen daar plots enkele onbekende mannen binnendrongen.
Eén van de mannen, die een grote stok bij zich droeg, drong aan op een stuk
vlees met brood. De vrouw van Vanden Bussche probeerde ongeveer vijf minuten op de man in te praten. Ze merkte op dat zij niet zo rijk zijn om aalmoezen
uit te delen, en dat het bovendien toch maar schurken kunnen zijn die op zo'n
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onredelijk laat uur nog bedelen. Maar de indringer maakte zich kwaad, begon
vreselijk te vloeken, en eiste dat men hem onmiddellijk een gans brood en een
stuk vlees bezorgde. Ondertussen had één van de dochters van Vanden Bussche
onraad geroken. Het meisje had langs de achterdeur het huis verlaten om hulp
in te roepen. Toen de indringers dit merkten reageerden ze onthutst en verlieten
het erf. Weggaand riep hij de stoutmoedige indringer de boer dreigend toe dat
hij hem wel een andere keer zou weten te vinden !
Zowat een half uur later doken de vreemdelingen op aan de hoeve van Winoc
Huyghe te Staden. Ze riepen hem dat ze boterhammen wilden, en dat ze met
zeven waren. Huyghe gafhen dan op de drempel vier boterhammen, waarmee
ze blijkbaar tevreden waren en vertrokken. Huyghe merkt op, hoewel het donker
was, dat hij vier mannen voor zijn deur zag, en dat hij er in de verte nog twee of
meer meende op te merken.
Rond hetzelfde tijdstip doken ze op bij Jean D'haene. D'Haene was een kleine
landbouwer en wever die te Staden woonde langs de weg naar Handzame. In het
huis zaten D'Haene, zijn vrouw met kind en hun meid. De bende vreemden riep
tevergeefs aan de deur dat men hen moest binnenlaten om hen een brood en
een stuk vlees te geven. D'haene en zijn vrouw wilden niet opendoen, maar
begonnen langs het venster te onderhandelen, in de hoop hen tevreden te stellen
met enkele boterhammen en een stuk vlees. De vreemden waren hier niet over
te spreken, en begonnen de twee houten kolommen uit het raam te trekken. Ze
dreigden met geweld binnen te dringen indien ze hun zin niet kregen. Daarbij
sneuvelden ook vijf of zes glazen raampjes. De vrouw stelde haar man dan voor
om een net aangesneden brood te geven. D'Haene opende vervolgens het venster, om hen het brood en vlees te overhandigen, wat ze aannamen, maar drie
van de boeven profiteerden hiervan om door het raam binnen te dringen in de
keuken. De eerste die binnensprong nam eerst en vooral het geweer van D'haene,
dat aan een balk in de keuken hing. De drie indringers waren gewapend met een
stok, en twee hadden bovendien een pistool. Uit de provisiekast namen ze zeven
of acht versgebakken broden, die ze één na één doorgaven aan hun buiten gebleven kompanen. De meid wou langs een verborgen deurtje naar de aanpalende
woning vluchten, maar een van de gangsters nam haar bij de schouders vast, en
dwong haar in de keuken te blijven. Terwijl één gangster de slachtoffers in
bedwang hield, wilden de andere twee in de aanpalende weefkamer binnendringen, waar de vleesvoorraad stond. Hiertoe nam één van hen de lamp, die langs
de schouw hing, maar de vrouw van D'Haene had op dat moment de stoutmoedigheid en tegenwoordigheid van geest om de lamp uit zijn hand te slaan, waardoor ze op de grond viel. Het huis was hierdoor plots in duisternis gehuld, wat
de dieven zo onthutste dat ze dadelijk terug langs het voorraam vertrokken.
Rond 21.30 uur die avond dook de bende op aan de hoeve van Jean De Laey. Hij
woonde te Staden in de nabijheid van het Houthulstbos, langs een weg die aan
de ene kant uitgaf op de Soetestaat en langs de andere kant op de Walstraat. De
vrouw van De Laey en haar dochter zaten nog in de keuken, terwijl haar man
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en haar schoonvader reeds naar bed waren. De voordeur was niet gesloten. Op
dat moment duiken plots vier onbekenden voor haar op. Allen droegen een grote
stok, twee droegen bovendien een pistool, en één een geweer. Ze vroegen om
brood en vlees. Opgeschrikt wilde de vrouw haar man in de aanpalende slaapkamer gaan wekken, maar één van de indringers snelde toe en hield haar tegen.
De gangster die haar tegenhield was de kleinste, met een klak en een schorre
stem (achterafblijkt dat dit meer dan waarschijnlijk Verslype was). De vrouw en
dochter, alsook de man in de slaapkamer, werden onder doodsbedreigingen
aangemaand stil te blijven. Ondertussen stalen de indringers juwelen, kledij en
vlees. Door het lawaai werd de vader van De Laey gewekt. Deze bejaarde maar
kranige en vastberaden man nam het met zijn oude sabel op tegen één van de
dieven. Op deze manier werd één van de indringers weggejaagd, en zijn mededaders volgden hem. Uit frustratie en woede dat ze zo het huis moesten uitvluchten, en tot grote paniek van de De Laey 's, vuurden de dieven nog een geweerschot
met gehakt lood af op de voordeur.
Achteraf werden de daders herkend door verschillende slachtoffers. Van Verslype, die herkend werd aan zijn kleine gestalte en schorre stem, merkten enkele
slachtoffers op dat hij het meest brutaal of gewelddadig tewerk ging, en dat hij
geweldig kon vloeken.

Voortvluchtig (januari 1823 - mei 1824)

Sedert 1817 verbleefJan Verslype in de gevangenis. Hij zat namelijk een veroordeling tot levenslange dwangarbeid uit wegens de overval bij De Laey (zie
boven). Jan bracht zijn detentie door in het Steen, te Antwerpen aan de Schelde.
Van daaruit werd hij als 'galeislaaf' ingezet voor vervoer over de Schelde. Bij een
transport van Antwerpen naar Gent, op 1 januari 1823, was hij rond de avond in
Gent aangekomen. Daar voelde hij dat zijn kettingen, waarmee hij geboeid was,
bijna los waren aan de lasnaad, zodat hij zich zonder moeite kon losmaken, en
van de kar springen. Nog diezelfde nacht raakte hij uit de stad Gent. Hij begaf
zich naar het Houthulstbos waar hij zich schuil hield. Zijn vrouw bracht er hem
dagelijks eten. Naar zijn eigen verklaring werkte hij ondertussen in het bos
"bestaende in het trekken van heet dienstig tot het maeken van pot-bezems en
vodden om aen het veur te branden" (heet: heide, vodden: turfplakken).
In het bos liep hij steeds zwaar gewapend rond, volgens zijn eigen verklaring met
een degen, een karabijn en "gekapt lood en zaed''. Op de dag van de aanslag op
Verla (zie verder) zou hij twee pistolen bij zich gehad hebben, twee 'moordpriemen' (dolken) en een stok. Hij was steeds gewapend om zich te verdedigen tegen
de marechaussees die af en toe een zoektocht tegen hem inzetten.
Het voortvluchtig zijn weerhield Jan Baptiste niet om nieuwe strafbare feiten te
plegen ...
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Het 'Steen' aan de Schelde te Antwerpen deed tot 1827 dienst als gevangenis.
Van hieruit werd de tot levenslange dwangarbeid veroordeelde Jean Baptiste Verslype ingezet
als 'galeislaaf', tot hij op Nieuwjaarsdag 1823 wist te ontsnappen

Agressor in de herberg "Het Haentje" te Klerken (mei 1823)
Op 25 mei 1823, rond 16 uur, vielen de voorvluchtige Jan Baptiste Verslype, zijn
broer Lodewijk Verslype en zijn neef Francis Verslype (zoon van Philippus) de
herberg "Het Haentje" te Klerken binnen. Deze herberg werd uitgebaat door
Jacobus Clauw. Het drietal was gewapend. Jan Baptiste Verslype had meer
bepaald een pistool in de linkerhand, een groot open mes in de mond, en een
grote stok in de rechter hand. Jan Baptiste Verslype begon meteen de uitbater te
bedreigen: "Gij moet uit den huize vertrekken of ik zal uw vermoorden''. Op dat
moment sloeg hij de uitbater hard met zijn stok tegen het hoofd. Er brak een
heftig gevecht uit waarbij de drie Verslype's zich niet alleen richtten tegen de
uitbater, maar ook tegen diens vrouw en twee zonen. De slachtoffers liepen
verwondingen op. Vóór de aanvallers vertrokken sloegen ze ook de inboedel en
de glasvensters aan diggelen. Jacobus Clauw meende dat de Verslype's hem met
voorbedachten rade aanvielen, aangezien Jan Baptiste Verslype hem reeds acht
dagen voordien bedreigd had.

Poging tot doodslag op Jacob Verla (november 1823)
Terwijl de voortvluchtige Jan Verslype ondergedoken zat, had de marechaussee
verschillende zoekacties naar hem ingezet. Hierbij liet de marechaussee zich
enkele malen gidsen door Jacob Verla uit Staden. Verla woonde in het gehucht
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Staden-Reke, vlak tegen het bos. Eenmaal had Verla de marechaussees zelfs tot
aan het huis van Verslype geleid. Verslype had hierdoor een verregaande nijd en
haat ontwikkeld tegen Verla. Verslype maakte blijkbaar geen geheim van zijn
gevoelens, en er werd dan ook onder het volk verteld dat Verslype met zijn
pistolen de kop wou afschieten van Verla !
In de morgen van 22 november 1823 ging Jacob Verla met nog drie jongeren uit
Staden-Reke hout rapen in het Houthulstbos. Eén van de jongeren was zijn zoon.
In het bos aangekomen bemerkten ze in de verte, in de Hoge Dreef, Jan Verslype.
Verslype verschool zich ondertussen al een klein jaar in het bos. Zoals gewoonlijk was Verslype ook die dag zwaar bewapend. Verla voelde zich niet op zijn
gemak bij het zien van Verslype, en van op afstand riep hij hem toe, vragend of
het waar was wat de mensen vertelden, namelijk dat Verslype ermee gedreigd
had om zijn kop eraf te schieten ?! Verslype repliceerde dat hij niet alles mocht
geloven wat de mensen roddelen, en hij zwoer Verla dat hij hem niets in de weg
wou leggen. Vervolgens raakten Verslype, Verla en de drie jongeren in een
vriendschappelijk gesprek gewikkeld, waarna Verslype hen verliet en de Stadenaars dieper het bos introkken. Verslype had zich hierbij opvallend vleiend opgesteld tegenover Verla.
Kort daarna, terwijl de Stadenaars nog hout aan het rapen waren, daagde Verslype weer op, en hij vroeg aan enkele jongeren of Verla ook nog steeds in het
bos was. Toen Verslype hoorde dat ze nog geen volle bundel hadden, stapte hij
dwars door het bos naar de Hogedreef (of Kruisdreef), waarlangs de Stadenaars
zouden moeten passeren om terug te keren naar huis. Verslype stelde zich op in
de Kruisweg, niet ver van 't Muneken, wachtend op de Stadenaars. Daar wachtend liep hij voortdurend heen en weer, zoals een schildwacht zou doen. Toen
Verla en de jongeren daar rond de middag kwamen, elk geladen met een houtbundel op hun hoofd, liepen ze op een rij, de een na de ander. Verslype liep
vriendelijk pratend met Verla mee. Naast de wapens die Verslype eerder die
middag bij zich had (pistolen en dolken), droeg hij nu ook nog een lange dikke
eiken stok. Ze praatten en lachten, waarbij Verslype een bijzondere vriendschap
veinsde voor Verla. Hij vroeg Verla ook om wat tabak. Verla liep achteraan het
groepje dragers. Op een gegeven moment bevonden ze zich reeds in de Franse
Dreef, toen Verslype totaal onverwacht, langs achter, met zijn stok een zware slag
toebracht tegen de scheenbenen van Verla. Verla viel achterwaarts neer, en Verslype schreeuwde afgrijselijk dreigend en vloekend: "Allons, het gaat nu voor het
één leven of voor het ander!''. Verslype trok zijn beide pistolen, er in elke hand
één houdend, en wou vuren op Verla, maar het wapen ging niet af. Daarop trok
Verslype van onder zijn kleren twee dolken, in elke hand één houdend, en wierp
zich daarmee op zijn slachtoffer. Verla was er ondertussen in geslaagd om recht
te springen, en hij wist Verslype bij de borst te grijpen en hem enkele malen op
de grond te werpen. De zoon van Verla reikte zijn vader de eiken stok van Verslype aan, waarmee hij erin slaagde om Verslype definitief te verjagen. Tijdens
dit gevecht slaagde Verslype erin Verla een kleine wonde toe te brengen aan het
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hoofd, en een grote, diepe wonde in zijn rechter scheenbeen. Door dit laatste
verloor hij veel bloed. Veda had ook nog verschillende stampen in zijn buik
moeten incasseren.
Dat het vuurwapen niet afging, wijt Veda mogelijks aan het mistige weer die
dag. Als de onderzoekrechter enkele weken later aan Veda vraagt of hij er zeker
van was of de pistolen geladen waren, meent Veda van wel, enerzijds omdat
Verslype zich volgens hem ten allen tijde wou verdedigen tegen de marechaussees, anderzijds omdat hij had horen zeggen dat Verslype later diezelfde dag
weldegelijk schoten loste in het bos.
Diezelfde dag hadden ook enkele andere jongeren Verslype opgemerkt, en zij
verklaarden dat Verslype zich bijzonder opgewonden of agressief gedroeg. Zo
hadden Petrus Park en twee anderen hem die morgen opgemerkt in het bos langs
de dreef genaamd de Vijfwege. Zodra Verslype de drie jongeren merkte verdreef
hij hen met zijn sabel. Ze hadden geen idee waarom hij hen wegjoeg. Diezelfde
dag in de namiddag had Francisca Noyez hem in het bos opgemerkt ter hoogte
van de hoofdplaats het Munniken. Toen het meisje zag dat hij een pistool en een
sabel droeg, vluchtte ze weg tussen de bomen. Ze hoorde hem ook een zwaar
pistoolschot afvuren.
Op 23, 24 en 25 mei 1824 waren drie marechaussees uit Langemark afgezakt naar
het Houthulstbos, in de hoop er Verslype te kunnen arresteren. Op 25 mei hielden ze zich verscholen in een koolzaadveld, aan de rand van het bos, nabij de
herberg De Vijfwege. Rond 12.00 uur 's middags zagen ze een man uit het bos
komen, gewapend met een karabijn en met een witte lederen riem over zijn
schouder waaraan een degen hing. Ze zagen de man binnenstappen in een huisje
aan het bos. Het betrof het huisje van Karel Demeyere, werkman te Staden. De
deur van het huisje was niet gesloten. Vermoedend dat het de geseinde Verslype
betrof, en vrezend dat hij zijn wapens tegen hen zou gebruiken, bestormden ze
met hun drieën het huisje, hun karabijnen met bajonetten gebruiksklaar, en
liepen recht op Verslype af. Verslype greep nog snel naar zijn karabijn, maar
marechaussee Banneel sloeg met zijn karabijn het wapen van Verslype uit diens
handen. Vervolgens trok Banneel snel Verslype 's degen uit de schede. Gevraagd
of hij Jan Verslype was, en of hij zich gevangen gaf, antwoordde Verslype bevestigend op beide vragen, eraan toevoegend dat mocht hij iets meer tijd hebben
gehad, hij zeker op Banneel zou geschoten hebben, om vervolgens met zijn degen
de twee anderen op afstand te houden, teneinde te kunnen vluchten! De marechaussees brachten hem over naar hun commanderie te Langemark, en van daar
naar de gevangenis in Ieper.
Tegenover de Onderzoeksrechter gafVerslype toe dat hij Veda aangevallen had
uit wraak, maar hij ontkende de intentie om te doden.
Op 7 januari 1825 veroordeelde het Assisenhof hem (voor de tweede maal) tot
levenslange dwangarbeid wegens poging tot doodslag.
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De gevangenis aan de Coupure te Gent, ook 'Rasphuis genaamd'.
Jan Verslype verbleef hier een tijd, tot hij in 1844 vrijgelaten werd

Na ruim twintig jaar in de gevangenis gezeten te hebben werd Jan Baptiste Verslype op 25 september 1844 ontslagen uit het tuchthuis te Gent. Blijkbaar was
hem een genade toegekend. Bij zijn vertrek kreeg hij 410 frank mee. We kunnen
aannemen dat hij deze som verdiend had door te werken in de gevangenis. Als
we deze redenering verder doortrekken, kunnen we veronderstellen dat de
genade verleend werd op basis van goed gedrag in de gevangenis.

Mededader bij een georganiseerde overval te Voormezele (augustus 1845)
In de nacht van 15 op 16 augustus 1845 pleegden Jan Baptist Verslype, zijn broer
Louis Verslype, zijn neefje Petrus Jacobus Verslype (zoon van Louis), Bernard
Ulain uit Staden, Henricus Bruneel uit Voormezele en Augustinus Vervisch uit
Wijtschate een overval op de hoeve van de weduwe Geerardyn te Voormezele.
De feiten waren goed voorbereid. De buit was groot.
Louis Verslype en zijn zoon gaven uiteindelijk de feiten toe. Het volgende relaas
is gebaseerd op hun verklaringen.
Louis Verslype kende reeds lang Ulain. Enige tijd voor de feiten had Ulain Louis
aangespoord om samen goederen te gaan smokkelen over de Franse grens. Uiteindelijk stemde Louis toe, en ze spraken met elkaar af in de namiddag van 15
augustus aan de Schaapsbalie te Poelkapelle. Louis begaf zich daarheen met zijn
broer Jan Baptiste en zijn zoon Petrus Jacobus. Van daar stapten de drie Verslype's en Ulain verder tot in Ieper. Het viertal stapte dan door de Rijselpoort de
stad uit. Op dat moment begon het reeds donker te worden. Ze volgden de
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steenweg naar Waasten (Warneton), en aan de herberg "Den Laetsten Stuyver"
gekomen sloegen ze rechtsaf, en volgden een eindje een aardeweg. Daar hielden
ze op een gegeven ogenblik halt, bleven onder enkele knotwilgen staan, en kort
daarna hoorden ze iemand 'piepen: waarop Ulain "tegen gepiept" heeft, zeggend:
"Wij zijn hier''. Deze onbekende man (Henricus Bruneel) leidde hen dan doorheen kleine weggetjes, tuinen en velden tot aan de hoeve van de weduwe Geerardyn. Onderweg hadden ze uit een elzenhaag elk een stok gesneden, om zich
hiermee te wapenen. Het was rond dat ogenblik dat de Verslype's begrepen hebben dat ze niet mee geleid waren om te smokkelen maar om een overval te
plegen. Ulain en Bruneel zetten de Verslype's onder druk om hen niet te verklappen, en om deel te nemen aan de overval. Aangekomen aan de plaats van de
misdaad, haalde Bruneel een stuk hout uit een bonenveld tevoorschijn, dat hij
tot voor het huis droeg. Hij had ook twee stukken van een kaars bij zich, en
lucifers ("phosphorique sulfer priemtjes"). Aangezien Bruneel geen onbekende
was voor de slachtoffers bleef hij de ganse tijd buitenstaan. Dit terwijl Ulain en
de Verslypes met het houtblok de voordeur ramden en binnenstormden. Ze
wierpen de weduwe, haar zoon en de meid een bedlaken of een nachtkleed over
het hoofd. De slachtoffers werden bedreigd en aangemaand stil te blijven. De
dieven gingen aan de haal met een grote som geld, voedsel en kledij. Een eindje
van de hoeve vandaan verdeelde Ulain de buit in zes delen. De zesde dader was
alleen bekend bij Ulain, namelijk Vervisch. Vervisch zou de feiten voorbereid
hebben. Volgens Louis Verslype had Ulain over Vervisch gezegd "dat het eenen
goeden vent was, dat hij het stuk hout had helpen bijdraegen om de deur in te
stampen en dat hij den hond ook had helpen dooden, dat hij naer de stad Iperen
was gaen slaepen ten eynde alzoo te kannen bewijzen dat hij aen dezen diefstal
niet pligtig was". Tot zover het relaas van Louis Verslype en zijn zoon.
Volgens een getuige uit Klerken zou Louis Verslype hem een tijdje vóór de feiten
aangesproken hebben, met de vraag of hij het niet zag zitten om samen oude
mensen te overvallen. We kunnen ons dan ook afvragen of het aandeel van de
Verslype's in de voorbereiding van de feiten niet groter was dan wat Louis en zijn
zoon toegaven ...
Volgens het slachtoffer werd 1950 Belgische frank aan geld gestolen.
De overval vond plaats tijdens de Klerkense kermisweek. Onmiddellijk na de
feiten viel het de Klerkenaren op dat de Verslype's, die gekend waren als arme
lieden, plots erg veel geld hadden. Jan Baptiste Verslype vertelde de mensen dat
hij zijn geld verdiend had door te werken in de gevangenis. Op 16 augustus waren
Louis en Jan Verslype erg gul in een herberg. Na het vertrek van de Verslype's
spraken de overgebleven herbergbezoekers er schande van dat Jan Verslype
zoveel geld verdiend had met in de gevangenis te zitten: "Zij hebben schoon te
drinken, Jan Verslyppe heeft vier honderd vijftig francs gehad van het gouvernement voor in het kot te zitten" (kot: gevangenis). De volgende dag blijkt Jan
Verslype weer rijkelijk te trakteren in één van de herbergen. Een getuige verklaart
hierover dat 'Mynheer' Jan Baptist Verslype daarbij een bril op had ...
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Ulain ontkende zijn betrokkenheid, en poogde de feiten af te schuiven op Louis
Verslype.
Volgens Louis Verslype hadden zijn broer Jan en Ulain elkaar waarschijnlijk als
gedetineerden leren kennen in het Steen te Antwerpen.
Ook Jan Baptiste Verslype ontkende de hem ten laste gelegde feiten. Als de
onderzoeksrechter aan Jan Baptiste vraagt waarom hij blijft ontkennen, terwijl
zijn broer alles opgebiecht heeft, antwoordt hij dat zijn broer Louis hem een hak
wil zetten ("om hem alzoo in het net te helpen"). Als de onderzoekrechter vervolgens opmerkt dat dit niet geloofwaardig is, aangezien hij blijkbaar goed
opschoot met zijn broer, zijn broer Louis geld lenend, en wijzend op het feit dat
ze samen uit gingen eten en drinken, antwoordt hij dat zijn broer Louis reeds
langer kwaad op hem is, aangezien Louis zou beweren dat Jan Baptist een overspelige relatie heeft met de vrouw van Louis ("beweerende dat hij onderhoorder
met zijne huisvrouw aenhoud") ...
In 1846 werden de zes beklaagden door het Assisenhof veroordeeld tot de doodstraf.
Het dossier bevat nog een aantal interessante anekdotische gegevens in verband
met de persoon van Jan Baptiste Verslype. In de volksmond in Klerken noemde
men hem "Janje Verslype''. Hij had ook de bijnaam "Mynheer''. In de gerechtelijke
inlichtingenfiche lezen we dat hij voor eigen rekening werkte, maar dat hij "meest
bemerkt in lediggang" was, dat zijn reputatie 'slecht' was, en dat hij beticht werd
van in ontucht of overspel te leven. Hij was gehuwd Marie De Bruyne. Toen hij
in september 1844 uit de gevangenis ontslagen werd, is hij in conflict gekomen
met zijn vrouw. Hij verweet haar dat zij tijdens zijn gevangenschap hun huis en
al hun huisraad verkocht en opgeleefd had. Na ongeveer twee weken samen te
zijn geweest, zijn ze dan uit elkaar gegaan, en is Marie De Bruyne ingetrokken
bij haar zoon Joannes Verslype (gehuwd met Catharina Clauw). Het enige wat
Joannes Baptist Verslype bij zijn ontslag uit de gevangenis nog had, was 13 roeden
land, en het geld dat hij verdiend had in de gevangenis. Hij heeft toen voor 40
frank 13 roeden bijgekocht van Jacobus Wolf. En op het land liet hij een huisje
bouwen, waarvoor hij voor 130 frank bouwmaterialen aankocht. In dit huisje
woonde hij alleen. Hij had ook een tafel en vier stoelen gekocht voor in zijn
huisje. Jan Baptist beweert verder dat hij een aantal kledingsstukken voor zijn
vrouw gekocht had, maar dat zij deze niet allemaal wou dragen, hiermee illustrerend hoe ondankbaar of eigenzinnig zij was ...
Zijn aangetrouwde stiefdochter (Catharina Clauw) bevestigt dat Jan Baptiste
Verslype en zijn vrouw in ruzie uit elkaar gegaan zijn omdat zij tijdens zijn
gevangenschap zijn huis en goederen verkocht had.
Bij zijn arrestatie in 1845 overhandigde Jan Baptiste de sleutel van zijn huis aan
zijn stiefzoon Jan Verslype, hem verzoekend om voor zijn huis te zorgen tot hij
terug vrij zou zijn.
Terwijl Jan Baptiste de bijnaam 'Mynheer' droeg, blijkt dat zijn broer Louis aangeduid werd als 'Baron'!
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In het dossier wordt terloops vermeld dat Joannes Baptista Verslype, zijn broer
Louis en neefje Petrus Jacobus Verslype in de voorzomer van i845 eens naar de
Kemmelberg getrokken waren, om er hout te halen. Bij hun terugkeer werden
ze aan de stad Ieper 'aangerand' door de douanebeambten, waarbij Jan Baptist
van één van de douaniers "eenen kap met den sabel in het hoofd" opliep!
We kunnen aannemen dat Jan Baptiste en zijn medeveroordeelden een genademaatregel genoten, in die zin dat hun veroordeling tot de doodstraf omgezet
werd in levenslang. In deze periode was het gebruikelijk de doodstraf om te
zetten in levenslang, tenzij in flagrante gevallen waarin geopteerd werd om de
doodstraf daadwerkelijk uit te voeren 2 •
Bovendien kunnen we aannemen dat Jan Baptiste na ettelijke jaren gevangenschap dankzij een genademaatregel opnieuw vrijgesteld werd. Hij overleed
immers in i867 op 72-jarige leeftijd in vrijheid. Mogelijks had hij kort voor zijn
dood een genademaatregel genoten, mede op basis van zijn hoge leeftijd.

De 'Schaapsbalie'te Poelkapelle. Hier spraken Bernard Ulain en de Verslype's
op 15 augustus 1845 af om hun slag te gaan slaan in Voormezele

2
Zie M. DUPONT, Openbare terechtstellingen in West-Vlaanderen (1811-1867, scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat
in de Geschiedenis. Rijksuniversiteit Gent, Academiejaar 2001-2002.
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Levensloop, familie, milieuschets

Schets van het boskantersmilieu3
Het Vrijbos of Houthulstbos, gelegen tussen Ieper en Diksmuide, was in de nde
eeuw naar schatting meer dan 2000 ha groot. Delen aan de rand van het bos
waren echter eeuwenlang het voorwerp van onsystematische roofbouw. Dit
ondanks de controle van beide eigenaars, de Noordfranse abdij van Corbie en
de graaf van Vlaanderen, die boswachters (jorestiers') inzetten. Door illegale
ontginning of begrazing degenereerde het bosgebied aan de rand tot heidegebied. Dit heidegebied werd geleidelijk uitgegeven als landbouwgrond. Het bos
werd dan ook geleidelijk kleiner. Aan de rand van het bos, in de richting van
Merkem en Woumen, kwamen ook veengronden voor die door de bevolking op
weinig systematische wijze werden geëxploiteerd. De turfplakken werden
gedroogd om als brandstof te dienen.
Het Vrijbos werd in de 17de_13de eeuw omringd door de parochies Klerken, Zarren, Handzame, Staden, Westrozebeke, Langemark (Poelkapelle), Merkem en
Woumen.
In 1609 brengen de aartshertogen Albrecht en Isabella als reactie op de roofbouw
een ordonnantie uit die de bedoeling heeft "te corrigeeren ende straffen degonne
die stelen houdt in deselven Bosch ... om den welstandt ende conservatie van den
selven (Bosch)''.
Halverwege de 18de eeuw blijkt het bos nog verder geslonken te zijn, zodat de
ordonnantie uit 1609 in herinnering werd gebracht. Er was toen reeds lange tijd
een 'waerde' of"ware scheiding" aangelegd rond het bos. Dit was een buitengordel, bestaande uit delfaarde, waarbinnen het verboden was te wonen of te ontginnen. De gordel was echter quasi algemeen bebouwd met huisjes, of benut door
de omwonenden. Om deze situatie recht te zetten, en de 'boskanters' in hun
roofbouwactiviteiten te treffen, werd in de jaren 1750 bevolen om alle huizen te
vernielen binnen de verboden zone rond het bos. De kasselrij Ieper berekende
dat een exacte uitvoering van het afbraak- en ruimingsbevel de verdrijving van
niet minder dan 1641 personen (zowel volwassenen als kinderen), 175 paarden

3 Voor achtergrondinformatie i.v.m. de boskantersgemeenschap in de achttiende en negentiende eeuw kan verwezen worden naar:
X. LESAGE, 'Elementen van de landschapsgeschiedenis van het huidige 'Houthulst", in: Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst. Van 19de_eeuwse parochiestichting tot gemeente (1928),
Brussel, 1988, pp 5-19. (Bijdrage over de geschiedenis van het Houthulstbos).
X. LESAGE, 'Van bezembinders tot leurders en seizoenarbeiders. Socio-economische evolutie
van een boskantersgemeenschap (1750-1950)', in: Idem. (Bijdrage over de geschiedenis van de
boskantersgemeenschap te Houthulst).
G. TAVERNIER, 'Het familiale karakter van de marginalisering in de omgeving van het Vrij bos,
centraal West-Vlaanderen, in de periode 1750-1850',. in: Vlaamse Stam, jg. 45, nr. 6, novemberdecember 2009, pp. 573-609 (Bijdrage over delinquentie en criminaliteit binnen de boskantersgemeenschap, met bijzondere aandacht voor de familie Verslype en aanverwanten).
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en 1061 runderen inhield. Het spreekt dan ook voor zich dat er protest rees van
de lokale kasselrijen. De discussie tussen Brussel en de lokale besturen sleepte
twee jaar aan. Tenslotte werd ervoor geopteerd om in het bijzonder de armere
gezinnen te viseren, aangezien vooral van hen verondersteld werd dat zij schade
toebrachten aan het bos. Op 13, 14 en 15 juli 1758 werd effectief overgegaan tot de
afbraak van enkele tientallen woningen te Klerken, Zarren en Merkem, waardoor 194 personen dakloos werden.
Ondanks deze drastische actie ging de bewoning en exploitatie van het bos
gewoon verder.
ESEN

In het grijs de oorspronkelijke parochie Klerken. In 1928 werd deze in twee
gedeeld tussen de gemeente Klerken in het noorden en Houthulst in het zuiden

Minstens vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw blijkt de boskantersbevolking te Klerken en Zarren zich in sterke mate bezig te houden met de vervaardiging van bezems. Hiertoe werden systematisch - illegaal - grondstoffen
ontgonnen uit het bos. Een groot deel van de boskantersbevolking blijkt ook in
armoede te verkeren.
In de eerste helft van de 19de eeuw maakte Houthulst het zuidelijke deel uit van de
gemeente Klerken. De bevolking situeerde er zich vooral in twee gehuchten: Terrest (ook De Rest of ter Helst geheten) en het Hoogkwartier. Terrest lag grotendeels
op het grondgebied van Klerken, maar ook gedeeltelijk op dat van Zarren.
Bij de volkstelling van 1814 valt op dat bijna alle gezinnen uit Klerken bij het
Vrijbos leefden van het bezemmaken. Het betreft hier met name de bevolking
van het Hoogkwartier en Terrest.
In de jaren 1820 werd de controle op de illegale ontginning van het bos opgevoerd. Dit gebeurde onder impuls van de staat en van de grootgrondbezitters,
in het bijzonder senator Cassiers die in de eerste helft van de 19de eeuw het
grootste deel van het bos te Houthulst verwierf. Dit had natuurlijk zijn repercussies voor de boskantersbevolking, die zijn bestaan voor een belangrijk deel afgestemd had op grondstoffen uit het bos.
De afsluiting van het bos leidde in combinatie met de economische crisis van de

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

89

90

GEERTTAVERNIER

jaren 1840 tot een verdere verarming en marginalisering van de bevolking. In
1848 blijken er op 3000 inwoners 2000 behoeftigen te zijn waarvan drievierden
(1500) "ter meerendele bezemmakers (zijn) die zich in den omkring van het Bosch

van Houthulst, gezeid Vrijbosch, van onheugelijke tijden als een kamp van hutte
of huizekens nedergezet hebben aangelokt door de vrijheid welke zij aldaer genooten van in het bosch zich de materie om bezems te maken en te verschaffen, waermede zij eerlijk bestonden, 't welk hun allengskens geheel verboden is geworden ...
zoodat men met waarheid mag zeggen dat de source die de ongelukkigen tot die
plaets getrokken heeft uitgedroogt is''.
In de 19de eeuw blijkt Klerken de armste gemeente van West-Vlaanderen te zijn.
Zo vraagt de Klerkense gemeenteraad in juni 1825 een financiële tegemoetkoming van de hogere overheid "... dewijl deze gemeente zonder twijffel de armste
der provincie zijnde, alwaar bijna niet ander geconsumeerd word dan roggen brood,
begrijpt eene volstrekte onvermogene bevolking, van ten minsten vijftien honderd
zielen, die niet kannen worden aangeslagen, zoo dat de overblijvende kleene bevolking waarin menigvuldige geringe personen bevinden die bijna geene belastingen
kannen afdragen, waarlijk niet in staat is om de aangeslagene som op te brengen:'
Senator Cassiers, die sedert 1848 ook burgemeester van Klerken was, liet op eigen
kosten een school aanleggen bij het gehucht het Hoogkwartier. Bedoeling was
de arme boskanters in dit 'modelwerkhuis' nieuwe nijverheidstechnieken bij te
brengen, en zo een alternatief te bieden voor het bedelen en de illegale bosroof.
Men kan stellen dat Cassiers, die zich sterk verrijkt had door zijn privéontginning van het bos, en die door het afsluiten van het bos de oorspronkelijke bevolking verder verarmd of gemarginaliseerd had, de boskanters op deze wijze een
(zij het erg paternalistische) tegendienst bewees. In 1865 schrijft Cassiers dat
dankzij zijn school ('atelier) verscheidene gezinnen "sant devenus d'honnêtes
ouvriers par suite du salaire quobtiennent leurs enfans par Ze métier appris à /'Atelier". Tegelijk stelt hij echter vast dat nog steeds "la rapine, Ie marandage forment
une part de ressources de la population''.
De typische boskantersbevolking kende in de negentiende eeuw een ongunstige
reputatie. Deze bevolkingsgroep stond bij buitenstaanders bekend als een gesloten en aparte gemeenschap. Ze hadden weinig of geen scholing genoten. Ze
genoten de kwalijke reputatie lange vingers te hebben, zich snel aangevallen te
voelen en gemakkelijk op de vuist te gaan. In een gevecht met een boskanter
diende men naar verluid steevast het onderspit te delven. Aanvankelijk produceerden ze vooral bezems. Om deze aan de man te brengen gingen ze op de
markt staan, of trokken ze dagenlang rond om te leuren van deur tot deur. Wanneer het naar de tweede helft van de negentiende eeuw toe moeilijker wordt om
bezems te vervaardigen, duiken andere bestaanswijzen op die niet minder avontuurlijk zijn. Dan gaan velen de kost verdienen als seizoensarbeider in Frankrijk
of Wallonië, als rondtrekkende scharenslijper, als kermisartiest of als leurder in
allerhande goederen.
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In een artikelreeks uit 1892 wordt een beeld opgehangen van de alledaagse
levenswijze van de boskanters. De boskanters woonden in kleine, armoedige
hutjes. Volgens deze schrijver uit 1892 koos de onbegoede boskanter, wanneer
hij een gezin wou stichten, zich naar believen een plaats uit in het bos. Immers,
"'t Busch heeft gegeven geweest voor de schamele menschen''. Daarna werden de
nodige voorbereidingen getroffen om op één nacht zijn huisje te kunnen opzetten. Als het er stond ging niemand hem het recht ontzeggen om er te wonen en
het huisje zijn eigendom te noemen. Of deze werkwijze werkelijk zo voorkwam
is onzeker ...
Volgens deze schrijver waren de oude boskanters van mening dat zij het recht
hadden de grondstoffen uit het bos te gebruiken: "'t Busch heeft gegeven geweest
voor de arme menschen''. Overdag halen ze onschuldige zaken uit het bos, zoals
droog hout, bladeren, mos, heide, ... 's Nachts pikken ze het sparren- en timmerhout dat ze nodig hebben: "Slim en geslepen zijn ze om die ontvreemdingen
te verduiken, sommigen delven het hout tot dat het vuil en zwart wordt, anderen
stellen het recht in de kave tot dat het bruin berookt is, eenigen kappen de zwaarste
enden af, opdat de sperren niet en zouden kunnen aangepast worden, noch tot
bewijs dienen; anderen nog schurpen de sperren en zagen ze in planken, staken of
stijlen, bij zooverre dat ze den volgenden morgen niet meer kennelijk en zijn". Als

iemand op heterdaad betrapt en beboet werd, beschouwden de boskanters dit
niet als een schande.
Delinquent en zelfs crimineel gedrag kwamen in de achttiende en negentiende
eeuw frequent voor onder de boskantersbevolking. Een recente studie van G.
Tavernier bevestigt dat dit fenomeen sterk familiegebonden was. In deze studie
werden nakomelingen opgespoord van het koppel Jacobus Verslype en Christina
De Sonneville. Dit koppel leefde in de tweede helft van de zeventiende eeuw te
Klerken. Een belangrijk deel van hun nakomelingen kunnen gerekend worden
tot de typische boskantersbevolking. In een aantal 'takken' van hun stamboom
komt tot halfweg de negentiende eeuw opvallend veel delinquent en crimineel
gedrag voor. Jan Verslype is één van hun nakomelingen.

Ouderlijk gezin

Jan Verslype werd op 06-09-1794 te Klerken geboren als zoon van Pieter Verslype
en Angela Cochez. Volgens zijn doopakte heette hij Joannes Ludovicus, maar in
latere documenten wordt hij meestal vermeld als Jan Baptiste.
Zijn ouders woonden in het gehucht Terrest te Klerken, ongeveer op de grens
met Zarren. Pieter Verslype (1754-1828) verdiende de kost als dagloner, bezemmaker en kleine handelaar in runderen en paarden, terwijl Angela Cochez (17591833) uiteraard huismoeder was. In 1815 schrijven getuigen Pieter een goede
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reputatie toe. Zijn vrouw daarentegen wordt omschreven als een dominante en
furieuze vrouw.
Afgezien van twee broertjes die zeer jong stierven, had Jan zeven broers en zussen. Alle zeven huwden, en waren eenvoudige bezemmakers, dagloners en dergelijke. We merken opvallend veel delinquentie en criminaliteit bij zijn naaste
verwanten:
0

a) Sophie Cornelia, 1784. In 1802 huwt ze met Pieter Vermeersch, dagloner die
in 1810 te Klerken overlijdt. In 1816 hertrouwt ze met Pieter Ignatius Herreman,
schoenmaker te Klerken. Tussen beide huwelijken door beviel zij in 1813 van een
onwettig kind. Sophie stond naast huismoeder bekend als dagloonster en spinster. Van twee zonen van Pieter Herreman en Sophia Verslype is geweten dat zij
elk voor korte tijd in de gevangenis belandden.
b) Pieter Joseph, 1785, + 1814. In 1811 huwde hij met Rosalie De Graeve. Hij
overleed als dienstweigeraar ('réfractaire') in het militair hospitaal te Rijsel aan
de gevolgen van buikloop.
0

c) Joannes Baptista, 1787, + 1787 (6 maand oud).
0

d) Iudocus, 1788, + 184i. In 1821 huwde hij met Marie Rosalie De Bruyne.
Judocus kwam enkele malen met het gerecht in aanvaring. Zo wordt hij in de
periode 1813-1815 opgespoord en een tijdje gevangen gezet als militaire dienstweigeraar. In diezelfde periode leidt hij met zijn broer een groep brigands die
vanuit het Houthulstbos de omgeving onveilig maakt. In 1815 wordt hij verdacht
van een roofoverval te Handzame, maar het Assisenhof spreekt hem vrij. In 1816
is hij als agressor bij een zware vechtpartij betrokken.
Een zoon van Judocus, namelijk Petrus Verslype ( 1835) verliet op ongeveer
13-jarige leeftijd het ouderlijk huis om jarenlang te gaan rondzwerven in Frankrijk. Als hij dan in 1857 naar huis terugkeert, steekt hij opzettelijk het huis van
zijn moeder en zuster in brand, waarbij zijn moeder ternauwernood aan de dood
ontsnapt. Het Assisenhof veroordeelde hem hiervoor bij verstek tot de doodstraf.
Deze Petrus Verslype bracht ook een tijdje in de cel door in Frankrijk, waarschijnlijk naar aanleiding van diefstal.
0

0

0

e) Ivo Josephus, 1789. In 1813 huwde hij te Kemmel met Barbara Francisca
Baert. Ivo was de enige van het gezin die wegtrok uit Klerken. Ivo vestigde zich
uiteindelijk in het Noord-Franse Steenbecque, van waaruit hij goederen smokkelde over de Frans- Belgische grens. In 1830 veroordeelde het Assisenhof hem
tot vijf jaar opsluiting naar aanleiding van diefstallen.
f) Angela Dorothea, 0 1791. In 1816 huwde ze met Pieter Martinus Van Brabant,
dagloner te Klerken die in 1817 overleed. Ze hertrouwde in 1827 met Joannes
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Franciscus Bogaert. Tussen beide huwelijken door beviel ze driemaal van een
onwettig kind. In 1818 werd Angelique Verslype genoemd als betrokkene bij een
diefstal te Klerken.
0

g) Cornelius Alexander, 1792, + 1793 (één jaar oud).
h) Louis Joseph, ca. 1799. In 1820 huwde hij met Isabella Clara De Wilde. In
1815 werd Louis een tijdje verdacht maar uiteindelijk buiten vervolging gesteld
voor een roofoverval te Handzame. In 1818 werd hij genoemd als betrokkene bij
een diefstal van aardappelen. In 1823 was hij als agressor betrokken bij zware
agressie in de herberg "Het Haentje" te Klerken. In 1832 liep hij tien dagen gevangenzetting op wegens diefstal van hout. In 1843 werd hij samen met zijn zoon
Petrus Jacob veroordeeld tot één jaar en één dag gevangenisstraf wegens zware
agressie in een herberg te Klerken. In 1846 werden zowel hij als zijn zoon Petrus
Jacob tot de doodstraf (omgezet in levenlang) veroordeeld wegens een roofoverval op een hoeve te Voormezele.
0

0

i) Catharina Cecilia, 1802. In 1830 huwde zij Jan Baptiste van Tournhout, werkman te Klerken.
In 1814 woont het gezin van Pieter Verslype en Angela Cochez samen met nog
een ander gezin in een huisje in het gehucht Terrest. Het andere gezin betreft dat
van Pieter Verslype (1774-1825) en Isabella Clara Tant. Van Pieter Verslype
(gehuwd met Tant) blijkt dat diens vader een achterneef was van Pieter Verslype
(gehuwd met Cochez). Beide gezinnen leefden van het bezemmaken en beiden
kenden een armtierig bestaan. Bovendien komt in beide gezinnen opvallend veel
delinquentie en criminaliteit voor. Pieter Verslype (gehuwd met Tant) blijkt in
1816 betrokken te zijn bij een zware vechtpartij te Klerken; in 1818 veroordeeld
het Assisenhof hem tot 7 jaar opsluiting wegens diefstallen met geweld; in 1818
pleegt zijn vrouw (Tant) verschillende inbraken terwijl haar man gevangen zit;
in 1825 belandt Pieter opnieuw in de gevangenis wegens diefstal; als de boswachter hem in 1825 wil arresteren wordt die door Pieter met een mes bedreigd. Van
de kinderen van Pieter Verslype en Tant zijn er ook heel wat die armoe leden en
in de gevangenis belandden.

Ruimere f amiliekring4
Als we een blik werpen op de grootouders, tantes, ooms, neven en nichten van
Jan Baptiste Verslype, dan blijkt dat ook daar behoorlijk wat delinquentie en
criminaliteit voorkwam.

4 Voor info over de ruimere familie Verslype en aanverwanten kan verwezen worden naar
G. TAVERNIER, 'Het familiale karakter ...', art. cit.
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De paternele grootouders waren Pieter Verslype (1731-1796) en Livina De Bruyne
(1730-1809 ). Pieter was een bezemmaker die in de jaren 1750 een huisje bewoonde
in de verboden zone rond het Vrijbos. In dit huisje, genaamd "Den Ouden
Heerst", woonde ook nog een ander gezin. In 1758 werden een aantal huizen op
bevel van hogerhand vernietigd, onder andere dat van Pieter Verslype. Deze
afbraak gebeurde niet zonder slag of stoot, want zijn vrouw (De Bruyne) was zo
furieus dat zij de ordehandhavers aanviel met een mes ("sa femme a manqué de

planter son couteau dans Ze dos de Pierre Verschaeve mais Jean Hille l'a empêché'').
Pieter en Livina hadden in totaal elf kinderen. Eén van hen was Philippe Verslype
(1762-1821), die dus een oom was van Jan Baptiste Verslype. Deze Philippe was
bezemmaker, en hij woonde in het gehucht De Rest, op een boogscheut van waar
zijn broer Pieter woonde. Eén van de kinderen van Philippe was Francis Verslype
1798), die dus een neef was van Jan Baptiste. Deze Francis Verslype was een
bezemmaker die diverse veroordelingen opliep wegens slagen en verwondingen
en wegens diefstallen. In 1848 werd deze Francis door het Assisenhof tot 7 jaar
dwangarbeid veroordeeld wegens diefstal.
0

(

De maternele grootmoeder was Jacoba Cochez (ca. 1717-1776). Bij de volkstelling
van 1748 te Woumen blijkt dat zij gerekend werd tot de armen van de parochie.
De maternele grootvader van Jan Baptiste is onbekend, aangezien Angela Cochez
geboren werd als onwettige dochter van Jacoba. Angela had een halfbroer Jan
Barbary ( 1744), die dus een halve oom was van Jan Baptiste Verslype. Deze Jan
Barbary belandde tweemaal in de gevangenis te Brugge naar aanleiding van
diefstallen. In q82 blijkt deze Jan Barbary bezemmaker en behoeftige (disgenoot) te Klerken te zijn. Jan Barbary had twee zonen, Pierre (0 1768) en Machaire
Barbary (1774-1820) die in 1803 door het Assisenhof elk tot veertien jaar gevangenzetting veroordeeld werden wegens diefstal. De broers Barbary genoten een
slechte reputatie, als zijnde werkschuw, verdacht, gevreesd, ... Enkele maanden
na zijn invrijheidstelling pleegde Machaire opnieuw diefstallen, waarvoor hij in
1818 door het Assisenhof tot levenslange dwangarbeid veroordeeld werd.
0

Scholing
We kunnen aannemen dat Jan Baptiste ongeschoold was, aangezien hij niet eens
zijn naam kon schrijven.

Tewerkstelling
In een dossier uit 1845 lezen we dat Jan Baptiste weinig geneigd was tot werken
("meest bemerkt in lediggang"). Zijn werkcarrière kan sowieso niet veel voorgesteld hebben, aangezien hij het grootste deel van zijn volwassen leven doorbracht in de gevangenis. En als hij niet in de gevangenis zat gebeurde het dat
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hij op de vlucht was, of bezig met criminaliteit ... Een regulier leven leiden,
inclusief op eerlijke wijze zijn dagelijks brood verdienen, was voor hem zeker
geen prioriteit ...

Eigen gezin
0

In 1817 verklaarde Jan Baptiste gehuwd te zijn met Marie De Bruyne ( ca. 1767),
weduwe van Ivo Verslype. Vreemd genoeg vonden we tot nu toe nergens een
officiële huwelijksakte terug van dit koppel. We zouden kunnen veronderstellen
dat Jan Baptiste of zijn vrouw zodanig lak hadden aan officiële instanties, wetten
en burgemeesters, dat ze nalieten van te huwen voor de burgerlijke stand.
Mogelijks huwden ze eind 1816ofbegin1817. In een proces-verbaal uit september
1816 naar aanleiding van een zware vechtpartij, komen zowel Marie als Jan Baptiste ter sprake, en hierbij wordt zij uitdrukkelijk vermeld als weduwe van Ivo
Verslype. Als Jan Baptiste in 1817 aan de tand gevoeld wordt in verband met een
roofoverval te Staden, verklaart hij gehuwd te zijn met Marie.
Marie was ongeveer 27 jaar ouder dan Jan Baptiste. In 1795 was zij gehuwd met
Ivo Verslype (1772-1813). Deze Ivo was een broer van de hierboven genoemde
Pieter Verslype (gehuwd met Tant). Ivo Verslype werd in 1812 door het Assisenhof tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal met braak. Tijdens
het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van deze diefstal, merkte de burgemeester van Klerken op dat Ivo Verslype een erg kwalijke reputatie genoot

("Comme eet individu est connu pour un homme sans aveu faisant pour ainsi dire
profession de valer"). Ivo overleed in 1813. In september 1816 is Marie De Bruyne
met enkele medestanders als agressor betrokken in een zware vechtpartij.
Uit de relatie van Marie De Bruyne met Jan Baptiste Verslype werden geen kinderen geboren. Toen zij een relatie startten was zij waarschijnlijk reeds te oud
om nog kinderen te krijgen.
Uit haar eerdere huwelijk met Ivo Verslype werden acht kinderen geboren.
Kort na hun huwelijk vliegt Jan Baptiste in 1817 in de gevangenis, tot hij in 1823
weet te ontvluchten en een tijdje onderduikt in het Houthulstbos. Volgens zijn
eigen verklaring bracht zijn vrouw hem toen dagelijks eten in het bos.
Van 1824 tot 1844 belandt hij dan opnieuw in de gevangenis. Bij zijn vrijlating
komt hij al snel in conflict met zijn vrouw, aangezien hij haar kwalijk neemt dat
ze tijdens zijn afwezigheid hun huisje en huisraad verkocht had om van te kunnen leven. Ze leefden dan ook apart. Hij woonde alleen, terwijl zij inwoonde bij
haar zoon Joannes Verslype (gehuwd met Catharina Clauw). Ten aanzien van
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de Onderzoeksrechter laat Jan Baptiste in 1845 uitschijnen dat zijn vrouw zich
wel erg eigenzinnig of ondankbaar ten aanzien van hem opstelde. Om dit te
illustreren stelt hij dat hij kleren voor haar kocht, maar dat een aantal daarvan
niet goed genoeg waren ...
In een dossier uit 1845 lezen we dat Jan Baptiste vermoedelijk in ontucht leefde
of overspel pleegde ("Men betigte hem zedert zyne terug-komst in boeleschap te
leven"). Verder komen we hierover niets met zekerheid te weten. Als de Onderzoeksrechter Jan Baptiste Verslype confronteert met het feit dat zijn broer Louis
Verslype hem aan de galg gepraat heeft in verband met de overval te Voormezele,
repliceert Jan Baptiste dat Louis dit enkel verklaart uit wraak omdat hij (Louis)
denkt dat zijn broer (Jan Baptiste) een overspelige relatie had met de vrouw van
Louis (Isabella Clara De Wilde) ...
Als Jan Baptiste op 27 januari 1867 te Klerken overlijdt wordt hij vermeld als
weduwnaar zonder kinderen van Marie De Bruyne. Hij overleed in het huis van
zijn zwager Joannes Verslype.

Fysieke verschijning
In het dossier naar aanleiding van de aanslag op Jacob Verla, treffen we volgende
persoonsbeschrijving aan van Jan B. Verslype: groot één el 650 strepen, ovaal
aangezicht, getekend met de kinderpokken, kastanjebruin haar, blonde wenkbrauwen, bedekt voorhoofd, kleine blauwe ogen, platte neus, mond gemeen (d.i.
algemeen, middelmatig), lange kin en blonde baard.
Andere dossiers bevestigen dat hij erg klein van gestalte was. In 1813 schrijft de
burgemeester van Klerken dat hij zou kleiner was dan 1,537 meter (minimale
lengte om aanvaard te worden voor de militaire dienst).
Uit het dossier met betrekking tot de overval te Staden blijkt dat hij met een
schorre stem sprak.

Poging tot een persoonlijkheidsschets

We kunnen veronderstellen dat Jan Baptiste over een min of meer normale intelligentie beschikte. Dit kan afgeleid worden uit zijn vaardigheid om tot op zekere
hoogte leiderschap uit te oefenen, bijvoorbeeld samen met zijn broer Josse over
een bende ondergedoken brigands omstreeks 1814. Hij was ook in staat om succesvol criminele plannen te (helpen) voorbereiden. Als hij in 1823 ontsnapt slaagt
hij erin vanuit Gent tot in Houthulst te geraken, en weet hij geruime tijd uit
handen van de marechaussee te blijven.
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We kunnen vermoedelijk spreken van een antisociale persoonlijkheidsstoorniss.
Dit is een psychiatrische stoornis die op jongvolwassen leeftijd opduikt, en die
tot uiting komt in het plegen van strafbaar gedrag dat tot arrestatie kan leiden,
leven van dag tot dag zonder plannen te maken voor de toekomst, gemakkelijk
agressief of gewelddadig worden, roekeloosheid waardoor men de veiligheid van
zichzelf of anderen in gevaar brengt, geen verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld een stabiele werksituatie uit te bouwen, gebrek aan berouw of schuldgevoel. We treffen in de dossiers over Jan Baptiste Verslype meerdere typische
kenmerken aan van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Om deze diagnose
te kunnen stellen moet ook aangetoond worden dat vóór het vijftiende levensjaar
reeds gedragsproblemen voorkwamen. Over dit laatste hebben we geen informatie. Het eerste spoor van delinquent of crimineel gedrag treffen we pas aan
als Jan Baptiste 18 jaar is.
Bij ernstige vormen van antisociale persoonlijkheidsstoornis, kan er sprake zijn
van psychopathie 6 . Psychopaten plegen over het algemeen vaker en gewelddadiger feiten. Ze kennen weinig of geen angst, hebben een hoge dunk van zichzelf,
en plegen gemakkelijker opnieuw feiten nadat ze gestraft of gevangen gezet werden. We beschikken over te weinig informatie om precies na te gaan of Jan
Baptiste Verslype een psychopaat was. Toch lijkt het waarschijnlijk dat hij een
psychopaat was. Hij vertoont er in elk geval heel wat kenmerken van.
Zo vertoont hij het opgeblazen gevoel van eigenwaarde dat typisch voorkomt bij
psychopaten. Hij lijkt trots op zijn status van zware, gevreesde crimineel. Dit
merken we bijvoorbeeld bij de bestorming van de herberg "Het Haentje" in 1823,
waar hij met veel bravoure de herberg betreedt met een pistool in de linkerhand,
een groot open mes in de mond, en een grote stok in de rechter hand, roepend
"Gij moet uit den huize vertrekken of ik zal uw vermoorden". Bij zijn arrestatie in
1824 wordt hij na een bestorming door de marechaussees gevangen genomen,
maar zelfs op dit hachelijke moment toont hij blijkbaar geen angst en kan hij het
niet laten om zichzelf heldhaftige proporties toe te meten door te stellen dat
mocht hij iets meer tijd hebben gehad, hij zeker op de marechaussee zou geschoten hebben, om vervolgens met zijn degen diens twee collegàs op afstand te
houden, teneinde te kunnen vluchten!
Zijn ego is zo opgeblazen dat hij geen tegenstand duldt. Het is dan ook geen
wonder dat hij zo'n haat koesterde ten aanzien van Jacob Verla.
Ook zijn bijnaam 'Mijnheer' lijkt een aanwijzing voor het opgeblazen ego.
Hij komt roekeloos over, lijkt geen angst te kennen, en verkiest een spannend
leven "op het scherp van de snede" (prikkelhongerig, neiging tot verveling). Bij

5 Voor een recente overzichtsstudie i.v.m. antisociale persoonlijkheidsstoornis kan verwezen
worden naar Gezondheidsraad, Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis, Den Haag, 2006. De tekst is online raadpleegbaar op www.gr.nl.
6 Voor een inleiding tot het begrip psychopathie kan verwezen worden naar R. HARE, Gewetenloos: De wereld van de psychopaat, Rijswijk, 2003.
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een georganiseerde overval blijkt hij van de daders de meest gewelddadige te zijn,
alsof hij ervan geniet om zich op agressieve wijze uit te leven en te doen gelden.
Hij heeft duidelijk lak aan gezag.
Hij komt ook sluw over. Zo lokt hij in 1823 Jacob Veda in de val door vriendschap
te veinzen, om dan vervolgens Veda onder de best mogelijke omstandigheden
te kunnen aanvallen. Terwijl Veda nietsvermoedend en met een zware takkenbos
op het hoofd stapt wordt hij langs achter door Verslype neergeslagen, om vervolgens van dichtbij te kunnen beschoten worden.
Hoewel zijn criminele acties vaak doordacht of gepland waren, kon hij waarschijnlijk ook snel, ondoordacht (impulsief) agressief worden. De vechtpartij in
september 1816 lijkt niet echt gepland ...
Berouw of spijt kent hij niet. Vandaar dat hij de gewoonte heeft de feiten te ontkennen, en vandaar dat hij steeds opnieuw ernstige feiten pleegt. Vandaar ook
dat hij zich zonder enige wroeging aan zijn straf onttrekt door te vluchten en
onder te duiken.
Meevoelen met anderen (empathie) lijkt hij niet te kennen, getuige het leed dat
hij zijn slachtoffers berokkent. Hiervan getuigt bijvoorbeeld ook het feit dat hij
maar niet kan begrijpen dat zijn vrouw, terwijl hij twintig jaar in de gevangenis
zat, zijn huis en de huisraad verkocht om ervan te kunnen leven. Dit terwijl het
gedrag van zijn vrouw een begrijpelijke reactie was op zijn eigen onverantwoorde,
criminele gedrag waardoor hij haar decennialang aan haar lot overliet ...
En dan is er nog het vermoeden van ontucht of overspel, wat kan wijzen op een
zekere seksuele promiscuïteit ...
Aangezien Jan Baptiste Verslype waarschijnlijk een antisociale en zelfs psychopathische persoonlijkheidsstructuur kan toegeschreven worden, kan verondersteld worden dat hij reeds als kind of tijdens het opgroeien probleemgedrag
vertoonde. We beschikken echter niet over dossiergegevens die dit bevestigen.
Misschien was hij als kind en jongere overbeweeglijk en onrustig (hyperactief),
een verschijnsel dat wel vaker voorkomt bij personen met een antisociale persoonlijkheid. Het feit dat Jan Baptist bij de groepsovervallen omschreven werd
als de dader die het meest opgewonden, agressief of brutaal tewerk ging kan hier
verband mee houden.

Poging tot een criminogenese

We kunnen stellen dat Jan Baptiste Verslype zijn misdaden pleegde vanuit een
antisociale en waarschijnlijk zelfs psychopathische persoonlijkheidsstructuur.
Dergelijke persoonlijkheidsstructuur wordt gevormd tijdens de kindertijd, en is
te verklaren door een samenspel van zowel erfelijke als omgevingsinvloeden. Uit
onderzoek blijkt dat ongeveer 40 tot 60 procent van de verschillen in antisociaal
gedrag tussen mensen samenhangt met genetische verschillen. Vooral in het
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geval van psychopathie is er een sterke inbreng van genetische factoren. Als er
veel erfelijke en/of omgevingsinvloeden aanwezig zijn die de ontwikkeling van
een antisociaal of psychopathisch gedragspatroon bevorderen, dan komt binnen
de familie in kwestie meestal ook meer delinquentie of criminaliteit voor. Dit
laatste blijkt duidelijk het geval te zijn bij de familie van Jan Baptiste, zowel langs
de zijde van zijn vader als van zijn moeder.
We kunnen aannemen dat opgroeiende kinderen binnen de boskantersbevolking aan extra omstandigheden blootgesteld waren die de ontwikkeling van
delinquent en crimineel gedrag in de hand werkten. Zo was er de sterke armoede,
het voorkomen van criminele familieleden en de aanwezigheid van een gedachtegoed waarbij bepaalde vormen van criminaliteit (in het bijzonder diefstal van
grondstoffen uit het bos) goedgepraat werden.
We kunnen veronderstellen dat men binnen het ouderlijk gezin van Jan Verslype
elkaar de hand boven het hoofd hield als er gerechtelijke aanvaring dreigde. Dit
kan afgeleid worden uit de weerstand in februari 1815 tegen de arrestaties naar
aanleiding van de overval bij Vanden Broucke. Vader en moeder Verslype weigeren uit bed te komen als de ordemacht aanklopt, en de dochters verstoppen
hun broer Jan onder hun bed. Niet alleen de directe familie van Jan Baptiste,
maar ook het andere gezin waarmee hij opgroeide (van Pieter Verslype en Isabella Clara Tant) had een erg delinquente of ronduit criminele ingesteldheid. We
kunnen bovendien voorzichtig stellen dat het gehucht Terrest in het algemeen
een hoge delinquentie- of criminaliteitsgraad kende.
Alles samen genomen kunnen we stellen dat Jan Baptiste opgroeide binnen een
delinquentie- of criminaliteitsbevorderend milieu.
Het is niet uitgesloten dat binnen de boskantersbevolking ook meer genen
(DNA) voorkwamen die een antisociale persoonlijkheidsontwikkeling bevorderden. Dit zou niet alleen een hoge criminaliteit kunnen verklaren, maar ook
andere persoonlijkheidseigenschappen die hier kunnen mee samenhangen. We
merken dat de typische boskanters de voorkeur gaven aan een avontuurlijk
bestaan (ze verkozen een broodwinning waarbij ze vaak op stap waren), en dat
ze een opvallende impulsieve agressiviteit vertoonden (vechtpartijen). De
genoemde eigenschappen (prikkelhonger, spanningsbehoefte, impulsiviteit,
agressiviteit) worden vaak in verband gebracht met neurologische en genetische
verschillen tussen mensen.
We zouden kunnen veronderstellen dat het vooral mensen met een genetisch
hoge aanleg voor delinquentie en criminaliteit waren die indertijd opteerden om
zich (vóór de negentiende eeuw) in de verboden zone rond het Vrijbos te vestigen, om er tegen wetten en regels in te leven van de bosroofbouw. Het spannende
en uitdagende aan deze levenswijze trok sommigen mogelijks uitdrukkelijk aan.
Dit laatste is een hypothese, maar als ze klopt kan dit betekenen dat een belang-
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rijk aantal afstammelingen van de oorspronkelijke boskanters ter wereld kwam
met een extra (genetisch bepaalde) kwetsbaarheid tot het ontwikkelen van een
delinquent of crimineel gedragspatroon.
We kunnen ook wijzen op historische ontwikkelingen die een rol kunnen
gespeeld hebben. Zo kan de start van zijn criminele 'carrière; met de weigering
om te gehoorzamen aan de conscriptiewet (militaire dienstplicht) mogelijks ook
begrepen worden vanuit een meer algemeen verzet van de plaatselijke bevolking
tegen de Franse overheersing7 •
Dat het bos gebruikt werd als schuilplaats voor ondergedoken dienstweigeraars
was bovendien geen nieuw verschijnsel. Reeds eind de jaren 1790 hielden er
zich brigands schuil. Zo schrijft de commissaris van het "Directoire exécutif' bij
het gemeentebestuur van Diksmuide op 3 november q98 (13 brumaire 7) aan
zijn ambtgenoot bij het middenbestuur van het Leie-departement het volgende:
"Plusieurs rapports ... me confirment que les brigands n'ont point renoncé à leurs
projets. C'est Ze bois dit het "Vrijbusch", situé proche Ze hameau dit fonkershove,
Ze même bois qu'habitait la bande de Caster, qu'ils ont choisi pour leur retraite.
C'est dans ce bois de grande étendue et très épais au ils se rassemblent et méditent
de nouveaux crimes, de nouvelles invasions. La nuit ils se dispersent et vont dans
les chaumières voisines et dans les fermes, demandant l'aumàne ou faisant semblant de la demander; à la pointe du jour ils rentrent dans leur repaire et se réunissent. ... ". 8
We krijgen de indruk dat Jean Baptiste tijdens zijn periode als 'brigand' (18131815) goed de smaak te pakken kreeg om het spannende roversbestaan verder te
zetten. Hij identificeerde zich duidelijk met de rol van zware crimineel. Hij hield
van de actie en genoot van zijn status en de angst die hij anderen inboezemde.
Hij zag in zijn criminele levenswijze tegelijk een aantrekkelijke bestaanswijze en
een bron van inkomsten.

7 Zie bijvoorbeeld S. TOP, De bende van Bakelandt, Kortemark-Handzame, i983. Top wijst
op verschillende historische ontwikkelingen rond i8oo die het verzet tegen de Franse overheid
en delinquentie of criminaliteit bevorderden.
8 Geciteerd in E. HOSTEN & E. SRUBBE, 'De struikrovers in Vlaanderen op het einde der
XVI!Ie eeuw. De Bende van Bakelandt', in: Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation
te Brugge, 70 (1927), pp. 103-165.
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Fragments généalogiques De Caestecker
(XVI 1e - xxe siècle)
COMME LE SOULIGNAIT LE PHILOLOGUE FRANS DEBRABANDERE dans un précédent article' qui lui fut consacré, le nom de familie de CAESTECKER est très
répandu dans notre région. Connu dès l'aube du xrve siècle, ce nom typiquement
flamand figure parmi les plus anciens de la chatellenie d'Ypres. Nous mentionnons déjà en 1307 un certain Henris le CASTICKERE qui devient en 1326 Henri
de CAESTICKERE puis encore en 1376 un certain Coppin den CAESTICKERE2 •
De longues et minutieuses recherches ont permis d'identifier plusieurs souches
entre les xvre et xvne siècles, époque à partir de laquelle apparaissent quelques
documents circonstanciés. Parmi les foyers les plus intéressants en matière historique, sociale et généalogique, nous citons surtout la « région » de Bailleul,
Merkem, Langemark et Passendale3. La proximité de ces petites villes et villages
et la permanence de ces families au cours du xvne siècle laissent présager des
liens qui, selon les circonstances, ont pu se nouer entre certaines branches.
Nous étudierons ici la descendance de Joos de CAESTECKER et Marie van
ELS LAND ER. Cette familie <lont la généalogie complète reste à dresser fit souche
à Passendale dans la seconde moitié du xvne siècle et fournit entre autres des
cultivateurs et plusieurs notabilités dans divers domaines.
l. Joos de CAESTECKER4 appartenait à la bourgeoisie terrienne. Né vers 16601670, Joos releva, semble-t-il, un fieP à Passendale en i711. Il sut exploiter avec
efficacité les nombreuses terres situées sur le territoire de Passendale <lont la
seigneurie dépendait en 1687 des Limburg Stirum (chateau de Rumbeke) 6 . Intimement liée à la culture de la terre, la familie de CAESTECKER étendit très
rapidement ses nombreux rameaux à Zonnebeke, Boezinge ou Langemark7.
Nous pouvons convenir que la plupart des générations se sont maintenues dans

FRANS DEBRABANDERE, 'Wat was een Kaeste(c)ker ?', in: revue De Leiegouw, XXXV, 1993,
pp.67-69.
2 WILFRIED BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baijuwsrekeningen
1250-1400, 1975, Il, 263.
3 L'orthographe ancienne est Passchendaele.
4 Joos de Caestecker n'est pas Ie premier connu dans ce village. Les plus anciens porteurs du
nom sont déjà répandus un demi-siècle plus tót. La pénurie de documents anciens ne permet
pas actuellement de les rattacher au dit Joos.
5 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Chambre légale de Flandre, n°6134.
6 Nous n'avons pas encore exploité Ie fonds de la familie Limburg Stirum qui recèle des terriers et registres de fiefs de Passendale.
7 Une autre familie très féconde, celle de Victor de Caestecker, bourgeois d'Ypres, est implantée à Langemark depuis 1600.
i
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eet espace social jusqu'au début du XIXe siècle. Joos s'unit en 1695, à Passendale,
à Marie van ELSLANDER, y décédée en 1703. De Joos, nous connaissons au
moins deux fils :
1° Pieter Jacques, qui suit Il.
2° Pieter Joseph (dit aussi Pieter Jan Baptiste), cité en tant que tuteur des enfants
mineurs de son frère, est né à Passendale vers 1697, décédé au dit lieu en 1784,
agé environ de quatre-vingt-six ans; il épousa en premières noces, en 1727 à
Passendale, Pétronille DEURWAERDER, y décédée en 1754· En secondes noces,
Pieter Joseph épousa, à Passendale en 1755, Marie BLANCKAERT. Dont au
moins du premier lit: a0 Joseph de CAESTECKER originaire probablement de
Passendale, marié à Boezinge Ie 07janvier1766 avec Marie Brigitte VANDENBUSSCHE, fille de Pierre Jacques, dont postérité; b 0 Philippe Jacques de CAESTECKER, né à Passendale vers 1739, marié à Boezinge Ie 08 janvier 1767 avec
Jeanne Claire van EECKE.

II. Pieter Jacques de CAESTECKER, né à Passendale en 1697. Il y épousa en
1721 Marie Jeanne MOREL (ou MOUREL), fille de Geeraert. Celle-ci périt au
même lieu en 1739, vraisemblablement des suites de son accouchement. Le 15
décembre 1739, à Langemark, Pieter Jacques convola en secondes noces avec
Marie Thérèse VANDENBRIELEN, fille d'Ignace et de Marie Anne de QUICKE.
Le nouveau couple demeurait dans la paroisse de Passendale. Les mariants passèrent un contrat <levant Ie notaire de Langemark. Le 17 mars 1778 fut dressé l'état
de biens8 de Pieter Jacques en présence de ses nombreux enfants, près d'un an
après son décès survenu Ie 16 avril 1777 à Passendale. De Pieter Jacques, nous
avons clone au moins, tous nés à Passendale :
- du premier lit :
1° Anne Catherine, née en 1725, qui épousa à Passendale en 1746 Jacques BECQUAERT.
2° Françoise Jossynken, née en 1739 ; elle s'unit à Eugène Léonard de SCHRYVER. Il semble que Ie couple ne se soit pas marié en la paroisse de Passendale.
- du second lit naquirent encore :
3° Pieter Joseph, qui suit III.
4° Rose Dorothée, néevers 1745, ymariée en 1767 à Pieter François VANDENBROUCKE.
5° Marie Anne, née vers 1746; y mariée en 1762 à Cornelis BAELDE.
6° Eugène François, qui suit III bis.
7° Bernard Joseph, né en 1751, étudiant en théologie 9 , entré au Séminaire de la
ville d'Ypres en 1776, curé à Poperinge (paroisse Saint Jean), décédé en 1820.
8° Pieter Jean, qui suivra III ter.

8
9

Archives d'Etat de Bruges (AEB), Etat de biens, n°449i.
AEB, Etat de biens n° 4491, « theologant».
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9° Charles Ignace, né en 1156.
10° Marie Jeanne Claire, née en 1758, veuve de Jacques Louis DESEGHER et de
Jean DUFFLOO, décédée à Boezinge le 07 septembre 1836, qui s'unit à Zonnebeke, le 22 janvier 1778, à Philippe Jacques DESMEDT.

III. Pieter Joseph de CAESTECKER, cultivateur, né en 1741 à Passendale, y
décédé le 03 septembre 1816, sëtant uni au dit lieu, en 1772, à Catherine Rose
DEVELTER, y née vers 1750 et y décédée le 14 juin 1824, rentière lors de son
veuvage, fille de Jacques et d'Isabelle DEVELTER. De leur union naquirent au
moins (tous nés à Passendale) :
1° Longin Eugène, qui suit IV.
2° Catherine Rose, née en 1180, décédée à Langemark le 13 octobre 1861, mariée
à Passendale en 1802 avec Jean BAELDE, cultivateur, né à Langemark le 04
janvier 1180, décédé à Westrozebeke le 11 octobre 1858.
3° Caroline Joseph, fileuse, née le 12 mars 1782, s'unit à Passendale, le 22 avril
1807, à Louis François VERECKE, cultivateur, né à Merkem le 19 août 1181, fils
d'.Augustin et de Marie Thérèse MAEHELBERGH. A partir de 1815, le couple se
fixa à Comines 10 . Caroline s'éteignit à Ypres le 19 mars 1861.
4° Pieter Joseph, qui suivra IV bis.

IV. Longin Eugène de CAESTECKER puis DECAESTECKER, cultivateur, est
né à Passendale le 30 avril 1777- A la suite de son mariage à Langemark, le 17
prairial an XII (06 juin 1804), Longin Eugène quitta son village natal pour aller
s'installer dans celui de sa femme, Marie Thérèse KLINCKEMAILLIE, née à
Langemark le 28 mai 1770, décédée au dit lieu le 21novembre1831, fille de Cornélis et de Catherine PROVOOST. Longin Eugène s'éteignit à Langemark le 27
mars 1853. Leur descendance sëtablit ainsi :
1° Pierre Joseph, qui suit V.
2° Ignace Joseph, né le 01 mars 1806 à Langemark; cultivateur, il reprit la ferme
de ses parents. Il mourut célibataire, àgé de soixante-huit ans, le 07 novembre
1874, à Langemark (rentier lors de son décès).
3° Louis Jacques, né le 24 juillet 1807 à Langemark ; cultivateur, célibataire,
décédé le 10 novembre 1839 à Langemark.
4° Jean François, qui suivra V bis.
5° Amand Liévin, né à Langemark le 22 février 1812, cultivateur puis rentier. A
soixante ans, il épousa à Langemark, le 21 novembre 1872, après contrat passé le
18 juin <levant Maître de Tavernier, Pélagie HUYGHE, cultivatrice, née le 16 avril
1832 à Langemark, fille de Joseph et de Marie Catherine DEBRUYNE. Il s'agit
d'une brève union puisqu'.Amand mourut neuf mois plus tard, à son domicile à

Société d'Histoire de Comines-Warneton. Naissance de Charles Louis Ver Eecke, à Comines Ie 23 novembre 1815.

10
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Langemark le 18 août 1873- Pélagie décéda au même endroit, le 15 février 1902.
Un seul enfant y vit le jour <lont nous ignorons actuellement le destin : Camille,
né à Langemark le 30 septembre 1873-

V Pierre Joseph DECAESTECKER, né à Langemark le 07 ventóse an XIII (26
février 1805) se lança dans le négoce. Il élit domicile à Lille. C'est probablement
dans cette ville qu'il fit la connaissance de sa future, Sophie Pélagie Octavie
LECAT, marchande, née le 25 octobre 1806 à Lille, fille de Pierre François et de
Rose Alexandrine Pélagie LEROY, tous deux marchands. Le jeune couple se
maria 11 à Lille Ie 18 février 184i. Lors du contrat de vente12 , en date du 03 avril
1849, <levant Maître Henri Coustenoble, Pierre Joseph et son épouse achetèrent
à Cyr Leroy et Catherine Gruson la maison sise rue de Gand à Lille, formant le
coin de cette rue et celle du mont de Piété, qu'ils transformèrent par la suite en
commerce - épicerie. Les affaires furent prospères comme en témoignent différents contrats et inventaires après décès. Pierre Joseph acquit encore, en
novembre 1850, une maison 13 située quai de la Basse-Deûle à Lille. Celui-ci mourut le 04 avril 1869 en son domicile à Lille, peu de temps après son épouse qui
sëteignit au même endroit, Ie 03 novembre 1864. Ils eurent deux fits :
1° Théophile François, qui suit VI.
2° Léon Marie, né à Lille Ie 02 janvier 1848. Ordonné prêtre en 1871, il devint
vicaire à Roubaix Notre-Dame, puis l'année suivante professeur à Roubaix NotreDame des Victoires. Il fut ensuite secrétaire de Monseigneur Dennel1 4 • De retour
dans Ie diocèse de Cambrai en 1892, il devint aumónier des Sreurs augustines de
Cambrai puis, en 1900, desservit la paroisse de Roucourt ou il décéda Ie 04 mars
1909, en sa demeure rue de l'Eglise. Au terme de son testament olographe1s, daté
à Roucourt du premier septembre 1902, !'Abbé Decaestecker avait légué ses biens
au Chanoine Constant Cloche, doyen, curé de l'Eglise Saint Géry de Cambrai.

VI. Théophile François DECAESTECKER, né à Lille Ie 08 décembre 1844,
Docteur en médecine, interne des hópitaux de Lille, ancien chef de clinique
chirurgicale de l'Ecole de Lille, soutenant sa thèse le 07 août 1879 à Paris 16 . Il

11 Archives départementales du Nord (ADN) J 1318/122. Contrat de mariage du 06 février
1841 <levant Maître Louis Leclercq, rue des Fossés-Neufs. Le contrat signale qu'il y avait com-

munauté de biens entre les époux. Pierre Joseph Decaestecker apportait une somme de cinq mille
francs en argent ainsi que des droits indivises dans la succession de sa mère Marie Thérèse
Klinckemaillie. La future apportait son mobilier, ses marchandises, ustensiles, outre ses linges et
habits, pour un montant de trois mille francs.
12 ADN J 1472/160.
13 ADN J 1774/113 (inventaire après décès du 20 avril 1865).
14 Archives historiques du diocèse de Lille. Monseigneur Dennel, curé de Saint-André à Lille,
devint évêque de Beauvais en 1880, puis d'Arras en 1884. Il mourut Ie 23 octobre 1891.
15 Archives familiales.
16 Idem.
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exerça sa profession à Quesnoy-sur-Deûle avant d'y épouser, le 30 juillet 1877,
une jeune femme qui n'avait pas encore vingt ans, Palmire Silvie Louise CORNILLE, sans profession, née le 27 janvier 1858 au dit Quesnoy, fille de Stanislas
François Joseph et d'Adèle Joséphine DERVAUX, tous deux propriétaires et rentiers domiciliés en ladite commune. Le contrat de mariage17 fut établi par Maître
René Vandenbussche. Ce contrat signale que le couple s'unit sous le régime de
la communauté de biens. Le futur apportait ses habillements, linge et bijoux pour
une valeur estimée à cinq cent francs, les meubles garnissant la maison qu'il
occupait à Quesnoy, les vins de la cave, ainsi que sa bibliothèque, Ie tout pour
une valeur de trois mille francs. Il déclarait encore une somme de cinq cent
francs en deniers comptants et créances qui lui étaient due par l'exercice de sa
profession, une autre somme de quatre mille cinq cent francs représentant ses
parts et droits dans diverses créances hypothécaires et valeurs de bourse indivises entre lui et son frère Léon Marie Decaestecker. Il déclarait enfin la moitié de
toute propriété lui appartenant indivisément à l'encontre de son frère, propriétaire de l'autre moitié et à prendre dans la maison de leurs parents, sise rue de
Gand à Lille, ainsi que l'autre maison, quai de la Basse-Deûle à Lille, laquelle
moitié dans ces deux immeubles est évaluée à dix mille francs. La mariée apportait ses habillements, linge et bijoux pour une valeur de quinze cent francs et ses
parents constituaient une dot de vingt mille francs. Le couple habitait une maison rue de la Gare puis rue de LEcole au dit Quesnoy. Théophile François
s'éteignit dans la force de l'age, à son domicile, rue de l'Ecole, le 07 septembre
1885, suite à une maladie contractée auprès de patients qu'il soignait. Il laissa
ainsi une veuve et quatre enfants mineurs. Linventaire après décès énumère avec
précision les meubles et objets se trouvant dans chaque pièce de la maison familiale18. Après le décès subit, Palmire CORNILLE investit son capital dans la création d'un commerce de lingerie et broderie à la main dont le siège se situait rue
Villars à Cambrai. Elle mourut à Cambrai en 1912. Leur descendance sëtablit
ainsi (tous nés à Quesnoy-sur-Deûle):
1° Marie Louise Adèle, née Ie 21juin1878, religieuse de l'ordre des Sceurs de la
Charité de Saint Vincent de Paul, demeurant à Douai, place Mangin, décédée en
1913 à Douai et inhumé dans le caveau de la communauté.
2° Pierre Stanislas, qui suit VII.
3° Berthe Justine, née Ie 09 mai 1883, décédée à Cambrai le 10 août 1950, célibataire, négociante en toiles, associée avec son frère dans le commerce de lingerie.
4° Andréa Blanche, née le 18 juin 1885, religieuse de la Sainte Union à Beaumont
(Belgique). Nous ignorons sa date de décès.

ADN J 15/22.
ADN J 1522/85. Gràce à ce document, nous pouvons considérer la position sociale d'un
notable dans la seconde moitié du xrxe siècle. Dans Ie salon se trouvaient notamment un piano
et une bibliothèque en bois noir. Dans celle-ci, un grand dictionnaire encyclopédique de médecine, des ouvrages divers sur les sciences médicales et quelques instruments de chirurgie.

17
18
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Page de titre de la thèse de Théophile Decaestecker

VII. Pierre Stanislas DECAESTECKER, né à Quesnoy-sur-Deûle Ie 12 janvier
1881, industrie!, fabricant de lingerie; il épousa, à Calais Ie 05 février 1912, Valen-

tine Juliette Emilie DELBALLE, née à Dunkerque Ie 06 juin 1887, fille de Jacques
Emile, marchand boucher à Dunkerque et de Stéphanie Sophie VANDENBROUCKE, marchande de lingerie à Calais. Les mariants passèrent un contrat,
Ie 29 janvier 1912, <levant Maître Duriez, notaire à Calais. Aux termes d'un acte
en date du 16 janvier 1912, à Cambrai, Pierre Stanislas et sa sreur Berthe formèrent entre eux une société en nom collectif ayant pour objet !edit commerce de
lingerie. Ils reprirent ainsi en leur nom Ie commerce de leur mère Palmire. Mobilisé en 1914 à Maubeuge, Pierre Stanislas séjourna peu de temps dans un camp
en Allemagne. Rapatrié avec lëchange de prisonniers, il fut notamment affecté
à l'hópital de Bordeaux puis à un groupe de brancardiers dans la région de Reims
avant de se retrouver à l'hópital militaire de Calais 19. Durant la guerre, !'atelier
avait son activité à Frethun (près de Calais) et Pierre Decaestecker y avait recueilli
quelques anciennes ouvrières. Après Ie conflit, il lui fallut reconstruire la société
à Cambrai,. Quelque trente ouvrières travaillaient régulièrement dans eet atelier,
à cela s'ajoutaient une centaine de personnes à domicile. Valentine DELBALLE

19

Archives familiales. Correspondance de Pierre Decaestecker avec sa fille Gisèle, Ie 23 janvier

1964.
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décéda à son domicile, à Cambrai, Ie 07 janvier 1961; Pierre Stanislas s'éteignit au
même endroit, Ie 10 novembre 1974, à fäge de quatre-vingt-treize ans.
Dont:
1° Marie Louise Stéphanie, née à Cambrai le 02décembre1912, décédée à Cambrai le 10 décembre 1928.
2° Cécile Berthe Valentine, née à Calais Ie 23 septembre 1914, célibataire,
assistance sociale.
3° Suzanne Andréa Albertine, née à Calais le 10 juillet 1916, décédée à Cambrai
en 1980, célibataire.
4° Gisèle Cécile Marie Louise, née à Cambrai Ie 22 novembre 1920, sëtant unie
à Georges VOLCKRICK (1918-1987), architecte, originaire de Belgique, <lont
postérité.
5° Albert Pierre Marc, qui suit VIII.
6° Brigitte Geneviève Simone, née à Cambrai Ie 29 juillet 1927, épouse d'André
LECLERCQ <lont postérité.
VIII. Albert Pierre Marc DECAESTECKER, né à Cambrai le 16 juin 1923, industrie!, poursuivit le négoce de lingerie; il épousa à Chateau-Gontier (Mayenne),
Ie 13 juillet 1953, Annick Marie Marguerite COUFFON, née en 1934 à Rennes.
Dont (tous nés à Cambrai):
1° Pierre, <lont postérité.
2° Hervé, <lont postérité.
3° Xavier, Docteur en médecine, <lont postérité.
4° Marie Armelle, Docteur en médecine, <lont postérité.
V bis. Jean François DECAESTECKER, né à Langemark le 06 juin 1810, autre
fils de Longin Eugène et de Marie Thérèse Klinckemaillie; jeune négociant en
toiles, il alla s'établir à Lille comme son frère aîné Pierre Joseph. Son passeport
pour l'intérieur 20 nous fournit son signalement : cheveux et sourcils chatain,
yeux bruns, nez gros, visage ovale, teint ordinaire et taille d'un mètre soixantehuit. Son travail l'amenait à se déplacer très souvent, d'une ville à l'autre, à Tourcoing ou à Armentières, la Cité de la Toile. C'est d'ailleurs dans cette dernière
commune qu'il s'unit tardivement, Ie 20 juin 1849, à Eugénie Elisabeth Lucie
Joseph GRIGNON, issue d'une famille de cultivateurs et de marchands, née le
24 octobre 1818 à Warneton (Belgique), fille de Thomas Joseph et de Lucie Marie
Joseph JOIRE. Eugénie exerçait Ie métier de marchande à Armentières. Les
futurs époux passèrent un contrat 21 le 11 juin 1849 <levant maître Edouard
Desmazières. Ce contrat signale que le couple s'unit sous le régime de la communauté de biens. Le même jour, Eugénie Grignon et sa tante Marie Agnès

20 Archives municipales d'Armentières source n°1231, registre 16 n°64.
21 ADN ) 1810/ 49.

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

107

108

FRANÇOIS DE CAESTECKER

MAISOlll

f#ftGOIE rr

f'OtlOt&

PI IM$

~ " "".

!tl!fecae&cÁer
33·57. Rue Villars

•CAMBRAI•

Siège social de !'atelier fondé par Palmire Decaestecker, née Cornille
(Archives familiales)

Joire 22 s'associèrent dans la création d'une société de toiles et articles de Roubaix.23. Elles exploitèrent ainsi ce commerce située rue de Dunkerque à Armentières, occupé alors par ladite Marie Agnès Joire. Jean François Decaestecker
mourut subitement en son domicile, rue de Dunkerque, le 16 août 1861. Son
épouse qui habita ensuite rue des Jésuites 24 à Armentières décéda en 1899 à
Tourcoing. Linventaire après décès 2 s, dressé Ie 27 septembre 1861, nous rappelle,
outre !'important stock de toiles, que Jean François Decaestecker possédait pour
un quart indivisément avec ses frères Ignace et Amand des propriétés sises à
Langemark (Belgique) qui consistaient en une ferme, terres et labours, prairies
et bois d'une contenance de 4 hectares 36 ares 72 centiares. Le couple n'eut qu'une
fille:
Marie Agnès Lucie Joseph, née le 07 novembre 1857 à Armentières. Elle acheta,
le 01 avril 1877, à Désiré Domarle, négociant demeurant à Estaires, 62 ares 4
centiares de labour 26 , situés à Nieppe, au lieu dit« Pont de Nieppe ». Ce bien
était occupé sans bail par Jean Baptiste Covelaere, cultivateur à Nieppe. Marie
Agnès épousa, à Armentières Ie 30 décembre 1879, Georges Jules Joseph
LEFEBVRE, industrie!, né à Tourcoing Ie 17 février 1855, fils de François Jules
Désiré et de Georgine Uranie Joseph BERTHE. Les mariants passèrent, le 16
décembre, un contrat <levant Maître Desmazières, notaire à Armentières.
Installé à Tourcoing avec son épouse, Georges Lefebvre était à la tête d'un important négoce de vins et spiritueux. Très actif, celui-ci s'adonnait également à lëtude

22 Les Joire appartenaient à une vieille famille de commerçants à Armentières. Marie Agnès
Joire mourut célibataire, Ie 09 avril 1873 à son domicile rue des Jésuites, elle était la fille de Guy
Joseph Joire et de Marie Colombine Joseph Dumez; lire également: FRANÇOIS DE CAESTECKER,
'Notes sur la familie JOIRE originaire d'Armentières: in: Nord Généalogie, 2006, n°195 pp. 120-123.
23 ADN J1810/49.
24 Actuellement rue Jean-Jaurès.
25 ADN J 1810/63.
26 ADN J 1810/310.
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Le chateau de Fors dans les Deux-Sèvres.
Demeure de la familie Lefebvre-Decaestecker (Archives familiales)

des questions d'hygiène sociale et rendit déjà à ce titre des services à leeuvre de
la Sauvegarde des Nourrissons <lont il fut Ie trésorier. Président du Jury de la
classe des vins et spiritueux à l'Exposition de Tourcoing, Georges Lefebvre reçut
les palmes académiques, Ie 04 juin 1906, jour de la visite d'Armand Fallières,
Président de la République 27 • En janvier 1908, il succéda à Louis Bernard à la
Présidence de la Chambre de Commerce de Tourcoing 28 • Durant la Première
Guerre mondiale, Ie coup Ie se réfugia dans Ie département des Deux -Sèvres, à
Fors, petit village qu'ils ne quittèrent plus désormais. Il s'y trouvait déjà leur
seconde résidence et une distillerie construite à la fin du XIXe siècle. Marie Agnès
décéda à son domicile, au chàteau de Fors, Ie 11 avril 1928, son époux Georges
Lefebvre s'éteignit au dit lieu, Ie 20 mai 1942. Leur descendance s'établit ainsi :
1° Marie Elisabeth Lefebvre (1881-1968), 2° Georges François Lefebvre (1882-1973)
distillateur et ancien Maire de Fors, 3° Agnès Louise Lefebvre (1886-1982), 4°
Emile Joseph Lefebvre (1890-1972), 5° Joseph Charles Lefebvre (1892-1973) Cardinal Archevêque de Bourges2 9, 6° Bernadette Marie Lefebvre (1893-1983).

IV bis. Pieter Joseph de CAESTECKER puis Decaestecker, autre fils de Pieter
Joseph et de Catherine Rose Develter, né à Passendale Ie 11 janvier 1785, décédé
à Zonnebeke Ie 13 décembre 1868; il épousa Colette François de BRABAN-

27 Armand Fallières (1841-1931) fut Président sous la IIIe République, de 1906 à 1913.
28 )ournal de Roubaix, Ier février 1908.
29 FRANÇOIS DE CAESTECKER, 'Le Cardinal Joseph Lefebvre (1892-1973), Ie prélat bienveillant',
in: Nord Généalogie, 2003, n°185 pp. 567-575.
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DERE, originaire de Lendelede, décédée à Zonnebeke Ie 20 août 1873, tous deux
cultivateurs à Passendale puis à Zonnebeke. Dont (au mains):
1° Charles Louis, né à Passendale le 19 octobre 1832, cultivateur; il s'unit tardivement, à Langemark Ie 08 juillet 1880, à Marie Thérèse HILLEWAERE, cultivatrice, née Ie 30 avril 1839 à Woumen, fille de Léo et d'Anne Marie BAELE.
Contrat de mariage Ie 19 juillet 1880 à Passendale <levant Maître Christiaen. Nous
ignorons actuellement leur destin.
2° Lucie Pélagie, née à Passendale le 03 février 1835, épousa à Zonnebeke en 1874,
Henri Joseph BORDAU, né le 10 mars 1842 à Langemark, fils de Jean Baptiste
et d'Aurélie Sophie PINKET. Le couple exploitait des terres à Zonnebeke et Langemark.
3° Régine Constance, née à Zonnebeke Ie 08 janvier 1836, mariée à Zonnebeke
en 1861 avec Bruno Constantin PUYPE, né Ie 27 février 1826 à Westrozebeke,
fils d'Ignace François et de Marie Anne Thérèse VERSTRAETE. Le couple
exploitait des terres à Zonnebeke et Passendale.

III bis. Eugène François de CAESTECKER, cultivateur, né à Passendale en 1747,
autre fils de Pieter Jacques et de Marie Thérèse Vandenbrielen, mort à Langemark
Ie 17 février 1834. Il s'unit, à Langemark, Ie 12 juin 1772, à Rose Cécile van ISACKER, laquelle décéda à Langemark le 18 ventóse an VII ( 08 mars 1799 ). Ce
mariage amena un changement de domicile. Eugène François se maria en secondes noces avec Marie Anne HENNIN, native de Reningelst; <lont, tous nés à
Langemark:
- du premier lit :
1° Pierre Eugène, né Ie 05mai1773, entré en religion. De 1800 à 1802, il fut autorisé, par l'Evêque de Saint-Omer, à desservir Zegers-Cappel. Le vicaire général
d'Ypres, M. Vermeersch, lui avait donné délégation pour Rubrouck. Avant le
Concordat, il laissa des traces de son ministère à Noordpeene, Zuydpeene, Ochtezeele, Volckerinckhove, Buysscheure, Pitgam3°. Par la suite, il devint vicaire à
Arneke et Quaedypre (1803), puis curé de Saint-Pierre Brouck (1818), d'Oost
Cappel (1823) et Warhem (1829). Il décéda à Warhem, le 13 février 184i.
2° Marie Thérèse, née Ie 31 décembre 1774.
3° Charles Ignace Eugène, qui suit IV
4° Philippe Jacques Ignace, qui suivra IV bis.
5° Pierre Jacques, né Ie 07 juin 1779, y décédé Ie 05 mai 1780.
6° Jacques Charles, qui suivra IV ter.
7° Eugénie Cécile, née le 14 juin 1784.
8° Jan Dominique Xavier, né le 05 novembre 1785, y décédé le 20 février 1786.
9° Régine Cécile, née Ie 25 décembre 1789.

Nous remercions Fabrice de MEULENAERE pour les informations complémentaires
(documentation à la bibliothèque de l'Université Catholique de Lille).
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- du second lit naquirent au moins :
10° Cécile Idoine, née Ie 17 thermidor an XII (05 août 1804), y décédée Ie 01
fructidor an XII (19 août 1804).
11° Catherine Barbe, née Ie 15 fructidor an XIII (02 septembre 1805), y décédée
Ie 29 septembre 1809.
12° Mort-né Ie 10 décembre 1807-

IV Charles Ignace Eugène de CAESTECKER puis DECAESTECKER, veuve
de Catherine Thérèse Hof (fille de Jean Baptiste et de Rosalie de Kook), né à
Langemark Ie 03 juin 1776, décédé à Boesinge Ie 04 septembre 1820, convola en
secondes noces avec Cécile Françoise VLAMYNCK, née à Essen Ie 01 août q86,
décédée à Boezinge Ie 26 septembre 1823, fille de Jacques et de Rose de WEKER.
Le couple s'installa à Boezinge, ou lui naquirent au moins :
1° Marie Thérèse, née Ie 16 juin 1811, fileuse, décédée à Langemark Ie 06 avril 1830.
2° Pierre Jean, qui suit V
3° Reine, Ie 03 septembre 1814.

V Pierre Jean DECAESTECKER, né à Boezinge Ie 07 février 1813, boulanger,
épousa à Dunkerque, Ie 29 mai 1850, Mélanie Nathalie SAMYN, née à Zonnebeke Ie 11 septembre 1818, fille de Philippe Jacques, cabaretier à Passendale, et de
Marie Thérèse DECAESTECKER (citée ei-après en III ter VI.). Le couple quitta
clone la Flandre beige pour se fixer définitivement à Dunkerque, Place Jean-Bart ;
<lont:
1° Emile Théophile, né à Dunkerque Ie 24 mars 1852, y est décédé Ie 08 janvier
1854.
2° Marie Emilie, née à Dunkerque le 04 novembre 1854, y décédée Ie 09 août 1861.
3° Gustave Louis, qui suit Vl.

Vl. Gustave Louis DECAESTECKER, né à Dunkerque le 01 avril 1857, épousa,
à Rosendael, Ie 11avril1882, Julie Hortense DUVAL, née à Dunkerque Ie 15 février
1858; d'ou:
1° Jeanne Marie, née à Dunkerque Ie 28 juillet 1883, décédée à son domicile, rue
de la Libération, à Sannerville (Calvados) Ie 04 novembre 1966 ; elle s'unit à
Edouard Henri BOCAGE, d'ou descendance.
2° Raymond Gustave, né à Dunkerque Ie 29 juillet 1885, décédé à Paris (18e) Ie
02 janvier 1977, dans sa quatre-vingt-douzième année, marié à Malo les Bains,
Ie 25 mars 1916, avec Louise Marie BODO.

IVbis. Philippe Jacques Ignace de CAESTECKER puis DECAESTECKER,
frère de Charles Ignace Eugène, né à Langemark Ie 11 décembre 1777> était maître
boulanger de son état. Il épousa, à Bergues, Ie 27 germinal an XIII (17 avril 1805),
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Barbe Constance Cornélie VANVEUREN, née à Rexpoede Ie 11mai1786, fille
de Jean Augustin Cornil, marchand épicier, à Bergues et de Marie Jeanne VERSCHEINE. Le couple s'installa à Dunkerque, puis se fixa définitivement rue de
la Poterne à Bergues. Philippe Jacques décéda à Bergues, Ie 05 mars 1850. Barbe
Constance décéda chez elle à Bergues Ie 05 février 1874, dans sa quatre-vingthuitième année; <lont (au moins, tous nés à Dunkerque):
1° Clémence Félicité Barbe, née Ie 19 mars 1806 ; elle épousa à Dunkerque, Ie
09 avril 1839, Marc Jean CAESTEKER, principal clerc de notaire, né à Herzeele
le 17 juin 1792, fils de Pierre Dominique, marchand (en son vivant) à Cassel et
de Dorothée BEUREY. Après la mort de son mari, Clémence Félicité se fixa à
Bergues. Elle eut entre autres :
Jules Aimé CAESTEKER, né à Dunkerque Ie 17 novembre 1842, comptable, qui
s'unit à Arleux, Ie 22 janvier 1872, avec Evelyne RINCHEVAL, originaire d'Arleux,
fille d'Augustin et de Ermentine Decandain. Le couple passa un contrat, en date
du 08 janvier 1872 <levant Me Edmond Lepeuple, notaire à Arleux3'. Le futur
apportait ses habillements, linge et bijoux pour une valeur estimée à dix-neuf
cent quarante-deux francs. Ses biens consistaient encore en droits indivises à
l'encontre de sa mère et de Mlle Marie Caesteker, sa sa?ur, rentière à Bergues,
d'une brasserie sise à Drincham occupée par Ie sieur Isidore Janssen au loyer de
six cents francs suivant Ie bail et d'une parcelle de terre d'un hectare 78 ares 65
centiares sise au territoire de Herzeele occupée par Mme veuve Caesteker au
fermage de deux cents francs. Philippe Jacques Decaestecker fit donation à Jules
Caesteker d'une somme de mille cinquante-sept francs trente-huit centimes.
2° Marie Joséphine, née le 02 mars 1812, décédée à Dunkerque Ie 12 septembre
1825.
3° Barbe Marie, née le 17 avril 1819, décédée à Dunkerque Ie 07 novembre 1819.
4° Alexandre Joseph Philippe, qui suit V.

V. Alexandre Joseph Philippe DECAESTECKER, boulanger, né à Dunkerque
Ie 01novembre1820, épousa, à Arleux, Ie 11juillet1849, Marie Louise RINCHEVAL, propriétaire, née à Arleux Ie 26 novembre 1817, fille d'Augustin et de Marie
Louise HEMS. Les époux passèrent un contrat, en date du 11 juillet 1849, <levant
Maître Charles Edmond Lepeuple, notaire à Arleux. Alexandre Joseph apporta
entre autres une somme de sept cent dix francs lui parvenant du legs que lui a
été fait par son oncle, Ie curé Pierre Eugène de Caestecker (voir plus haut) ;
!'apport de la future épouse consista en mobiliers, une maison et plusieurs parcelles de terre labourables situées à Arleux, ainsi qu'une somme d'argent d'une
valeur de quinze cents francs 32 . Le couple eut une fille:
1° Marie Louise, née à Arleux Ie 05 août 1851. Nous ignorons son destin.

Remerciements à Maître Marc GORFINKEL, notaire à Arleux, pour la reproduction du
contrat de mariage du 08 janvier 1872.
32 Idem, contrat de mariage juillet 1849.
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IV ter. Jacques Charles de CAESTECKER puis DECAESTECKER, autre frère
de Charles Ignace Eugène, conducteur de chevaux et cultivateur, né à Langemark
le 15février1781, y décédé Ie 02 mars 1840. Il épousa à Langemark, le 30 juin 1814,
Catherine Reine VLAMYNCK, s~ur de Cécile Française précitée, née à Essen
Ie 28 septembre 1779, décédée Ie 27 mars 1858 à Langemark, fille de Jacques et de
Rose de WEKER. Dont (tous nés à Langemark) :
1° Marie Thérèse, née Ie 05 juin 1815, y décédée Ie 23 février 1817.
2° Amélie Sophie, née Ie 29 août 1816, y décédée Ie 12 avril 1890 ; elle s'unit à
Charles Louis COURTENS.
3° Marie Thérèse, née Ie 04 octobre 1818.

III ter. Pieter Jean de CAESTECKER, cultivateur, né à Passendale en 1755, autre
fils de Pieter Jacques et de Marie Thérèse Vandenbrielen, mort à Langemark Ie
01 vendémiaire an VI (22 septembre 1797). De son union, à Langemark Ie 22
septembre 1778, avec Isabelle Claire van ISACKER, décédée à Langemark en
1843 naquirent :
1° Pierre Jean Xavier, qui suit IV.
2° Fidèle Amand, né à Passendale en 1782, cultivateur à Passendale, décédé après
1825, nous ignorons son destin.
3° Longin Constantin, qui suivra IV bis.
4° Cécile Eugénie, née à Passendale Ie 11mai1786; elle s'unit, à Langemark Ie
29 juillet 1807, à Pierre Jean VERBRUGGHE, cultivateur de son état, né à Langemark Ie 15octobre1785, fils de Jean Baptiste et de Barbe Rose OOG HE.
5° Marie Thérèse, née Ie 02 octobre 1788 à Langemark.
6° Marie Thérèse, née Ie 16 octobre 1790 à Langemark. Cultivatrice, elle épousa
à Langemark, Ie 13 août 1817, Philippe Jacques SAMYN, cultivateur, né à Passendale Ie 28 novembre 1785. Fidèle Amand et Longin Constantin de Caestecker,
frères de la mariée, furent les témoins du mariage. Le couple connut différents
domiciles, on les retrouve notamment à Warneton 33 • Marie Thérèse mourut à
Passendale Ie 15 novembre 183770 Rose Caroline, née Ie 29 novembre 1792 à Langemark.
8° Bernard Joseph, né Ie 06 juillet 1794 à Langemark, y décédé quelques jours
après, Ie 11 juillet.
9° Philippe Jacques, né Ie 23 mars 1796 à Langemark, y décédé célibataire Ie 14
novembre 1821, àgé de vingt-cinq ans.
10° Catherine Cécile, née Ie 19 septembre 1797 à Langemark, décédée à Passendale Ie 06 octobre 1868, sëtablit à nouveau à Passendale ou elle épousa Gérard
François van HEULE, meunier à Geluwed et cultivateur sur la commune de
Passendale, né à Vlamertinge vers 1791, fils de Gérard Donatien meunier à Zon-

33

Société d'Histoire de Comines-Warneton. Naissances : Désiré Henri Samyn (Warneton en

i825) et Joséphine Samyn (Warneton i826).
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nebeke et échevin de Vlamertinge et de Joséphine Françoise Eugénie AOMMENS. Leurs neveux Auguste van Heule (1821-1865) et Louis Joseph van Heule
(1826-1909) entamèrent de prestigieuses carrières3 4 ; le premier fut archevêque
d'Amida et vicaire apostolique du Bengale occidental ; le second avocat, commis
greffier au Tribunal de Première Instance d'Ypres, procureur audit Tribunal et
bourgmestre de la ville d'Ypres de 1876 à 1888.

IV. Pierre Jean Xavier de CAESTECKER puis DECAESTECKER, cultivateur
et meunier à Langemark, né à Passendale en 1779, décédé à Langemark Ie 28
février 1862. De son union avec Catherine Thérèse SIX, née à Saint Jan (près
d'Ypres) vers 1784, décédée à Langemark le 16 mars 1849, fille d'Albert François
et de Catherine Judith LESAFFRE, il eut (tous nés à Langemark):
1° Louis Xavier, né le 25 août 1808, décédé à Langemark le 18 septembre de la
même année.
2° Mélanie Nathalie, née Ie 06 octobre 1809.
3° Charles Louis, né Ie 08 décembre 1810, meunier, décédé après 1862.
4° Adèle Sophie, née le 18 mai 1813, décédée à Langemark le 24 février 1814.
5° Désiré Servais, né le 17 juin 1814, décédé à Langemark Ie 03 novembre 1888,
ägé de soixante-quatorze ans ; il était cultivateur et célibataire.
6° Isidore Henry, né le 23 février 1816, meunier, décédé à Langemark le 30 août
1871, ägé de cinquante-cinq ans ; il était célibataire.
7° Adèle Clémence, née le 12 mars 1817, décédée à Langemark Ie 24 mars 1818.
8° Servais Léonard François, né le 15 juillet 1818, décédé à Langemark Ie 08 mars
1819.
9° Clémence Prudence, née Ie 10 juillet 1819.
10° Servais Léonard, né le 07 janvier 1822, décédé à Langemark le 10 juillet de
la même année.
11° Julie Sophie, née Ie 17 février 1823.
12° Pélagie Sophie, née le 06 mars 1824, décédée à Langemark Ie 05 avril 1824.
13° Julie Sophie, née le 18 décembre 1825, décédée célibataire à Langemark le 10
juin 1862, à l'äge de trente-six ans.
14° Octavie Lucie, née le 08 septembre 1828, décédée à Langemark le 05 janvier
1829.

IV bis. Longin Constantin DECAESTECKER, né à Passendale le 31janvier1785,
maître boulanger à Dunkerque, épousa à Watten, le 09 février 1825, Marie Jeanne
Caroline MENNEBOO, propriétaire, née à Cappelle Brouck le 03 janvier 1790,
fille d'Augustin et de Jeanne Florentine LOOTEN. Longin Constantin mourut à
Dunkerque le 02 janvier 1854, son épouse le 29 mai 1847 au même endroit.

34 HERVÉ DouxcHAMPS, 'La familie de Louis van Heule (1826-1909), bourgmestre d'Ypres',
in : L'Intermédiaire des généalogistes, 1990, pp. 285-302.
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Nieuwe website voor Kring & Tijdschrift Westhoek
SINDS BEGIN MAART 2011 IS EEN NIEUWE WEBSITE VAN WESTHOEK ON LINE.
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vindt ons op het adres: http://www.tijdschriftwesthoek.be. Breng ons eens een
bezoekje ... Hierbij alvast een afbeelding van de openingspagina.
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Liber Amicorum
Het najaarsnummer \'an

Westhoek 2011 warot een Uber Amicorum Dr. V.11frled Beele 11.ilRl' aanleiding

van zijn ?,.75le verjaardag op 6 september 201 i. Wilfried 8eele is doctorin de Germaan.se filologie-en vooral
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AANKONDIGING
WV HEUVELLAND, Histories van Heuvelland, Bijdragen ter herinnering aan
Hubert Masquelin - 248 blz., tientallen illustraties - ISBN 9789081689700;
D/2011/12487/1

Hubert Masquelin (1939-2006) was een pionier in de West-Vlaamse bergstreek,
speurde zelf steeds dieper in het verleden van Heuvelland, zette zich in voor
behoud van het landschap en het erfgoed. Een aantal vrienden van het eerste
uur, collegàs en geestesgenoten vonden het gepast hem in herinnering te brengen
op de meest aangewezen manier: met een bundel bijdragen over zijn interesses.
Allen behandelen ze aspecten, personen of plaatsen met betrekking tot de huidige gemeente Heuvelland. Je zal er lezen over de structuur van een dorp en over
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gemeentelijk onderwijs in de i9de eeuw, over de concrete betekenis van het begrip
'heerlijkheid' en over de impact van de geuzentijd, de sociale kwestie, de heropbouw of de opkomst van de tractor. De toponymie komt aan bod via straatnamen
en molensites. Deze historische opstellen worden voorafgegaan door een overzicht van leven en werk van Hubert.

Overzicht inhoud:
- Voorwoord (Geert Vandewynckel)
- Biografie van Hubert Masquelin (Familie Masquelin en StefDehollander)
- Kemmel en avant. De West- Vlaamse heuvels aan
·: de vooravond van 1914 (Koen Baert)
- Pieter Bommare, kasteelheer van Kemmel (16041652) (Miriam Baert-Vandenberghe)
- De Oostvierschaar van mevrouw van Mesen in
Nieuwkerke en Dranouter (Johan Beun)
- Paardenkracht, stoom en diesel. De mechanisering van de landbouw in Heuvelland 1895-1960
(Mathias Cheyns)
- Om niet in de straten te verdwalen. Niet het verkeer maar de naamwijziging deed stof opwaaien (José Dep over)
- De 16de eeuwse emigratie naar de noordelijke Nederlanden. West- Vlamingen in
de Haarlemse ondertrouwsregisters van de hervormde gemeente (1578-1589) (John
Desreumaux)
- Molens te Heuvelland (Hubert Masquelin ( +) en Raymond Six)
- De familie Tayspil als spiegel van de geschiedenis van Nieuwkerke tijdens de 16de
eeuw (Hubert Masquelin (+) en Ludo Vandamme)
- Het gemeentelijk onderwijs te De Klijte in de 19de eeuw (Mattias Pattyn)
- De dorpsontwikkeling van Kemmel. Enkele historisch-topografische beschouwingen (Johan Termote)
- Heuvelland in de Verwoeste Gewesten. De heropbouw van Wijtschate na '14- '18
(Michel Vansuyt)
- Nawoord (Bernard Heens)
Een uitgave van VVV Heuvelland vzw met steun van het gemeentebestuur Heuvelland, de provincie West-Vlaanderen, Erfgoedcel C07 en de Vlaamse overheid. i6 x23,5 cm, garengenaaid gebrocheerd, cover in kleur. Beschikbaar vanaf
22/03/2011.

Bestellingen: Prijs:€ 22,00 voor bestellingen tot en met 22/03/2011, € 24,95 vanaf
23/03/201, verzendingskost België:€ 5,90. Bestellen via: VVV Heuvelland, Reningelststraat 11, 8950 Heuvelland (Kemmel), tel. 057/45.04.55, e-mail: toerisme@
heuvelland.be, website: www.heuvelland.be
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Het Musée de Flandre te Cassel

te Cassel
het Hótel de la Noble-Cour opnieuw zijn deuren en nu onder de nieuwe naam
van Musée de Flandre. De brochures en persmededelingen die verspreid werden
en worden laten nergens na te benadrukken dat dit het enige museum is dat
uitsluitend tot doel heeft de culturele identiteit van Vlaanderen onder de aandacht te brengen. Deze doelstelling wordt nagestreefd door middel van een multidisciplinaire collectie van kunst- en andere voorwerpen die op een originele
manier tentoongesteld wordt. Onder de kunstvoorwerpen treft men niet alleen
oude maar ook hedendaagse kunst van Vlaamse kunstenaars, zoals Jan Fabre,
Leo Coppers en Panamarenko aan. Hiermee wil men de continuïteit in het
Vlaamse kunstlandschap onderstrepen. Het museum investeerde 734.000 euro
voor nieuwe aankopen van klassieke kunst en 255.000 euro voor hedendaagse
kunst.
ÜP ZATERDAG 23 OKTOBER 2010 OPENDE - NA 13 JAAR SLUITING ... -

Met een stevig pak werkingsmiddelen (7,5 miljoen euro) dat het Musée van het
Franse Noorderdepartement kreeg werd o.a. het ruime pand gedurende 20
maanden zeer voortreffelijk gerestaureerd. Van laag naar hoog werden de funderingen versterkt, draagbalken verstevigd, plankenvloeren vernieuwd, houten
lambriseringen opgepoetst, enz ... Zowel van buiten als van binnen ziet het
gebouw er nu dan ook haast als nieuw uit. 'Nieuw' in de zin van 'alsof het gisteren pas gebouwd werd' natuurlijk, want het hoofdgebouw aan de straatkant werd
wel degelijk zo'n vier en een halve eeuw geleden in Vlaamse Renaissancestijl
opgetrokken.
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Het Hotel de la Noble-Cour was in de zestiende en latere eeuwen de zetel van
twee instellingen: het kasselrijbestuur dat financiële en bestuurlijke bevoegdheden uitoefende over 54 'parochies' (dorpen, verenigd in 9 vierscharen) en het
feodale leenhof met rechterlijke bevoegdheden. In 1560 heette het natuurlijk niet
zo op zijn Frans maar wel resp. het Landshuus en 't Hof van Cassel ... In 1702
fusioneerde het bestuur van de stad Cassel met het bestuur van de kasselrij en
het leenhof. Met de Franse revolutie werden die oude instellingen afgeschaft. Het
gebouw werd in 1837 een museum dat in 1910 op de lijst van Historische Monumenten werd ingeschreven. In 1964 opende er een nieuw stedelijk museum voor
kunst, geschiedenis en folklore. In 1997 werd het gebouw overgeheveld naar de
Grand Conseil du Département du Nord. 13 jaar geduld later mag het resultaat
gezien worden!
De vaste museumcollectie is opgebouwd rond vier centrale themàs: Onderwerping en Woede, Tussen hemel en aarde, Maten en Mateloosbeid en Show en Spot.

Onderwerping en Woede is het thema waar enkele episodes uit de geschiedenis
aan bod komen: de opstand van de Kasselaars tegen Philips de Goede van Bourgondië (1431), de slag van Cassel (1677) tussen Lodewijk XIV en de prins van
Nassau en de Eerste Wereldoorlog toen maarschalk Foch vanuit zijn arendsnest
op de Casselse heuvel de streek overschouwde. De historische gebeurtenissen
zijn geheel op Cassel zelf gefocust en ook vooral vanuit een Frans standpunt
gekozen. Zo komt bv. de opstand in 1328 van Kust-Vlaanderen o.l.v. Zannekin
die zijn beslag kende in de nederlaag der Vlamingen te Cassel niet aan bod. En
ook niet de Beeldenstorm van 1566 die in een mum van tijd doorheen heel
Vlaanderen raasde en die begon in Steenvoorde op amper een steenworp van
Cassel.
In 1427-1431 waren de Kasselaars in opstand gekomen: zij hadden aanstoot genomen aan de Bourgondische centralisatiepolitiek en juridische en diplomatieke
démarches hadden geen oplossing gebracht. Hun reactie werd nog versterkt door
de afpersingen en de provocaties van hun baljuw Colaart van der Clyte, heer van
Komen. Eind 1430 greep Philips de Goede in: hij bracht een indrukwekkend
leger bijeen te St.-Omer voor een strafexpeditie tegen de opstandelingen. De
Kasselaars zagen dat zij niet op konden tegen dit militair overwicht en kwamen
zich bij de hertog te Nieuwendycke (Neuf-Fossé) overgeven. Van deze overgave
in zeer barre winteromstandigheden in januari 1431 werd in de 19de eeuw een
zeer groot fresco geborsteld. Helaas, de webpagina en de brochure plaatsen de
overgave op 4 januari 1430, wat in feite 1431 moet zijn (er werd vergeten oude
jaarstijl om te rekenen naar nieuwe jaarstijl ... )Ook is ons niet duidelijk waar 4
januari vandaan komt: de eigentijdse kroniekschrijver Jan van Dixmude situeert
de eerste individuele overgaves op 11 januari en de collectieve officiële overgave
('de Kasselvaert') op 17 januari.
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De slag van Cassel (april 1677) was een treffen tussen de Franse legers en de legers
van de Staten Generaal van de Verenigde Provinciën (de onafhankelijke Noordelijke Nederlanden) waarvan de inzet de stad St.-Omer was. Lodewijk XIV
zocht naar gebiedsuitbreiding en wel in de eerste plaats in de Spaanse Zuidelijke
Nederlanden, de Hollanders daarentegen wilden onder geen beding de Fransen
als buur hebben. In dit treffen werden de Hollanders verslagen. In de Vrede van
Nijmegen (1678) tussen Frankrijk en Spanje kon de Zonnekoning niet alleen
St.-Omer als oorlogsbuit binnenrijven maar ook de kasselrijen Cassel, Belle
(Bailleul) en Ieper. Daarvan keerde enkel Ieper na de Vrede van Utrecht in q13
terug tot de Zuidelijke (inmiddels Oostenrijkse) Nederlanden. Enkele schilderijen evoceren deze periode en beelden de slag uit.

Het museumparcours vangt eigenlijk aan in een daaropvolgende periode uit de
geschiedenis, nl. in de linkse aanbouw uit 1734 waar op de eerste verdieping ten
behoeve van het archief van de kasselrij een monumentale ruimte werd ingericht
(zie foto). In houten wandkasten werden daar de archieven van de 54 parochies
die de kasselrij telde bewaard. Boven de bodemkastjes staan dan ook keurig de
namen van elk dorp in goud op een zwart lint geschilderd (STEENBEQUE, BoESINGEM, enz .. ") Sommige dorpen moesten een kastje delen, zoals bv. LYNDE ET
WESTOUTRE (Westouter werd laat in de lgde eeuw van Frankrijk terug naar de
Oostenrijkse Nederlanden overgeheveld in het kader van een Traité des Limites).
Het tweede thema Tussen Hemel en Aarde werd opgesplitst in twee delen die
geïllustreerd worden aan de hand van werken van Patinir, Roeland Savery, David
Teniers en werken van anonieme Vlaamse primitieven. Het eerste aspect dat aan
bod komt is een analyse van het Vlaamse landschap, gekenmerkt door de alliantie van tegenstrijdige begrippen: het oneindig grote en het oneindig kleine,
het denkbeeldige en de werkelijkheid. Vervolgens is er de gevoelige benadering
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van de godsdienst waarbij rekening gehouden wordt met de volksdevotie die
soms aan bijgelovige praktijken grenst.
Deze studie van het Vlaamse landschap licht, samen met de godsdienstkwestie,
ten slotte de sluier op over het feit dat Vlamingen, die aan hun grondgebied en
wortels zijn gehecht, het landschap idealiseren. Zij schrijven er goddelijke, ja
zelfs bovennatuurlijke dimensies aan toe. De hemel echter, waar de gelovigen
naar streven, is soms versluierd door meer aardse zorgen. De grenzen tussen
hemel en aarde zijn vaag en nauwelijks waarneembaar. Deze twee begrippen
vormen uiteindelijk één geheel dat het Vlaamse universum vormt.
Het derde thema Gematigdheid en mateloosheid weerspiegelt de wil om alles
te controleren, te organiseren en te inventariseren en tegelijkertijd het gebrek
aan grenzen wat handelswijzen en voorstellingen betreft. Het rariteitenkabinet
is hiervan het symbool bij uitstek. Het is een microkosmos waarmee de natuur
wordt geïnventariseerd en doorgrond. Het kabinet is een bonte verzameling van
zeldzame, vreemde en ongewone voorwerpen. De bezoeker kan er vele wonderbaarlijke dingen ontdekken: een wervel van een walvis, klassieke beelden, meubilair rijk aan exotische decoraties, Boodschappers van de dood onthoofd van Jan
Fabre ... Dat geldt ook voor de stillevens die zich over de natuur en de gevoelswereld buigen en die niet enkel een wetenschappelijke, beredeneerde voorstelling zijn. Het afgebeelde is vaak een opeenhoping van fruit, groenten, vlees, vis
of bloemen, die gecodeerde, existentiële boodschappen in zich draagt. Dit is het
mysterieuze en niet te doorgronden Vlaanderen!
Het vierde thema is Show en Spot: Vlamingen kunnen duidelijk spottend uit de
hoek komen en beschikken over het vermogen om alles te relativeren door een
morele en satirische blik op de maatschappij en op zichzelf te werpen. Sommige
voorstellingen kunnen scherp en zelfs grof overkomen en tot lachen aanzetten.
Vertoon en hoon zijn twee aspecten die bij uitstek aan bod komen in Flandre Ze
Carnaval (Vlaanderen, het Carnaval). In deze vlaag van waanzin (een moment
van vrijheid dat de Kerk toestond voor of na de vastentijd) dicteert de wereld op
z'n kop de regels. De rijkaard wordt een geus, de arme hult zich in de mooiste
gewaden. Grote carnavalshoofden van papier-maché die dateren van het einde
van de i9de eeuw, kostuums, voorwerpen, maar ook unieke schilderijen dompelen de bezoeker onder in deze feestelijke sfeer waarbij alle sociale barrières voor
de duur van één dag opgeheven worden. Als hoogtepunt is er de rondgang van
de reuzen Reuzepapa en Reuzemama, ereburgers van de stad Cassel, die zich
alleen tijdens de carnavalsperiode in het openbaar vertonen, kwestie van de
traditie in ere te houden.
De korte tekstlabels die naast de tentoongestelde voorwerpen, schilderijen,
beeldhouwwerken of andere kunstvoorwerpen staan, zijn zowel in het Frans als
in het Nederlands, de verdere uitleg is in het Frans. Voor de grotere tekstborden
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waar duiding gegeven wordt over de tentoonstellingensthemàs zijn ook vertalingen op grote geplastificeerde bladen beschikbaar in het Nederlands en het
Engels. Het moet wel zijn dat de museumdirectie de vertaling voor eigen rekening nam en niet uitbesteedde of ter nazicht voorlegde aan iemand van 'over de
schreve'. Ons oog viel immers op twee foutjes. Dat Troisième fête flamande vertaald werd tot Derde Vlaamse feest i.p.v. Vlaams kan misschien nog vanuit de
streektaal verklaard worden, kreupel vertaald is wel Portrait de Jou regardant à
travers ses doigts in: Portret van een zot zie door zijn vingers .. . Maar verder zagen
we geen schoonheidsfoutjes meer en ook een vertaalde thematekst die we volledig doornamen bleek vlekkeloos. De webpagina die ons over de kasselrij leert
dat Elle rassemblait 9 vierschaves au juridictions ... kan ook nog wat bijgeschaaafd
(excusez Ie mot) worden en dan wordt het wel vierscharen.
Ons viel vooral de onbetwistbare 'Vlaamse' sfeer op waarin het hele museum tot
in zijn diepste vezels doordrenkt lijkt (het museum is dus in zijn opzet geslaagd)
en daarnaast ook het zeer rijke coloriet dat uitstraalt van de tentoongestelde
kunstvoorwerpen en hun opstelling (allicht in de hand gewerkt door een uitgekiende belichting). De afbeeldingen daarvan in de gedrukte catalogus was wel
een beetje een anti-climax: de foto's zijn alle stuk voor stuk aan de doffe kant,
van de schilderijen lijkt het wel of zij nog met een vervuilde vernislaag bedekt
zijn terwijl de originelen in al hun pracht daar van onder gehaald zijn. De binnenkoer was helaas niet toegankelijk. We moesten het dus zonder het (op de
webpagina aangeprezen) 'prachtig uitzicht over de Noord-Franse velden op het
hoogste punt van de Kasselberg' stellen ...
Voor wie meer achtergrondinformatie en een schets in een breder kader van
de Vlaamse taal en cultuur wil, verwijzen we naar het archief van de krant De
Standaard met de artikelen van vrijdag 15 oktober 2010 ('Voor het Musée de
Flandre moet je in Frankrijk zijn' : korte aankondiging van de opening) en
vooral het grote duidingsartikel van zaterdag 23 oktober 'Musée de Flandre
geeft gespleten stukje Frankrijk een gezicht. Waar Vlamingen thuis willen zijn'

dat diep ingaat op de identiteit van de Vlamingen uit het Noorden van Frankrijk. [P.D.]
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BELGIË

BELG/QUE

•
IEPER

NORD
Coördinaten: 26 Grand Place, 59670 Cassel - tel. +33 (o )3.59.73.45.60
e-mail: museedeflandre@cg59.fr
webpagina: http://museedeflandre.cgs9fr!
Open:

van dinsdag tot zaterdag 10:00-12:30 en 14:00-18:00,
zondag 10:00-18:00 (19:00 van 1 mei tot 30 september) en
elke eerste zaterdag van de maand ook van 20:00-22:00

Verdere berichtgeving (Internet links):
- over het gebouw en zijn bouwgeschiedenis:
http://www2.ac-lillefr/patrimoine-caac!cassel/serv-educ!NobCour.pdf
- over de actualiteit van Frans-Vlaanderen (in het Frans en Nederlands)
http://www.dendraed.com - http://nl.dendraed.com
- (video) Reportage in VRT-Ter Zake van 13 november 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=yQOKJSSGyQQ
- (video) reportages over de opening
http://www.dailymotion.com/video!xfddvr_la-culture-jlamande-a-son-museecassel_creation
http://www.youtube.com/watch?v=r8FAAoXQLxo
- (video) interview
http://www.dailymotion.com/video/xfbpdx_sandrine-vezilier-directrice-dumusee-de-jlandre-de-cassel_creation
- (video) rondleidingen
http://www. dailymotion. com/video/xfbs7v_ visite-guidee-du-musee-de-cassel_
creation
http://cultureboxfrance3fr/peintre_flamand/27238/avant-premiere-au-museecassel-ecrin-des-tresors-de-flandre
- (video) overzicht tentoongestelde werken
http://www. dailymotion. com/video/xfcscr_m usee-de-flandre-a-cassel_webcam
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Archiefdiensten van Heuvelland en leper verwerven verloren gewaand
archief Kemmel
(persvoorstelling 15 maart 2011, 18u30 in het gemeentehuis De Warande)

Inleiding. Archieven van instellingen van voor 1800 zijn vaak definitief verloren,
met name door bewuste en onbewuste vernietiging. Toen onlangs een omvangrijk lot oude papieren van het kasteel en de heerlijkheid van Kemmel opdook op
een veiling in Frankrijk, was dit dan ook verrassend nieuws. Om redenen van
budget en bewaring, werd meteen geopteerd voor een samenwerking tussen de
gemeentelijke archiefdienst te Heuvelland en het stadsarchief van Ieper. De aangekochte stukken zullen bewaard worden in het nieuw depot te Ieper. Te Heuvelland zal men dit archief op termijn digitaal kunnen raadplegen. Dit nieuw
verworven archief vult duidelijk een leemte op in de kennis van Kemmel en
omgeving en dit voor de 16de tot de 19de eeuw. Mits veel zoekwerk kon één en
ander reeds gereconstrueerd worden op basis van andere en hogere archieven,
maar het archief van ter plaatse bied natuurlijk een betere inkijk in het wel en
wee van de toenmalige kasteelheren, hun ambtenaren, hun pachters, de kerk en
de gehele bevolking.
Ancien Régime archief te Heuvelland. De archiefdienst van Heuvelland is vrij jong
maar dat betekent natuurlijk niet dat er ook voordien geen archieven te Heuvelland waren. Bij de ingebruikname van dit gemeentehuis omstreeks 1980, werden
de archieven van de zeven gefusioneerde deelgemeenten hier centraal opgeslagen en geordend. Sindsdien primeert het hedendaags archief- en documentbeheer, ervoor zorgen dus dat diensten en burgers de hedendaagse dossiers vlug
kunnen terugvinden. Niettemin doet het begrip 'archief' bij het ruimere publiek
meestal aan 'oud', 'dood' of 'cultureel' archief denken.
Wie over archieven spreekt in een streek die door de oorlog van 1914-18 sterk
beroerd is, hanteert eerder 1914 als cesuur dan de Franse revolutie. Men kan er
immers vaak vanuit gaan dat er alleen nog stukken bestaan vanaf 1919 of het
moment waarop de gemeentelijke administratie heropgebouwd werd. Niettemin
komt het voor - hoewel het dus duidelijk uitzonderingen betreft - dat er bepaalde
restanten archief van voor 1914 en zelfs van voor 1800 bewaard zijn. Te Heuvelland is dit het geval voor Westouter (enkele honderden stukken vanaf midden
18de eeuw), voor Kemmel (vanaf einde 19de eeuw) en vooral Loker; hier is het
plaatselijke archief van de heerlijkheid en de parochie zelfs tamelijk goed bewaard
vanaf midden 17de eeuw; in 1961 werd het op aandringen van het Rijksarchief in
Brugge gedeponeerd.
Sinds 1930 worden deze reeksen aangevuld op een bijzondere manier, namelijk
door het teruggeven van stukken die hier door soldaten als souvenir waren
opgeraapt tijdens de oorlog. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een vijftal stukken
uit Kemmel waarvan het oudste begin 17de eeuw. Uit het begeleidend schrijven
bij deze schenkingen blijkt dat het archief van bepaalde instellingen niet geëva-

Westhoek, jrg. 27, nr. 1, voorjaar 2011

125

126

KRONIEK

r

cueerd geraakt was en dat de papieren rond gegooid werden tijdens het bombardement op het toen splinternieuwe gemeentehuis op de Dries. Behalve de
opgeraapte documenten, kunnen we er dus vanuit gaan dat het grootste deel van
het plaatselijke archief van gemeente, heerlijkheid en kerk verloren is gegaan.

Welk archief werd er aangekocht? En toch zijn we hier vandaag om een aankoop
van archief van Kemmel bekend te maken. Over welk bestanddeel mag dit dan
wel gaan? Eerst en vooral mogen we niet vergeten dat het Ancien Régime geen
scheiding van machten kende en bovendien een sterke vermenging van Kerk en
Staat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de papieren van de oude instellingen, zoals heerlijkheid, kerk of armendis met elkaar vermengd geraakten en
ook nog eens met het privé-archief van de plaatselijke hoofdrolspelers. Bovendien is het van alle tijden om kopieën te maken van documenten voor de diverse
betrokken spelers. Het lijkt er dan ook sterk op dat het archief, onlangs te koop
aangeboden, minstens gedeeltelijk als een schaduwarchief van de plaatselijke
heer kan beschouwd worden, een heer die tegelijkertijd tot de elite van de stad
Ieper behoorde. Er is nauwelijks een andere manier om de enorme diversiteit
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aan documenten te verklaren. Dit archief zal dan wellicht uit Kemmel verdwenen
zijn toen het kasteel in 1885 ontruimd werd door de familie de Maulde die verwant was met Franse families. 125 jaar later rest van het kasteel al lang niet meer
dan wat puin maar keert toch minstens een deel van het archief terug naar huis.
Hoewel er in de aangeboden loten nauwelijks nog een ordening te onderkennen
viel kunnen we toch een aantal rubrieken onderscheiden:
i.
Stukken met betrekking tot het familievermogen (veel ruimer dan Kemmel
en dit tot in de 19de eeuw)
2. Stukken met betrekking tot het leenhof te Kemmel
3. Stukken met betrekking tot de heerlijkheid Kemmel e.a.
4. Stukken met betrekking tot de parochie, de kerk en de altaren te Kemmel.
Daaronder zijn telkens mogelijk:
- Correspondentie
- Processen
- Rekeningen
- Comptabiliteit en/of fiscaliteit
Het oudste stuk is te situeren rond 1550, het jongste rond 1875. Het betreft een
duizendtal stukken waaronder een tiental registers.
Ontsluiting. Momenteel is een medewerker van Heuvelland al gestart met het
digitaliseren van alle stukken in het stadsarchief te Ieper met de plaatselijke
boekscanner. Binnen enkele maanden zal dit werk voltooid zijn. Het zal de voorkeur genieten dit materiaal op digitale wijze ter beschikking te stellen aangezien
de slechte staat van ordening en soms ook van bewaring, fysieke consultatie
bemoeilijkt.
Waarde. Wat is de waarde van het aangekochte archief? Men kan hier niet
zomaar een cijfer op plaatsen. Archiefstukken zijn steeds uniek. In het beste geval
is de informatie elders beschikbaar, bijvoorbeeld in het archief van een hogere
overheid die een dossier naar zich toe trok. Het onderzoek van de streek in het
Ancien Régime is door de vernieling van de meeste plaatselijke archieven dus
niet onmogelijk maar wel zeer complex. Het vergt immers de consultatie van
vaak vaag beschreven dossiers in allerlei archieven. Dan nog kunnen alleen maar
bepaalde aspecten beschreven worden. Het onderzoek van deze nieuwe papieren
als een geheel laat echter toe een beter beeld te krijgen aangezien ze telkens
dezelfde personen en plaatsen betreffen.
We kunnen tenslotte ook stellen dat het historische archief van Kemmel en het
reeds aangehaalde van Loker elkaar goed aanvullen. Kemmel behoorde in het
Ancien Régime tot de kasselrij Waasten en Loker tot de Generaliteit van de Acht
Parochies onder Veurne-Ambacht. Het Kemmels archiefleunt eerder aan bij een
privé- of familiearchief terwijl dat van Loker als een officieel archief kan
beschouwd worden. Wat Kemmel betreft is de informatie diverser en keert ze
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sterker terug in de tijd, terwijl we voor Loker beschikken over meer systematische bronnenreeksen. Voor zover dat al niet het geval was, is de tijd nu dus zeker
rijp voor de diepgaande studie van onze dorpen van de i6de tot de i9de eeuw. De
komende jaren zullen hierover diverse bijdragen verschijnen.
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Boekbesprekingen
VVF-afdeling WESTKUST vzw, 't Zit in de familie ... De voorouders van 350

burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne,
Koksijde, 2010. - 592 p., ill.

1830-2010,

Deze uitgave is een uitvloeisel van de Erfgoeddag van 2004 met als thema 't Zit in
de familie. De vijf 5-Art-gemeenten (Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort
en Veurne), die het oude bestuurlijke arrondissement Veurne vormen, stelden in
samenwerking met de VVF-afdeling Westkust vzw een tentoonstelling in "Ster der
Zee" (Koksijde) samen. Deze tentoonstelling spitte de familierelaties tussen de
burgemeesters van de vijf gemeenten en hun deelgemeenten uit. Tijdens de ten toonstelling opperde men al het idee de verzamelde gegevens in een boek te bundelen. Maar vooraleer het zover kwam, moest nog veel - ondermeer bijkomend
opzoekwerk - gebeuren. Vandaar dat het boek zes jaar op zich liet wachten.
De inleiding door Jan Van Acker, een herwerkte versie van zijn bijdrage 'De
burgemeesters van de 5-Art-gemeenten' in Archikrant, 14 (2004) en 15 (2005),
behandelt de figuur van de burgemeester als publieke machtsfactor van het
Ancien Régime tot vandaag. Op een boeiende en deskundige manier schetst de
auteur de evolutie, de rol en de betekenis van de burgemeester. Na deze inleiding
passeren 350 burgemeesters van de 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne van 1830 tot 2010 de revue. De burgemeesters worden in chronologische volgorde per gemeente, alfabetisch gerangschikt, toegelicht.
Het overzicht per gemeente begint met een lijst van de burgemeesters vanaf 1830
tot heden, waarbij - wanneer die voor handen is - een foto wordt afgebeeld. Van
elke burgemeester is zijn kwartierstaat opgenomen tot en met de vierde generatie. Het doel van het onderzoek was de verwantschap tussen burgemeesters uit
de regio Veurne in kaart te brengen. Daarom beperkte men de opzoekingen tot
de eigen regio en werden voorouders van buiten de Westhoek niet opgezocht.
Dit laatste en het feit dat men de kwartierstaat tot vier generaties beperkte, kan
men als genealoog betreuren. Maar één generatie verder opzoeken betekent een
ontzaglijk werk. Het is dan ook logisch dat men zichzelf een grens oplegt. Die
grens moeten we echter relativeren want bij de meeste kwartierstaten kunt u dank
zij de supplementaire beschrijvingen (kader onderaan de bladzijde) soms nog
één à twee generaties verder opklimmen. In die kaders vindt u ook verwijzingen
naar de Staten van Goed van Veurne en boedelbeschrijvingen (opgesteld door
notarissen), opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van de burgemeester.
Bij de kwartierstaten wordt duidelijk verwezen naar de verwantschap met andere
burgemeesters die in het boek voorkomen. Zo worden de overeenkomstige
kwartiernummers vermeld. Na de kwartierstaten worden bidprentjes van de
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overleden burgemeesters afgebeeld. Het boek eindigt met een index op de burgemeesters en zeven verwantschapstableaus waarin familierelaties tussen heel
wat burgemeesters duidelijk worden geïllustreerd.
Het boek is heel verzorgd uitgegeven met talrijke en mooie illustraties. Min puntje
is misschien de vorm van uitgave. De bijna A4 (194 x 275 mm) in horizontale
ligging zorgt ervoor dat deze turf van 592 bladzijden niet altijd even handig te
raadplegen is. Het is ook spijtig dat een index op de familienamen ontbreekt. Dit
zou de toegankelijkheid van het boek aanzienlijk hebben vergroot. Maar niettemin is het een prachtige uitgave van de VVF-afdeling Westkust vzw die andere
afdelingen van de VVF er alleen maar kan toe aanzetten om een dergelijk boek
te publiceren over de burgemeesters uit hun arrondissement. [N.B.]

0. MUS, De geschiedenis van de middeleeuwse grootstad leper, leper,
- 112 pp., ill. - € 15

2010

In onze Ieperse reeks - een heel bijzondere uitgave:
"De geschiedenis van de middeleeuwse grootstad Ieper.
Van Karolingische villa tot de destructie in 1914" geschreven door Octaaf Mus, ere-conservator, erebibliothecaris en ere-archivaris. Het manuscript was
eerder bedoeld voor de reeks uitgaven over historisch
Vlaanderen onder auspiciën van het toenmalige
Gemeentekrediet, maar na het verschijnen van het
eerste deel wijzigde het beleid bij de bankinstelling en
het deel over Ieper verscheen nooit. Het werd nu door
professor Paul Trio bezorgd, m.m.v. Jules Allemon,
Marjan De Smet en Jan Dewilde. De tekst biedt een
synthese van de geschiedenis van Ieper zoals die nog niet eerder werd verteld.
Paul Trio schreef ook een inleiding waarbij het historisch werk van de auteur
nader wordt toegelicht. En ook de bibliografie werd aangevuld. Interessant is
ook het vergelijkend kaartmateriaal. Een mooie hulde.
Voor meer informatie: stedelijke.musea@ieper.be

N. BOUSSEMAERE, Chronike van Elverdinghe 1555-1579 door Jacobus Epinoy
alias Jacob Pladijs, landman, uitg. WF-afdeling leper-Diksmuide, leper, 2011
-A4, 104

pp., ill. - €

15

De chronike van Elverdinge van Jacobus Epinoy alias Jacob Pladijs was bekend bij
de kleine groep onderzoekers van de i6de eeuw dankzij de uitgave in de Société
d'Emulation (2e série, dl. XII, 1862-1863, pp. 257-307). De anderhalve eeuw oude
uitgave wordt hier door Boussemaere van onder het stof gehaald en voorzien
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van een zeer uitvoerige inleiding. We verheugen ons op deze heruitgave, was het
maar omdat ze al te vaak in de schaduw staat van de kroniek van Herminghem,
uitgave die ook al niet zo gemakkelijk te vinden is. Het is jammer dat er geen
gebruik kon gemaakt worden van het handschrift zelf waarvan op dit ogenblik
niet geweten is waar het zich bevindt. We weten intussen dat sommige i9de_
eeuwse uitgaven van handschriften op een zeer slordige manier zijn gebeurd,
met niet alleen lees- of drukfouten, maar zelfs met weglating van ganse passages.
De inleiding door Boussemaere geeft het handschrift
een
plaats binnen de i6de_eeuwse geschiedenis. Dat
Ct*IONIKE VAN ELVERDINGHE
is evenwel niet meer dan een geschiedenis van de i6de
eeuw in vogelvlucht. Interessanter is het tweede deel
van de inleiding die de familie Pladijs en aanverwante families schetst. De interesse voor de uitgave
werd bij Boussemaere gewekt toen hij had vastge..........
steld dat de i6de_eeuwse landman en chroniqueur in
zijn eigen kwartierstaat voorkwam. Boussemaere is
er hier in geslaagd een goed beeld te schetsen van de
familiebanden van Pladijs, een oefening die voor het
i6de_eeuwse Elverdinge en bij uitbreiding Ieper niet
eenvoudig is. Hier wordt toch wel bewezen dat genealogie in de i6de eeuw geen
onmogelijke opdracht hoeft te zijn. Met de teksteditie zelf wil Boussemaere alvast
een ruimere groep lezers bereiken dan diegenen die een Middelnederlands
woordenboek binnen handbereik staan hebben. Hij heeft op een bijna uitputtende manier de 'moeilijke' woorden verklaard, namen een gezicht gegeven,
toponiemen geplaatst. Maar waarom Rousbrugge in zijn oude schrijfwijze in
voetnoot opnemen (n383)? Bij de Frans-Vlaamse namen vindt de bewerker het
nodig deze geregeld in het Frans te 'vertalen'. Want schrijft Pladijs niet zo mooi
'Eeke bij Bergen, Bambeke, Grevelingen, Ekelsbeke, Valencyn, Belle' ? In de index
worden afwisselend dan eens de Franse en dan weer eens de Nederlandse versie
gebruikt. Een gewaarschuwd lezer is er twee waard.
15&6·11579

Jacob Pladlte;

Een studie op zich is nodig hoe en op welke manier Pladijs zijn kroniek heeft
samengesteld. Dat heeft Boussemaere aan anderen over gelaten. Het zou bijzonder nuttig zijn om de bronnen van Pladijs te kennen, want op bepaalde momenten geeft hij toch te kennen bijzonder goed op de hoogte te zijn van de interne
keuken van 's lands politiek. We geven één voorbeeld. Op p. 83 n466 vraagt
Boussemaere zich af ofJacob Pladijs dan wel Octaaf Mus gelijk hebben. De zaak
draait rond de afkondiging van de religievrede in juli/augustus i578. Pladijs weet
te vertellen dat er een akkoord was op 22 juli i578 in Antwerpen. Het is zo dat
de vorst pas op 24 juli de brieven heeft verstuurd, o.a. naar Antwerpen, waar het
op 29 augustus werd 'gepubliceert'. En dus heeft Mus gelijk. Maar de prins van
Oranje heeft inderdaad besloten op 22 juli tot de vrede! Een vrede die op vele
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plaatsen tussen 1578 en 1581 voor korte of langere periodes werd afgekondigd
(P.J. UBACHS, 'De Nederlandse religievrede in 1578; in: Nederlands archief voor
kerkgeschiedenis, n 1997, P-41-6). In Veurne werd deze afgekondigd op 4 september en niet in juli (er staat 7bre in de tekst, wat september is, niet de zevende
maand). En dus heeft ook Pladijs gelijk. De conclusie moet zijn dat de kroniek
van Pladijs een zeer geloofwaardig tijdsdocument is. Zijn gegevens zijn zo accuraat dat hij ofwel gebruik heeft gemaakt van een andere kroniek (en om dat te
weten is een tekstvergelijking met andere kronieken nodig), ofwel een uitgebreid
correspondentennet had. Jammer genoeg is door de beperking van de documentatie (vooral te wijten aan de genealogie-manie van Merghelynck) geen enkel
sociaal gegeven i.v.m. Pladijs geweten. Het lijkt er mij sterk op dat hij er een
uitgebreid handelsnetwerk op nahield waardoor hij via briefwisseling op de
hoogte werd gehouden van hetgeen gebeurde. Zijn interesse voor prijzen van
landbouwproducten is hier een aanwijzing voor.
Boussemaere heeft ons terecht gewezen op het bestaan van deze kroniek. Hopelijk maakt het het voorwerp uit van verdere studie. [K.P.]

J. BURGTORF, P.F. CRAWFORD & H.J. NICHOLSON (ed)., The Debate on the
Trial of the Temp/ars (1307-1314), Ashgate, Farnham, 2010, 400 blz., ill. ISBN 9780754665700 - E. 60.

Tempeliers spreken al eeuwen tot de verbeelding van
menigeen. Dat heeft in niet weinige mate te maken
met het ophefmakende proces dat resulteerde in de
opheffing van de orde in 1312. De protagonisten van
het verhaal zijn bekend: de Franse koning Philips de
Schone, Paus Clemens V en grootmeester Jacques de
Molay. Hij eindigde op de brandstapel in Parijs, een
straf die al even gruwelijk is als de misdaden die de
tempeliers werden aangewreven en die hij toegegeven
had. Lange tijd was de heersende opinie dat de tempeliers eigenlijk enkel en alleen omwille van hun geld
zijn 'gepakt' geweest, en dat de misdaden waarvan ze
beschuldigd waren maar bestonden in hoofde van de inquisiteurs die de tempeliers onder tortuur hadden toegegeven. Henry C. Lea die een basiswerk schreef
over de tempeliers is in zijn logica een eeuw lang gevolgd geweest. Malcolm
Barber, eminent historicus van de tempeliers hangt die stelling nog steeds aan.
Evenwel is hij hierop de laatste jaren tegengesproken door J. Riley-Smith, eigenlijk kenner van de Hospitaalorde, die grote vraagtekens zette bij de school-Lea.
Deze bundel bijdragen brengt believers en non-believers samen, al zijn er weinigen die Riley-Smith zo ver durven volgen. Daarvoor is de tijd nog niet rijp. Toch
zijn er al historici die geloofhechten aan de beschuldigingen van homosexualiTllE l)EllATJ'
.;:--; Tl!E TRIAi, 01'
11 l!o 1 E~lf'L\R;c:
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teit, verering van afgodsbeelden, geheime inwijdingsritussen, ... Zouden de vele
legendes dan toch een bron van waarheid bevatten? Men moet de vele bijdragen
in dit boek maar eens lezen. Alleszins valt het doek over de in de 19de eeuw
ontstane historische kritiek waarbij het kind soms met het badwater werd weggegooid. Nu komt Riley-Smith niet aan het woord in de bundel en worden zijn
recente werken amper vernoemd. Er is blijkbaar grotere concurrentie tussen de
'specialisten' op dit vlak dan intellectuele eerlijkheid. Soit. De reden waarom wij
hier deze bundel bespreken zijn twee bijdragen die ons rechtstreeks aanbelangen.
Een eerste bijdrage is die van Bruggeling Bernard Schotte 'Fighting the King of
France: Templars and Hospitallers in the Flemish rebellion of 1302'. Hij kon in de
stadrekeningen van Brugge betalingen aan zowel tempeliers als hospitaalridders
terugvinden waardoor het bewijs geleverd is dat beide ordes meestreden met de
Vlamingen tégen de Franse troepen, o.a. op 11 juli 1302. Schotte gaat zelfs zo ver
te beweren dat het meevechten van deze orde tégen hem een rol zou hebben
gespeeld als 'trigger' in de strijd tussen Vlaanderen en Frankrijk. Dat lijkt ver
gezocht. Uiteindelijk werd de volledige orde geviseerd, niet enkel de Vlaamse
tak. Schotte gaat dieper in op de rol van ridder Willem van Boenhem als aan voerder in 1302. Hij valt hier voor zijn bronnen terug op het een beetje vergeten
werk van Leo Delfos, Het avontuur van de Liebaards, dat al in 1952 verscheen,
maar een zeer degelijk op originele bronnen gebaseerd werk is. Hij brengt evenwel geen nieuwe gegevens i.v.m. Boenhem naar voor en volgt Delfos blindelings.
Ridder Willem van Boenhem wordt met Delfos als een hospitaalridder afkomstig uit Damme omschreven en dat tegen de kroniek van Li Muisis in. Wij vermoeden evenwel dat hij wel degelijk tempelier was. Vooreerst hadden de
hospitaalridders geen eigendommen in de Brugse regio en het is zeer on aan nemelijk dat een hospitaalridder van adel geen gift doet aan de eigen orde. Wel
is een link met het Brugse huis van de Tempeliers aan te duiden. Er waren renten
aan de tempeliers gegeven onder Boonhem in de (verdwenen) parochie SinteCatherine buiten Damme, dus de 'heerlijkheid' van de familie. Verschillende
rentebetalers onder die heerlijkheid noemen zich Templare in 1370 en ook zijn
weduwe en erfgenamen betalen nog een rente. Vast staat dat er een degelijk
archiefonderzoek naar deze familie en ridder Willem van Boenhem gevoerd
moet worden om dit definitief uit te klaren.
De tweede bijdrage is van de hand van Filip Hooghe, The Trial of the Temp/ars in
the County ofFlanders (1307-12). De focus in deze goed gedocumenteerde bijdrage
ligt vooral op het Ieperse huis van de tempeliers en de relatie met de stad op het
eind van de 13de eeuw, een overigens steeds slechter wordende relatie. Vooral in
het stuk over de opheffing van de orde en de problemen die de overdracht van de
voormalige tempeliersgoederen naar de hospitaalorde met zich mee bracht brengt
Hooghe nieuw materiaal aan het licht. Zijn bijdrage spoort aan tot verder onderzoek naar de rol van de Tempeliers in de stad Ieper. Het is duidelijk dat de huidige
studies nog al te veel archiefmateriaal ongebruikt hebben gelaten. [K.P.]
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Vraag/Antwoord
CERIEZ
Bijkomende informatie gevraagd over het volgende gezin alsook over de familienaam CERIEZ in het Ieperse. Zoals waarschijnlijk bij velen stopt de zoektocht
naar mijn voorvaderen in Ieper doordat de archieven tijdens WO I vernietigd
zijn. Kan iemand mij verder op weg helpen? (Ik heb de poortersboeken doorgenomen en de oudste voorvader - periode 1750 - teruggevonden). Welke bronnen
behalve het Merghelynck fonds zijn nog te consulteren?
- CERIEZ Frans Augustijn
o?
x Ieper Sint Maarten, 26/02/1753 met VERHAEGHE Maria Jacoba
+?

Vier kinderen teruggevonden:
- Ceriez Jan Jozef, Ieper, 1752?
- Ceriez Michael Jacob, Ieper, 1755/56
- Ceriez Josephus Benedictus Emanuel, Ieper, q62
- Ceriez Thérèse, Ieper, q64
0

0

0

0

A.-M. Ceriez (annemieceriez@hotmail.com)
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Woord Vooraf
EEN LIBER AMICORUM WORDT SAMENGESTELD DOOR DE VRIENDEN van een
gevierde. Na één van de vorige redactievergaderingen groeide tijdens het samenzijn rondom enig gerstenat, het idee om ons volgende nummer van Westhoek in
het teken van ons bestuurslid Wilfried te plaatsen, n.a.v. zijn 75ste verjaardag en
zijn voornemen om een bloemlezing van zijn taalkundig werk samen te stellen.
Na de brainstorming werd een oproep gelanceerd voor medewerking aan een
eigen Liber Amicorum. Tal van redactieleden van dit tijdschrift hebben onze
oproep om een bijdrage te verzorgen beantwoord en ook van Wilfrieds collegataalkundigen of kennissen-historici en - heemkundigen mochten we een bijdrage ontvangen. Waarvoor onze dank!
Tevens danken we hierbij ook het Stadsbestuur Ieper dat zo vriendelijk was ons
een financieel ruggesteuntje te geven teneinde van dit nummer een extra dikke
aflevering te kunnen maken.
Wilfried is lid van het bestuur en van de redactie van ons tijdschrift en dat sinds
méér dan een kwart eeuw. Na de publicatie van het eerste Westhoek-Jaarboek in
april 1984 kwam hij samen met Ludo Vandamme de redactie versterken. Weldra
startte de Kring Westhoek onder impuls van Jaak Decaestecker ook een eigen
mededelingenblad Westhoek-Info (sinds april 1985 ). En ook in 1995 was hij andermaal lid van de nieuwe dan vierkoppige kernredactie. Hij stond dus ook mee
aan de wieg van het nieuwe tijdschrift Westhoek dat de Westhoek-Jaarboeken en
het mededelingenblad Westhoek-Info zou bundelen en voortzetten en waarvan
u thans de 27ste jaargang in handen hebt.
Sinds 1984 en tot heden, dus gespreid over die 27 jaar verschenen in deze Westhoek-publicaties net iets meer dan even zovele (nl. 29) bijdragen van zijn hand.
Dat zijn eerste bijdrage, De spreiding van Van-namen aan weerszijden van de
taalgrens (WH-Jaarboek I) een naamkundige studie werd toegepast op het werkingsgebied van onze vereniging zal wel niemand verwonderen. In de volgende
jaarboeken gafhij naamsverklaringen bij de familienamen Verdonck, Vrambout,
Wyckaert, Boussemaere en Fonteyne, aan wie aan een vertegenwoordiger van die
naam een biografie was gewijd in het betreffende jaarboek. En - noblesse oblige
- toen in 2003 het Liber Amicorum /aak Decaestecker (de founding father van
Westhoek) verscheen, ontbraken daarin zeker niet de naamsverklaringen
Decaestecker en Houwen (van een maternele grootvader van Jaak).
Zijn tweede bijdrage, in het volgende jaarboek, De inwoners van Neerwaasten
anno 1614 laat het licht schijnen op een ander aspect van zijn belangstellingssfeer,
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nl. de genealogie: die volkstelling vermeldt immers ook zijn verst bekende rechtstreekse voorvader Laureins Beele, aldaar wonend in zijn eigen huis met vrouw
en vijf kinderen. De familie van zijn moeder, Rooryck kreeg een bijdrage in het
jaarboek van 1988. Enkele jaren eerder had hij de familie langs vaderskant uitgewerkt in een afzonderlijke publicatie in eigen beheer, maar wat bladspiegel
betreft helemaal conform de Westhoek-Jaarboeken. Ook zijn kwartierstaat zocht
hij op en een eerste versie verscheen al in 1969. De meest recente versie, nog
verder aangevuld door één van onze redactieleden, vindt u ook in dit jubileumnummer. Net zoals trouwens een bijdrage over Veurnse Beeles uit de 16de eeuw.
Artikels over (voor)naamsvervormingen, llde_eeuwse lijsten van maalgeldbetalers, haardstedentellingen, lijsten van leden van gilden en broederschappen of
van cortgesetenen, wisselden elkaar in de volgende jaren af met gelegenheidsvondsten waar (hoe kan het ook anders?) ook al wel eens een BEELE in voorkwam. Wilfrieds bijdragen in Westhoek vormen slechts een fractie van zijn hele
oeuvre dat zo maar liefst 350 bijdragen omvat, gepubliceerd in velerlei tijdschriften. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar zijn nieuwste publicatie' Voor elk wat wils. Bloemlezing uit publicaties' (zie onze rubriek Mededelingen).
We wensen Wilfried nog vele jaren!

Pieter Donche
redactievoorzitter
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Leven en werk van Wilfried Beele
op 6
september 1936 als oudste zoon van Michel Beele (1908-1984) en Irma Rooryck
(1908-1983). Twee jaar later werd zijn enige broer Gery (1938-1985) geboren. Dit
gebeurde thuis op de boerderij in Reningelst. Dat was een afgelegen plaats op
telkens zowat 2,5 km van de kerktorens van Reningelst, Loker, De Klijte en
Westouter. Tot in 1950 bleef die buurt verstoken van electriciteit. Dit betekent
dat men zich daar toen nog diende te behelpen met petroleumlamp en kaars en
Wilfried niet naar de radio kon luisteren tot hij 14 jaar was.
WILFRIED BEELE WERD GEBOREN IN DE KRAAMKLINIEK VAN POPERINGE

Vader Michel Beele was zich in 1930 als vrijgezel in Reningelst komen vestigen op
een verwaarloosde hoeve, die zijn ouders kort voordien gekocht hadden, maar zelf
was hij geboren in Bikschote. Zijn echtgenote was van Lo. Thuis hoorde Wilfried
een woord als paardestaart dus uitspreken als "p[éI!.: ]rdest[éI!.: ]rt", terwijl ze dat in
Reningelst uitspraken als "pèèrdestèèrt". Op de lagere school werden Wilfried en
zijn broer daar wel eens mee geplaagd. Dit heeft bij de jonge Wilfried ongetwijfeld
zijn taalgevoeligheid gestimuleerd. Net als dit het geval was geweest bij deken De
Bo, de auteur van het Westvlaamsch Idioticon (1892), die zijn jeugd doorbracht te
Beveren-Leie, in de overgangszone tussen het Westvlaams en het Oostvlaams.
Wilfried was ook pas tien jaar, toen hij al met een eerste spellingswijziging gecon fronteerd werd. Dat was in 1946 toen de overtollige sch en de dubbele ee en oo
in open lettergreep weggevallen zijn; achterafbeschouwd de enige zinvolle spellingswijziging in een hele eeuw. Maar Wilfried leidde daar ten onrechte uit af
dat hij zijn naam voortaan met enkele e ging moeten schrijven. De spelling zou
zijn leven lang een bekommernis blijven.
Na een zevende voorbereidende jaar aan het college van Poperinge, koos Wilfried
voor de Grieks-Latijnse afdeling. Voor de vakken Latijn en Grieks en vanaf het
derde jaar ook voor Engels en Duits was hij telkens de primus. Zijn keuze voor
Germaanse en niet voor klassieke filologie werd mee bepaald door de ruimere
kansen op tewerkstelling.
In 1959 studeerde Wilfried met grote onderscheiding af als licentiaat in de Germaanse filologie met de verhandeling Bijdrage tot de studie van de persoonsnamen uit het Ieperse in de XJIJde en de XJVde eeuw (371blz.) onder leiding van zijn
promotor Prof. Dr. Odon Leys, een streekgenoot trouwens. Hij werd toen met
aandrang gevraagd om te doctoreren, wat toen nog een werk van jaren was,
tussen de beroepsactiviteiten door.
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Beroep en hobby's

Zijn eerste beroepsactiviteit was een volledige opdracht als leraar Nederlands en
Engels aan het A2-afdeling van het VTI in Aalst. Van 1 juli 1960 tot eind juni
1961 vervulde hij zijn militaire dienst. Het aanbod om kandidaat-reserve-officier
(KRO) te worden, sloeg hij af omdat hij dan drie maand langer moest dienen.
Wat velen wellicht zal verbazen, is dat het selectiebureau van het Belgische Leger
in Wilfried, die intussen tot een 'normale' lengte van 1,76m uitgegroeid was, een
paracommando zag. Gelukkig kreeg hij, na een mislukte opleiding tot vrachtwagenchauffeur, een administratiefbaantje in het Duitse Soest.
Na zijn militaire dienst kreeg Wilfried in 1961 een voltijdse baan als leraar Nederlands en Engels aan het VTI van Ieper, waar een nieuwe A2-afdeling opgericht
was. Dat werk zou hij tot zijn pensionering in 1996 blijven doen. Als enige kost winner met kinderen die verder studeerden, heeft hij ook 30 jaar avondlessen
Engels en Duits gegeven in het Instituut Heilige Faniilie in Ieper. In de jaren '80
kwamen daar nog eens vier jaar lang twee uur Duits bij in het Vormingsinstituut.
Tussendoor schreef hij ook nog het leerplan Engels voor secundaire technische
scholen in het Vrij Onderwijs in Vlaanderen.
Intussen was Wilfried op 8 juli 1961 in het huwelijk getreden met Paulette Berten
en minder dan een jaar later werd hun oudste dochter Hilde geboren. Er zouden
nog vier kinderen volgen: Wouter, Diederik, Friede en Lieve. En sedertdien ook
al twaalf kleinkinderen. In 1965 vestigde het gezin zich in een nieuwbouwwoning
in de Kennedylaan.
Nog voor Wilfried doctoreerde in de naamkunde (of onomastiek) had hij al van
zich laten horen op twee andere terreinen: dat van de genealogie en dat van de
plaatselijke geschiedenis. In 1965 werd hij zowel voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdeling Westhoek, wat hij tot 1980 zou blijven,
als lid, later bestuurslid van het Iepers Kwartier, een heemkundig tijdschrift. Met
zijn grote kennis van de paleografie heeft hij menig amateur-genealoog en -historicus geholpen, mezelf inbegrepen.

Doctoraat

Tijdens het schooljaar 1972-1973 kreeg Wilfried een Bijzondere Doctoraatsbeurs
van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek om zijn doctoraat af
te werken. Op 14 januari 1975 promoveerde hij met grote onderscheiding tot
doctor in de Germaanse filologie met een dissertatie Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen, 1250-1400. Voor dit werk, dat
door Familia et Patria werd uitgegeven (twee delen resp. 177 en 681 blz.), kreeg
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hij in datzelfde jaar de Dr.-Dupontprijs en de prijs van de Koninklijke Academie

voor Nederlandse Taal- en letterkunde.
Dr. Frans Debrabandere, een collega-naamkundige, bestempelde dit werk in een
recensie als "een aanwinst voor de Nederlandse antroponymie" en hij heeft er
veelvuldig uit geciteerd in zijn Verklarend woordenboek van de familienamen
(1993). Uit die oude Ieperse stads- en baljuwsrekeningen haalde Wilfried ook
550 Middelnederlandse woorden die nog niet in het elfdelige Middelnederlandsch
Woordenboek stonden.
Het is op het vlak van de naamkunde dat we de grootste professionele verdienste
van Wilfried Beele mogen situeren. Voor de volgende, weinig doorzichtige familienamen (of antroponiemen) heeft hij nieuwe of aanvullende verklaringen
bedacht: Beheyt, Bulckaen, Caenen, Cau(we)ra, Ceename, Ceuneweels, Decalf,

Flamey, Goddeeris, Itsweire, Kinoo, Leuregans, Lusschentier, Merlevede, Moncarey,
Odent, Orbie, Roelstraete, Seynaeve, Spinnewijn, Stekelorum, Swinghedauw, Sys,
Tusschans, Vuylsteke, Warlop, Wostyn. In zijn boek Voor elk wat wils. Bloemlezing
uit publicaties, dat op 9 september 2011 in Ieper voorgesteld werd, zijn daar heel
wat boeiende verhalen over te lezen. Uit de studie van de familienamen blijkt
ook dat onze streek een eigen geschiedenis heeft gekend. Het is bekend dat de
godsdienstoorlogen in de i6de eeuw voor een massale emigratie naar het Noorden gezorgd hebben. De daaropvolgende immigratie uit het zuiden, heeft de
Westhoek ca. 30 % namen van Franse/Picardische oorsprong bezorgd. En ze zijn
lang niet allemaal zo doorzichtig. Lees maar de ontstaansgeschiedenis van
namen als Desender, Metsu en Ryckeboer.
Maar ook op het vlak van de plaatsnamen (of toponiemen) heeft Wilfried Beele
grote verdiensten. Hij heeft voor het eerst een steekhoudende etymologie
bedacht voor Bellewaerde, het Minkhuisje, de Bukkersstraat en het oude Streckeveitstraetkin, allemaal in Ieper of het Katspel en Brood.seinde, respectievelijk in
Boezinge en Zonnebeke. In Ieper kunnen ze er niet langer omheen dan hun stad
niet naar de iepeboom genoemd is, maar naar de prehistorische waternaam Ipere
uit *!para, verwant met een Keltisch woord dat 'rood-bruin' betekende. Makkelijk is het heus niet altijd. Ik denk hier bv. aan de moeilijke etymologie van
woorden als kazemat en belfort. Door zijn didactische aanpak weet Wilfried die
ook voor een leek verstaanbaar te maken.
Toegegeven, er zijn naamkundigen die meer gepubliceerd hebben dan Wilfried,
maar kwantiteit is geen maatstaf voor kwaliteit. De 'geboren perfectionist' die
Wilfried is, gaat op een scrupuleuze manier te werk en hij laat zich niet gauw tot
een gokje verleiden. Wie er twijfels over koestert of zijn verstand nog altijd even
scherp is, moet in Biekorf maar eens zijn commentaar lezen bij het recent verschenen woordenboek van De Vlaamse gemeentenamen. Daarin wijst hij erop
dat de huidige spelling Ieper, die door Duitsers vaak als Jeper gelezen wordt, niet
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zuiver op de graat is. Volgens de plaatselijke uitspraak zou het Iper moeten zijn,
naar analogie met Izegem of Izenberge.
Wilfried Beele behoort nog altijd tot de beste naamkundigen in het Nederlandse
taalgebied. En daarbij mogen we niet vergeten dat het aantal leerstoelen naamkunde aan onze universiteiten beperkt is, zodat hij zijn specialisatie alleen in zijn
vrije tijd heeft kunnen beoefenen. West-Vlaanderen, de Westhoek en Ieper in
het bijzonder mogen hem erkentelijk zijn voor die kwalitatief hoogstaande en
gratis dienstverlening.

Verscheidenheid in eenheid

En toch valt Wilfried Beele niet onder dat ene hoedje 'naamkundige' (of onomasticus) te vangen. Zijn strijd voor de erkenning van het Zuidnederlands als
een volwaardige component van het Standaardnederlands, vormt een tweede
rode draad in zijn professionele leven. Ik beperk me hier tot een opsomming
van de belangrijkste activiteiten.
In 1977 richtte Wilfried Beele een schrijven naar alle Vrije Secundaire scholen
in West-Vlaanderen met als titel Op zoek naar een gezonde taalzuivering. Met
dat 'gezond' bedoelde hij dat vooral het gezond verstand de doorslag moet geven
om te bepalen in hoeverre de taal van het Zuiden ook nu nog in het Noorden
een rol kan spelen, zoals dat tijdens de Gouden Eeuw geweest is. Ongeveer 160
leerkrachten moedertaal reageerden en maar vier daarvan waren negatief.

De tegenstanders van alles wat als Zuidnederlands bestempeld kan worden, voelden zich gesteund door Prof. Dr. Piet Paardekooper, die van 1970 tot 1986 gewoon
hoogleraar Nederlandse taalkunde was aan de KULAK. Zijn invloed in onze
provincie was zeer groot, vooral in de Vrije Secundaire scholen, waar zijn ABNgids een ruime verspreiding kende. Wilfried Beele heeft toen een initiatief genomen waardoor dat boekje van de boekenlijsten geschrapt werd. En de tijd heeft
hem in het gelijk gesteld. Het uitgangspunt van Paardekooper was dat iemand
perfect Nederlands spreekt als je hem door zijn taal niet kunt localiseren. Dit
standpunt is achterhaald. Je kunt elke gebruiker van standaardtaal localiseren.
Naar aanleiding van de fusies van onze gemeenten (vanaf i januari 1977) hebben
een aantal taalkundigen van de gelegenheid misbruik gemaakt om de straatnamen te uniformeren, zogezegd om de taaleenheid te bevorderen. Het eeuwenoude straatnaamtype Rijselstraat diende Rijselsestraat te worden, zoals dat in
Brabant en in Nederland normaal was, terwijl men het in Limburg inheemse
type Luikerstraat onaangeroerd liet. Wilfried Beele heeft daar onverwijld tegen
gereageerd in een open brief in de plaatselijke kranten, maar het onheil was toen
al geschied. Alleen Ieper besliste al om de vroegere toestand in 2012 te herstellen.
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Eveneens naar aanleiding van die fusies waren de namen van de deelgemeenten
in de telefoongidsen geschrapt. Wilfried heeft er toen bij de bevoegde minister
op aangedrongen om die er opnieuw in te krijgen, wat in 1978 lukte, dankzij de
bemiddeling van gouverneur Leo Vanackere. Ook pleitte hij ervoor om de
streekeigen naam Koksijde-Bad te behouden tegen het Noordnederlandse
naamstype Koksijde-aan-zee in.
Al die eenmansacties vertrokken van hetzelfde dubbele uitgangspunt: in de standaardtaal moet er ruimte zijn voor een zekere 'verscheidenheid in de eenheid'
en eigennamen laat je best ongemoeid. Dat is in onze buurlanden ook zo.
Het moet Wilfried Beele, die ten onrechte wel eens als 'particularist' en 'conservatief' bestempeld wordt, dan ook plezier doen om te zien dat het de goede
weg opgaat. Leuvens onderzoek (voor de periode 1958-1998) toont aan dat de
krantentaal in Vlaanderen en Nederland naar elkaar toegroeit en de beruchte
'tussentaal' of het 'Verkavelingsvlaams' wellicht maar een tussenstap naar meer
eenheid is. Van Dale is van plan om in zijn volgende uitgave niet langer alleen
de Belgisch-Nederlandse varianten te markeren, maar ook de NederlandsNederlandse en de Surinaamse, zodat elke subjectieve beoordeling wegvalt.
Bij die schijnbaar eindeloze opsomming van taalkundige activiteiten zouden we
haast vergeten dat Wilfried van 1982 tot 1992 ook nog een academische carrière
heeft gekend als deeltijds docent aan de Rijselse universiteit Charles de Gaulle of
Lille lll in Villeneuve d'Ascq. Hij gaf er aan studenten die Nederlands als hoofdvak gekozen hadden de cursussen: Nederlandse grammatica in de 1ste en 2de
kandidatuur, linguïstiek, geschiedenis van het Nederlands en contrastieve grammatica in de lste licentie en het samenvatten en becommentariëren van diverse
taalkundige publicaties in de 2de licentie. Wilfried heeft die functie met enthousiasme en toewijding uitgeoefend tot men overgeschakeld is op een systeem met
uitsluitend voltijdse medewerkers.

Streekgeschiedenis

Als de naamkundige publicaties en zijn taalkundige strijd 'voor meer verscheidenheid in de eenheid' activiteiten zijn die aan Wilfrieds professionele opleiding
gelinkt kunnen worden, dan zijn de genealogie en de streekgeschiedenis zijn
hobby's. Hobby's waar hij zich opnieuw met meer dan amateuristische vaardigheid en inzet aan gewijd heeft.
In 1980 behaalde Wilfried het diploma van gids voor het Ieperse en de Frontstreek. Sindsdien wordt hij nog geregeld gevraagd om Engelstalige, maar ook
Duitstalige en Spaanstalige groepen rond te leiden.
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Voor de petite histoire vermelden we hier nog dat Wilfried in 1988 werd opgenomen in de Ridderorde van 't Manneke uit de Mane en dat hij een tijdlang
protocolmeester was bij de Marnixring Ter Isele in Rijsel.
Belangrijker was een initiatief van een goede vriend van hem, wijlen Jaak Decaestecker, waar hij zijn medewerking aan zou verlenen. Het begon in 1984 met de
uitgave van een Genealogisch Jaarboek, waar er vijf afleveringen van verschenen.
Met als bekroning een succesvolle tentoonstelling over de woelige 16de eeuw in
het Engelse Sandwich in 1988. In 1985 kwam daar een driemaandelijks tijdschrift
bij dat in 1995 de titel koos Westhoek, tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde
in de Vlaamse en Franse Westhoek en nu al aan zijn 2f1e jaargang toe is. Wilfried
heeft al die tijd actief meegewerkt als auteur en nalezer van ettelijke teksten, een
tijdlang ook als lid van de kernredactie en als voorzitter.

Die vermaledijde spelling

Wie Wilfrieds Voor elk wat wils. Bloemlezing uit publicaties ter hand neemt, kan
er niet naast kijken. In het Woord vooraf, in de Nabeschouwing en in een behoorlijk aantal Polemiserende teksten heeft hij het over de spelling. Hij staat ermee op
en hij gaat ermee slapen.
Kan een man die met tevredenheid kan terugblikken op een carrière als leerkracht, docent, naamkundige en taalkundige op zijn 75ste niet tot rust komen en
zo'n puur formele kwestie naast zich neerleggen? Nee dus. Hebben ze in de
kraamkliniek in Poperinge soms een kei onder zijn hoofdkussen gelegd? Ik denk
dat het opnieuw zijn gezond verstand en zijn grote kennis van taalkwesties zijn,
die hem ervan overtuigen dat hij het bij het rechte eind heeft. Neem daar nog
zijn rusteloosheid bij, die hem belet om het van hem af te zetten tot hij zijn gelijk
ook bevestigd ziet.
Het verhaal is bekend. Zijn hele professionele loopbaan is Wilfried met een dubbele spelling opgescheept geweest. Enerzijds was er de 'voorkeurspelling' die in
het onderwijs gevolgd werd, anderzijds was er de 'alternatieve spelling' die o.m.
door kranten als De Standaard gebruikt werd. De nieuwe spelling van 1995 heeft
aan die verwarring een einde gemaakt, maar ze heeft tegelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd die voor velen niet te pruimen zijn. De belangrijkste is de
nieuwe regel voor de tussen-n, waardoor Wilfried die spelling de pannenkoekspelling noemt. Tien jaar later, in 2005, werden daar nog een aanzienlijk aantal
andere samenstellingen met die tussenklank aan toegevoegd, waaronder vele
plantnamen en ook het vage allegaartje, voordien nog als 'versteende samenstellingen' bestempeld. De paddenstoel-spelling was geboren.
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In deze kwestie heeft Wilfried Beele het gelijk aan zijn zijde omdat het Groene
Boekje zondigt tegen zijn eigen basisregel, die luidt dat we een woord "spellen
met de klanken die we horen in de standaarduitspraak van dat woord''. Hij wijst
ook op een gevaar dat ik bij andere critici van de nieuwe spelling nog niet gelezen heb, met name dat de nieuwe spelling bij jongeren de uitspraak van die
woorden wijzigt. Ze gaan die tussen-n systematisch uitspreken, wat helemaal de
bedoeling niet was.
Voor elk wat wils kiest voor een spelling die nauw aanleunt bij de oude voorkeurspelling. Voor de tussen-n betekent dit dat de logische en makkelijk te hanteren
regel van het "noodzakelijk meervoud" gehandhaafd blijft. Zelfs voor de bastaardwoorden blijft de traditionele spelling meestal, tenzij voor een kleine groep
die in 1954 een onlogische voorkeurspelling kreeg. Bv. quantum werd kwatum,
maar quorum bleef ongewijzigd.

Revolutionair is dat voorstel, dat we het best kunnen omschrijven als de 'spellingBeele: dus niet, tenzij in haar compromisloos streven naar de afschaffing van die
onzalige nieuwe spellingen. In deze bijdrage heb ik de 'spelling-Beele' alvast
toegepast. Ik hoop van harte dat Wilfried nog een goede spellinghervorming
mag beleven, maar het zal niet voor 2015 zijn. Dat is nu al beslist.
In het verleden zijn er nog mensen geweest die op eigen houtje de spelling aangepast hebben, met wisselend succes. Zo heeft pater Verschueren s.j., die algemeen bekend staat als een groot lexicograaf, in de vijfde editie van zijn Modern
Woordenboek (1949-1950) geopteerd voor de 'Konsekwent Progressieve Spelling'.
Naast konsekwent schreef hij ook woorden als dinee en dekolletee consequent
progressief. Maar Verschueren kreeg geen navolging.
Ruim een halve eeuw vroeger had Roeland Kollewijn in een artikel Onze lastige
spelling (1891) een aantal voorstellen gedaan, die door de Nederlandse Minister
van Onderwijs Marchant in 1934 overgenomen werden, o.m. door het schrappen
van sch in mensch en van de oo en de ee in zoo, kooien en steenen, zonder veel
bijval. De doorbraak van die voorstellen kwam er in 1946 voor Vlaanderen en
in 1947 voor Nederland. Dit verhaal toont aan dat je politieke steun nodig hebt
om zinvolle voorstellen officieel te maken. En bekwame taalkundigen om de
spelling echt eenvoudiger te maken in plaats van die nodeloos te compliceren.

Een sterke vrouw

Een mens vraagt zich af waar Wilfried Beele de tijd haalde en haalt om te doen
wat hij deed en doet. Het klinkt als een cliché, maar voor een keer is het ook de
waarheid: "Achter een groot man staat een sterke vrouw''. Paulette heeft het huis-
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houden beredderd en de kinderen grotendeels opgevoed, maar ze was tegelijk
een volwaardige assistente, die nagenoeg alle publicaties van Wilfried getypt
heeft en met kritische blik nagelezen. In een bijdrage in Voor elk wat wils noemt
Wilfried de huisvrouwen, naar analogie met de "minderbedeelden': de "nietbedeelden ". Daarmee wil hij niet gezegd hebben dat ze geen talenten hebben,
maar dat ze de maatschappij niets kosten aan wedde noch pensioen, terwijl ze
diezelfde maatschappij toch veel gegeven hebben. Uit respect voor zoveel vrijwillige en deskundige inzet, betrekken we ook Paulette in deze hulde. In al hun
verscheidenheid vormen Paulette en Wilfried toch ook een eenheid. Een eenheid
waar ze een paar maanden geleden het vijftigjarige bestaan van gevierd hebben.
En hoe moet het nu verder? 75 mag dan een mijlpaal zijn in een leven, het is
daarom nog geen eindstation. Wilfried ziet het nog zitten om mee te werken aan
een spellinghervorming. Hij besluit zijn boek zelfs met een oproep om daaraan
mee te werken. Maar we stoken hem niet op. Voor ons mag hij het voortaan
rustig aan doen, maar dat zal moeilijk gaan omdat hij niet goed weet wat dat is.
Wat meer andere activiteiten dan maar? De laatste jaren heeft hij toch geregeld
wat meer tijd vrijgemaakt om te tuinieren. Wie in de Kennedylaan voorbijkomt,
kan het huis van de Beeles herkennen aan de naam Zonnebloem, maar ook aan
de grote verscheidenheid aan bloemen en planten. Achterin is er ook een kippenren, een vijvertje en een gevarieerde moestuin.
Daarnaast waren er het fietsen en het wandelen. Bij dat fietsen durfde hij zich
tot zijn 74 te wagen aan een jaarlijkse 'trot' van meer dan 100 km. Het wandelen
werd zelfs semi-professioneel aangepakt met de panklare tochten die de wandelclubs voorschotelden. Maar ook voor een deelname aan de Vierdaagse van
de IJzer of de 100 km van Ieper schrokken Wilfried en Paulette niet terug. Heeft
het Belgisch Leger aan Wilfried dan toch een paracommando verloren? De
Westhoek heeft er gelukkig een uitmuntend taalkundige mee gewonnen.
Het was voor mij een voorrecht om Wilfried als collega en de Beeles als vrienden
gekend te hebben. We wensen ze nog vele goede jaren.
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Kwartierstaat Wilfried Beele
Inleiding
DE KWARTIERSTAAT VAN WILFRIED BEELE SAMENSTELLEN, WAS NIET MOEILIJK.

Wilfried deed jaren geleden heel wat opzoekwerk. Zijn kwartierstaat verscheen
al in 1969 in het "Vlaams Kwartierstatenboek''. 1 Nu tweeënveertig jaar later bracht
Wilfried al heel wat aanvullingen en verbeteringen aan. Toch vertoonde de kwartierstaat hier en daar nog hiaten. Ik heb geprobeerd te verhelpen. Wat ik zelf
aanbracht of verbeterde, wordt in een voetnoot verduidelijkt.

Herkomst van de voorouders

Wij gebruikten hiervoor de geboorteplaatsen van de voorouders. Wij doen dit
voor generatie II tot en met generatie VI. Wij kennen van 6I voorouders op 62
hun geboorteplaats(= 98 %). 2
De 61 voorouders van Wilfried Beele werden geboren in negentien gemeenten3.
De gemeenten met het hoogste aantal geboorten zijn Hoogstade {11), Reninge
(9), Lo (8), Pollinkhove (5) en Oostvleteren (4). Al die gemeenten liggen in de
Westhoek, waarvan St.-Winoksbergen en Warhem nu in Noord-Frankrijk, waar
twee voorouders uit de zesde generatie het levenslicht zagen. In de zesde generatie werd de oudste oud-ouder in 1721 en de jongste in 1787 geboren. Dit betekent een verschil van 66 jaar, ruim twee generaties.
Wij kunnen besluiten dat de voorouders van Wilfried Beele honkvast waren {het
waren voor het grootste deel landbouwers) en dat hij een echte Westhoeker is.

Een sociaaleconomische kanttekening bij de voorouders

Wij kennen van 29 mannelijke voorouders van Wilfried Beele op een totaal van
31 (= 93,5 %) hun beroep. Meer dan de helft van Wilfrieds voorouders waren
landbouwers (= 65,5 % ), waaronder enkele grote boerengeslachten als Rooryck,
Beele en Derycke. Langs zijn moederskant behoren families als Dequeker en
Devos tot het milieu van dagloners en werklieden.

W VAN HILLE, Vlaams Kwartierstatenboek, Deel 1, VVF, 1969.
De geboorteplaats Westrozebeke van Constantia Bruneel (kw. 59) is niet zeker. Daarom
nemen we die geboorteplaats in de bespreking niet op.
3 Die gemeenten zijn: Bikschote, Brielen, Elverdinge, Haringe, Hoogstade, Lo, Merkem, Noordschote, Oostvleteren, Pollinkhove, Reninge, Reningelst, Sint-Winoksbergen, Stavele, Vlamertinge, Voormezele, Warhem, Westvleteren, en Woesten.
i
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Beroep

Aantal
3
19
1
1
2
1
2
29

dagloner
landbouwer
smid
timmerman
werkman
werkman-landbouwer
wever-landbouwer

Totaal

%
10,4
65,5
3,5
3,5
6,8
3,5
6,8

100

Hoe oud werden Wilfrieds voorouders?
Wij kennen van 58 voorouders(= 93,5 %) hun leeftijd.
De gemiddelde leeftijd van zijn voorouders is heel hoog, namelijk 75,3 jaar.
De vrouwen doen het natuurlijk beter dan de mannen. De vrouwen bereikten
gemiddeld een leeftijd van 77,6 jaar, de mannen 73 jaar. De voorouder van
Wilfried die het langst op deze wereldbol rondliep, was zijn grootmoeder langs
vaderskant. Maria Theresia Vanden Casteele (kw. 5). Zij overleed 94 jaar en twee
maanden oud. De voorouder met het kortste verblijf in deze wereld was Godelieve Comeyne (kw. 43). Zij overleed in Reninge op 28 juli 1808, amper 36 jaar
oud.
Het is geen open deuren intrappen wanneer ik zeg dat de mensen vanaf generatie IV gemiddeld minder lang leefden.

generatie

gem. leeftijd M gem. leeftijd V gem. leeftijd

II. ouders

76

75

75,5

lil. grootouders

83,5

90

86,7

IV. overgrootouders

70,5

81,2

75,8

V. betovergrootouders

68,7

75,5

72,1

Vl. oud-ouders

66,5

66,2

66,4

totaal

73

77,6

75,3

De kwartierstaat
Generatie 1: probant

Wilfried Richard Comelius BEELE, dr. in de Germaanse filologie, leraar
VTI Ieper van 1961tot1996, voorzitter VVF-afdeling Ieper-Poperinge van
1965 tot 1980. Toen in 1983 Jaak Decaestecker Westhoek opstartte, vormden Wilfried Beele, Ludo Vandamme en de oprichter de eerste redactie.

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

Kwartierstraat Wilfried Beele

Geboren in Poperinge op 6 september 1936. Gehuwd in Ieper op 8 juli
1961 met Paulette Ginette Blanche Maria Cornelia BERTEN, geboren in
Ieper op 7 oktober 1939, dochter van Valère Hilaire BERTEN, bankbediende en Godelieve Maria Cornelia DUFLOU.
Zij hebben volgende kinderen: Hilde ( Ieper 2 juni 1962), Wouter ( Ieper
24 januari 1964), Diederik ( Ieper 15 november 1965), Friede ( Ieper 19
oktober 1967 en Lieve ( Ieper 16 januari 1972).
0

0

0

0

0

Generatie Il : ouders
2

3

Michel Cornelis BEELE, landbouwer, geboren in Bikschote op 10 september 1908, overleden in Ieper op 20 januari 1984. Michel vestigde zich
in 1930 eerst drie jaar als vrijgezel op de hoeve die zijn ouders in 1926 in
Reningelst gekocht hadden. Na zijn huwelijk met Irma Rooryck hebben
ze daar samen dertig jaar geboerd, tot ze in 1963 opgevolgd werden door
hun jongste zoon Gery, na diens huwelijk met Anny Pattyn. Daarna rentenierden ze bijna twintig jaar in een nieuw huis, dat ze hadden laten
bouwen in het naburige Loker, waar ze trouwens ook begraven zijn. Ze
zijn evenwel allebei overleden in Huize Sint-Jozef, Meenseweg 33, Ieper,
waar ze hun laatste levensmaanden doorgebracht hebben. Merkwaardig
is dat ze allebei nagenoeg even oud geworden zijn. Zij 75 jaar vier maanden en zeven dagen, hij amper drie dagen meer.
Gehuwd in Lo op 18 april 1933 met
Irma Elisa Cornelia ROORYCK, geboren in Lo op 6 maart 1908, overleden in Ieper op 13 juli 1983.

Generatie 111 : grootouders
4

Richard Camille BEELE, landbouwer in Bikschote vanaf 1907, vluchtte
bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar Westvleteren aan de
Hoge Brug waar het jonge gezin bij de ouders van zijn vrouw introk. In
december 1915 trok hij naar Frankrijk, eerst als werkman bij een wijnhandelaar in Saint-Martin-Osmonville, later in Gauville waar hij tot 1922 een
grote hoeve uitbaatte. In 1922 kwam Richard naar Vlaanderen terug. Hij
pachtte een hoeve op het grondgebied Zuidschote, niet ver van de vooroorlogse hoeve in Bikschote, allebei van dezelfde eigenaar. Ze zijn blijven
boeren in Zuidschote, tot ze daar in 1947 opgevolgd werden door hun
zoon Joël. Daarna hebben ze hun intrek genomen in de woning van hun
dochter in Elsene, waar ze op gezegende leeftijd overleden zijn. Wel werden ze in Zuidschote begraven.
Geboren in Elverdinge op 17 april 1874, gedoopt op dezelfde dag (P.: Jan
Beele, oom, M.: Maria Theresia Derycke, grootmoeder), overleden in
Elsene op 29 december 1963.
Gehuwd in Westvleteren op 27 november 1907 met
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5

Maria Theresia VANDEN CASTEELE, geboren in Woesten op 20 oktober
18?7, overleden in Elsene op 14 december 1971. Toen zij in 1907 met Richard
Beele trouwde, waren ze allebei al meer dan dertig. Tussen 1908 en 1915
kregen ze vijf kinderen, waarvan één dochter. Michel (= kw. 2) was daar de
oudste van.

6

Henri Louis Cornelius ROORYCK, landbouwer, geboren in Lo op 2
november 1872, overleden in Lo op 5 november 1950. Ofschoon Henri en
zijn vrouw al bijna dertig waren toen ze huwden, hebben ze nog elf kinderen gehad, waarvan het jongste geboren werd toen de moeder al bijna
achtenveertig was. Het waren zeven zonen en vier dochters. Maar twee
ervan overleden al als kind, twee op vijftien jaar en één op vierentwintig.
Irma (= kw. 3) was hun vijfde kind en zelfs meter van haar jongste zus.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden hun vijf oudste kinderen, die toen
al schoolplichtig waren, geëvacueerd naar Vlaamse schoolkolonies ver in
Frankrijk, zodat ze hun ouders de hele tijd niet gezien hebben.
Kort na de oorlog is het gezin verhuisd naar een nabijgelegen grotere
hoeve, die toen vrijgekomen was, en daar blijven boeren tot in 1937, toen
hun dochter Zulma en haar man hen opgevolgd hebben. Ondertussen
was het bekende bankroet van de Boerenbond in 1934 voor hen een grote
financiële aderlating geweest, maar toch hebben ze nog een rijwoning
kunnen laten bouwen om er te gaan rentenieren, ook al hebben ze het
daarna door de inflatie van hun spaarcenten in de volgende jaren niet
breed gehad.
Gehuwd in Lo op 10 september 1902 met
Eugenie Sophie DEQUEKER, geboren in Lo op 30november1873, overleden in Lo op 7 juni 1959· Zij had alleen nog een oudere broer Edward,
die pas op hogere leeftijd huwde en kinderloos bleef en een jongere broer
Karel, die slechts één zoon had.

7

Generatie IV : overgrootouders

8

9

Henri Benoît BEELE, landbouwer, eerst in Gijverinkhove, na zijn huwelijk in Elverdinge. Geboren in Hoogstade op 22 april 1833, overleden in
Elverdinge op 3 september 1880. Hij stamde als tiende uit een gezin van
dertien, waarvan er drie als kind overleden zijn, en hij huwde pas op
veertigjarige leeftijd.
Gehuwd in Elverdinge op 26 juni 1873 met
Hortense Clemence DERYCKE, Geboren in Reningelst (wijk Driegoen)
op 21 juli 1846. Zij was de oudste van vijf kinderen, waarvan er twee vroeg
stierven. Zij huwde een eerste maal met Henri Derycke (t Elverdinge 31
mei 1872), van wie ze drie kinderen had, waarvan het oudste bij haar
tweede huwelijk al overleden was. Na de dood van haar tweede man
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Henri Beele, bleef zij nog enige tijd op de hoeve boeren. Daarna ging ze
wonen in het Halfweeghuus (ergens halfweg tussen Elverdinge en Zuidschote), niet ver van haar vroegere woonplaats .. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam zij met het gezin van haar zoon Richard in het dorp Gauville
terecht, waar zij op 2 augustus 1918 plots aan de griep overleed.
10

11

12

13

14

15

Seraphin Constant VANDEN CASTEELE, landbouwer, geboren in
Woesten op 15 oktober 1842, overleden in Krombeke op 27 mei 1927. Hij
was de jongste uit een gezin van zeven, waarvan er drie als kind overleden
zijn.
Gehuwd in Woesten op 2 juli 1873 met
Sylvia Barbara PERSOONE, geboren in Woesten op 22 oktober 1843,
overleden in Zuidschote op 5 oktober 1931. Zij was de derde uit een gezin
van zes, waarvan er één vroegtijdig overleed.
Louis Cornelius ROORYCK, landbouwer, geboren in Hoogstade op 2
oktober 1830, overleden in Hooglede op 3 juni 1908. Hij was de jongste
overlevende in een gezin waarin er ooit elf kinderen geboren werden.
Maar daar waren vier doodgeboren zoontjes bij en ook nog een tweeling,
die maar een paar dagen geleefd heeft. En van de vijf die de volwassen
leeftijd bereikten, was hij de enige die ooit huwde. De anderen waren zijn
oudste broer Camille, die priester werd en overleed als pastoor in Damme
op achtenvijftigjarige leeftijd, zijn volgende broer Jules, die amper achtentwintig werd en zijn zussen Elodie en Idonie, die respectievelijk zevenendertig en zesentwintig werden. Samen met hun broer-priester bleven
ze allen bij hun ouders wonen en ze verhuisden telkens met hem mee als
hij door de bisschop ergens elders aangesteld werd.
Gehuwd in Hoogstade op 16 juli 1862 met
Maria Theresia NOTEBAERT, geboren in Hoogstade op 12 augustus
1834, overleden in Damme op 15 juli 1921.
Leonysius Dionysius Aloysius DEQUEKER, timmerman, geboren in
Lo op 19 februari 1844, overleden in Lo op 27 oktober 1916. Hij had nog
een oudere broer.
Gehuwd in Lo op 6 mei 1872 met
Sophia Apollonia DEVOS, geboren in Lo op 9 februari 1841, overleden
in Puys-lez-Dieppe (Fr.) op 23 januari 1919. Zij was het tweede kind en
enige dochter in een gezin van vier.
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Generatie V : betovergrootouders

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

4

Joseph Augustinus BEELE, landbouwer, eerst in Oostvleteren, daarna
in Hoogstade 4 . Geboren in Brielen op 29 december 1778, overleden in
Hoogstade op 5 december 1853.
Gehuwd in Oostvleteren op 27 april 1815 met
Joanna Theresia MARKEY, geboren in Oostvleteren op 23 juli 1795, overleden in Hoogstade op 24 april 1868.
Anselmus Audomarus DERYCKE, landbouwer, geboren in Vlamertinge
op 8 september 1813, overleden in Reningelst op 24 februari 1895.
Gehuwd in Reningelst op 5 november 1845 met
Maria Theresia DERYCKE, geboren in Reningelst op 2 juni 1809, overleden in Reningelst op 23 april 1888.
Franciscus Xaverius VANDEN CASTEELE, wever-landbouwer, geboren in Pollinkhove op 5 mei 1800 (15 floréal VIII), overleden in Woesten
op 7 september 1867.
Gehuwd in Pollinkhove op 12 november 1828 met
Frederica Henrica Francisca DOOGHE, geboren in Reninge op 27
maart 1798, overleden in Woesten op 15 oktober 1872.
Philippus Jacobus PERSOONE, landbouwer, geboren in Reninge op 10
mei 1807, overleden in Woesten op 26 september 1859.
Gehuwd in Reninge op 17 januari 1838 met
Maria Theresia VANHOLME, geboren in Reninge op 26 februari 18n,
overleden in Reninge op 29 mei 1879.
Joannes Benevenutus ROORYCK, landbouwer, geboren in Hoogstade
op 22 maart 1773, overleden in Hoogstade op 28 april 1852. Hij trouwde
een eerste maal in Stavele op 31oktober1804 met Anna Theresia Constantia Criem, geboren in Stavele 14 april 1778 en overleden in Alveringem
op 26 april 1818, dochter van Ludovicus Franciscus en Maria Joanna VAN
EECKE.
Gehuwd in Stavele op 27 oktober 1819 met
Anna Theresia LELIEUR, geboren in Stavele op 31 januari 1791, overleden
in Lo op 23 januari 187i.
Ludovicus Josephus NOTEBAERT, smid, geboren in Pollinkhove op 17
juni 1797, overleden in Hoogstade op 25 december 1883.
Gehuwd in Hoogstade op 2 maart 1831 met
Cecilia Constantia MASSCHELEIN, geboren in Hoogstade op 19 februari 1790, overleden in Hoogstade op 2 maart 1866.

Het woonhuis van de hofstede staat nu in Bokrijk.
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28

29

30

31

Engel Albertus DEQUEKER, werkman, geboren in Oostvleteren op 12
februari 1807, overleden in Lo op 25 mei 1854.
Gehuwd in Nieuwkapelle op 3 oktober 1838 met
Amelia Charlotte VERSLYPPE, geboren in Merkem 14 maart 1805 (23
ventóse XIII), overleden in Merkem op 25 juli 1893.
Carolus Ludovicus DEVOS, werkman, landbouwer, geboren in Lo op
26 april 1806, overleden in Lo op 25 juli 1868.
Gehuwd in Lo op 9 oktober 1838 met
Amelia Sophia DEBYSER, geboren in Lo op i juli 1817, overleden in Lo
op 24 april 1883.

Generatie VI: oud-ouders
32

33

34

35

36

Constant Josephus BEELE, landbouwer in Brielen. Omstreeks 1782 vestigde hij zich in Boezinge. Hij trouwde een eerste maal in Reningelst op
24 maart 1761 met Isabelle DESCHILDER (t Brielen 19 december 1774).
Geboren in Vlamertinge op 3 oktober 1734, overleden in Boezinge op 2
augustus 1807, zoon van Laurens BEELE en Maria Francisca GUYLLINCK.5
Gehuwd in Voormezele op i augustus 1775 met
Maria Anna Theresia MORTREU, Voormezele ca. 1740 6 , overleden in
Boezinge op 13 januari 1806, dochter van François MORTREU en Maria
Anna BERLIN (BRULEIN).
0

Ludovicus Franciscus MARKEY, landbouwer, geboren in Westvleteren
op i juni 1750, overleden in Hoogstade op 22 mei 1835, zoon van Pieter
Jacobus MARKEY en Joanna Theresia BUTAYE.
Gehuwd in Oostvleteren op 13 juni 1775 7 met
Cecilia Coleta VERCRUIJCE, geboren in Oostvleteren op 21 november
1754, dezelfde dag gedoopt (peter: Mattheus Joannes Vercruijce, meter:
Joanna Aldigondis Mazereel) 8, overleden Oostvleteren 16 augustus 1826,
dochter van Jean Baptiste VERCRUIJCE en Maria Theresia (Maria
Catharina) HEYDEN.
Pieter Josephus DERYCKE, landbouwer, geboren in Vlamertinge op 8
oktober 1767, overleden in Vlamertinge op 7 september 1846, zoon van
Josephus Franciscus DERYCKE en Regina Josepha SEPIETER.

5 Laurens BEELE trouwde een tweede maal met Anna DEBAENE en een derde maal met
Joanne HENNEBEL.
6 De parochieregisters van Voormezele beginnen pas in i752.
7 Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH), Handzame, Parochieregisters (PR)
Oostvleteren (microfiche). In de trouwakte worden de familienamen als Vercruijsse en Markeij
geschreven. De getuigen waren vader Joannes Baptista Vercruijsse en Emmanuel Verraes.
8 VCGH, Handzame, PR Oostvleteren (microfiche).
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Gehuwd in Vlamertinge op 11 augustus 1802 (13 thermidor X) 9 met
Maria Theresia Victoria BULCKAERT, landbouwster, geboren in Vlamertinge op 24 december 1779, overleden in Vlamertinge op 13 mei 1855,
dochter van Marcus Josephus BULCKAERT en Maria Jacoba HUYGHE.
Pieter Joannes DERYCKE, geboren in Reningelst op 15 maart 1773, overleden in Reningelst op 15 april 1845, zoon van Joannes Baptista DERYCKE
en Maria Cecilia DEPUYT.
Gehuwd in Elverdinge op 16 november i802 (15 brumaire XI) met
Barbara Cecilia Theresia KINOO, geboren in Elverdinge op 6 november
1770, overleden in Reningelst op 4 mei 1825, dochter van Petrus Jacobus
KINOO en Petronella Theresia (Petronilla Clara) LOUWYCK.
Pieter Bonifacius VANDEN CASTEELE, dagloner, geboren in Pollinkhove op 17 oktober q6o, overleden in Pollinkhove op 4 oktober 1810,
zoon van Pieter Jacobus VANDEN CASTEELE en Anna Maria GODDERIS.
Gehuwd in Hoogstade op 3 februari 1795 met
Maria Theresia DEPUYT, geboren in Hoogstade op 8 maart 1754, overleden in Pollinkhove op 5 augustus 1828, dochter van Pieter DEPUYT en
Anna Vedasta Eugenia RYCKEBOER.
Ange Albert DOOGHE, wever-landbouwer, gedoopt in Noordschote
op 30 oktober q69 10 , overleden in Reninge op 21 juli 1842, zoon van
Vitalis Ludovicus DOOGHE en Joanna Theresia MOERKERKE.
Gehuwd in Reninge 11 april 1793 met
Godelieve COMEYNE, geboren in Reninge op 13 januari 1772, overleden
in Reninge op 28 juli 1808, dochter van Joannes COMEYNE en Isabella
GESQUIERE.
Jean Baptiste PERSOONE, werkman, geboren in Reninge op 23 augustus 1776, overleden in Reninge op 6 november 1832, zoon van Alexander
PERSOONE en Petronilla KERVYSER.
Gehuwd in Reninge op 18 mei 1803 (28 floréal XI) met
Josepha CROMBEZ, geboren in Reninge op 8 december 1776, overleden
in Reninge op 10 september 1815, dochter van Jacobus Albertus CROMBEZ en Joanna Clara CATTEEUW
Jan Ignace VANHOLME, landbouwer, geboren in Reninge 7 januari 1775,
overleden in Reninge op 6 september 1819, zoon van Carolus Jacobus
VANHOLME en Maria Joanna DEPOORTERE.

9 W. DEVOLDERE, 'Onze kwartierstaat JozefVanoverberghe, schepen van de stad Roeselare'.
in: Vlaamse Stam, 45e jg., juli-augustus 2009, p. 434.
10
VCGH, Handzame, PR Noordschote (microfiche). Enkel klappers na i768.
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47

48

49

50

51

52

53

54

Gehuwd in Merkem op 27 februari 1802 (8 ventöse X) met
Catharina DELEU, geboren in Reninge op 28 augustus 1779, dochter van
Judocus DELEU en Anna Clara VANDAMME.
Norbertus Josephus ROORYCK, landbouwer op de Kolaardshille in
Hoogstade, 82 gemeten 84 roeden groot en eigendom van de St.-Pietersabdij van Lo. 11 Hij trouwde een eerste maal op 30 juli 1743 met Maria
Constantia BRUYNOOGHE (overleden in Hoogstade 25 mei 1770).
Geboren in Hoogstade op 3 april 1721, overleden in Hoogstade op 10 april
1776, zoon van Philippus Jacobus ROORYCK 12 en Joanna Catharina
WAELS.
Gehuwd in Hoogstade op 18 juni 1771 met
Maria Jacoba BONTE, geboren in Hoogstade op 20 september 1749,
overleden in Alveringem op 13 februari 1836, dochter van Joannes Franciscus BONTE en Anna Jacoba (Maria Jacoba) VANDEWYNCKEL
((VANDE)WINCKEL).13
Benedictus Xaverius LELIEUR, landbouwer, geboren in Stavele op 10
januari 1768, overleden in Pollinkhove op 16 januari 1854, 14 zoon van
Benedictus Albertus LELIEUR en Maria Angelina DELEGHER.
Gehuwd in Stavele op 20 april 1790 met
Cecilia Catharina BEHAEGHEL, geboren in Haringe op 6 maart 1769,
overleden in Pollinkhove op 7 augustus 1846 15 , dochter van Franciscus
Albertus BEHAEGHEL en Anna Theresia Judoca DEVOS.
Pieter Franciscus NOTEBAERT, geboren in Pollinkhove op 29 januari
1765, overleden in Pollinkhove op 11december1825, zoon van Pieter Franciscus NOTEBAERT en Isabella VAN BEVEREN.
Gehuwd in Pollinkhove op 21 september 1796 met
Maria Ludovica Carolina MARCHAND, geboren in St.-Winoksbergen
(Fr.) ca.1766, overleden in Pollinkhove op 23november1831, dochter van
Carolus Benedictus MARCHAND en Maria Francisca CAEPPAERT.
Pieter Melchior MASSCHELEIN, landbouwer, geboren in Hoogstade 6
oktober 1727, overleden in Hoogstade op 11 december 1790, zoon van
Benedictus MASSCHELEIN en Petronella SCHUTTELAERE.
Gehuwd in Hoogstade op 18 januari 1780 met

W. BEELE, 'Reginald Rooryck (1662-1713), stamvader van een landbouwersfamilie in Hoogstade; in: Westhoek, genealogisch jaarboek V, Dikkebus, 1988, p. 122.
12 Philippus Jacobus ROORYCK was de zoon van Reginald ROORYCK en Petronelle Franchoise HOUCKAERT. Lees meer over Reginald ROORYCK bij W. BEELE, o.c., p. 95-128.
13 ). STEKELORUM (eindred.), 't Zit in de familie, ed. VVF-afdeling Westkust vzw, 2010, p.
11

283.

14
15

). STEKELORUM (eindred.), o.c., p. 455.
). STEKELORUM (eindred.), o.c., p. 455.
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55

Isabella Rosa SIX, geboren in Hoogstade op 24 januari 1754, overleden
in Hoogstade op 17 januari 1809, dochter van Guillaume SIX en Maria
VERSCHELLE.

56

Jean Baptiste DEQUEKER (DEQUEECKER), landbouwer, geboren in
Warhem (Fr.) 6 september 1765, overleden in Oostvleteren op 6 maart
1816, zoon van Jean Baptiste DEQUEKER en Isabella BEDERT (BODEZ).
Gehuwd in Lo (St.-Petrus) op 1september1795 16 met
Barbara Constantia BOUVE, landbouwster, geboren in Oostvleteren op
9 november 1773 en er de volgende dag gedoopt (peter: Petrus Jacobus
Lemire, geboren in Poperinge St.-Bertinus, meter: Maria Cornelia Conte
van Oostvleteren)'7, overleden in Oostvleteren op 24 februari 1838, dochter van Servatius BOUVE en Anna Catharina DHUIJS ( D'HUYS).

57

58

59

60

61

62

63

Michiel Joseph VERSLYPPE, dagloner, geboren in Reninge op 6 oktober
1736, overleden in Merkem op 14 december 1810, zoon van Joannes Baptista VERSLYPPE en Isabella BERTIER.
Gehuwd in Merkem op 14 september 1790 met
Constantia BRUNEEL, geboren in Westrozebeke 18 , overleden in Merkem op 5 april 1834, dochter van Franciscus BRUNEEL en Joanna Clara
REVERE.
Michiel DEVOS, dagloner, geboren in Lo op 13september1757, overleden
in Lo op 12mei1837, zoon van Michael DEVOS en Maria Clara PLOVYN.
Gehuwd in Lo op 10 januari 1803 (20 nivose XI) met
Maria VERBRIGGHE, geboren in Westvleteren op 6 maart 1769, overleden in Lo op 26 januari 1855, dochter van Pieter Jacobus VERBRIGGHE
en Francisca Constantia OOGHE.
Gaudentius Alipius DEBYSER, landbouwer, geboren in Pollinkhove op
6 januari 1766, overleden in Lo op 7 januari 1829, zoon van Petrus Jacobus
DEBYSER en Regina Constantia MORLION.
Gehuwd in Hoogstade op 9 november 1814 met
Isabella ROUSEREZ, geboren in Hoogstade op 10 september 1787, overleden in Lo op 23 december 1860, dochter van Dominicus Ignatius ROUSEREZ en Francisca Pelagia LECOMPTE. Zij hertrouwde in Lo op 18
november 1829 met Petrus Dequidt, een toen nog minderjarige landbouwer
Lo 20 april 1806).
0

(

VCGH, Handzame, PR Lo (microfiche). Zij kregen dispensatie van de bisschop van Ieper.
De getuigen waren Ludovicus Dommicent en Petrus Jacobus Bouve, broer van de bruid. Iedereen
tekende, uitgenomen de bruid die een kruisje plaatste.
17 VCGH, Handzame, PR Oostvleteren (microfiche).
18 Voor Westrozebeke bestaan de PR voor de dopen van 1666-1667, 1670-1686, 1752-1769 en
1779-1793. Er zijn wel klappers van 1686 tot 1802. In die klappers heb ik geen doopsel van Constantia Bruneel gevonden. Het is dus de vraag of zij wel in Westrozebeke is geboren.
16
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De rol van de Tempeliers in de vorming van de
middeleeuwse 'grootstad' leper (1127-1309)
Nu WE HET HISTORISCH TESTAMENT VAN ÜCTAAF Mus IN HANDEN HEBBEN - de
titel is al een contradictio in terminis op zich - is de tijd rijp om kanttekeningen
te plaatsen bij de vele theorieën die aan het brein van Mus zijn ontsproten 1• Deze
bijdrage wil geen recensie zijn op de publicatie die verscheen, maar één aspect
uitlichten dat o.i. door Mus links werd gelaten, m.n. de rol van de Tempeliers in
de ontwikkeling van de stad. Dat de genoemde de invloed van de orde in de stad
niet au serieux nam weze duidelijk. Amper een paar vermeldingen, bijna in de
rand, en een opvallend gebrek aan historisch inzicht, eigenlijk eerder vreemd
aan de man 2 •

De Vlaamse Crisis van 1127-1128 en leper

Wij zijn er stellig van overtuigd dat het opduiken van de Tempeliers in Ieper in
1127/8 direct te linken is met de toestand van burgeroorlog die in deze periode

het graafschap in zijn greep hield3. In onze optiek heeft de schenking van dit

1 0. MUS, De geschiedenis van de middeleeuwse Grootstad Ieper. Van Karolingische villa tot de
destructie van i914, Ieper, 2010. Het verschijnt zonder referenties, maar is de synthese van verschillende bijdragen van de hand van Mus. 0. MUS, 'Van Sint-Pietersnederzetting tot SintPietersparochie (9de_10de eeuw - 1102)', in: Tien Eeuwen Sint-Pietersparochie te Ieper, Ieper, 1991,
p.11-38. Id., 'Historiek van de Sint-Michielsparochie', in: Archeologie in Vlaanderen JIJ, 1993, p.256265. Id., 'Lévolution de la ville d'Ypres depuis !'origine jusqu'à 1400', in: M. DEWILDE, A.
ERVYNCK, A. WIELEMANS, Ypres and the Medieval Cloth Industry in Flanders. Archeological
and Historica/ Contributions, Archeologie in Vlaanderen 2, 1998, p.43-56. Id., 'De situering van de
Ieperse handelswijk in de 11de, 12de en 13de eeuw', in: Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis van Brugge, 143, 2006/1-2, p.188-197. Id., 'De localisatie van de Ieperse 12de eeuwse
vesting', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge, 136, 1999, p. 33-101.
Id., 'Het beleg van Ieper in 1383. De vernietiging van de buitenwijken en de gevolgen voor de
binnenstad en de bewoners ervan', in: Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen van het is< internationaal colloquium in Spa, 10-12.IX.1996, Pro
Civitate, Brussel, 1999, p.21-50.
2 Over de aanwezigheid van de tempeliers in Ieper verschenen enkele bijdragen: M. NUYTTENS, 'De Tempeliers te leper', in: Iepers Kwartier, 9, 1973, p.18-31; Id., Krijgers voor God. De orde
van de tempeliers in de Lage Landen (1120-1312), Leuven, 2007, p.143-148; F. HOOGHE, 'The Trial
of the Templars in the County of Flanders (1307-12)', in:). BURGTORF, P.F. CRAWFORD & ).
NICHOLSON, The debate on the trial of the Temp/ars (1307-1314), Ashgate, 2010, p. 285-299.
Laatstgenoemde auteur werkt verder aan de geschiedenis van de opheffing van de orde in Vlaanderen en meer bepaald in Ieper. Zie onze bijdrage over de legende m.b.t.het einde van de Tempeliers in Ieper: K. PAPIN, 'Tempelierslegenden', in: Iepers Kwartier, 27, 1991, p.78-83.
3 R.C. VAN CAENEGEM, Galbert van Brugge, grafelijk secretaris. De moord op Karel de Goede.
Dagboek van de gebeurtenissen in de jaren 1127-1128, Mercatorfonds Antwerpen, 1978; R.C. VAN
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domein aan de orde van de Tempeliers weinig te maken met religieuze redenen
van de schenkers doch alles met de politieke en economische constellatie van
het moment. Ieper bevond zich in 1127/8 in het middelpunt van de crisis die het
graafschap Vlaanderen in zijn greep had en bijna verregaande constitutionele
gevolgen had.
Het territorium van de stad Ieper is in 1127 niet wat het pakweg twee eeuwen
later zal zijn. Het grondgebied wat later de stad intra-muros zal liggen, is op dat
ogenblik nog opgesplitst in verschillende heerlijkheden waarover de Ieperse
schepenen geen rechtsmacht hebben. Ieper is nog een feodale stad in alle opzichten: het Opstal, Rollegem, het Ketelquaet, de Tempeliers 4 . De opeenvolgende
uitbreidingen van de stedelijke versterkingen zullen de wijziging van de uitbreiding van de eigenlijke 'stad' als juridische entiteit volgen. De schepenen zouden
er verschillende eeuwen over doen om dat ganse gebied als één homogeen gebied
onder hun macht te plaatsen.
De moord op graaf Karel de Goede zorgt voor een opvolgingscrisis in het graafschap Vlaanderen. De Erembalden bezetten in 1127 met de figuur van Bertulf al
decennialang het proost-kanselierschap in Vlaanderen en bekleedden daarmee
een sleutelpositie in het graafschap. Bertulf die zijn positie in gevaar zag komen
sinds het aantreden van Karel liet de graaf ombrengen in de Sint-Donaaskerk in
Brugge. Een opvolgingsstrijd barstte los. In Ieper was het Willem van Ieper die
zich als kandidaat opwierp. Of eerder, het was Bertulf die Willem het graafschap
'aanbood' na de door hem beraamde moord op Karel de Goede. Willem van
Ieper was in de ogen van de Erembalden de emanatie van het ongenoegen tegen
de vermoorde graaf Karel. Als bastaardzoon van de graven van Vlaanderen was
hij in m9 tegenkandidaat geweest bij de opvolging van graaf Boudewijn VII en
hij fungeerde dan ook als de oppositie tegen het strenge beleid van graaf Karel.
Willem van Ieper aanvaarde, maar liet zich niet zien in Brugge. Hij keek bijna
letterlijk de kat uit de boom, probeerde in de Westhoek zijn eigen machtspositie
te versterken en het opeens opduiken van de titel graaf van Ieper laat uitschijnen
dat hij er meer voor voelde een eigen regionaal machtspotentaat uit te bouwen
dan de macht in het gehele graafschap over te nemen. De real-politiker in hem
had de overhand genomen en Galbert van Brugge, aan wie we het ganse verhaal
te danken hebben, verweet Willem van Ieper niet naar Brugge te zijn gekomen.
Waarom Galbert dan wel graten zag in Willem van Ieper als graaf van Vlaanderen is een open vraag die onbeantwoord blijft. Eén vaststelling blijft: Galbert

CAENEGEM, 'The Ghent revolt of February 1128', in: L. MILIS (e.a.), Law, history, the Low
Countries and Europa, 1994, p.107-112; K. PAPIN, 'The Order of the Hospitallers in Flanders and
its domain in Elverdinge: a contradiction in history?', in: Militiae Christi. Handelingen van de
Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders vzw, jg. !, 2010, p.59.
4 G. DES MAREZ, Etude sur la propriété foncière dans les vil/es du moyen-àge et spécialement
en Flandre, Gent-Parijs, 1898, p. 203-216.
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heeft een poging gedaan om zijn waarheid naar voren te brengen en dus moest
hij de Erembalden én Willem van Ieper, die in het verliezende kamp zaten, in
een slecht daglicht plaatsen.

Willem van leper, heer van Lo

Zonder hier al te diep in te gaan op de carrière van Willem van Ieper moet men
weten dat deze door Warlop genoemde Vlaamse condottiere, een bastaardzoon
was van Filips van Lo, broer van graaf Robrecht 115. Hij werd gesteund door
gravin Clementina, moeder van Boudewijn VII, en huwde met een nicht van
haar. Aan het hof van Boudewijn VII stond hij in aanzien, maar bij diens opvolgingsperikelen verloor hij het pleit. Karel van Denemarken, later 'de Goede'
genoemd, werd graaf van Vlaanderen. Willem van Lo verzoende zich en hernam
zijn positie aan het hof, maar het blijkt dat hij betrokken was bij de samenzwering
tegen Karel van Denemarken. Als deze hem aanstellen als graaf neemt Willem
van Ieper op korte tijd een ganse reeks vestingen in de regio in: Ariën-aan-deLeie, Kassei, Saint-Venant, Belle, Sint-Winoksbergen en Veurne.
Uiteindelijk zal de Franse leenheer zijn pion Willem Clito als graaf doen verkiezen en laten erkennen, hetgeen gebeurde op 23 maart 1127. Om zich van de steun
van de grote steden te verzekeren zal deze vrij snel uitgebreide privilegies geven
aan enkele steden, w.o. Sint-Omaars (1127), maar andere steden al snel voor het
hoofd stoten door bestaande privilegies met voeten te treden. Clito's toegeeflijkheid was geen toeval natuurlijk want om als graaf in het zadel te blijven had hij
ofwel de steun van de adel ofwel de steun van de steden nodig en aangezien die
adel zelf in grote mate interesse had getoond voor de topjob, trok hij de kaart
van de steden. Niemand zal ooit weten hoe Vlaanderen was geëvolueerd mocht
dit niet het geval zijn geweest en de adel samen had gespannen 6 •
Willem Clito rukt op tegen Willem van Ieper, die zich verschanst in de vesting
Ieper en aanvankelijk stand houdt, maar verraden wordt en op 26 april de nederlaag lijdt. Hij wordt gevangen genomen. Een klein jaar later wordt hij vrijgelaten
en zweert trouw aan Willem Clito. Als die op 28 juli 1128 voor Aalst sneuvelt,
erkent hij quasi ogenblikkelijk Diederik van den Elzas als graaf. Hij verschijnt
weer aan het hof, maar in 1130 zijn de goede relaties tussen beide over. Vanuit de
burcht van Sluis zal Willem van Ieper weer militair actief worden, maar wordt
verslagen door Diederik van den Elzas, zijn goederen geconfisqueerd en wordt
hij verbannen naar Engeland. Hij zal daar blijven tot in 1154 en een carrière als

5 E. WARLOP, 'Willem van Ieper, heer van Lo', in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 2,
Brussel, 1966, kol. 362-368; Id., 'Willem van Ieper, een Vlaams condottiere (voor 1104-1164)', in:
Verslagen en mededelingen van de Leiegouw, VI, 1964, p.167-191; VII, 1965, p.197-218.
6 Voor een overzicht van de gebeurtenissen in deze periode zie: D. NICHOLAS, Medieval
Flanders, London, 1996, p.62-70.
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militair en koninklijk raadgever uitbouwen. De chronologie is voor onze redenering niet zonder belang. In 1131, kort nà de verbanning van Willem van Ieper,
geeft Diederik van den Elzas marktrechten aan de Tempeliers in Ieper. We
komen daar later op terug. Dat de inname van Ieper door Willem Clito/de Franse
koning in 1127 resulteerde in de verplaatsing van de Sint-Pietersmarkt naar de
Boterstraat(!), valt niet hard te maken 7 •
Andere kandidaat in de troonsopvolging van de vermoorde Karel van Denemarken was Willem van Sint-Omaars, burggraaf van Sint-Omaars en broer van
Godfried, één van de stichters van de Tempeliersorde. Laat het nu precies deze
Godfried van Sint-Omaars zijn die zijn omvangrijk domein - toen aan de rand
van de stad Ieper - schonk aan de Tempeliers8 . Willem van Ieper, heer van het
domein van de Sint-Pietersparochie was zijn buur. Hun domeinen waren spreekwoordelijk enkel gescheiden van elkaar door de Rijselstraat, de Sustrata. Buren
en dus concurrenten, niet alleen op economische, maar duidelijk ook op politiek
domein. Willem van Ieper als promotor van de Sint-Pietersnederzetting, volgens
Mus de eerste economische metropool van de stad Ieper met daarnaast het
domein van de familie van de burggraven van Sint-Omaars. Ook direct verbonden met de grafelijke familie. De Sint-Pietersnederzetting met zijn eigen markt
en haven. Het domein van de Tempeliers moest voor niets onder doen. Waarom
laat Mus dit alles onbelicht? De chronologie van de feiten - hij had dan wel een
hekel aan kronieken - laten er geen twijfel over bestaan.
Willem van Sint-Omaars heeft eieren voor zijn geld gekozen. Kant kiezen tijdens
de burgeroorlog in 1127/8 was als Russische roulette spelen. En de burggraaf.van
Sint-Omaars speelde het leep. Bijzonder leep, want hij 'schonk' zijn domein aan
de rand van de stad Ieper aan de Tempeliers. Op deze manier kon de familie zijn
invloed over het gebied behouden - de Tempeliers stonden nu eenmaal onder
Pauselijke bescherming - in de belangrijkste economische metropool van Vlaanderen. Op deze manier konden de burggraven van Sint-Omaars genieten van de
economische groei van Ieper zonder zich al te veel zorgen te hoeven maken van
de politieke toestand en het oprukken van de scabinale stedelijke macht in de
stad. Uiteindelijk hadden de burggraven van Sint-Omaars bij de intrede van
Willem Clito zeer veel van hun invloed verloren in hun eigenste Sint-Omaars,
nadat deze door de verlening van stadsrechten, een 'volwaardige' stad was geworden. Of er ook daardoor een intensifiëring is geweest van de handel tussen SintOmaars en Ieper is niet na te trekken 9 .

7 Bewering van Mus, zie 0. MUS, 'De situering van de Ieperse handelswijk', p.196.
8 Over deze familie, zie: A. GIRY, Les chatelains de Saint-Omer (1042-1386), Paris, 1875; E.
WARLOP, The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk, 1976, IV, p. 1106-m6; T. DELVAUX, Le sang
des Saint-Omer des croisades à la queunouille en Artois, Flandre, Normandie, Angleterre et dans
les Etats Latins d'Orient, Abbeville, 2007. Zie ook: T. DELVAUX, 'Frères croisés et croisés frères:
l'implication lignagère dans Ie monde croisé', in: Militiae Christi, jg. 1, 2010, p.221-239.
9 Er is bitter weinig onderzoek verricht naar de economische ontwikkeling van Sint-Omaars
in de 12de en 13de eeuw. Zie voor de bestaande literatuur en een 'gekleurde anti-Pirenniaanse visie':
A. DERVILLE, Saint-Omer des origines au début du 14e siècle, Rijsel, 1995·
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Zoals reeds gesteld was de interesse van Willem van Sint-Omaars voor Ieper niet
zonder eigenbelang. De burggraaf wist ook wel dat de nieuwe graven ook de
steun nodig hadden van de lokale burggraven, die uiteindelijk militair-strategisch nog een rol van betekenis speelden. Willem van Sint-Omaars werd zeer
snel goeie maatjes met de nieuwe graaf uit het geslacht van de Elzassers. Op 24
mei 1131 had graaf Diederik van den Elzas reeds aan de Tempeliers het recht
verleend een jaarmarkt te houden, dit volgens de acte naar aanleiding van de
inwijding van de kapel op het Opstal. Hiermee werd het domein van de Tempeliers een rechtstreekse concurrent voor de Ieperse jaarmarkt en werden de Tempeliers en hun Iepers domein voorzien van een extra bron van inkomsten. Maar
hiermee zette Diederik van den Elzas een pad in de korf van de Ieperse schepenen, die deze beslissing allicht op weinig gejuich hebben onthaald. Het zou de
relaties tussen de Tempeliers en de Ieperse schepenen de volgende twee eeuwen
tekenen. Was deze beslissing van Diederik van den Elzas nu tégen leper of tégen
Willem van Ieper gericht? Het turbulente leven van Willem van leper leest als
een schelmenroman. Vanaf 1330 was de goede relatie tussen beide mannen over
en werd Willem van Ieper verbannen en zijn goederen ontnomen. Ook deze in
Ieper. Zijn de goederen die Diederik van den Elzas gegeven heeft aan de Tempelorde de geconfisqueerde goederen van Willem van leper? Eén zaak is zeer
opvallend. Als Willem van Ieper in 1154 terug in Vlaanderen is, krijgt hij een deel
van zijn geconfisqueerde goederen terug en begint hij heel wat van zijn bezittingen te schenken aan enkele grote kerkelijke instellingen. Van dergelijke schenkingen van zijn Ieperse eigendommen geen spoor. Daaruit menen we te mogen
afleiden dat zijn eigendommen in leper reeds voordien waren weggeschonken
door de graaf van Vlaanderen. Welke gebieden dit dan precies waren, is niet te
achterhalen.

De interstedelijke handel in leper

Onze theorie steunt op een economische logica uit hoofde van Willem van SintOmaars. Het is vreemd maar nog geen enkele historicus heeft ooit bestudeerd
wat de invloed is geweest van de morcellering van het Iepers stedelijk gebied.
Voor de periode vanaf 1127 hebben we geen gegevens voorhanden tot omstreeks
n50. Vanaf dan zijn de Ieperse schuldbrieven die ons een licht kunnen werpen
op de situatie. Een halve eeuw later is de grootmacht Ieper al aan het tanen.
Welke is de rol geweest van de feodale versnippering van de geografische
omschreven stad Ieper? Vanaf het begin van de 14de eeuw, als stad Ieper een zowel
politieke als geografische entiteit is geworden, richt men zijn pijlen op het omliggende platteland en de nabijgelegen economische kernen Langemark en Poperinge. We hebben te weinig archief bewaard uit de tweede helft van de i2de en de
ganse i3de eeuw om de interne relaties bloot te leggen tussen de afzonderlijke
domeinen binnen de geografische stad leper. De Ieperse schepenen vergrootten
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stelselmatig hun macht over een groter gebied, maar bepaalde gebieden bleven
buiten hun macht. Welke invloed dit heeft gehad op de economische ontwikkeling van de stad is niet te schatten. Opvallend is dat men daar terdege rekening
mee heeft gehouden. De bewaarde schuldbrieven vermelden steeds duidelijk de
afkomst van de betrokken partijen. Diegenen die kwamen uit het gebied van de
tempel worden dan ook vermeld als 'dou Temple; al blijkt dit al tussen 1265 en
1288 al een familienaam te zijn geworden van poorters van de stad Ieper zelfl 0 •
Het aantal personen die we vinden die op het domein van de tempel zelf wonen
is veel beperkter. Uiteindelijk waren deze laatste niet onderworpen aan de rechtsmacht van de Ieperse schepenen, maar aan hun eigen rechtsmacht. En over dit
gebied is geen eigen archiefbewaard gebleven. Toen het archief in 1914 verloren
ging was er zelfs geen archief voorhanden over dit gebied, wat voor andere
domeinen binnen de stad wel het geval was. We hebben grotendeels het gissen
naar hoe het bestuur in het gebied van de Tempeliers georganiseerd was. Over
de bevolking zelf op dat gebied kunnen we stellen dat een deel er van zeker actief
was in de met de lakennijverheid gerelateerde activiteiten. Daarvan zijn de bewijzen overduidelijk. Te noteren valt dat de hospites in dienst van de Tempeliers
maar in 1226 de status van vrijen verkregen.

De jaarmarkt van de Tempeliers

Naar aanleiding van de inwijding van de kapel van de Tempeliers in het Opstal
op 24 mei 1131, schonk graaf Diederik van den Elzas het recht op het houden van
een jaarmarkt en dus ook de inkomsten voorbehouden aan deze activiteit. Welke
was zijn bedoeling daarmee? Er was al een jaarmarkt die gehouden werd op
Sint-Pietersfeest en dus waarschijnlijk aan het Sint-Pietersdomein moet verbonden worden. Twee concurrerende jaarmarkten binnen een straal van amper
250 m. Het tart elke logica van de moderne econoom maar niet deze van de
middeleeuwse economisch historicus.
Er moet een welbepaalde reden geweest zijn om dit voordeel toe te kennen aan
de Tempeliers, een reden die méér dan een puur religieuze inslag had. Wat wilde
de jonge graafDiederik van den Elzas hiermee bereiken? De Ieperse schepenen
tegen hem in het harnas jagen? Logisch lijkt het niet, tenzij de graaf zeer bewust
een statement heeft willen maken en van de aanwezigheid van de Tempeliers

10 De 5.505 schuldbrieven zijn uitgegeven bij C. WYFFELS, Analyse de reconnaissances de dettes
passées devant les échevins d'Ypres (1249-1291), Commission Royale d'Histoire, Brussel, 1991. Zie
onze kritiek op deze uitgave K. PAPIN, 'À propos de !'Analyse de reconnaissance de dettes
passées <levant les échevins d'Ypres (1249-1291)', in: Westhoek-Info, IX, 1993/2, p.71-n. De
verzameling chirografen (7019 aktes) bevatte naast schuldbrieven dus ook ca. 1500 andere aktes.
De verzameling chirografen bleef, behalve de studie van Des Marez, ongebruikt. De enige die
een deel van de brieven gebruikte was W. BLOCKMANS, 'Transactions at the Fairs of Champagne and Flanders 1249-1291', in: S. CAVACIOCCHI (ed.), Fiere e mercati nella integrazione delle
economie europee secc. XIII-XVIII-Atti de/Ie Settimane di Studi 32, 2001, p.993-1000.
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een mogelijkheid zag zijn positie in de stad te versterken, tégen Willem van Ieper
en tégen de Burggraaf. Welke de omvang was en de rol van de deze jaarmarkt is
niet geweten. Wat wel opvalt is dat graaf Filips van den Elzas in 1171 de vreemdelingen ontsloeg van tolrechten op hun goederen 11 • Het verwondert dat we in
een chirograaf van 25 januari u82 (n.s.) de betalingstermijn 'au jour clou temple'
vermeld zien. Dat zou er op wijzen dat er toch nog een markt was aan de Tempelpoort. In de 13de eeuw wordt aan de autonomie van het domein van de Tem peliers geknaagd. In 1225 wordt de jaarmarkt opgeheven bij grafelijke beslissing,
nadat eerder al een deel van hun gebied bij de stad werd ingelijfd en in 1241 het
Opstal ook bij de stad werd gevoegd. Bovenal werd in 1225 een regeling i.v.m. de
rechtsmacht getroffen waarbij de Ieperse schepenen dé facto de rechterlijke
macht overnamen in het Tempelgebied. En dus mogen we aannemen dat in de
reeks chirografen stukken steken m.b.t. het Tempelgebied omdat de bewoners
daar vielen onder de Ieperse stedelijke rechtsmacht. Zeer uitzonderlijk is deze
situatie niet. In Gent bvb. werd in 1213 reeds het Opstal daar door de graven
Ferrant van Portugal en zijn echtgenote Jeanne bij het Gentse schependom
gevoegd. Daar lagen ook binnen het schependom nog gebieden die niet onder
de bevoegdheid van de Gentse schepen vielen, bvb. de kleine 'stad' Vieux- Bourg
of Oudburg, die pas in 1273 bij het Gentse schependom werd gevoegd 12 • Een
situatie die dus zeer vergelijkbaar is met deze in Ieper.
Een blik op de kaart die Des Marez heeft opgemaakt van de stad Ieper in de 13de
eeuw is niet verhelderend omwille van het feit dat de auteur in zijn studie amper
enkele blz. wijdt aan de Ieperse situatie, maar ons een zó gedetailleerde kaart
nalaat die zéér veel vragen nalaat. Wat is het Feodum De Prato? Het Castellum
Comitis wordt gesitueerd, maar van een kasteel van de burggraaf is er geen spoor
meer. Nochtans zegt de auteur zelf dat de graaf er enkel een huis had, zeker geen
versterkte vesting13 • Van wie was het gebied dat volgens Des Marez in de 12de
eeuw werd toegevoegd aan het stedelijk domein, gelegen aan de westzijde van
de Ieperlee? Van Willem van Ieper of van de Ieperse Burggraaf?
Vooral de ligging van het Tempeldomein is opvallend. Aan de ene kant het Westtempelland tussen de Boterstraat en de Montstraat met directe toegang via het
Brielstraatje tot de Briel, de binnenhaven van de stad; aan de andere kant het
Noorttempelland aan de rand van de Ieperlee met de overdracht en genoemd 'ten
Brielen' genoemd naar de oude Brielenkerk. Dit domein grensde volledig aan de
Ieperlee en dat in de richting van de zee. Door de aanwezigheid van de overdracht
controleerden de Tempeliers de enige bevaarbare toegang van de stad met de

11
Volgens M. Nuyttens zou deze maatregel maar in 1427 effectief zijn geworden. Zie M.
NUYTTENS, 'De Tempeliers te Ieper: p.21.
12 G. DES MAREZ, Etude sur la propriété foncière, p.191 en 193·
13 Zie J. DE MEULEMEESTER, 'Karolingische castra en stadsontwikkeling: enkele archeotopografische suggesties: in: Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de
Zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. Handelingen van het 14e internationaal Colloquium, Spa, 6-8 september 1988, Gemeentekrediet van België, Historische uitgaven,
83, i990, p.128-131.
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zeehaven voor Ieper, Nieuwpoort. Er zijn voldoende argumenten om in dit feit
alleen al het uitzonderlijk belang van het Tempeldomein 'dou Briel' aan te duiden.
Alle grote middeleeuwse lakencentra hebben een strijd gevoerd om een verbinding met de zee te hebben om zo hun internationale afzet veilig te stellen: Brugge,
Gent, Sint-Omaars. Ook voor Ieper, dat niet aan de zee lag, was dit van levensbelang. De Ieperlee was de enige mogelijke verbinding met de zee en is tot het eind
van de i5de eeuw geregeld het onderwerp geweest van hevige twisten 14 .
Het Forum Templi lag buiten de Tempelpoorten binnen de i3de_eeuwse stadsomwalling, bijna direct aan de binnenhaven. Strategisch lagen deze domeinen
zeker: ze beheersten de toegang tot de zee voor de stad en aan de andere kant de
binnenhaven van de stad. Voor de stedelijke economie waren het ongetwijfeld
sleutelplaatsen.
Fromold Il, burggraaf van leper

De tweede protagonist was de Ieperse burggraaf Fromold II, kompaan van Willem
van Ieper en samen met deze in 1133 verbannen uit Vlaanderen. Zijn verbanning,
die wellicht gepaard ging met de confiscatie van zijn goederen, betekende het
einde van het burggravengeslacht van zijn familie 15 • Hij vluchtte samen met Willem van Ieper naar Engeland en kwam met deze laatste ca. 1155 terug naar Vlaanderen. Niettegenstaande hij in Engeland de titel van Burggraaf van Ieper bleef
voeren, was hij de titel en bevoegdheid kwijt gespeeld en had een telg van de
familie Belle dit ambt in handen gekregen 16 . De rol van de familie was hiermee
uitgespeeld. Waarom beide mannen hun lot aan elkaar verbonden is niet duidelijk, maar lijkt ons ingegeven door de concurrentie tussen de Burgraaf van Ieper
en deze van Sint-Omaars. De aanwezigheid van deze laatste op Iepers gebied moet
de Ieperse burggraaf een doorn in het oog geweest zijn. Mus beweerde enige
familiale relaties te kunnen ontwaren tussen Willem van Ieper en Willem van
Sint-Omaars, maar die redenering gaat niet op 17 • Willem van Ieper was een bastaardzoon van Filips van Lo, tweede zoon van graafRobrecht de Fries (1071-1093),
terwijl de familie van de Ieperse bruggraaf dit ambt al enkele generaties lang
bekleedde. Of Willem van Ieper in Ieper zelf een domein had is onduidelijk, maar
te betwijfelen, omdat hij, als hij na zijn gedwongen ballingschap in Engeland, veel
giften doet aan religieuze instellingen. Hierbij laat hij Ieper duidelijk links liggen.
Daaruit besluiten we dat hij er geen domein of inkomsten (meer) had.

14

T. SOENS, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte

(1280-1580), Gent, 2009, p.220-223. Meer specifiek voor Ieper, zie: D. DALLE, 'De verbinding

Nieuwpoort-Ieper over water', in: Wevend aan het verleden. Liber Amicorum 0. Mus, Veurne,
1992, p.85-89; S. VERHEYE, 'De Ieperlee', in: Iepers Kwartier, 25, 1989, p.21-64; 26, 1990, p.1-32.
Voor de latere periode is te vermelden de bijdrage van M. SORTOR, 'The Ieperleet Affair. The
Struggle for Market Position in Late Medieval Flanders', in: Speculum: A ]ournal of Medieval
Studies, 1998, 73/4, p.1068-1100.
15 E. WARLOP, The Flemish Nobility, IV, p.1208-1211.
16 E. WARLOP, 'Fromold II van Ieper, burggraaf van Ieper', in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 2, kol.36!.
17 0. MUS, Van St.-Pietersnederzetting tot St.-Pieterparochie, p.23.
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Hoe het te verklaren is dat de burggraven van Sint-Omaars een belangrijk
domein aanhielden in Ieper is een ander historisch probleem. Waarschijnlijk
dateert dit eigendom van veel vroeger en heeft dit alles te maken met het ontstaan
van het graafschap en diens voorloper, de Karolingische gouw. Er is al gesteld
dat de rol hier van de lokale machthebbers in Sint-Omaars van groot belang is
geweest. Uiteindelijk zijn de latere kasselrijen Kassel, Belle, Veurne, Sint-Winoksbergen, Broekburg, e.a. niet meer dan een afscheiding van dit oorspronkelijke
'comitatus' van Sint-Omaars 18 . Was dit tevens het geval voor Ieper? Wij vermoeden van wel, want de familie had nog eigendommen in de streek. Ze schonken
bv. eigendommen aan de Tempeliers in Slijpe, Leffinge, Stene, naast vele tientallen giften aan kerkelijke instellingen. Het bewijst dat hun grondbezit veel verder
uitstrekte dan enkel de regio van Sint-Omaars.
Precieze gegevens over de confiscatie van zijn goederen zijn niet bekend, we
leiden dit af omdat hij als partijgenoot van Willem van Ieper samen met hem de
vlucht nam naar Engeland. Dat een telg van de familie Belle de titel in bezit nam
duidt op een grafelijke beslissing, maar toch met een duidelijke ondertoon waaruit blijkt dat de stedelijke schepenen de hand hebben gehad in deze beslissing.
Ze is op zijn minst een belangrijk argument om de crisis van 1127/8 als een
beslissend moment te beschouwen in de creatie van de Ieperse stedelijke scabinale macht.
Het domein van de burggraaf en dit van Willem van Ieper worden doorgaans
gesitueerd in het Zuidelijk deel van de stad, m.n. de regio van de Rijselstraat en
Sint-Pietersparochie. Het gebied dat volgens Des Marez in het begin van de u<le
eeuw tot het stedelijk domein werd toegevoegd is allicht het (geconfisqueerde)
domein van de burggraaf van Ieper en is het diens burcht die door de graven is
ingenomen geweest. Wanneer en om welke reden dat deze oorspronkelijke
burcht verlaten is geweest en er een nieuwe werd gebouw is onbekend.
We nemen aan, omwille van de chronologie van de feiten en het feit dat we in
dit gebied maar weet hebben van één burcht, dat Willem van Ieper de burcht
van de Ieperse burggraaf gebruikte als machtsbasis in Ieper19 .
De vraag die blijft hangen is of het verblijf van beide adellijke protagonisten in
Engeland een invloed heeft gehad op de handelsrelaties tussen Ieper en Engeland. Nu is de documentatie die voorhanden is voor de i2de eeuw zeer beperkt
en kunnen we pas vanaf het eind van de i4de eeuw, meer precies vanaf 1281 uit

18 Zie de verschillende bijdragen in W. PREVENIER & B. AUGUSTYN, De gewestelijke en
lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel, 1997.
19 Er dient hier opgemerkt te worden dat er geenszins eensgezindheid bestaat tussen de historici
omtrent de ligging van deze feodale burcht. Zie A. VERHULST, 'De vroegste geschiedenis van het
Sint-Maartenskapittel en het ontstaan van de stad Ieper'. in: Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, XI, 1957, p.31-48. Id" 'Ieper in de 11de_12de
eeuw'. in: E. ERKELENS-BUTTINGER, P. HENDERIKX, De kerk en de Nederlanden. Archieven,
instellingen, samenleving. Feestbundel prof dr. C. Dekker, Hilversum, 1997, p.66-84 (Overduk in:
Van Ieperse scholen en lenen, p.333-357). J. DE MEULEMEESTER, 'Karolingische castra'.
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de Close Patent Rails de activiteiten volgen. De Close Rails vanaf Henry III (1227geven een beperkter beeld van de activiteiten van Ieperse handelaars in
Engeland 20 • Voor de 12de eeuw blijft het moeilijk om namenmateriaal op te sporen die een link kunnen leggen tussen handelaars van Ieper en bij uitbreiding
van het Tempeliersgebied in Engeland. Alleszins verleende de Engelse koning
Jan zonder Land op 20 augustus 1213 aan de Engelse Tempeliers de toestemming
om in Vlaanderen wol te verkopen. Verliep deze handel via de Tempeliers in
Ieper zoals Nuyttens beweert21?
Tijdens hun gedwongen verblijf tussen 1133 en 1155 waren er alleszins ook Ieperse
handelaars actief in Engeland.
1231)

De terugkeer in 1155 van Willem van Ieper en de Ieperse burggraaf heeft nog een
ander verrassend gevolg. Deze terugkeer, die was ingegeven door een regimewissel aan het Engelse hof, resulteerde in een weerom nieuwe economische realiteit.
De verlening in 1155-1158 van nieuwe privilegies aan de handelaars van SintOmaars is daar het duidelijkste bewijs van. Tijdens hun lange verblijf in Engeland
hadden beide heren grote invloed gehad aan het hof en duidelijk hun eigen
belangen gediend. Nu ze in Engeland in ongenade waren gevallen bij de nieuwe
Engelse koning wijzigde deze de bestaande handelsrelaties grondig en werd eringezet op een expansie van de wolexport naar Vlaanderen 22 • Het grote aantal
Ieperse handelaars die in Engeland actief waren in de 12de en 13de eeuw doet de
indruk ontstaan dat de Engelse markten voor Ieper van groter belang zijn
geweest dan de Champagne-jaarmarkten. Willem van Ieper was er blijkbaar
duidelijk in geslaagd de Engelse wolexport te verhinderen naar die van zijn
concurrent, de burggraaf van Sint-Omaars.

De Cockerulle (1280)
Bij de bestraffing van de Cockerulle-opstand uit 1280 betaalden de drapiers van
het Tempelgebied 2-400 lb. par. De rest van de stad (opgedeeld in de parochies
en de domeinen Rollinghem en Bardonc) betaalde 6.212 lb. par 2 3. Dat is een
belangrijk gegeven want bewijst (toch voor 1280) dat de lakenactiviteit in het
Tempelgebied vrij belangrijk was. De opgegeven boetes spreken over het ganse

20 N.S.B. GRAS, The early English customs system. A documentary study of the institutional and
economie history of the customs from the thirteenth to the sixteenth century, Cambridge, Harvard
University Press, 1918.
21 M. NUYTTENS, 'De Tempeliers te leper', p.22.
22 T.H. LLOYD, The English Wool Trade in the Middle Ages, Cambridge Univer-

sity Press, 1977> p.6.
23 ). DEMEY, 'De Vlaamse ondernemer in de Middeleeuwse nijverheid. De Ieperse drapiers
en 'upsetters' op het einde der XIIIe en in de X!Ve eeuw', in: Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden, IX, 1949, (Overdruk: Prisma van de geschiedenis van Ieper, p.145). Een status quaestiones geeft F. HOOG HE, 'De Cokerulle (1280-1285). Een conflict tussen Ieper en zijn hinterland
over de lakennijverheid', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge, 143,
2006/3-4, p. 393-448.
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Ieperse stedelijk gebied, ook diegene buiten de stadsomwalling24 . Het ommuurde
stadsgedeelte omstreeks 1270 zou amper 40 ha bedragen hebben. Binnen de
tweede omwalling bedroeg de oppervlakte ca. 115 ha. Het tempeldomein lag
grotendeels buiten de stadsomwalling. Het tempeldomein in Ieper bedroeg in
1370, het enige jaar waarin we een volledige beschrijving hebben van hun domein
in Ieper, blijkt er maar 160 gemeten grond eigendom te zijn van de voormalige
Tempeliers 25 • Dat strookt in eerste instantie niet met de gegevens zoals ons door
Des Marez bezorgd en waar hij op de kaart het Noordtempellant en het Westtempellant als een vrij omvangrijk domein omschrijft. Het is natuurlijk zo dat
niet alle grond binnen het domein allodia was in handen van de Tempeliers,
maar dat het gronden waren die vrij erf waren en dus particulier bezit. Dat wordt
bevestigd door een resem transacties van onroerend goed op het Tempellant en
waarvan we sporen hebben in de chirografen.
Aangezien het domein in 1383 bij het beleg van de stad quasi volledig buiten de
stadsmuren lag, is deze wijk ook geheel afgebroken en verdwenen. Sommige van
de straatnamen zijn dan ook later niet meer terug te vinden in Ieper (of zijn niet
meer dezelfde straat): Brielstraatje, Raepstraat, Boomgaardstraat, Rue des Nes,
Nonnenstraat, Tempelstraat, Dievenpoort (Porte des Larrons) ... Zo zal bvb. in
de Raepstraat de Orde bijna 40 renten in bezit hebben op gronden. Maar ook
buiten hun eigenlijk domein hadden de Tempeliers renten en gronden in bezit.
Verwijzen doen de straatnamen binnen het Tempelgebied niet direct naar lakengerelateerde beroepen.
De lakenactiviteiten van de stad in de 13de eeuw zijn grondig bestudeerd en
voldoende gekend. Het Ieperse bronnenmateriaal voor deze periode is dan ook
zeer ruim, al klinkt dit voor de meeste Ieperse archiefliefhebbers als vloeken in
de kerk, zo ruim dat een deel ervan amper grondig bestudeerd is op vandaag.

Willem van leper versus de Tempeliers
Het geschipper van Willem van Ieper zou de historicus op het verkeerde been
kunnen brengen. Nadat hij zijn running-mate in Ieper terechtstelt, trekt hij noodgedwongen de kaart van graaf Willem Clito, door wie hij militair verslagen werd,
om direct na diens dood nu de kaart te trekken van diens tegenstander, graaf
Diederik van den Elzas. Ook die liefde blijft niet duren. Men kan geen twee, drie
laat staan vier heren dienen? In de periode 1128-1130 volgt hij gedwee de politiek
van Diederik van den Elzas, ook deze tegenover de Tempeliers. Hij is in 1128 één

24 Over de oppervlakte binnen de stadsmuren, zie J. DEMEY, 'Proeve tot raming van de bevolking en de weefgetouwen te Ieper van de XIIIe tot de XVIIe eeuw', in: Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis, XXVIII, i950 (Overdruk in: Prisma van de geschiedenis van Ieper, p.167
m3).
25 Archives Nationales Parijs, S 5911. We werken momenteel een kritische teksteditie af van dit
document, dat eerlang zal verschijnen in de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis.
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van de getuigen bij de verlening door Diederik van de Elzas van stadsrechten
aan de stad Sint-Omaars. De burggraaf van Sint-Omaars is daar ook als getuige
aanwezig al moeten we er van uitgaan dat dat zeker niet van harte was, al blijft
deze persoon tot aan zijn overlijden in 1144 zeer geregeld als getuige bij grafelijke
oorkonden optreden. Als op 13 september 1128 diezelfde zijn verheffingsgelden
wegschenkt aan de Tempeliers, doet Willem van Ieper dit, naast een aantal
andere baronnen ook 26 • Hij verschijnt geregeld als getuige in oorkonden van
deze graaf, maar verdwijnt ca. 1132 uit het selecte groepje 'baronnen' 27 • We moeten concluderen dat Willem van Ieper deze 'geste' enkel en alleen heeft gedaan
om bij de nieuwe graaf in de gratie te staan en dat dit misschien onder enige
dwang is gebeurd. Opvallend is dat na zijn overlijden deze acte bevestigd wordt.
Het doet het vermoeden rijzen dat zijn zoon en erfgenaam deze gift betwistte28 •
Welke was nu de bedoeling van Diederik van de Elzas in zijn politiek tegenover
de Tempeliers? We moeten vaststellen dat de tweede oorkonde die uitgaat van
deze vorst de gift is van zijn verhefgelden uit Vlaanderen aan de Tempeliers.
Hijzelf zal twee bedevaarten en twee kruistochten ondernemen naar het Heilig
Land, waaruit toch zijn gedrevenheid blijkt voor de kruistochten. Zelf zullen zijn
giften aan de orde eerder beperkt zijn, een rol die eerder was opgenomen door
de burggraven van Sint-Omaars. Het lijkt er eerder op dat hij in het begin van
zijn carrière steun heeft gezocht bij de Tempeliers als machtfactor in Vlaanderen.
Men mag niet vergeten dat in zijn aanvankelijke strijd tegen Willem Clito de
enige stad die Diederik van den Elzas in zijn pretenties niet steunde, precies Ieper
was. Die andere steden, w.o. Sint-Omaars, Brugge, Gent werden hiervoor door
Diederik van de Elzas beloond 2 9. Ieper zal moeten wachten op zijn privilegies
tot in 1167, verleend door zijn zoon en opvolger Filips van den Elzas. Het is in
deze optiek niet vreemd dat Diederik van de Elzas een steunpunt zocht in Ieper
en die vond bij de Tempeliers, daar zowel Willem van Ieper, de burggraaf als de
stedelijke schepenen hem niet gunstig gezind waren. Deze zienswijze verklaart
bovendien ook de bouw van de nieuwe grafelijke burcht in de stad, die er voor
1127/8 niet was, en die zou dienen om de stad militair onder bedwang te houden.
De analyse van de Ieperse chirografen maakt één ding alvast duidelijk. Niet enkel
diegenen dou tempel zijn uit het gebied van de Tempeliers afkomstig. Van de

26 Th. DE HEMPTINNE & A. VERHULST, De oorkonden der graven van Vlaanderen (Juli 1128
- September 1191). II. Uitgave - band 1. Regering van Diederik van de Elzas (Juli 1128 - januari
1168), Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1988, n°3.
27 Th. DE HEMPTINNE & A. VERHULST, De oorkonden, n° 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16.
28 Th. DE HEMPTINNE & A. VERHULST, De oorkonden, n° 266.
29 L. MILIS & R.C. VAN CAENEGEM, 'Edition critique des versions françaises de la 'Grande
Keure' de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, pour la ville d'Ypres: in: Bulletin de la Commission
d'Histoire de la Belgique, 147, 1981, p.1-44. R.C. VAN CAENEGEM, Le problème des chartes de
libertés, in: Album E. Malyusz, Brussel, 1976, p.3-15. R.C. VAN CAENEGEM, 'Kritische uitgave
van de 'Grote Keure' van Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, voor Gent en Brugge 'n651177), in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 143, 1977. p.207-257. R.C.
VAN CAENEGEM, 'Coutumes et législation en Flandre aux Xle et Xlle siècles: in: Les libertés
urbaines et rurales du Xle au XIVe siècles, Brussel, 1968, p.245-279.
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Tempel is intussen een familienaam geworden, die ook in de i4de eeuw frequent
voorkomt in Ieper3°. Aangezien meer dan 25% van de boete, door de Vlaamse
graaf bij de Cokerulle opgelegd aan de Ieperlingen, moest opgebracht worden
door de drapiers uit het Tempeliersgebied, menen we te mogen concluderen dat
dat gebied ongeveer voor die hoeveelheid instond voor de productie van laken.
Op de meer dan 7.000 chirografen waarvan we analyses hebben, zouden we er
dus méér dan i.500 moeten kunnen toewijzen aan inwoners uit het Tempelgebied. En dat is niet mogelijk op basis van de gegevens die de analyses ons geven.
Woonden diegene die de familienaam dou Temple droegen nog op het tempelgebied, of intussen ook elders in de stad? Iemand die een stuk grond of huis
koopt in het tempelgebied woont er niet noodzakelijk of drijft er niet noodzakelijk handel. Het feit op zich dat de Ieperse schepenen in dit stuk van hun
'gemene rechtspraak' geen onderscheid meer maken tussen inwoners van de
eigen strikte jurisdictie en de andere heerlijkheden, toont aan dat de Ieperse
schepenen juist de feodale opdeling wensten te nivelleren 31 • Wat de handelstransacties betreft die we kunnen verbinden met het Tempeldomein blijken dit zowel
inter-stedelijke als buitenlandse transacties (Lubeck, de compagnie van de Bardi's uit Firenze, ... ) te zijn. Naast de typische lakenberoepen zijn ook beroepen als
brouwers en ambachtslieden terug te vinden op het Tempelgebied. Dat wijst er
op dat het gebied een volwaardig stadsdeel was. We moeten hieruit besluiten dat
op het eind van de i3de eeuw het Tempeldomein omzeggens versmolten was met
het stedelijk domein, onder bestuur van de stadsschepenen. De rol van de Tem peliers was dan quasi uitgespeeld. Nicolas van Westouter was waarschijnlijk op
dat ogenblik bestuurder van het tempelhof in Ieper, getuige zijn opduiken in een
overeenkomst van i maart i285 (n.s.). In de meer dan 7000 chirografen duikt
Pieter Uten Sacke, commandeur van de Tempeliers in Vlaanderen, maar één
keer op als lener van gelden aan twee Ieperse poorters (april u85). Niet bepaald
een gegeven om de 'uitzonderlijke' rol op de financiële markt van de Orde van
de Tempeliers te bewijzen ...
Maar zoals aangegeven hebben de gebeurtenissen van 1127/8 en het domein van
de Tempeliers een tot op heden onderkende primordiale rol gespeeld in de ontwikkeling van de Ieperse handel met Engeland en de stedelijke ontwikkeling.

30
dl.

2,

W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baijuwsrekeningen 1250-1400,
Glossarium, Handzame, 1975, p.578.

31 Merk op dat er in de verzameling Chirografen ook stukken steken van 'andere'
schepenen, bv. deze van het Hofland. Zie K.B. Brussel, Afdeling handschriften,
fonds Merghelynck n°90, p. 27i.
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Bijlage: Stukken m.b.t. hetîempeldomein van leper uit de collectie chirografen van leper (naar de afschriften van A. Merghelynck) 1249-129132

Ieper,

21

september 1165

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.63i.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°34

Le jour St. Mahieu lapostele el mois de septembre. Tieris li Tainteniers clou
Temple, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Simon le Bleckere, bourgois
d'Ypres, la somme de 27 lb. 13 s. d'artois à payer à la fête de Leigni et donne
pour garant Arnoul li Neve.
Ieper,

15

december 1265

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 48.

Vermelding van Lambert Screvel ki maint sor Ze tere dou Temple, als borg.
Ieper, 8 november i268
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.63i.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°105

El mois de novembre le juesdi <levant le iour Saint Martin. Georges clou
Temple, bourgeois d'Ypres, se fait donner par Eustache li Latteclievers et
Bauduin li Pissonniers, bourgeois d'Ypres, une lettre de créance de 10 lb. 5 s.
d'artois à payer en la fieste de Ypre le prochaine que nos atendons a venir.
Ieper,

10

november 1269 Ze nuit Saint Martin

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.660.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°14i.

Gilles de Vlargelo, li brasseres de mies ki maint sour le terre clou Temple al
Briel, pais a Jean le Goudalier de Terwans 60 s. d'artois sur 8 lb. dite monnaie
qu'il lui doit et en recoit quittance.
Uitg. G. DES MAREZ, La lettre de faire, n°28, p.123.
Au dos: Cest Gilion de Vlargelo.
Sachent tout, etc., ke Gilles de Vlargelo, li brasseres de mies, ki maint sour le
terre de Temple al Briel, a paiet a Jehan le Goudailier de Terwane 60 s. dar.
de 8 lb. dar. que il li devoit, lesqueus 60 s. dar. il li paia a 2 paiemens ensi com
il se contient en se chartre partie. A cheste counissansche furent eschevin

We hebben de transcripties van Merghelynck weerhouden. Van de bij Des
Marez in extenso uitgegeven chirografen nemen we de drie m.b.t. het tempelgebied
over.

32
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d'Ypre, Pieres Baudris et Jehans Fiertons. Chou fu fait en lan del incarnation
Nostre Seignor Jhesu Crist M. CC. et LXIX el mois de Novembre, le nuit Saint
Martin.
Ieper, 11 augustus 1270
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.400, 631.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°187.

Hues clou Temple et Nicoles li May, bourgeois d'Ypres, reconnaissent devoir
cascuns pour let tout à Jean Halle, bourgois d'Ypres, la somme de 11 V2 marcs 3
d. d'artois à payer al noel le prochain que nos atendons a venir.
Ieper,

15

september 1270 Ie lendemain de la St.-Croix

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.576.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°193.

Ysabiaus femme de Jehan de Scotes ki maint el Temple, reconnait devoir à
Michel Piet de soile, bourgois d'Ypres, la somme de 35 marcs d'artois à payer
al behourdis la prochain que nos atendons.
borg: ce quèlle aal Temple (bij Wyffels, Analyses)
Ieper,

21

januari u71 (n.s.)

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.373
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°227.

Mre Michel li Machons et Mre Michel de Pithem, li machons reconnaissent
devoir cascuns por le tout à Georges clou Temple, bourgeois d'Ypres, la
somme de 25 lb. d'artois à payer en la fête de Bruges prochaine.
Ieper,

17

november 1271

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°329.

Ontlener: Pierron Nodinai
Lener: Lambers Coppe, hostes del Temple
schuld: 9 lb. art., te vereffenen 100 s. op de faire de Lagny; 4 lb. op de faire d'Ypres
borg: Pierre a Ie Cappe, san frère
Ieper,

28

januari i272

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°35i.

Ontlener: Watier le Doien
Leners: Jehans Malenghier ki maint sar Ie tere dou Temple; Lotins Rabot
schuld: 7 m. art., te vereffenen op de faire de Bruges
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Ieper,

21

maart 1273

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 490

Ontlener: Jehan de Brabandt
Lener: Jehans li Tympliers
schuld: 6 lB. 16 s. 8 d. art., te voldoen op de faire de Thorout
borg: Gherars li Candeliers
Ieper,

2

mei

1273

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.sn.

Jehans li freres Willaume de Scotes, reconnait devoir à Nicholon de Witscatte,
le goudalier, manant en le Nalstrate, bourgois d'Ypres, la somme de 10 lb. d'artois
à payer au porteur en la fête de Lille prochaine et donne pour garant Willaumes
de Scotes, manans sour la tiere du Temple.
Ieper, s februari

1274

(n.s.)

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.63i.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°557.

Lambert clou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Thierris li Fieus Line,
bourgois d'Ypres, de la somme de 19 marcs d'artois à payer au porteur à la St
Jean Baptiste prochaine.
Ieper,

22

juli 1274

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°596

Ontlener: Ghiselin Franc, vallet Jehan Mellewart
Lener: Jehans li Templiers, li tripiers
schuld: 100 s. art., te voldoen op de foire de Lille
borg: Gherars li Cauderliers
Ieper,

28

december 1274

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.503.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°66o.

Bouderi le Rous, bourgeois d'Ypres, dispose sur Jehans Hac et Jean li Templiers, li tripiers, bourgeois d'Ypres, de la somme de 6 lb. d'artois à payer au
carême prochain33.
Ieper, 9 mei 1275
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.14, 476.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°727.

Jehan le Provost, ki maint au Briel sur le terre clou Temple, bourgeois d'Ypres,
dispose sur Lambert Hademar, li machecliers, bourgeois d'Ypres, de la
somme de 10 lb. 10 s. d'artois à payer au Porteur à la St. Remi prochaine.

33 27 februari
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Ieper, 18 juni 1275
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°747.
Uitg. G. DES MAREZ, La lettre de foire, n°55, p.147-148.

Au dos: Chest Willaume de Schotes, borgois d'Ypre.
Sachent tout, etc., ke Nicholes Li Sos, bourgois d'Ypre, doit a Willaume de
Schotes, manant sour le terre clou Temple, bourgois d'Ypre, 6 m. et 1h firton
dar. a lui ou a son commandement ki ceste presente chartre partie aportera.
De chou li doit il paier 1 m. ore contant, 1 marc entreci et aoust prochain
apries, 2 m. al Noel enpries sievant, et le remanant ale Paske prochaine apries.
De chou sunt plege et detre, chascuns pour le tout, Willaumes li Netbredere
et Gilles li Sos, borgois d'Ypre, et li <levant dis Nicholes li Sos a mis en le main
de ses pleges <levant dis une nef que il acata a Willaume de Scotes, tant que
il les ara aquites sans damage de le plegerie <levant ditte. A cheste connissance
furent eschevin d'Ypre, Lambers de Schotes et Jehans Paldinc. Chou fu fait
en lan del incarnation M. CC et LXXV el mois de Junie, Ie mardi <levant le
jor Saint Jehan Baptiste.
Ieper, 29 augustus 1275
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.63i.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°78i.

Matthis clou Temple, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Hueloet le Miedem, bourgois d'Ypres, la somme de 13 lb. d'artois à payer au porteur à la
Toussaint prochaine et les assigne sour XXVIII marcs que Guillaume Halle
lui doit.
Ieper, 17 november 1275
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.632.

Mathi clou Temple, bourgois d'Ypres, ép. Marguerite. Christine. Donation de
à leur enfant avec clause que si d'autres enfants
leur maise sont ils y auront aussi leur part.
15 lb. d'artois par les parents

Ieper, 23 januari 1276 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.632.

Lambert clou Temple, li drapiers et Etienne de Oudingheziele, bourgois
d'Ypres, font un accord au sujet de laisement qu'ils ont de commun ensamble
et le doivent tenir desous tiere estant de commun coust et faire widier de
commun coust si doit rechevoir le widage de eet aizement l'an sour se tiere
li uns et li autres lautre anee sour se tiers.
Ieper, 28 mei 1276
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°912.

Lener: Margritain Timpelars et ses enfants
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Ontlener: Margrite ki feme fu Eustasie le fil signor Phelipp
schuld: 3 lb. 10 s. art. , terug te betalen quand elle arrivera à meilleure fortune
Ieper, 25 juni i276
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.632.

Lambert clou Temple, li drapiers, bourgois d'Ypres, achète de Watier Tac, clerc
et d'Agnes, sa femme, 1h mesure et 17 verges de terre et diverses autres parties à
Ypres.
Ieper, 26 augustus 1276
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.262, 632.

Lambiers dou Temple, li drapiers, bourgois d'Ypres, achète à Jakemon le
Flamenc fs Thomas et Isabeau sa femme, une rente héritable de 3 lb. par an
sur 2 mesures mains 4 verghes de terre en la rue de Courtrai "au leis de le
rue <leviers le zud prochaine de la maison le priestre del Hemeldale au"leis
<leviers hoest''.
Ieper, 2 september 1276
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.262.

Watier li Flamens, bourgeois d'Ypres, dame quitte à Lambiers dou Temple
la rente de 3 lb. par an que ce dernier a acheté de Jakemon le Flamens sur 2
mesures mains 48 verges de terre que le dit Watier a promis "a warandir
aldevant dit Lambert contre toute gent perpetuelment''.
Ieper, 28 oktober 1276
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.632.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1027.

Jakemes dou Temple, Michieu dou Temple, Etienne et Adam de Oudinczele,
bourgois d'Ypres, reconnaissent devoir pour livraison de laines à Willaume
de Vigia et a Willaume Marabot et à leur compaignons marchands de Plasenche de la Compaignie seignor Bernard Scot la somme de 66 lb. 13 s. 4 d.
desterlins à payer au porteur en la fête de Meigni prochaine.
Ieper, 10 december 1277
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.617.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1222.

Henris de Stainfort, manans sour Ie tiere del Temple, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Alain le Sur, bourgois d'Ypres, la somme de 9 lb. d'artois à payer
au porteur à la fête d'Ypres prochaine.
Ieper, 2 april 1278
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1270.

Lener: Nesse Boingharin
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Ontlener: Jehan clou Mont, ki maint au Temple, bourgeois d'Ypres (origine
Pertenai)
schuld: 11 lb. tournoi noirs, terug te betalen op de faire de Lille
Ieper, 30 mei 1278
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.582.

Nicoles de Schotes, habitait une maison et les apertenances estant en le rue
clou Temple sour le tout de le Schottenhoux à Ypres, appartenant à Nicholes
li Mai, bourgeois d'Ypres.
Ieper, 24 september 1278
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.31, 633.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1342.

Joris clou Temple et Lambert Bardonc, le jeune, bourgois d'Ypres, reconnaissent devoir cascuns pour le tout à Jehan Lenglois, bourgois en marchand de
Lubeke, la somme de 162 lb. desterlins à payer en la fête d'Ypres prochain.
Ieper, 28 maart 1279
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1386.

Lener: Jakemon Staf
Ontlener: Jehans de le Lende
Schuld: 19 lb. 10 s. art., terug te betalen le jour de la monstre faire de Bruges
borg: Willaume de Scotes ki maint al Briel sour le terre clou Temple
Ieper, 15 september 1279
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1433.
Lener: Watier Stalage et sa femme
Ontlener: Jehans Capons, li carpentiers, manans sur la terre clou Temple
Schuld: 30 s. art. (reden van de schuld is een lening), terig te betalen op 30
mei (Ascension)
Borg: Watiers Bollart, li feutriers, ki maint sur la terre clou Temple
Ieper, 29 mei 1280
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.263.

Watiers li Flamens, bourgeois d'Ypres, reconnait devoir à Christine le Flamenghe, beghine, se mere, bourgeoise d'Ypres, la somme de 40 lb. d'artois à
payer au porteur et donne "en wages se partie que il a en une maison a li
cambres en le noeve rue encoste le porte clou Temple et se partie que il a en
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maison et en cambres el Bogart sour lYpre et se il a donne en wages toute le
dete que Jakemes li Flamens li doit''.
Ieper, 10 november u81
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.633.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1812.

Lambiers clou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jehan Bonevent, bourgois
d'Ypres, de la somme de 3 marcs 1h firton d'artois à payer avant la fête d'Ypres.
Ieper,

11

oktober

i281

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.363, 633.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1797.

Michiels de le Temple, Franchois Croesselin et Lorens Bricham et Henris de
Colemiers, Jehan Batins, ses freres, Watiers de Lo, bourgois d'Ypres, se constituent pleges cascuns pour le tout
de la somme de 2.000 lb. d'artois que Robert de Colemiers, bourgeois d'Ypres,
doit à la ville de Dixmude et à payer au porteur sur sa réquisition.
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.727.

Jehans de Womes et Cornelis Hanewas, portgraves et jurés de Dickemue
pour eaus et mour le kemun de Ie ville <levant dite disposent al oes de le
cummuniteit dele vile devantdite sur Robert de Colemiere, bourgois d'Ypres
de 2.000 lb. d'artois à payer au porteur quel eure kil Robers en sera requis
dou portgrave devantdis ou de celi ki ceste lettre aportera.
Uitg. G. Des Marez, La lettre de faire, n°89, p.179-180.

Au dos: Cest la chartre de Dikemue
Sachent tout, etc., ke Robiers de Colemiers, bourgois d'Ypre, doit au portgrave de Ie vile de Dikemue, al ces de Ie communiteit de le vile <levant dite,
deus mile lib. dart. a paier au portgrave <levant dit, al ces de Ie communiteit
<levant dite ou a celui ki ceste lettre aportera de par eaus quel eure kil Robiers
en sera requis dou portgrave <levant dit ou de celi ki ceste lettre aportera. De
chou sont pleges Henris de Colemiers, Jehans Batins, ses freres, Watiers de
Lo, Michiels dele Temple, Franchois Croeselins et Loiens Bricham, bourgois
d'Ypre, et cascuns pour le tout respondant avoekes Robiers <levant dit sil en
defailloit fust de tout oude partie. De quoi il est assavoir ke Jehans de Womes
et Cornelis Hanewas, portgraves et jure de Dikemue, pour eaus et pour Ie
kemun de Ie vile <levant dite, promisent par leur foi, fianchie ke pour loquoison de chele <lette ne trairont jamais <levant autre justiche ke <levant Ie loi de
Ie vile d'Ypre pour aquerre la <lette <levant dite. A cheste cognissanche furent
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eschevin d'Ypre, Jehans de Lo, Michiels de Cassel, Lambiers de Scotes, Jehans
li Clers et Jehans Falais. Ce fu fait lan del incarnation Nostre Seigneur M 0
CC° quatre vins et un, le samedi prochain apries le jour Saint Denise.
Ieper, 25 januari 1282 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.585.

Meulin de Scotes, bourgois d'Ypres, dispose sur Jean Ansame, bourgois
d'Ypres, de la somme de 8 lb. d'artois à payer au porteur au jour clou Temple
le prochaine.
Ieper,

8

februari

1282

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1891.

Lener: Jakeme Cabel
Ontlener: Henri de Stenvorde manant sour Ze tiere dou Temple
Schuld: 8 m. 6 d. art., terug te betalen op de faire d'Ypres
Ieper, 11 maart 1282
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1918.

Lener: Pieron le Neveut
Ontlener: Jehan Lievekint, le caroieres de terre ki maint al Temple
Schuld: 50 s. art., terug te betalen in 2 termijnen
Ieper, April 1282
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.633.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1934.

Olivier clou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jean Galant, bourgois
d'Ypres, de la somme de 7 lb. d'artois à payer la moitié à la fête de Messines
et l'autre à celle d'Ypres.
Ieper,

8

april

1282

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.633.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°1941.

Lambiers clou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Coppin Calewart et
Carstine, sa femme, de la somme de 20 lb. tournois <lont l'échéance est passée
et prend hypothèque sur la moitié d'une maison, ki est estant en le ruele
derire lospital sour le Marchiet sour le tiere Jehan de Crombeke.
Ieper, 16 augustus 1282
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2062.
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Lener: Jehan le Veltere
Ontlener: Jehans li Grote
Schuld: 34 s. art., terug te betalen op St.-Martin (n november)
Borg: Jehan li Grote, fils Jehan li Rike, ki maint sur la terre du Temple
Ieper, 20 augustus 1282
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2067.

Lener: Jehan de Valenciennes, le clerc
Ontlener: Jehan de Furnes, li carpentiers, manant sour le terre du Temple
Schuld: 50 s. art., paiement au faire de Messines
Ieper,

21

oktober 1182

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2107.

Lener: Thieri Winart
Ontlener: Bietremieus Malghier & Colins Malghier
Schuld: 7 lb. 11 s. 3 d. art., terug te betalen op de foire de Lagny
Borg: Sa maison au Briel sur la terre du Temple
Ieper, November 1282
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.633.

Lambers dou Temple, bourgois d'Ypres, prend à bail encontre Michiel Bargois, bourgois d'Ypres, une masure gisant derriere le Spreukin dou Glent ki
est encoste le post del buur del vannekin estendant dusques ale rente Nicholon Scattin a tenir XX ans les prochains ke nous atendons a venir dele Saint
remi passes est cascun an pour II marcs de rente.
Ieper,

22

februari

1183

(n.s.)

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.634.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2176.

Jehans dou Temple, tonderes, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Watier le
Loketre, bourgois d'Ypres, la somme de 72 s. d'artois à payer au porteur en
la fête d'Ypres prochaine.
Ieper,

26

mei n83

analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2272.

Lener: Will. Hove
Ontlener: Jehan dele Valee, drapier, manant sour la terre clou Temple
Schuld: 6 lb. 14 s. art. le jour est passé
Borg: sa maison
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Ieper, 28 juli 1283
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.634.

Willaumes clou Temple, lic Macecliers, bourgois d'Ypres, achète encontre
Margritain Brich, encontre Gilion sen fil, clerc, encontre Jehan Darras, li
Vieswarier et Griele, sa femme, une maison que il avoient estant en le rue de
Boesinghe alleis de le rue vers le west.
Ieper, 4 november 1283
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.634.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2472.

Lambiert clou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jehans de Furnes, li
Carpentiers, bourgois d'Ypres, de la somme de 5 lb. 10 s. dartois à payer au
porteur à la fête d'Ypres prochaine.
Ieper, 7 november 1283
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2476.
Lener: Jehan de Valencienes, clerc
Ontlener: Jehan de Furnes, li carpentiers, manant au Briel sour le tiere clou
Temple
Schuld: 50 s. art., terug te betalen op de monstre faire d'Ypres
Ieper, 27 november 1283
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.634.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2523.

Lambert clou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Willaume dele Strate, li
drapier, bourgois d'Ypres, de la somme de 5 lb. 19 s. 2 d. d'artois à payer en la
fête d'Ypres prochaine.
Ieper, 3 december 1283
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.623.
Clais Storm et Vergine, se femme, achètent encontre Jakemon fil maistre
Daniel et encontre Biele, se femme, bourgois d'Ypres, deus cambres et tout
lyretage ki i afiert ki sunt au Briel sour le tiere clou Temple en le Rapestrate.
Ieper, 9 december 1283
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2548.

Lener: Joris clou Temple
Ontlener: Jehans dele Barne
Schuld: 14 lb. 4 s. 8 d. art., terug te betalen op de foire de Bruges
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Ieper, 12 januari 1284 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.634.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2598.

Jakemes clou Temple et Willaumes de Hazebrouc, bourgois d'Ypres, reconnaissent devoir cascun pour Ie tout à Thieri Winnart, bourgois d'Ypres, la
somme de 8 Y2 marcs d'artois à payer en la fête de Bruges.
Ieper, 27 januari 128334
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, P-473·

Willaume Porteioie, bourgeois d'Ypres, créancier de Henri de Dickemue,
bourgeois d'Ypres, de la somme de 51 lb. d'artois <lont !'échéance est passée
prend hypothèque sur une maison que ledit Henri a estant en Ie me clou
Temple entre Ie maison Slomvoet et Ie maison Willaume Gherbode.
Ieper, 12 januari 1284 (n.s.)
afschr. A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.3.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2599.

Jehans Ackars, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Aliene de Ie Clite, feme
Lambert clou Temple, bourgois de Saint Omer les ii pars de viii marcs et i
firton dartois à payer quant il est venue à avoir et il en iest bien aisies.
Ieper, 14 februari 1284 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.634.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2661.

Jakemes clou Temple, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Adam de Oudinezele, bourgois d'Ypres, la somme de 23 lb. d'artois à payer à la Paques
prochaine.
Ieper, april 1284
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2758.

Lener: Michel Paldinc
Ontlener: Nicholes de Dickemue
Schuld: 7 1h m. 1h f. art., terug te betalen in verschillende termijnen
Borg: Nicole Hauwe, Ie taintenier, ki maint sour la terre clou Temple, bourgois.
Ieper, april 1284
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2761

Lener: Joris clou Temple

34
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Ontlener: Nicholes li Cousemakere
schuld: 20 lb. 5 s., de helft terug te betalen op de foire de Thourout, de andere
helft op de foire de Lille.
Borg: Baudin de Scotes & Jehan li Cousemakere
leper, 7 april 1284 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.735.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°2776.

Abrehans li Zelopre, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Lambert clou Temple, bourgois d'Ypre, la somme de 4 lb. 8 s. d'artois à payer au porteur en la
fête de Thorout prochaine.
Ieper, 13 oktober 1284
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3087.

Lener: Michel clou Temple
Ontlener: Willaumes d'Arras & Henris de le Lis
Schuld: 4 lb. art., terug te betalen de helft op 6 januari en de helft op 25
december.
Borg: Gerars Falben, bourgeois
Ieper, 29 oktober 1284
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°310i.

Lener: Lambert clou Temple
Ontlener: Pieres Puloghe
Schuld: 37 lb. art., paiement au foire d'Ypres
Borg: Jak. de Chex, bourgeois
Ieper, 21 mei 1285
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.735.

Abrehams li Zelopre, bourgois d'Ypre, reconnait devoir à Georges dou Temple,
bourgois d'Ypres, la somme de 33 lb. 4 s. d'artois à payer à la Noel prochaine.
Ieper, 1maart1285 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.719.

Nicholes de Westoutre représente le maison de le cevalerie clou Temple
d'Ypres, dans un acte de garantie contre toute difficulté à la mortuaire de
Jakemon Melcrike pour Marguerite sa veuve.
Ieper, 9 maart 1285 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.635.

Joris dou Temple, bourgois d'Ypres, fait don à Catherine, sa fille et Elisa-
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beth, soeur du dit Georges, d'une maison que il a estant al Briel encoste le
capiele de lenfermerie des Beghines al leis <levers le west a tenir toutes leur
vies en icel maniere que cele ki sourvivera lautre tenra Ie <levant dite maison a se vier et apries leur mort si doit cele maisons revenir en Ie main Joris
ou en le main de ses hoirs se de lui estoit defalit.
Ieper, 17 maart 1285 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.635.

Joris clou Temple bourgois d'Ypres, achète encontre damoisiele Crestiene, mestresse de le fermerie des Beghine el Briel par otroi de leur avoeis Jehan Fierton
et Jehan Evrart, une maison que elle evoit estant encoste le capiele de lenfermerie alleis de latrie <levers le nort, dele quele maison etc3s.
Ieper, April, 1285
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.547, 557.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3355.

Thierris li Russe, fius Lambert et Jehans Capons, bourgois d'Ypre reconnaissent devoir à frere Pieron dou Sac, commandeur des maisons de le chevalerie dou Temple, es parties de Flandres, la somme de 60 lb. d'artois à payer à
la Pentecóte prochains.
Ieper, 6 mei 1285
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.635.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3414.

Michieus dou Temple, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Pierin de Lo,
bourgois d'Ypres, la somme de 53 marcs i7 s. d'artois, <lont lëchéance est passée et donne en wages une sorte de dras et une maison de liretage ki i afiert
ki est en le dreve u Jehans de Lues solaoit manoir et une maison ke iest hors
de Ie Stiendamporte au debaut de le Noeve rue sour Ie tiere Jehan Brun et
toutes les cambres ke il a estant sour le tiere Michiel le Rous et 1111 lices ki i
afierent.
Ieper, 20 mei 1285
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.635.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3427.

Georges dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jehane des Chans, li
brisieres de laine, bourgois d'Ypres, de la somme de 4 lb. desterlins en gros
tournois à payer au porteur en la fête de Thourout prochaine.

35 Merghelynck onderbreekt hier de analyse van dit nochtans belangrijke stuk. Zie verder
Merghelynck 90 p.727.
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Ieper,

20

mei 1185

afschr. A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.14.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3427-

Jehans des Chans, li brisieres de laine, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à
Georges dou Temple, bourgois d'Ypres, la somme de 4 lb. desterlins en gros
tournois à payer au porteur en la fête de Thourout prochaine.
Ieper, 21 mei 1185
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3428.

Lener: Joris dou Temple
Ontlener: Abrehan li Zelopere
Schuld: 33 lb. 4 s. art., terug te betalen op 25 december
Borg: sa maison rue de Dickemue
Ieper, 19 juli 1285
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.682.

Simons de Vleterne et Kerstiene, sa femme, Jehan Bouse, li foulons, et Jehans
Grite, ki maint en le Dreve, bourgois d'Ypres, reconnaissent devoir cascune
pour le tout à Jehan Labre, bourgois d'Ypres, la somme de 18 Yz marcs d'artois
à payer en divers termes et donnent assenement sour lostage dune maison
que le <levant dis Simoen de Vleternes a estant hors de le porte de Bousinghe
au Briel sour le terre dou Temple encoste le maison Jehan Brebuc ou leis
<leviers le moustier dou Briel.
Ieper, 5 november 1185
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.635.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3569.

Lambert dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Pierre Puloghe, bourgois
d'Ypres, de la somme de 59 lb. d'artois à payer au porteur en la fête d'Ypres
prochains.
Ieper, 22 maart 1286 n.s.
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.366.

Jehans de Lo, bourgeois d'Ypres, achète encontre Jehan de Steenwerke et
Margherite se femme, bourgeois d'Ypres, une maison et ii cambres et tout le
pourpris et tout liritage ki i afiert ki est au Temple.
Ieper, 5 mei 1286
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.373
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Nicolon de Scotes, bourgois d'Ypres, vend à Jehans de le Rue, bourgois
d'Ypres, une grange estant hors de le porte dou Temple zut dele Pardemarc
sour la terre de le ville.
Ieper, 7 september 1286
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.517-

Jehans li Rous, bourgeois d'Ypres achète encontre Agnes la fille Gherard li Moulins, bourgeois d'Ypres, la maison estant dedens le porte de clou Temple en le
Niewe Strate au leis de vers west.
Ieper, 24 september 1286
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.636.

Jehans fieus Pieron Puederin, bourgois d'Ypres et marote, ki jadis fu fille Simon
clou Temple, le machelier, achètent encontre Jehan de Castre, bourgois d'Ypres,
et encontre Caterine sa femme, une maison estant sour le west Tempellant derriere Ie maison Roelf del Hille au cor de le ruele.
Ieper, 24 oktober 1286
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.636.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3836.

Lambert dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jehans li Onvervarde,
bourgois d'Ypres, de la somme de 22 marcs 17 s. 3 d. d'artois à payer au porteur à l'Epiphanie prochaine.
Ieper, 26 oktober 1286
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.692.

Jehans li Vos, ki maint en le Nueve rue encoste Ie porte dou Temple, Vinchans
Pecsteen, bourgois d'Ypres, reconnaissent devoir cascuns pour le tout à Henri
le Grauwere et Willaume Lot, la somme de 8 lb. d'artois à payer à la St. Simon
et S. Jude.
Ieper, 27 oktober 1286
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3839.

Lener: Pierre de Lille
Ontlener: Denis Tac manant sour Ie tiere dou Temple
Schuld: 30 lb. art., terug te betalen op St.-Martin (n november)
Ieper, 28 oktober 1286
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3842.

Lener: Joseph Bloeme
Ontlener: Jehan de Paris
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Schuld: 16 lb. art. (reden schuld: 130 schives de cardens), terug te betalen op
St.-Jansdag (24 juni)
Borg: Lambert dou Temple, li drapier, bourgeois
Ieper, 24 december 1286
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.636.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°3908.

Joris dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jehan Capons bourgois
d'Ypres, de la somme de 60 lb. 14 s. d'artois à payer la moitié à la fête d'Ypres
prouchaine et m'autre moitié à celle de Thourout après.
leper, 18 juni 12873 6
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.636.

Lambers dou Temple, li drapiers, prend en bail de Victor Ie Rous LXIIII
verges de terre encoste Ie manoir Victor Ie Rous a tenir XVI ans prochains
que nous atendons a venir del daerrain iour dou mois de fevrier ki passes est
prochainement cascun an pour VIII s. III d. de rente.
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.518.

Victor Ie Rous, donne en bail à Jehan Werembout, bourgeois d'Ypres, LXIX
verghes de terre encoste Ie manoir Victor Ie Rous a tenir XVI ans les prochains que nous atendons a venir del daerrain iour dou mois de fevrier ki
passes est prochainement cascun pour IX s. et VI d. de rente et à Lambert
dou Temple, li drapiers, LXIIII verghes de terre serant a Ie terre <levant dite
a tenir Ie terme <levant dit cascun an pour VIII s. et III d. de rente.
Ieper, 25 september 1287
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.328, 620.

Maistre Jehan de Steenfort, li clers et Jehans li Heurtre, bourgeois d'Ypres,
achètent encontre Thieri fil Noie, bourgeois d'Ypres et encontre Margritain
se femme ii maisons une petite et une grande et liritage desous et tout te
porpris etc. estant hors Ie porte dou Temple.
Ieper, 12 december 1287
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.636.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 414i.

36 Dit voorbeeld als een staaltje van de analyses zoals Merghelynck deze maakte, ingegeven
door diens genealogisch perspectief. Men moet dus, wil men een 'zekerder' beeld hebben van de
inhoud van het stuk, de tweede (en derde) analyse ook nazien.
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Lambert dou Temple bourgois d'Ypres, dispose sur Jakemes Heilenman,
bourgois d'Ypres, de la somme de 23 marcs 40 d. d'artois <lont !'échéance est
passée.
Ieper, 13 december 1287
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.636.

Willaumes dou Temple, li machecliers, bourgois d'Ypres, prend à bail encontre
Salemon dou Puch, bourgois d'Ypres, et encontre Kaeteline Meus, Ie beghine,
1111 mesures de terre gisant deriere latrie Saint Micheil encoste Ie Rosier sour Ie
Hoflant a tenir X ans les prochains que nous atendons a venir dou mi-march ki
vient prochainement cascune mesure pour XXVII s. d'artois et Ie voedermont
aussi.
Ieper, 7 januari 1288 (n.s.)
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4162.

Lener: Henri, vallet Jehan le Rode
Ontlener: Lambert dou Temple, Eustace li Tondere
Schuld: 88 lb. par., terug te betalen dedens le 20 jour de Päques (16 april)
Ieper, 7 april 1288
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.637-

Marote dou Temple, bourgoise d'Ypres, achète encontre Willaume dou Temple, son frere et encontre Margritain, sa femme, et encontre Poels de Zelopre,
bourgois d'Ypres, la moitiet de le maison del hiertage dessous et del pourpris
etc. que il avoient al Temple la ou Simons dou Temple le macecliers et Aliene
se femme iadis soloient manoir.
Ieper, 3 mei 1288
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.637.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4340.

Lambert dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Watiers li Clers fius Jusiane de la somme de 50 lb. desterlins nouviaux <lont !'échéance est passée.
Ieper, 4 juni 1288
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.637.

Marote dou Temple, bourgoise d'Ypres, achète ancontre Jehan Peudrin, bourgois d'Ypres, et encontre Margritain, sa femme, le quarte part de le maison
et del hiritage dessous et del pourpris et des apertenances etant en terre a feer
et a clau que il avoient al Temple la ou Simons dou Temple li macecliers et
Aliene se femme iadis soloient manoir.
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Ieper, s juni 1288
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4415

Lener: Willem de Sclipes, vallet Jehan clou Sac (de Bruges)
Ontlener: Huguelot Piet de soile (d'Ypres)
Schuld: 53 lb. 13 s. 4 d. art., terug te betalen op de monstre foire de Lille
Borg: Jehan Firton, bourgeois
Ieper, 17 september 1288
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.637.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4603.

Pieres clou Celier et Thumas le Sage et Joris clou Temple, bourgois d'Ypres,
reconnaissent devoir à Thaddee Rollant et à dieu tait de nos dei et à ses com paignons marchands de Florence de Compaignie des Bardi pour livraison
de laines la somme de 72 lb. desterlins à payer en la fête de Ligny prochaine.
Ieper, 31 oktober 1288
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.638.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4651.

Joris clou Temple, bourgois d'Ypres, reconnait devoir à Thumas le Sage, bourgois d'Ypres, la somme de 124 lb. d'artois à payer le dimanche apres la Toussaint prochaine.
Ieper, januari 1289 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.289, 637.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4720.

Mathi del Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Thierris li Grave, bourgois
d'Ypres, de la somme de 18 lb. 11 s. d'artois à payer en la fête de Bruges prochaine.
Ieper, 23 februari 1289 (n.s.)
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.638.

Willaume clou Temple, li maceclier, bourgois d'Ypres, vend à Hues Onder
Twater, bourgois d'Ypres, une cambre estant en le Nueve Rue deriere le maison ki iadis fu seignor Walter hors de le porte de Bousinghes.
Ieper,

s mei 1289

Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.638.

Joris clou Temple, bourgois d'Ypres, fait avec Jehans Willart et Michieus de
Bliec, bourgois d'Ypres, un accord par lequel ceux -ei sengagent à lui fournir
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XXX milliers de quariaus de Dickemue à livrer à la pentecöte prochaine
dedens le vile d'Ypre.
Ieper, 10 juni u89
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, P-416, 605, 638.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n° 4891.

Lambert dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Jehans Zelieseune, Jehans
de Morbeke li vieux et Jakemes Hughelotsone, maceclier, bourgois d'Ypres,
de la somme de 70 lb. d'artois à payer l'une moitié à la mi-aout et l'autre à la
St. Remi.
Ieper, 28 april 1290
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.122, 638.

Lambers dou Temple, bourgois d'Ypres, achète encontre Marotain veve
Willaume Labre, le moitiet de le maison que on apiele Haubert eest a savoir
le leis <levers oest.
Ieper, 28 oktober 1290
Afschrift: A. MERGHELYNCK, Hs. 90, p.638.
analyse: C. WYFFELS, Analyses de reconnaissances, n°5334.

Lambert dou Temple, bourgois d'Ypres, dispose sur Michieus de Bapaume
et Jehan de Rininghe, manant à Poperinghe, de la somme de 53 lb. d'artois à
payer la moitié à la Noel prochaine et l'autre à celle de Ligny apres.
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De transfer van het Geestelijk Hof van Terwaan
(voor het aartsdiaconaat Vlaanderen) naar
leper in 1522
Inleiding
TERWAAN (TERENBURG, TttÉROUANNE) WAS DE HOOFDPLAATS van een uitgestrekt
"aartsbisdom dat in de 7de eeuw was gesticht door Sint Omaar. Het omvatte twee
aartsdiaconaten: Artesië en Vlaanderen. In de eerste helft van de 16de eeuw strekte
het aartsdiaconaat Vlaanderen zich uit over een twaalftal dekenaten en een 210-tal
parochies gelegen in het zuidwestelijk deel van het graafschap Vlaanderen: de
kasselrijen Veurne, Ieper, Sint Winoksbergen, Broekburg, Kassel en Belle, maar
ook Diksmuide en enkele dorpen eromheen die in het Brugse Vrije lagen. De
kasselrijen Rijsel, Kortrijk, het Brugse Vrije, de Oudburg van Gent, Oudenaarde,
de Vier Ambachten en het Land van Waas behoorden tot het bisdom Doornik. 1
Rijks-Vlaanderen (Vlaanderen ten oosten van de Schelde) behoorde met Henegouwen en stukken van Brabant tot het bisdom Kamerijk (Cambrai). 2
De stad Terwaan3 zelf was een eerder bescheiden stad, die slechts twee parochies
telde (Sint Kruis en Sint Niklaas), maar de stad had wel een geheel eigen juridisch
en politiek statuut. Zij was een enclave van Frankrijk in het graafschap Artesië
dat deel was van de Bourgondische, later Habsburgse en Spaanse Nederlanden.
Wanneer de bisschopszetel vacant was mocht de Franse koning er regeren. De
stad werd niet beschouwd als deel uitmakend van Artesië (zoals ook niet de
bisschopsstad Atrecht). De stad was niet de hoofdplaats van een kasselrij of
baljuwschap en had dan ook geen fort van waaruit dergelijke jurisdicties militair
werden ondersteund. De stad had wel vestingmuren met torens en poorten die
gemoderniseerd werden door koning Frans I van Frankrijk na de verovering en
bezetting door de Engelsen in 1513-1518. Tussen 1477 en 1553 werd Terwaan her-

1
H. CALLEWIER, 'De pouillé van het aartsdiakonaat Vlaanderen van het bisdom Terwaan
uit 1405', in: Westhoek, 24 (2008), pp. 195-197. Over het aartsdiakonaat Vlaanderen, zie ook: K.
PAPIN, 'De laatste rekening van het aartsdiaconaat Vlaanderen van het bisdom Terwaan 15541555', in: Westhoek, 19 (2003), pp. 161-192.
2
Zie verder voor een kaart (uit:). VAN BUGGENHOUT, Geschiedenis en vernietiging van de
stad en bisdom Terwaan : de leti Morini, Torhout, 1981). Er is ook een kaart in: Flandria Nostra,
5 dln" Antwerpen, 1959, IV, p. 64.
3 B. DELMAIRE, 'Thérouanne et Hesdin: deux destructions (1553), une reconstruction', in:
Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden (Handelingen 18de Int.
Colloquium Spa, 10-12 dec. 1996), Brussel, Gemeentekrediet, Historische uitgaven, nr. 100, 1999,
pp. 127-153.
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haaldelijk veroverd en terug heroverd. De stad werd zes maal belegerd (vier maal
met succes) en wisselde vijf maal van kamp: 1486: veroverd door de Bourgondiers, 1487: door de Fransen, 1513: door de Engelsen (vernieling van de stad, tenzij
de kerken, maar later herbouwd), 1518: teruggegeven aan Frankrijk, 1537: belegerd door de keizer (zonder succes, maar een abdij buiten de stad werd vernield),
1553: inname door de keizer, 1559: gebied teruggeschonken aan Frankrijk.

Terwaan voor 1553

Na de Damesvrede van 1529 die een lange reeks vredesverdragen (en gebroken
vredesverdragen") tussen Frans 1 en keizer Karel afsloot, leek de spanning tussen koning en keizer eindelijk te zijn ontmijnd: Frankrijk had immers formeel
alle rechten op Vlaanderen en Artesië opgegeven. Maar het was ijdele hoop: de
Franse koning begon intensief zijn enclave Terwaan te versterken om dan van
daar uit het omliggende Artesië te plunderen. Tussen 1521en1544 werd door het
Franse garnizoen van de stad 500 omliggende dorpen verwoest. De Artesiërs,
moegetergd verzochten keizer Karel in te grijpen en het probleem eens en voorgoed op te lossen. In 1552 belegerde keizer Karel vanaf eind april Terwaan die hij
innam op 20 juni. Tien dagen later gaf hij het bevel de stad met de grond gelijk
te malen - en hij bedoelde wel letterlijk. In zijn naam verzocht de landvoogdes
van de Nederlanden (Maria van Hongarije, Karels zuster) de Staten van Artesië
2.000 handwerkers te sturen gedurende zes weken om de stad te vernielen. 4 Op

4 Zie ook een originele brief op perkament van 11 juli 1553 van de keizer aan de belangrijkste
steden van Artesië om handwerklieden en arbeiders te ronselen voor de afbraak van Terwaan
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20 juli werden zij geschouwd te Sint-Omaars en begonnen daarna meteen en
onder tromgeroffel aan hun opdracht. Ook bij de Vier Leden van Vlaanderen
werden 4.000 pionniers gevraagd, waarvoor lijfrenten mochten uitgegeven worden om de lichting te kunnen bekostigen. 5 Alles wat deze ijverige handwerklieden afbraken mochten ze ook meenemen. Voor dit bijzonder efficiënt uitgevoerde
van-de-kaart-vegen van de eeuwenoude stad werd een passend jaarschrift uitgedacht: DeLetl Morlnl 6 en naar het antieke voorbeeld van de verovering en de
met-de-grondgelijkmaking van Carthago door de Romeinen, zou op het terrein
zout zijn uitgestrooid opdat niets meer er nog zou groeien.

Het aartsbisdom opgeheven

De rook boven Terwaan was nog niet opgetrokken of verschillende steden stelden zich al kandidaat om de bisschopszetel over te nemen: Boulogne (voor het
Franse deel), Sint Omaars, Ieper en zelfs Veurne.7 Maar al lange tijd waren menigen de mening toegedaan dat het aartsbisdom Terwaan te uitgestrekt was om
efficiënt bestuurd te worden. Nu er geen kathedraal, stad, bisschop en kanunniken meer waren (deze laatste waren gevlucht naar hetzij Boulogne of St.Omaars al naar gelang hun politieke voorkeur) kon het bisdom niet langer
bestaan. De oorlog bespoedigde alleen de zaken en in april 1559 tijdens de vrede
van Cateau-Cambrésis werd ook definitief beslist om het negen eeuwen oude
aartsbisdom te splitsen in drie nieuwe bisdommen: Boulogne (voor het gebied
onder de Franse kroon) en St.-Omaars en Ieper (voor het gebied onder de
Spaanse Nederlanden). Een maand later volgde een pauselijke bul die deze
nieuwe bisdommen incorporeerde in een grotere hervorming waarbij 14 nieuwe
bisdommen in de Nederlanden werden gecreëerd.

op: http://therouannearcheo.pagesperso-orange.fr/lettre_charles_quint_page.htm.
De Veurnse kroniekschrijver Pauwel Heinderycx (1633-1687) verhaalt dat zij verzocht zoveel
mogelijk matsenaers, meurbreeckers ende aerdewerckers te zenden. Ponthus de Lalaing, aanvoerder van het keizerlijke leger te Terwaan stuurde ook zelf een brief waarin hij niet minder dan
drieduizend man vroeg voor 10 tot 12 dagen. Zoveel kon Veurne uiteraard niet leveren, op 28
juni 1553 werden alle metselaars uit de kasserlij samen met 900 aardewerkers naar Terwaan
gestuurd. (P. HEINDERYCX (1633-1687), faerboeken van Veurne en Veurnambacht, uitgegeven
door E. RONSE, 4 vals., Veurne, 1853-1854, II, pp. 274-275).
6 De som der Romeinse cijfers M, D, L, I, I, I levert 1553, Morini verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van Artesië, de oude Keltische stam der Morin en Het stedelijk centrum Ter- Wan na
(wanna is de oude naam voor de rivier, nu 'petit Lys' genoemd) was gesticht door de Romeinen
op een knooppunt van heirwegen en dat zij Colonia Morinorum noemden.
7 Als argumenten voerden zij aan: in een rustig oord, ver van de grenzen met de vijand, bijna
in het midden van het Vlaamse aartsdiakonaat, met reeds een mooie collegiale kerk, fraaie huizen, ruimte voor nieuwbouw en 'nog meer ander gerief' en dus in staat een bisschoppelijke staat
te onderhouden, in een streek doorsneden door mooie vaarten en met alle soorten van gewassen
die in het levensonderhoud konden voorzien (P. HEINDERYCX, faerboeken ... , op.cit." Il, pp.
275-276). Men kreeg een niet afwijzend antwoord, maar greep er toch naast.
5
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Het oude bisdom Terwaan met de grenzen van de
drie nieuwe bisdommen gecreëerd in 1559.

Bij de oprichting van het nieuwe Ieperse bisdom werd de kerk van het St.-Maartensklooster (reguliere kanunniken van St.-Agustinus) tot kathedraal verheven.
Het kathedraalkapittel bestond uit drie leden: het member van Terwaan: 10 prebenden overgebracht uit het afgeschafte bisdom Terwaan, het member van St.Maarten: 12 prebenden (de reguliere kanunniken van het St.-Maartensklooster
werden seculier) en het member van Veurne: 10 prebenden overgebracht vanuit
het collegiaal kapittel van St.-Walburga Veurne.
Cateau-Cambrésis regelde ook het lot van Terwaan: de koning van Frankrijk
werd terug heer van Terwaan of eerder: van de grond waarop ooit de stad had
gestaan, want er mocht op die grond niets meer gebouwd worden. Die grond
werd nog vele jaren lang als steengroeve gebruikt, waardoor zij nivelleerde en
de 40 hectaren uiteindelijk een uitgestrekte weide werden. Ten zuiden van de
stad was een buitenwijk, genaamd H. Geest die tot de parochie 'Sint-Maarten
over 't water' (St.-Martin outre eau, het water= de Leie)) behoorde. Daaruit
groeide een dorp dat in 1611 terug een parochie Sint Maarten werd, in 1652 een
nieuwe kerk kreeg (de eerdere Sint-Maartenskerk was vernield in 1553) en nog
later de naam Thérouanne aannam, die het nu nog steeds draagt. 8

8 Eén van de eerste voorstellingen van de situatie na het van-de-kaart-vegen ziet men in één
van de albums van hertog Karel van Croy, dit betreffende zijn bezittingen in Artesië. Het kwam
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Terwaan na 1553
Op voorgrond de parochie Saint Martin-Outre-Eau, het huidige dorp
Thérouanne. De kale heuvel linksboven is de plaats waar ooit de
bisschopsstad Terwaan was. Tussen beide de Leie met enkele
oude armen,rechts het kerkje van Clarques. Detail uit een
aquarel uit circa 1610 in één van de albums van Karel van Croy.

De transfer van het Geestelijk Hof naar leper 30 jaar eerder

In alle literatuur betreffende het bisdom Terwaan en de oprichting van het bisdom Ieper wordt aan Ieper pas een rol toegekend ná 1559. Nochtans waren er
antecedenten en dit zelfs al in de 15de eeuw en ingrijpend al vanaf 1522, bijna 40
jaar dus vóór de oprichting van het nieuwe bisdom.
Op 8 april 1522 (ns) beval keizer Karel, op vraag van de schepenen van Ieper om
het 'Geestelijk Hof' van Terwaan, voor wat het aartsdiaconaat Vlaanderen betrof
(en dat hij voorlopig te Sint-Winoksbergen had ondergebracht) te transfereren
naar Ieper. Met 'Geestelijk Hof' wordt de kerkelijke rechtbank bedoeld. De kerk
had haar eigen rechtspraak (het canoniek recht), rechters (ojficialen genoemd)
en rechtbank (geestelijk hof).

tot stand tussen 1605 en 1611. J.-M. DUVOSQUEL (red.), Albums de Croji. Valleien van Samber
en Leie, Brussel: Gemeentekrediet, 1989, Plaat 38, pp. 222-225.
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Karels beslissing was ingegeven (maar allicht op motivatie gegeven door Ieper
zelf) om de stad economisch te redden na de teloorgang van de lakenhandel.
Het voltallige personeel: de officiaal, vicarissen, promotoren, procureurs en
andere ambtenaren en suppoosten van dit hof moesten zich met hun gezinnen
onmiddellijk komen vestigen in Ieper en er hun pleidooien en hun praktijk
verder in die stad uitoefenen. De keizer garandeerde dat zij alle rechten en vrijheden zouden genieten zoals eerder al in Ieper het geval geweest was ten tijde
van zijn voorgangers. 9 Het was inderdaad niet de eerste maal dat Ieper toevluchtsoord voor het Geestelijk Hof was wanneer de stad Terwaan belegerd,
bezet of vernield was. Ook onder Karel de Stoute en Maximiliaan van Oostenrijk
had Ieper al onderdak gegeven aan het Geestelijk Hof voor zaken m.b.t. het
aartsdiaconaat Vlaanderen. 10 En een bisschop van Terwaan zelf - en met hem
zijn administratie zoals het Geestelijk Hof - hield zelfs al in de late 14de eeuw een
tijdlang residentie in Ieper. Of toch één van de bisschoppen uit de periode van
het Westers Schisma: Simon Bordelle of Bartel, in 1386 aangesteld door de paus
van Rome, en omdat Terwaan in handen was van zijn tegenbisschop, zetelde hij
in Ieper, tot hij in 1390 of 1391 overging tot de paus van Avignon en zijn bisschopsambt moest neerleggen. 11
Twee maand later, op 1juni1522 werd er tussen de stad en een notaris van het
Geestelijk Hof een akkoord opgemaakt over de rechten en vrijheden van de
personeelsleden van het Hof. Zij zouden genieten van vrijstelling van accijnzen
op wijnen en dranken opgeslagen in eigen kelder en voor eigen verbruik (in de
taverne moesten ze wel accijns betalen) en zo ook voor alle andere levensmiddelen. Stedelijke poorters logeren of te eten geven mocht niet gezien dit een
accijnsontduiking zou betekenen, nadelig voor de stad. Wacht lopen overdag of
's nachts aan de poorten of de muren van de stad hoefden ze niet te doen, tenzij
in noodgevallen. Gerechtelijke vervolgingen tussen leden van het hof en poorters
van Ieper zouden gevoerd worden voor het rechtscollege waaronder de aangeklaagde viel (tenzij voor geschillen betreffende huishuur en voedingsuitgaven
die steeds de stedelijke rechtspraak zouden volgen). Geschillen tussen de stad
en het Geestelijk Hof, indien ze niet in der minne konden geregeld worden
zouden beslecht worden door de Grote Raad van Mechelen. 12

9 1. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres, 7 vols" Brugge, 1853-1860, V, pp. 138.
10
Hiervan is ook een spoor terug te vinden.!. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. " op.
cit" VII, p. 170 citeert een akte van januari 1479 (ns) betreffende een bevoegheidsconflict tussen
de hoogbaljuw en schepen van de stad enerzijds en het Geestelijk Hof van Terwaan anderzijds.
(In de zomer van dat jaar kwam het tot een militair treffen tussen de Franse koning en Maximiliaan van Oostenrijk te Guinnegate, iets ten zuiden van Terwaan.)
11
Hij wordt vermeld in een fragment van een Veurnse stadsrekening: zie). VAN ACKER, 'Een
fragment van de Veurnse stadsrekening uit 1388-1389; in: Biekorf, 87 (1987), p. 360-363.
12 1. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique ""op. cit" V, pp. 139-141. Deze oorkonde van
het Stadsarchief leper is uiteraard verloren gegaan in Wereldoorlog !, maar er bestaan twee
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Het jaar daarop volgde een bekrachtiging van deze transfer via een pauselijke bul
van Adriaan VI waarbij Jan, aartsbisschop van Palermo met de uitvoering belast
werd. Op 14juli1523 stelden de Ieperse schepenen als commissarissen en uitvoerders aan: aartsdiaken meester Philippe Negri (Le Noir, hij was ook keizerlijk
raadsheer in de Grote Raad van Mechelen), Laurent de Aula, keizerlijk secretaris
en de Ieperse stadsgriffier en raadspensionaris. De volgende dag al stuurde de
aartsbisschop van Palermo vanuit Brussel een bevelschrift aan de bisschop en het
kapittel van Terwaan om het Geestelijk Hof, voor wat Vlaanderen betrof te Ieper
te installeren en dat binnen de zes dagen op straf van excommunicatie. Maar
blijkbaar was er van de kant van de bisschop en het kapittel in Terwaan weerstand,
want op 30 juli zag de pastoor van Antwerpen St.-Michiel, hiermee belast door
de aartsbisschop van Palermo, zich verplicht om op de weigering van Terwaan te
reageren door Olivier Buedin, proost van St.-Maartens Ieper (en van de abdij van
Eversam) en Philips De Lobel, cantor en kanunnik van Terwaan aan te stellen tot
apostolisch vicaris van het Geestelijk Hof te Ieper. Het Hof verichtte in elk geval
toch al wel werkzaamheden te Ieper, want op 24 augustus bv. schaften zij een
aantal lokale feestdagen af omdat ze vonden (ervaren hadden?) dat deze voor het
volk meer aanleiding tot dronkenschap waren dan tot godsvrucht en devotie. En
dit blijkt ook uit het feit dat het in 1525 al noodzakelijk bleek om de afspraken
betreffende het wijngebruik en de accijnzen en de straffen op overtreding verder
uit te werken. 13 Op 7september1525 werd François Negri, officiaal te Ieper bij het
Geestelijk Hof, benoemd tot apostolisch vicaris in vervanging van Philippe de
Lobel uit Terwaan, omdat die zich niet kon verplaatsen wegens de onveiligheid
der wegen te wijten aan de oorlogsomstandigheden. 14
Maar Terwaan werkte nog steeds tegen. Op 20 april 1526 bekloegen voogd, schepenen en raden van Ieper zich over het uitstel en de verwaarlozing van de deken
en het kapittel van Terwaan om de pauselijke bul uit te voeren. Zij stelden pleitbezorgers bij de H. Stoel aan voor hun klachten: de al hogervernoemde Philips
Negri en Laurent de Aula en twee raadsheren-pensionnarissen van de stad. En
op 13 mei schreef de Antwerpse pastoor van St.-Michiel dat het verboden was
aan inwoners van Vlaanderen om vervolgingen in te leiden aan het Geestelijk
Hof [in Terwaan], maar dat zij die moeten brengen voor het Hof te Ieper, con-

kopies, beide bewaard in Rijksarchief Brugge, Cumulus Ecclesiasticus, nr. 98, resp. 5 en 6,5
beschreven bladzijden. Wellicht is er nog een derde kopie in Kon. Bibliotheek Brussel, Fonds
Merghelynck, nr. 33bis (aanwinst na de totstandkoming van de gedrukte inventaris), omschreven
als Statuta Curiae Episcopalis lprensis publicate feria sexta post Egidii, septima die mensis /""
anno 1571 (dis eerste allicht een kopie van Rijksarchief Brugge, Cumulus Ecclesiasticus, nr. 96),
voorafgegaan door Contractus inter Civitatem Iprensum et Curiam Spiritualem Morinensium !pres
residentem (hs. 17de eeuw met aanvullingen uit de 18de eeuw).
13 !. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. "op.cit., V, pp. 153 (Datum Romae apud sanctum Petrum: St.-Petrus en Paulus, 29 juni?), 154-155, 156-157, 158 en 171-172.
14 !. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. "op. cit" V, pp. 176.
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form de pauselijke bul. 15 Op 22 december 1526 volgde nog eens een nieuw en
weer verder uitgewerkt akkoord over de wijnaccijns. 16
In 1531 bleek alweer de weerbarstigheid van Terwaan: keizer Karel zag zich
genoodzaakt op 16 december de vicaris van het bisdom Terwaan er aan te herinneren dat overeengekomen was dat vieringen m.b.t. Kerstmis, de Vasten en Pinksteren deels in Ieper en deels in Terwaan zouden gebeuren. En hij had vernomen
dat men van plan was deze van Kerstmis in Terwaan te laten gebeuren i.p.v. te
Ieper ... De geadresseerde moest per kerende een antwoord meegeven aan de
brenger van de brief of hij nu wel of niet van plan was zich aan de afspraken te
houden. 17
In 1540 was er een nieuwe oorlog tussen Frankrijk en de keizer. Ieper droeg hier
indirect een grote last, zoals door de vicarissen van het Geestelijk Hof werd
toegelicht: meer dan 800 wevers met hun families hadden hun toevlucht in Ieper
gezocht, er was tussen Ieper en St.-Omaars en Ariën immers geen enkele andere
versterkte plaats om beschutting te zoeken. En omdat de oorlogssituatie ook de
toevoer van wol belette, waren zij technisch werkloos en aangewezen op voeding
en onderhoud door de stad. Ieper was 'de vergaarbak geworden voor alle armen
van Westelijk Vlaanderen', die de oorlog uit hun huizen had verdreven. De zes
Ieperse parochiekerken hadden niet genoeg inkomsten en waren bovendien ook
nog eens belast met het onderhoud van vier bedelorden en verschillende vrouwenklooster die leefden van aalmoezen. 18
In 1544 werd andermaal in een nieuwe pauselijke bul eens de transfer van het
Geestelijk Hof voor wat zaken betreffende Vlaanderen betrof naar Ieper bevestigd, maar nu werd de bevoegdheid nog uitgebreid tot alle inwoners van de
graafschappen Artesië en St.-Pol en dit voor de duur van de vijandelijkheden
tussen Frankrijk en de Nederlanden. 19 Zo'n uitbreiding was opnieuw het geval
in 1551: op 22 oktober van dat jaar schreeflandvoogdes Margareta van Hongarije
aan de proost van St.-Maarten, de officiaal en de andere officieren van het Geestelijke Hof te Ieper dat zij, wegens de bezetting van Terwaan door Franse soldaten, alle zaken betreffende Artesië moesten behartigen. 20

!. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. "op. cit., V, pp. 180, 181.
!. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .",op.cit., V, p. 186.
17 !. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. " op. cit., V, pp. 209.
18
!. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. " op.cit., V, p. 242 (het regest vermeldt niet aan
wie de brief gericht was, maar wellicht was dit aan de keizer).
19
!. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. "op. cit" V, p. 259.
20
!. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique . . "op.cit., VII, pp. 281-282.
15

16
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Hieruit blijkt duidelijk dat reeds lang voordat de stad Terwaan volledig en voor
altijd van de kaart werd geveegd, in Ieper een Geestelijk Hof werkzaam was dat
alle zaken die Vlaanderen betroffen in behandeling had.
Dat er personeelsleden van het Geestelijk Hof van Terwaan effectief in Ieper
aanwezig waren kan ook vanuit andere, genealogische gegevens bevestigd worden:
- Een Antoine de l'Espinoy was licentiaat in de rechten en advocaat bij het Geestelijk Hof van Terwaan in Ieper. Hij huwde te Ieper (als niet-poorter van Ieper)
op 1 december 1527 met Louisa Vondelinck, poorteres van Ieper, dochter van
Jacob (getuige was een Etienne de l'Espinoy (broer)). 21
- Op 28 maart i528 (ns) bevestigde Franciscus Nigri, officiaal en vicaris-generaal
van het bisdom Terwaan te Ieper (Franciscus Nigri Jn vtroque Zure Licentiatus

Officialis et vicarius generalis Jn Spiritualibus et Temporalibus Episcopatus Morinensis !pris Auctoriate apostolica ... )de overeenkomst tussen de abt van Zonnebeke en het kapittel van Ieper St.-Maarten voor een pensioen voor de eerste
ten laste van de tweede. Getuige hiervan was o.a. magister Stephanus de Lespinoy
licentiatus. 22
- Etienne de l'Espinoy, heer van Ligne (een gehucht 5 km noordoost van Terwaan
in Roquetoire), was licentiaat in de rechten. In 1537 woonde hij in de Ieperse
Diksmuidestraat. 2 3 Zijn echtgenote was Catharina Le Noir gezegd Negri, dochter van Simon, kanselier van Brabant en Magdalena de Lobel. Zij was een zuster
van Philippe Negri, 24 die in 1523 belast was geweest met de uitvoering van de
pauselijke bul betreffende de transfer van het Geestelijk Hof van Terwaan naar
Ieper. Mogelijk is hij het ook die optrad in een regeling van 1540-1541 betreffende
de viering van kerkelijke feestdagen die op een zaterdag vallen. Aan deze regeling
zijn brieven van 1 juli 1541 gehecht van de vicarissen-generaal van de Morinie
(bisdom Terwaan), gevestigd te Ieper die deze regeling goedkeuren. Zij werden
getekend door de Lespinoy en gezegeld met de zegels van de vicarissen-generaal.25
- Een meester Willem de Ruddere /Le Chevalier (naargelang de bron), licentiaat
in de rechten en gehuwd met Maria Petit, werd secretaris genoemd van het
Geestelijk Hof van Terwaan te Ieper. Hun zoon Boudewijn Le Chevalier, nog

21 KBR, hss, FM 42, Ieper, nr. 204. Aantekening allicht op basis van de originele poortersboeken. Een meester Antoon de Lespinoy, gehuwd met een dochter van Jacob Vondelinck vinden
we ook als bezitters van een achterleen van de heerlijkheid Helacker te Brielen bij Ieper in een
16de_eeuwse kopie van een denombrement van die heerlijkheid (RAB, Fonds de Thibault de
Boesingeh, nr. 496a).
22 Archief Groot Seminarie Brugge, Fonds abdij Zonnebeke, nr. 210 en 210*.
23 Stadsarchief Ieper, Fonds Cordonnier, 61, pp. 370~37i.
24 ). TH. DE RAADT, 'Philippe Nigri, chancelier de l'Ordre de la Toison d'Or, doyen des églises
Sainte-Gudule à Bruxelles et Saint-Rombaut à Malines, premier évêque d'Anvers', in: Bulletin du
Cercle Archéologiaue, littéraire et Artistique de Malines, 3 (1892), pp. 61-80.
25 !. L. A. DIEGERICK, Inventaire analytique .. . , op.cit., V, pp. 246-247.
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geboren te Terwaan op 18 maart 1509 (ns) woonde ca. 1560 te Ieper in de Diksmuidestraat. 26 Deze laatste huwde met Margareta de l'Espinoy, dochter van
Etienne en Catharina le Noir (zie hiervoor).

Besluit

De splitsing van het bisdom Terwaan in 1559 en de oprichting van een nieuw
bisdom te Ieper had al stevige antecedenten bijna 40 jaar eerder en sporadisch
zelf nog uit de tijd van Karel de Stoute. Dat voor Ieper wat betreft het aartsdiaconaat Vlaanderen bij een splitsing een leidende rol was weggelegd stond bijna
in de sterren geschreven. De kansen van St.-Omaars (dat uiteindelijk wel zelf
een eigen bisdom kreeg) en vooral die van Veurne waren dus niet hoog in te
schatten. Ieper was de natuurlijke keus en werd het ook. De transfer van het
Geestelijk Hof in 1522 zorgde niet alleen voor een emigratie van geestelijken,
maar ook van een schare rechtsgeleerden en hun families die zich om den brode
in Ieper kwamen vestigen.

26

KBR, hss., II 1474, f' 14
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De oudste Beeles in Veurne
in
het Veurnse Stadsarchief; er was immers een Veurnse tak Beele, met als hoogtepunt Olivier Beele, alias abt Reginald van de Sint-Niklaasabdij (1675-1749).
Hoewel Wilfried intussen de genealogie van de familie Beele gereconstrueerd
heeft tot ca. 1600, kon hij de link niet maken met een aantal Veurnse Beeles. Bij
wijze van eerbetoon willen wij op basis van een beperkt aantal bronnen enkele
gegevens bieden over deze oudere Beeles 2 • Wij baseren ons vooral op de registers
van wettelijke passeringen van Veurne, een bijzonder interessante reeks met voor
de 16de eeuw wel een aantal lacunes3, en de rekeningen van de Veurnse SintDenijskerk4. Het verwondert overigens niet dat Wilfried één van de interessantste stukken (een huwelijkscontract uit 1563) al kende op basis van het Fonds
Merghelynck in Brussel.
WILFRIED BEELE LEERDE IK KENNEN BIJ ZIJN GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN

Gillis Beele

De familie Beele lijkt in Veurne pas voor te komen vanaf de late 15de eeuw. In
diverse vroegere lijsten van rentebetalers, van schepenen, van mandatarissen
allerhande, zijn ze steeds afwezigs. Ook in het poortersboek van Veurne komt

i
Wilfried fietste 's ochtends van Ieper naar Veurne, bezorgde er zijn lijstje to-do's en reed dan
verder naar het archief van Sint-Winoksbergen, om - steeds per fiets - 's namiddags zijn genealogische opzoekingen in Veurne verder te zetten. Eén van zijn publicaties, over een historische
straatnaam in leper, gaf me ooit de aanzet om over een gelijkaardige straatnaam in Veurne te
handelen en die te verbinden met prostitutie in de stad, waarover nog nauwelijks wat bekend
was, waarna Wilfried later één van de bevestigende reacties aanleverde (W. BEELE, 'De Kortrijkse
naam Schuddevisstraa( in: Biekorf, 99 (1999), p. 132-136 en verwijzingen).
2
Gebruikte afkortingen: RAB, KV = BRUGGE, Rijksarchief, Kassei rij Veurne; SAV =VEURNE,
Stadsarchief, Oud Archief. De data zijn - tenzij aangegeven - in nieuwe stijl omgezet.
3 Zie J. VAN ACKER, 'Bronnen voor de civiele rechtspraak in Veurne en Veurne-Ambacht in het
Ancien Régime; in: Archikrant, 12 (2001), p. 90-9L De registers tot 1565 (RAB, KV, nr. 561) werden
door ons onderzocht; de vier volgende (RAB, KV, nrs. 562-565) werden door wijlen GodgafDalle
verwerkt voor wat de transacties van huizen in Veurne betreft (de uitgave van deze verwerking
wordt alsnog voorbereid).
4 VEURNE, Decanaal Archief, nrs. 234-335. Om het notenapparaat te beperken, verwijzen we
in deze bijdrage steeds en enkel naar het jaar, waar de precieze citaten in de chronologische reeks
beknopte rekeningen gemakkelijk terug te vinden zijn; doordat ze niet gefolieerd zijn, is een
nadere aanduiding toch niet mogelijk.
5 Vergelijk b.v. met de uitgebreide lijst Veurnaars die aan een besparingsreglement van 1442
hun goedkeuring hechtten (uitg. in F. DE POTTER, E. RONSE, P. BORRE, Geschiedenis der stad
en kastelnij van Veurne, dl. i, Gent, 1873, p. 155-162), met de opsomming van stedelingen in een
verplichte rentenlening in 1456-1457 (Over renten in Veurne-Ambacht, ed.). VAN ACKER, in:
Archikrant, 4 (1993) 1-2, p. 27-35), of met de repartitie van een ommestelling in 1473-74 (BRUSSEL,

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

204

JAN VAN ACKER

de naam tot een stuk in de 16de eeuw niet voor 6 . Daarenboven was de familie
vooraf blijkbaar ook niet in de kasselrij te vinden. Het is veelbetekenend dat het
grote leenregister van de Burg van Veurne uit de vroege 16de eeuw de familienaam maar twee keer vermeldt, waarvan al één keer niet als leenhouder, maar
als de eigenaar van een huis in de stad zelf, waarop een renteleen verschuldigd
was 7 .
De oudste mij bekende vermelding van Beeles in Veurne dateert van 1490 in een
lijst van inwoners die een schenking deden met het oog op het herstel van de
Sint-Niklaaskerk8, die tot de nog steeds bestaande hallenkerk omgebouwd werd 9 .
Een deel hiervan werd ingeschreven onder hun woonplaats, en de eerst geciteerde onder de Zuivelmarkt is ene Gillis Beele. Zijn naam werd evenwel doorstreept. Het lijkt er op dat de pastoor en vier notabele parochianen een lijst
opgesteld hadden van al wie ze om een bedrag zouden verzoeken, maar dat niet
allen hier op in gingen - toch niet tegen 2 april. Vele namen werden evenwel niet
doorstreept, maar gewoon zonder bedrag gelaten10 .
Waarom werd Gillis' naam dan wel doorgehaald? Vermoedelijk eenvoudigweg
omdat Gillis Beele geen parochiaan van Sint-Niklaas was. Nauwelijks enkele
jaren later vinden we zijn naam immers op een gelijkaardige lijst van omhalingen
voor de Sint-Denijskerk, die al evenzeer aan herstel toe was. In 1496-98 deed het
kerkbestuur blijkbaar meermaals een omhaling, tweemaal in speciën. Gillis Beele
betaalde toen 12 sch. en 18 sch. par. en niets in natura, waarmee hij zich niet echt
krenterig toonde, maar wel beduidend minder schonk dan sommige anderen.
Daarbij dient opgemerkt dat zijn naam niet voorkomt op de lijsten van steunverlenende parochianen, die in 1501-02 en 1502-03 nog eens heel wat bedragen
schonken voor reparaties aan het koor van de kerk, in een periode dat hijzelf
nochtans kerkmeester was. Best mogelijk dat Gillis Beele nogal van het slijk der
aarde hield. Op 9 juli 1501 verzocht hij de Veurnse magistraat de procedure van
panding op te starten ten nadele van Winnoc de Pistenare, die hem een bedrag
van 5 sch. par. schuldig wasn. Het is met voorsprong het kleinste bedrag waarvoor die - toch vrij omslachtige - gerechtsprocedure opgestart werd!
Gillis Beele behoorde effectief tot de Sint-Denijsparochie. Vanaf 1499-1500 tot
minstens 1502-03 was hij er kerkmeester en samen met Diederik Weyns verant-

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamers, nr. 34604, f. 4v-8v), waarin telkens geen enkele Beele te
vinden is.
6 Poortersboek van Veurne, ed. J. CAILLIAU, Koksijde, 1989.
7 RIJSEL, Archives Départementales du Nord, nr. B 4012, f. 27V en 223 (waarover verder).
8 VEURNE, Decanaal Archief, nr. 128, f. 2.
9 F. DE POTTER, E. RONSE, P. BORRE, Geschiedenis, dl. 2, p. 261-262.
10
Daarnaast bevat de lijst enkele doorstreepte namen, mét een bedrag.
11
SAV, nr. 1701, f. 7-
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woordelijk voor de kerkrekeningen. De volgende rekeningen ontbreken, en in
1506-07 blijken andere kerkmeesters aangetreden te zijn 12 • De jaren dat Beele

kerkmeester was, werd erg veel gewerkt aan de kerk, wat rekeningen opleverde
met behoorlijk wat financiële verrichtingen omwille van die verbouwingen. Gillis Beele moet dus al snel beschouwd zijn als een man, die deze verantwoordelijkheid aankon. Daarnaast trad hij op als gildebroeder van de kerk in de jaren dat
hij geen kerkmeester was, en was hij een tijdlang ontvanger van de 0.-L.-Vrouwgilde in de Sint-Denijskerk'3. In 1504 kwam hij - nog steeds als kerkmeester trouwens in conflict met de patroonhouder van de kerk, de abt van Sint-Niklaas,
over de aanstelling van de klokkenluider-grafdelver. Met de andere kerkmeester,
Rijkaard de Wulf, verwierf hij een huis van Christiaan Bampoel en zijn vrouw
Johanna, waarna de kerkmeesters aan Christiaan levenslang het officie van het
klokluiderschap toekenden' 4 . In het conflict dat daarop ontstond, moesten de
kerkmeesters hun toevlucht zoeken bij aartshertog Filips de Schone zelf, die hen
tegen de abt in steunde'5.
De rekeningen uit de periode van zijn kerkmeesterschap zijn niet afgetekend, en
waar dit onder zijn opvolgers wel het geval was, behoorde Beele niet tot de
parochianen die de rekening goedkeurden. Misschien wel omdat hij - hoewel
niet in naam kerkmeester - toch belast bleef met het schrijven van de rekening.
Dat wordt toch gesuggereerd door een citaat in de rekening over 1515-16: Den
xvn in septembre xvc ende vichtiene verteert ten huuse van Mazyne Parents, Jacob
de Vuldre [=kerkmeester in 1513-15], Hectoor Boudin [dismeester], Christoffels
Kokelberch [= één van de kerkmeesters] ende my Gillis Beele als wy ondersocht[ en]
tnieuwe conqueste vander kercke ende vander dische over ons poorcie vander
kercke. Niet alleen levert dit een specimen op van zijn handschrift, maar ook
toont dit aan dat Gillis en andere voormalige verantwoordelijken achter de schermen omwille van hun expertise actief bleven. Zijn handschrift is ook te vinden
op een los blaadje, dat in de kerkrekening over 1519-20 steekt en waarin hij als
ontvanger van de Grauwe Broeders van Diksmuide een kwitantie afleverde jammer genoeg steeds zonder zijn handtekening.

Zie ook o.m. SAV, Charters, nr. 263 (kerkmeester d.d. 20.05.1500).
SAV, Charters, nr. 290 (gildebroeder d.d. 08.12.1511); kerkrekeningen Sint-Denijs 1510-1511
en 1511-1512, verwijzend naar 1508 en 1509 a.s" Daarnaast kocht hij in 1513-1514 een laykin af, dat
in natura aan de kerk geschonken was.
14 SAV, nr. 1704, f. 123 (d.d. 08.11.1504).
15 Zie J. VAN ACKER, De aanstelling van de klokkeluiders van de St. -Niklaas- en de St. -Denijskerken
van Veurne omstreeks 1500, in: Bachten de Kupe, 29 (1987), p. 112-119.
12
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Het is duidelijk dat Gillis Beele zich - na zijn aankomst in Veurne ca. 1490? - snel
in de bovenlaag van de stedelijke maatschappij genesteld heeft, en dat niet al een
in Veurne. Dat wordt niet alleen bevestigd door zijn kerkmeesterschap, maar
ook door het feit dat hij in 1502 garant kon staan bij wat blijkbaar een bloedige
vete geweest was. Twee kemphanen moesten voor de poortbaljuw ende wettelick
vanghere Jacob Terninc en voor de wet van Veurne op hun hoofd beloven elkaar
niets meer te misdoen, en daartoe moest elk ook borgen produceren: voor Jacob
Tastevoort waren dit Renault Paet, Gillis Beele en Joris Zuerinc (met als materiele waarborg een huis aan het Sint-Denijskerkhof), voor de tegenpartij Claeys
de Weese waren dit meester Heindric de Vriese en Jacob de Meestere16 . Maar
Gillis was niet alleen betrouwbaar als borg in geschillen, maar ook als borg voor
nieuwe poorters. Toen Jacob Wedemaer in 1512 poorter van de stad werd, nam
hij immers zijn pandhuis bij Gillis Beele 11.
Ook vervulde Gillis Beele meermaals opdrachten voor andere Veurnaars. In 1511
trad hij samen met Adriaan de Coninc op als vertegenwoordiger van de afwezige
erfgenamen van die Adriaan bij een financiële transactie waarin twee leden van
de familie vander Mersch betrokken waren. Begin 1514 werd hij samen met

16 SAV, nr. 1714, f. 21(d.d.10.04.1502)
17 Poortersboek van Veurne, p. 648. Een Jacob Wedemaere, gehuwd met een Catharina, was
nochtans al jaren in Veurne actief: b.v. SAV, nr. 1701, f. 10 v (1501), 9ov-91 (1504); nr. 141, f. 22v
(15n, als dismeester van Sint-Denijs). Bemerk dat in diezelfde periode een Marc Wemaere minstens 36 f par. schuldig was aan Gillis Beele: Ibidem, f. 51.
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Adriaan Mol en Bendrik Point aangesteld door Maria, de weduwe van Boudin
Michiel en de madelaarster in diens sterfhuis, om namens haar op te treden.
Blijkbaar was het behandelen van sterfhuizen iets wat hem goed af ging. Enkele
maanden later werd hij aangesteld tot madelaar in het sterfhuis van priester
Niklaas de Mailly, begin 1515 was hij actief als madelaar in het sterfhuis van de
reeds genoemde Adriaan de Coninc 18 , en in 1517 werd hij madelaar in de sterfhuizen van Pauwels Ysebauwere 19, van Agnes, de weduwe van Jan Oudore 20 , en
van Bruffaut Marchant 21 • In die laatste periode trad hij ook op namens Joris van
Hollebeke 22 • Daarnaast was hijzelf ook actief als handelaar. In 1514-15 leverde hij
aan de Sint-Denijskerk tegellatten (voor dakwerken) 2 3.
Al bij al zijn dit niet echt opmerkelijke vermeldingen: zoals Gillis Beele waren er
in Veurne in die periode nog wel zaakwaarnemers en handelaars. In die wettelijke passeringen vinden we evenwel enkele gegevens, die toelaten hem toch wat
verder te typeren. Zo met betrekking tot zijn woonplaats. Uit zijn activiteiten
inzake de Sint-Denijskerk bleek al dat hij in die parochie gewoond moet hebben.
Dat blijkt ook nog in 1511. Hij erkende toen 67 t, 10 s. par. schuldig te zijn aan
Maria de Visch en stelde hiervoor als borg zijn huis aan de oostkant van de
Zuidstraat. Daarbij werd verwezen naar een eerdere borgstelling inzake hetzelfde
van 9 december 1507, waaruit blijkt dat hij toen al dit huis bezat 24 . Op het huis
was een leenrente gevestigd, en het denombrement dat de leenhouder hiervan
indiende, maakt duidelijk dat Gillis Beele hier ook woonde 2 s. Door diverse vermeldingen van huizen in de registers van de wettelijke passeringen te combineren, kunnen we reconstrueren dat hij woonde in het midden van de huizenblok
tussen de huidige Nieuwstraat, waar toen nog de Calommegracht door de stad
liep, en de Klaverstraat: het vierde huis in de rijyan zeven. Begin 1504 behoorde
dit huis nog toe aan Adriaen Janssone 26 . Doordat de registers tussen 1504 en 1511

18 SAV, nr. 141, f. 12v (schulderkentenis d.d. 09.07.1511), f. 63 (d.d. 27.02.1514), 64v (opdracht tot
procuratie), f. 66v (d.d. 19.06.1514), f. 75 (aanstelling d.d. 27.02.1515).
19 SAV, nr. 141, f. 9ov (aanstelling d.d. 12.06.1517). Hij verkocht in die hoedanigheid op 04.07
een huis en betaalde voor Pauwels' pelder aan de Sint-Denijskerk: Ibidem, f. 91 en kerkrekening
1517-1518.
20 SAV, nr. 141, f. 91v (verkoop d.d. 04.07-1517) en kerkrekening 1517-18.
21 Kerkrekening 1517-18.
22 Kerkrekening 1516-17: betaling van een rente op land buiten de Zuidpoort. Het is mogelijk
dat Beele ook de voorgaande jaren al zaakwaarnemer van de van Hollebekes was. De kerkrekeningen boekten vanaf 1511-12 de betaling in namens een kind van Hercules van Hollebeke. In
1517-18 betaalde Joris van Hollebeke blijkbaar zelf, en zeker in 1518-19 (dan namens zijn broer
meester Jan).
23 Vermoedelijk voor schalies aan de toren. In 1506-07 ontving hij ook 7 s. par. voor de levering
van 2 pond winroucx (?).
24 SAV, nr. 141, f. 6. (d.d. 06.03.1511).
25 Het huis was belast met 40 s. par. Hiervan was 20 s. par. de reeds vermelde leenrente t.v.v.
Omaar Malegheer: RIJSEL, Archives Départementales du Nord, nr. B 4012, f. 27v (denombrement
d.d. 28.06.1515).
26 SAV, nr. 1701, f. 87V (d.d. 16.üI.1504).

Westhoek, jrg. 27, nr.

2,

najaar

2011

207

208

JAN VAN ACKER

een leemte vertonen, weten we niet wanneer in de periode 1504-1507 Gillis Beele
dit huis verworven heeft, en waar hij voordien woonde. Alleen moet dat ook in
de Sint-Denijsparochie geweest zijn 27.
Kort daarna werd Veurne geteisterd door een hevige brand 28 • Het vuur brak uit
in het huis net ten zuiden van Gillis Beele, waar Jan van Bassevelde woonde. De
gevolgen waren desastreus. De huizen aan de oostkant van de Zuidstraat tussen
de Calommegracht en de Klavergracht werden in de as gelegd, waarbij de vlammen oversloegen naar de westkant van de straat om er een volledig stadskwartier
te vernielen. Ook de woning van Gillis Beele moet hierbij vernietigd zijn 29 , net
zoals een eigendom van hem aan de noordkant van de Weststraat, gezegd Beestenmarkt30.
Voor een aantal Veurnaars moet die grote stadsbrand catastrofaal geweest zijn:
hun hele hebben en houden ging in rook op. Wellicht verkeerden Marc Wemaere
en zijn vrouw Magdalena in dit geval. Zij moesten een verbrande plaetse verkopen aan Jacob de Mey, en die laatste moest voor de koopsom schulderkentenissen afleveren, waarvan er één ter waarde van 36 f par. ten gunste van Gillis Beele
was, aan wie Marc Wemaere schulden had31 • Omgekeerd moeten anderen de
brand ook aangegrepen hebben om onverhoopt vrijkomend onroerend goed te
verwerven. Het lijkt er op dat Gillis Beele tot die laatste groep behoorde. Zijn
eigen woonst wist hij vermoedelijk al snel weer op te bouwen. Al op 9 juli 1512
is immers gewoon sprake van zijn huis. Het perceel ten noorden hiervan,
beschreven als een verbrande plaats met stenen (van het vroegere, verwoeste
huis), kon hij op 13 mei 1513 verwerven van Willem Meyndael en zijn kinderen 32.
Dat vormde meteen de verbinding met het perceel nogmaals ten noorden hiervan, dat al volledig in zijn handen gekomen was. En de verwerving van dat
laatste huis levert ons een aantal onvermoede genealogische gegevens op.
Op dit perceel stond in het begin van die eeuw een woning die toebehoorde aan
Maarten Aernoutssone. Hij wordt in februari 1504 met zijn vrouw Johanna Uha-

Zie voor de parochieafbakening het gekleurde plan in BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief,
Kaarten en plattegronden in handschrift. Tweede Reeks, nr. 149 (repert.nr. 63 in L. JANSSENS,
Kaarten en plattegronden in handschrift. Tweede Reeks, Brussel, 1997); afgebeeld in zwart-wit in
A. VERBOUWE, Iconografie van het arrondissement Veurne, Brussel, [1951], ill. 34. Heel de
Zuidstraat behoorde tot de Sint-Denijsparochie.
28 De impact van de brand is af te lezen uit de wettelijke passeringen; een studie hiervan wordt
voorbereid.
29 Van het huis van Gillis Beele blijkt dit niet letterlijk uit de bronnen. Van 4 van de 7 huizen
in de blok, waaronder de twee hoekhuizen, wordt expliciet gesteld dat ze verbrand waren; een
ander perceel dat voordien aangeduid werd als een huis, wordt na de brand een plaetse genoemd.
Het lijkt dus logisch dat het vuur heel de huizenrij geteisterd heeft.
30 SAV, nr. 141, f. 54v (d.d. 25.05.1513) (zie ook f. 57).
31 SAV, nr. 141, f. 51 (d.d. 21.03.1513).
32 SAV, nr. 141, f. 38v, 53v.
27
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neken) vermeld en was in mei nog madelaar in een sterfhuis33. Maarten Aernoutssone behoorde tot de betere kringen van Veurne; leden van dit geslacht
waren in de 15de eeuw enkele keren schepen van de stad, hijzelf was in 1499-1500
dismeester van Sint-Denijs en werd aangesteld tot stedelijke raadsheer in 1504
en in 1505 34 . Die laatste aanstelling gebeurde op 1 februari. Zijn vrouw was lid
van de H. Kruisbroederschap van Veurne vanaf de herinrichting in 1499· Tot en
met 1503-04 wordt ze vermeld als vrouw van Aernoutssone, daarna een jaar niet,
en vanaf 1505-06 tot en met 1508-09 als zijn weduwe 35 . In de kerkrekeningen van
Sint-Denijs over 1506-07 en 1507-08 staat zij als weduwe ingeschreven voor de
betaling van een rente van 5 s. par. op een eigendom aan de Vuldergracht, en in
die van 1506-07 betaalde Gillis Beele 24 s. par. aan de kerk voor het testament
van Maarten Aernoutssone3 6 . Maarten moet dus begin 1506 overleden zijn.
Jammer genoeg zijn de kerkrekeningen over 1508-10 niet bewaard, want daarna
stellen we een aantal significante wijzigingen vast. De rente op het goed aan de
Vuldergracht werd in de rekening van de Sint-Denijskerk van 1510-11 geboekt
op naam van Gillis Beele over zyn wyf, en hij betaalde die rente de volgende jaren
netjes verder in eigen naam, totdat hij die rente op deze verbrande plaetse in
1519-20 afloste37 . Het perceel in de Zuidstraat, steeds omschreven als een verbrande plaetse, behoorde in 1512 toe aan Gillis Beele en de kinderen van Maarten
Aernoutssone samen. Begin 1513 verwierf Gillis de helft hiervan van Jhanekin,
een kind van Maarten, waarna het enkele maanden later vermeld wordt als van
Gillis Beele en zijn stiefkinderen3 8 . En opmerkelijk is dat vanaf de rekening over
1509-10 ene Johanna, vrouw van Gillis Beele, lidgeld betaalde voor de H. Kruisbroederschap39. Al deze gegevens samen laten toe te concluderen dat Johanna,
de weduwe van Maarten Aernoutssone, omstreeks 1509 hertrouwd is met Gillis
Beele en dat hij zo die belangen in het onroerend bezit van Maarten overgenomen heeft, namelijk de helft van het bezit namens zijn vrouw, Maartens
weduwe 40 .

33 SAV, nr. 1701, f. 21, 87v, 106 (huis van Aernoutssone), f. 90 (d.d. 06.02.1504), f. 107 en 108
(d.d. 23.05.1504; sterfhuis Jan de Chevry).
34 Kerkrekening 1499-1500; BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamers, nr. 34632-34633
en SAV, Stadsrekeningen, nr. 43 (stadsrekeningen 1504-05 en 1505-06).
35 J. VAN ACKER, 'Wereldlijke leden en begunstigers van de H. Kruisbroederschap van Veurne
vóór 1560', in: Westhoek, 25 (2009), p. 28.
36 Gillis Beele betaalde in de rekening over 1506-07 ook 22 s. par. voor de pelder van Jan de
Poorter.
37 De inlossing van de rente gebeurde in twee termijnen, in 1520-21 en 1521-22.
38 SAV, nr. 141, f. 44v (d.d. 29.10.1512), f. 48 (d.d. 27.01.1513), f. 53v (d.d. 13.05.1513). In 1524 wordt
herhaaldelijk een Jan Aernoutssone vermeld; het is niet duidelijk of het dit Jhanekin betreft: RAB,
KV, 558, f. 6, 8v, 9v.
39 J. VAN ACKER, 'Wereldlijke leden', p. 29.
40 In de kerkrekening van 1510-1511 is nog een ontvangst van 22 s. par. ingeschreven vanwege
de vrouw van Gillis Bele voor de mynste pelder; het meest plausibele is dat dit een openstaande
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Het gevolg was alvast dat ook Gillis lid werd van de H. Kruisbroederschap.
Allicht onder impuls van zijn vrouw, want het is opvallend dat hij voor het eerst
opgenomen is gelijktijdig met zijn echtgenote - waarvan we intussen weten dat
zij al jaren lid was onder een andere naam. Hij bleeflid tot en met 1518-19, waarna
zijn doodschuld in 1521-22 betaald werd. In die laatste rekening werd Johanna
nog als zijn vrouw aangeduid, om vanaf het jaar erop tot en met 1533-34 als de
weduwe van Gillis Beele lid te blijven. Zij hertrouwde niet meer en overleed ca.
1533· In 1533-34 werd haar doodschuld vereffend.
Ook voor Gillis was het niet zijn eerste huwelijk, want een zoon 41 Cornelis Beele
wordt al in 1514 als zelfstandig vermeld. Op 7 oktober van dat jaar verklaarden
Gillis en zijn vrouw Johanna dat ze voldaan waren voor één vierde van de onkosten voor de refexie ende cost die zij gedaan hadden aan het huis waar die Cornelis woonde, mids dat hy erfachtich es int zelve vierendeel byden overlyden van zyn
moedere. Ongeveer een jaar later verkochten Gillis en Johanna drie vierden van
een huis aan de oostkant van de Zuidstraat aan Cornelis; Cornelis moest daarop
een schuldbekentenis afleveren voor 9 f, gr" wat de gehele of een gedeelte van de
aankoopsom was en waarvoor dat huis als borg diende 4 2. Het betreft het huis
dat belast was met de leenrente, dus waar Gillis Beele oorspronkelijk woonde.
Gillis zelf was intussen blijkbaar naar het huis net ten noorden ervan verhuisd,
een huis dat hij zelf na de brand opgebouwd moet hebben op het perceel, aangekocht van Willem Meyndael.
Cornelis bezat dus uit de erfenis van zijn moeder één vierde in een huis, waarvan
hij wat later de resterende drie vierden van zijn vader kon aankopen. In het licht
van het erfrecht kunnen we hieruit een en ander afleiden. Het gemeenschappelijke bezit van een koppel bleef immers na het afsterven van één van beiden
voor de helft in handen van de overlevende echtgenoot, terwijl de andere helft
aan de nakomelingen toeviel. Met één vierde voor Cornelis, lijkt het er op dat
uit het eerste huwelijk van Gillis Beele twee kinderen gesproten zijn, die elk de
helft van die helft ontvingen 43 . Als Cornelis dan wat later zowel de helft van zijn
vader als het laatste vierde moest afkopen van zijn vader, betekent dit dat zijn

schuld was voor de begrafenis van haar eerste man; zijn pelder werd trouwens niet geboekt in
het jaar van zijn overlijden.
41 In deze context wordt Cornelis niet als de zoon van Gillis bestempeld. Maar dit valt af te
leiden uit het feit dat beiden de naam Beele droegen, terwijl Cornelis langs zijn moeder een deel
verkreeg in het huis, waarvan Gillis het grootste deel bezat, en waarin Cornelis intussen al
woonde. Alleen een vader-zoon-relatie lijkt dit alles te verklaren. Pas 10 jaar later wordt dit
bevestigd door een betaling door Cornelis uit het sterfhuis van Gillis Beele, zynen vader, aan de
kerk van Sint-Denijs (zie verder).
42 SAV, nr. 141, f. 70, f. 79v (d.d. 02.10.1515).
43 P. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Brussel, 1987,
o.m. p. 272-273, nr. 485 en p. 306, nr. 543 (langstlevende echtgenoot) en p. 350-351, nr. 621, en p.
409, nr. 724 (gelijke erfenisverdeling tussen kinderen).
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vader dit vierde ofwel zelf weer gekocht had van het tweede kind, ofwel - als dit
intussen gestorven was - van dit kind geërfd had.
Wie dat tweede kind was, is onduidelijk. We kennen in die periode in het Veurnse
alleen een Rogier Beele, die hiervoor in aanmerking komt. Hij wordt in 1526
vermeld inzake de erfenis van Jan de Grave, namens zijn vrouw. Dat was Marie,
dochter van Willem de Grave44. Meer gegevens over de man hebben we echter
niet.
Ook over Gillis Beele zeggen de bronnen verder nog weinig. Zoals gezegd
betaalde hij zijn lidmaatschap van de H. Kruisbroederschap tot en met 1518-19,
en wist hij in 1519-20 een rente ten voordele van de Sint-Denijskerk af te kopen.
Daarna moet hij overleden zijn. Zijn doodschuld in de broederschap werd
betaald in 1521-22 en zijn zoon Cornelis betaalde namens het sterfhuis in 1524-25
een som uit aan de Sint-Denijskerk45 • Gillis' weduwe overleefde hem meerdere
jaren, zoals al bleek. In de kerkrekening van Sint-Denijs over 1535-36 werden
inkomsten voor haar pelder en haar testament geboekt.

Cornelis Beele

Cornelis Beele ontmoetten we dus voor het eerst in 1514, toen hij reeds zelfstandig was en naast zijn vader en stiefmoeder in de Zuidstraat woonde. Een jaar
later verwierf hij de volledige eigendom van dit huis. Hoe oud hij toen was, is
niet na te gaan, en evenmin ofhij vroeg gehuwd was. We kennen slechts vermeldingen van zijn vrouw, Christine, uit 1540. Op 29 mei was ze nog in leven, maar
op 12 augustus werd Cornelis reeds als madelaarvoor haar sterfhuis aangesteld 46 .
Zij was een telg van het oude Veurnse geslacht Winnock. In 1525 had Cornelis
Beele immers zekere rechten in de inventaris van Jacob Winnock, waarvoor hij
in 1524 en 1527 als madelaar optrad47, en een Bonaventure Winnock wordt bij
het huwelijk van zijn zoon Jacques diens moeye genoemd 48 , dit is zijn tante of
moederszuster.

44 RAB, KV, nr. 558, f. 44v (d.d. 04.04.1526), f. 61 (d.d. 08.02.1527: verkoop van hun recht in de
nalatenschap van jan de Grave aan diens weduwe Franssine).
45 Het betreft een geldsom, die Gillis in 1506 in bewaring genomen had na de verkoop van een
erfenis, waarvan de rechthebbende sindsdien afwezig was.
46 RAB, KV, nr. 559, f. 65v-66 (aanstelling van procureurs door het koppel om een half gemet
in Terdeghem te verkopen) en 74v.
47 RAB, KV, nr. 558, f. 29 (19.07-1525) en 65 (16.04.1527). De doodschuld van Jacob Winnock bij
de H. Kruisbroederschap werd in 1524-1525 genoteerd(). VAN ACKER, 'Wereldlijke leden: p. 43);
al op 10.12.1524 werd een verkoop uit het sterfhuis gerealiseerd: P. VANDEWALLE, Regesten op
de wettelijke passeringen van de kasselrij Sint-Winnoksbergen, nr. C1, 1520-1521 & 1524-1525, Oostende, 1998, p. 77.
48 RAB, KV, nr. 561, f. 93 (zie verder).
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Omstreeks 1515 wordt een Helene, dochter van Cornelis Beele, vermeld als houder van een achterleen van de Burg van Veurne in Haringe, 2 gemeten groot49.
Verdere gegevens over haar ontbreken. Zo is onduidelijk hoe oud Helene dan
was. Dat zij met haar eigen naam geciteerd wordt, betekent alvast niet dat zij al
meerderjarig of zelfberechtigd wass 0 • Maar als zij een dochter was van de Cornelis Beele die een zoon was van Gillis, dan moet die Cornelis toch al enkele
jaren vóór zijn eerste vermelding meerderjarig geworden zijn.
Cornelis zelf trad zoals zijn vader een aantal keer op als zaakwaarnemer. In 1526
verwierf hij enkele huizen voor rekening van Leonard de Crane 51, en in 1550 trad
hij op als medeborg voor Adriaan Boeye als madelaar in een sterfhuiss 2 • Daarnaast fungeerde hij als voogd van minderjarigen: van 1527 tot minstens 1540 als
(mede-)voogd van de kinderen van Vaspasiaan du Buys, en in 1539 als voogd
van Jacob, het kind van Joris Paepkin53. Ook was hij in 1541 actief als deelsman
in het sterfhuis van Willem Buerzes4. Tenslotte was hij zoals zijn vader betrokken
bij de Sint-Denijsparochie: in 1518-19 was hij berekker van de 0.-L.-Vrouwgilde,
en in 1540 lijkt hij een rol als belangrijke parochiaan gespeeld te hebbenss. Toen
de kerk in 1522-23 een omhaling organiseerde voor het nieuwe orgel, betaalde
hij 10 s. par. Ook behoorde hij tot de parochianen, die de kerkrekeningen moesten goedkeuren. Op de rekeningen van 1544-45, 1547-48 en 1549-50 vinden we
op die manier zijn handtekening.
Intussen behoorde Cornelis Beele tot de Veurnse betere kringen. In 1519-20 werd
hij lid van de H. Kruisbroederschap, wat hij 30 jaar lang bleef, tot aan zijn dood5 6 •
Vanaf 1527 vinden we hem ook regelmatig als schepen van de stad. In 1527 kwam
hij de schepenbank binnen met een 7de plaats op 8 wethouders. Hij werd opnieuw

49 RIJSEL, Archives Départementales du Nord, nr. B 4012, f. 223 (leen gehouden van de heer
van Nevers van een groot leenhof in Haringe/Roesbrugge); deze beschrijving is - eerder uitzonderlijk - niet gedateerd.
50 Enkel bij de rechtstreekse lenen, waarvoor de vazal zelf een denombrement afleverde, blijkt
of een vrouw zelfstandig of gehuwd of anders kerkelijk bevoogd was. In het kader van een opsomming van de achterlenen van het rechtstreeks van de Burg van Veurne gehouden leenhof, werd
in het register hieraan geen aandacht besteed.
51 Bemerk dat de transactie inzake het sterfhuis van Jacob Winnock in 1524 ook al gebeurde
door een gemachtigde van Leonard de Crane en Cornelis Beele: P. VANDEWALLE, Regesten, p.

n
52 RAB, KV, nr. 558, f. 5ov (27.07.1526), nr. 560, f. 22v (oi.10.1550).
53 RAB, KV, nr. 558, f. 73v (19.09.1527); RAB, KV, nr. 559, f. 66v (16.05.1540), 75v-77 (04.09.1540),
f. qv (26.04.1539) en 2ov (2i.05.1539). Deze voogdij over Jacob Paepkin was beëindigd voor
06.05.1544: zie Ibidem, f. 195v-196.
54 RAB, KV, nr. 559, los blad tussen f. 115-116 (d.d. 04.05.1541, samen met Jacob de Clercq en
Jacob Wijts), ook aangehaald f. 156 en 182v.
55 SAV, Charters, 354 (d.d. 20.05.1540 ): de kerkmeesters aanvaardden toen de stichting van een
fundatie, waarbij zij enkele met naam genoemden vertegenwoordigden, onder wie Cornelis
Beele. Allicht waren dit de andere leden van een kerkbestuur.
56 J. VAN ACKER, 'Wereldlijke leden; p. 29.
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schepen in 1531en1532, 1535 en 1537, waarbij hij stilaan enkele plaatsen opschoof.
Dit stemt overeen met de traditie en wijst niet noodzakelijk op speciale verdiensten. Betekenisvoller is daarom zijn aanstelling in 1538 en 1539 tot één van de
regierders, de financiële verantwoordelijken, dus in een functie die wel getuigt
van het vertrouwen van zijn medepoorters. Een jaar later was hij weer schepen,
weer op een relatief bescheiden plaats: de 6de schepen in 1540, de 5de in 1541 en
in 1544, dan de 2de schepen in 1546 en 1547, en tenslotte de 3de schepen in 1550 en
1551. In totaal was hij dus twaalf keer schepen, maar werd hij nooit tot burgemeester aangesteldS7.
Als schepen moest Cornelis Beele uiteraard regelmatig officiële documenten
bezegelen. Vandaar dat we weten wat zijn persoonlijk wapen was. In 1551 hechtte
hij zijn zegel aan een oorkonde, die in het Veurnse Stadsarchief bewaard wordt;
van het zegel rest nu nog slechts een fragment. Gelukkig bleef er een betrouwbare
18de_eeuwse tekening van dit charter bewaard, die het zegel in betere staat voor-

/'
\

·-

l

"

Prosopografische gegevens op basis van de stadsrekeningen en SAV, OA, 90 (vermelding
als poorter in i538: SAV, Charters, 347).
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steltS 8. Daardoor wordt duidelijk dat het een wapen betreft met een keper, vergezeld van drie schelpens9. De kleuren zijn uiteraard niet bekend.
Voor zover we kunnen nagaan, bleef Cornelis steeds het huis in de Zuidstraat
bewonen 60 . Daarnaast verwierf hij in 1527 een huis aan de zuidkant van de
Calommegracht (thans de Nieuwstraat), met stallen aan de zuidkant van het
domein, waardoor hij ook over een uitweg naar de Klaverstraat beschikte. Hij
kocht dit huis toen aan van Jacob de Clerck, die op die manier een schuld aan
Pieter Halewyck kon inlossen. Cornelis Beele leverde daartoe een schulderkentenis voor 32 f gr. af6 1• In 1544 stelde hij op de helft van de beide bezittingen
samen een rente in van 12 f de penning 16, ten voordele van Omaar Valcke als
voogd van Maria, de dochter van Niklaas Outters. Dat hij daartoe slechts de helft
van zijn bezit kon waarborgen, betekent dat de andere helft door de dood van
zijn vrouw in handen van zijn kinderen gevallen was 62 • Ook verwierfhij blijkbaar
een huis aan de Cortegracht (nu het Kaatsspelplein) van de weduwe van Niklaas
Tule. Hij betaalde vanaf de kerkrekening over 1530-1531 alvast in haar plaats de
jaarlijkse rente van 4 sch. par" die hierop gevestigd was, aan de Sint-Denijskerk,
en dat tot en met de rekening over 1550-5i. Ten slotte weten we dat hij in Eggewaartskapelle wat land bezat63.
In die periode moet Cornelis Beele immers overleden zijn. De volgende kerkrekeningen, bewaard vanaf 1555, vermelden de betaling van die rente door zijn
kinderen tot en met 1564-65, waarna het bezit overgenomen blijkt door Gillis de
Raet. De gegevens van de H. Kruisbroederschap wijzen in dezelfde richting. Tot
en met 1549-50 betaalde hij zijn jaarlijkse lidgeld, en in de rekening over 1551-52
werd zijn doodschuld ingeboekt 64 • En ook de wettelijke passeringen maken duidelijk dat hij in die periode overleden moet zijn. In oktober 1550 was hij nog borg
voor Adriaen Boeye en op 9 juni 1551 werd hij zelfs nog tot schepen aangesteld,
maar op 13 januari 1552 werd reeds een madelaar voor zijn eigen sterfhuis aangesteld. Dit was Karel Cael, een man die in die periode bijzonder bedrijvig was

58 SAV, Charters, 371; RAB, Oorkonden met blauw nummer, 10524 (d.d. 23.07.1551).
59 P. DON CHE, Wapenboek van Veurne-Ambacht. 440 familiewapens uit de periode 1229-1952,
Berchem, 2008, p. 48-49 (foute afbeelding op p. 20; hier hoorde de tekening te staan, die we
hierbij afdrukken - met dank aan P. Donche).
60 Vermeldingen van het huis van Cornelis Beele in 1526 (RAB, KV, 558, f. 42v), 1528 (Ibidem,
f. 91v), 1550 (RAB, KV, 560, f. 15v-16) en 1552 (Ibidem, f. no).
61 RAB, KV, nr. 558, f. 69 (06.07.1527).
62 RAB, KV, nr. 559, f. 214 (04.oI.1544). Deze rente werd door haar (en haar man) na Cornelis'
overlijden verkocht, en daarna verder verhandeld: RAB, KV, nr. 561, f. no (d.d. 12.10.1552) en 123v
(d.d. 04.ou553).
63 SAV, Charters, nr. 354 (betreft land, gelegen naast dit van Cornelis Beele).
64 J. VAN ACKER, 'Wereldlijke leden: p. 29.
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als zaakwaarnemer in Veurne, en voor wie Jacob de Clercq en Jacob Winnock
zich borg stelden 6s.
Hoger kwam reeds Helene Beele ter sprake, die in 1514 even vermeld wordt. Was
Cornelis' vrouw Christine, die in 1540 overleed, haar moeder? Uit zijn huwelijk
met deze Christine Winnock sproten alvast Cornelis' andere kinderen voort:
Jacques, wiens moeye Bonaventura Winnock was, zijn broer Pieter en zijn zussen
Jacquemyne en Tannekin, die allen in 1563 in leven waren. De kinderen Beele
waren na het overlijden van hun vader nog een tijdlang gemeenschappelijk eigenaar van het ouderlijk huis in de Zuidstraat en het huis aan de Calommegracht66 ,
wat er op lijkt te wijzen dat er enkelen nog vrij jong waren toen hun moeder
overleed. Een rente ten voordele van de Sint-Denijskerk en gevestigd op het huis
aan de Calommegracht, werd volgens de rekeningen van deze kerk zelfs tot in
1564-65 namens de erfgenamen gezamenlijk betaald. Daarnaast was er in Veurne
ook een Franchois Beel, die reeds in 1553 overleden was en een weduwe Jannekin
nagelaten had 67. Of ook hij een zoon was van Cornelis, is niet duidelijk.
Hoeveel kinderen Cornelis precies had, weten we dus niet. Hierboven worden
zes Beeles vermeld. Is het toeval dat bij de verkoop van een huis in de Zuidstraat
en in de Calommegracht (in 1565) sprake is van een eigendomstitel met als basisbreuk één zesde? Dat zesde was evenwel al weer verder opgesplitst. Jacques Beele,
zoon van Cornelis, en zijn vrouw verkochten toen immers de helft en een vierde
van één zesde (samen dus 13/24) in beide huizen. En twee delen (allicht op vier)
van die helft (van beide huizen samen) waren dan nog eens belast met een losrente68. Het gegoochel met die diverse opeenvolgende breuken zonder verdere
gegevens maakt een interpretatie wel bijzonder moeilijk.

De kinderen van Cornelis Beele
De opsomming van vier van de kinderen van Cornelis Beele in 1563 vinden we
in het huwelijkscontract van Jacques Beele. Op 21 juni werd dit geregistreerd

65 RAB, KV, nr. 560, f. 22v en 74. De borgstellers waren relaties van Cornelis Beele: Jacob de
Clercq had hem het huis aan de Calommegracht verkocht, en Jacob Winnock was familie van
Cornelis' vrouw. Het is mogelijk dat Karel Cael familie van de Beeles was; hij lijkt alvast als
procureur of als echtgenoot van een Beele opgetreden te zijn in 1555, samen met Pieter Beele,
Gillis de Raet (namens zijn vrouw), en Makyn weduwe van Karel Coppin (zie voor haar n. 80):
J. CILLIAU, Redenaars van de Spycker van de Stede en de Kasselrij van Veurne, Brugge, 1983, p.
28. Cael was gehuwd met een Maykin, die voor 1562 overleden is: RAB, nr. 561, f. 56.
66 RAB, KV, nr. 561, f. 93 (zie verder), f. 163v-137 (d.d. 19.05.1553), 159 (d.d. ll.Ol.1554) en 175
(d.d. 27.06.1554).
67 RAB, KV, nr. 561, f. 142-143v (d.d. 30.08.1553: deze Jannekin kocht toen een huis in de Roggestraat).
68 RAB, KV, nr. 561, f. 195 (d.d. 15.01.1565).

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

215

216

JAN VAN ACKER

door de Veurnse wet in haar registers van de wettelijke passeringen69 . Jacques
Beele wordt er beschreven als de zoon van Cornelis en als poorter van de stad.
Hij werd vergezeld van zijn broer heer Pieter Beele, van Omaar Boeye die
gehuwd was met zijn zus Jacquemine (expliciet als dochter van Cornelis Beele
vermeld), en van Gillis de Raet, de man van zijn zus Tannekin. Tenslotte trad
ook Jan de Mol, die gehuwd was met Bonaventure Winnock, Jacques' moeye, op
als zijn getuige. Jacques' bruid was Elisabeth (Betkin, Lysbette) Ghys, dochter van
Hendrik, die vergezeld werd van haar vader en haar schoonbroer Antoon de
Bourdes, die met haar zus Jacquemynken gehuwd was, en tenslotte van haar
voogden Bartholomeeus Heyns en Antoon Hespeel. Die laatsten waren verwanten van de bruid, want zowel Antoon de Bourdes als de beide voogden deden
afstand van de rechten die ze dankzij hun echtgenotes konden laten gelden op
een huis in de stad, waar de bruid door haar vader ingeërfd werd 70 .
De hier vermelde zussen van Jacques Beele, Jacquemine en Tannekin, verdwijnen verder uit ons blikveld7 1• Of zij nakomelingschap hadden, hebben wij niet
verder nagegaan. Wel bleef Gillis de Raet, die in 1576 en 1577 schepen van Veurne
zou worden, nauw betrokken bij het wedervaren van de familie Beele. Hij was
het die in 1565 het geciteerde aandeel in het huis aan de Calommegracht en een
huis in de Zuidstraat, waar hij inmiddels woonde, uit handen van Jacques Beele
verwierf7 2 , stond in 1563 borg voor Jacques Beele toen die tot madelaar in twee
sterfhuizen aangesteld werd, en werd later zelfs voogd van Jacques' kinderen 73 .
Pieter Beele wordt als "heer" betiteld. Hij moet vereenzelvigd worden met de
kapelaan van de Veurnse Sint-Walburgakerk, die vanaf 1546-47 lid van de H.
Kruisbroederschap was en er vanaf 1550-51 met dezelfde aanspreektitel ingeschreven werd 74 . Die opwaardering heeft te maken met de studies, die hij net
voordien aan de Leuvense universiteit ondernomen had. Op 28 augustus 1549
werd Petrus Beel filius Cornelii de Furnis er immers ingeschreven onder de Lilensies divites7s, en een jaar later moet hij dus zijn titel behaald hebben. Het is ook

69 RAB, KV, nr. 561, f. 93 (met f. 95v een verwijzing naar dit huwelijkscontract); verwerkt in
BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek Brussel, Fonds Merghelynck, nr. 33, dl. 5, p. 7 (cfr. nota's W.
Beele).
70 Hespeel was gehuwd met jhanekin janssuene fa jan, een halfzus van Elisabeth Ghys: zie
SAV, nr. 142, f. 3v (vermelding van die jhanekin als alfve moeye van Elisabeths kinderen).
71 In de kerkrekening over 1596-97 wordt de begrafenis van de weduwe van Gillis de Raet
vermeld, maar we weten niet of dit nog Tannekin Beele was.
72 Vanaf 1566-67 betaalde hij aan de Sint-Denijskerk de op het huis aan de Calommegracht
verschuldigde rente; zie ook hoger inzake de verwerving in 1565.
73 RAB, KV, nr. 561, f. 72 (d.d. 27.02.1563) en f. 120 (d.d. 19.n.1563), SAV, nr. 142, f. 3v (d.d.
15.07.1579).
74 ). VAN ACKER, 'Geestelijke leden van de H. Kruisbroederschap van Veurne vóór 1560', in:
Westhoek, 27 (20n), p. 41.
75 Matricule de l'Université de Louvain, dl. 4, Février 1528-Février i569, ed. A. SCHILLINGS,
Brussel, 1961, p. 392 (nr. 244).
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als 'heer' dat hij vermeld wordt in enkele zakelijke transacties die de familie Beele
betroffen76 • Toch bleef hij gewoon kapelaan aan het kapittel, al is zijn loopbaan
er wat onduidelijk. De rekeningen van de broederschap vermelden hem zonder
onderbreking tot in 1555-56, om hem daarna pas in 1559-60 weer te vermelden.
In het register van kanunnik Damman, dat hij in 1549 opstelden, wordt Petrus
Beele vermeld als begunstigde van een kapelanij vanaf 1546. Maar daarna werd
deze prebende toegewezen aan Malin de Costere, voor enkele jaren slechts, want
in 1556 nam Petrus Beele opnieuw diezelfde kapelanij in bezit78 •
Voor een genealogie van de Beeles lijkt vooral Jacques, uitzonderlijk ook als
Jacob aangetroffen, van belang te zijn. In de registers van wettelijke passeringen
komt hij meermaals aan bod, al is onze verwerking hier niet volledig en dus nog
voor diverse aanvullingen vatbaar. Maar toch willen we enkele grote lijnen schetsen.
Zoals zijn voorouders was hij betrokken bij de Sint-Denijsparochie. Vanaf 156869 was hij voor 2 jaar bewaerdervan het 0.-L.-altaar. Hij leverde de kerk dat jaar
was, olie, wierook, misbrood ende ander zaecken 79 . In 1571-72 was hij dismeester
van Sint-Denijs. Met dit alles profileerde hij zich in een periode dat de kerk steeds
meer met geuzen te maken kreeg, als een aanhanger van het rooms-katholiek
geloof.
Jacques Beele werd enkele keren aangesteld tot procureur om bepaalde specifieke
opdrachten te vervullen. Doorgaans werden hierbij meerdere procureurs aangesteld en kunnen we niet nagaan wie van hen dan effectiefbepaalde opdrachten
uitgevoerd heeft. Eind 1562 was hij alvast één van vier procureurs voor Jan Doen,
belast met het sterfhuis van Jan Clay, om een overdracht van enkele lenen te
behartigen. In i565 was hij één van opnieuw vier procureurs voor Jacop Balde
voor een algemenere opdracht, en in 1583 trad hij op als procureur voor zijn
schoonbroer Gillis de Raet bij het afleveren van een schulderkentenis80 .

76 J. CAILLIAU, Redenaars, p. 22 en 28 (d.d. 17.01.1554 en 21.10.1555), twee keer samen met
Gillis de Raet en de weduwe van Karel Coppin, één keer daarenboven met Karel Cael.
77 Hierover J. VAN ACKER, 'Geestelijke leden', p. 17-22.
78 SAV, Oud Kerkarchief Sint-Walburga, nr. I.IV.1., f. 50. Zijn opvolger werd pas in 1582 ingeschreven.
79 Vanaf 1570-71 was dit Jan de Jagher, voogd van Jacques' tweede vrouw. Schoonbroer Gillis
de Raet was vanaf 1566-67 tot 1571-72 bewaerder van het H. Sacrament. In 1570-71 leverde hij een
grote hoeveelheid tegels aan de kerk. Later (ca. 1587?) zou hij ook kerkmeester worden: (zie
kerkrekening 1588-90).
80 RAB, KV, nr. 561, f. 46v-47 (s.d" maar akten uit dit deel hebben betrekking op september
en oktober 1562), f. 219 (d.d. 18.05.1565), SAV, nr. 142, f. 68 (d.d. 26.11.1583: schulderkentenis voor
de aankoop van vellen met bijhorende kosten).
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Meermaals treffen we Jacques Beele aan als madelaar in sterfhuizen. In 1563 werd
hij aangesteld tot madelaar van de sterfhuizen van de weduwen van Omaar
Adam en van Karel Coppin - vermoedelijk was dit een familielid 81 ; het was bij
die gelegenheden dat Gillis de Raet, die tussen beide aanstellingen in zijn schoonbroer geworden was, voor hem borg stond. Het is duidelijk dat deze aanstellingen wel tot concrete activiteiten leidden; hij verkocht bij voorbeeld als
madelaar van de weduwe Adam een huis in Veurne. Ook later was hij frequent
madelaar. Zo werd hij eind 1583 driemaal belast met de afhandeling van sterfhuizen; één ervan was dit van Karel Cael82 •
Met die laatste sterfhuizen zitten we in een erg woelige periode. Veurne was in
handen van de hervormden van 1580 tot half 1583, toen de stad voor het Spaanse
katholieke gezag door de hertog van Parma veroverd werd. De activiteiten van
Jacques Beele in die jaren tonen aan dat hij in Veurne aanwezig bleef doorheen
die wisselende regimes, al lijkt hij in die periode weinig actief geweest te zijn.
Eind 1581 zette hij een pandingsprocedure in gang als zaakwaarnemer van Pieter
Verhaghe, maar tien maanden later kreeg hij zelf zo'n procedure aan zijn broek
vanwege Jacques Hespeel (een verwant van zijn eerstevrouw), inzake een bedrag
van meer dan 170 f. par. Interessant is dat hij bij die gelegenheid handelaar
genoemd werd 83.
Het is echter duidelijk dat hij vooral na de herovering van de stad weer op de
voorgrond trad, wat overeenstemt met zijn rooms-katholiek profiel van vroeger.
De drie aangehaalde sterfhuizen dateren uit de periode november-december
1583. In september werd hij gevolmachtigd door Blasen Tilleurs om diens zaken
met zijn schoonbroer te behartigen, en de volgende maanden fungeerde hij - al
dan niet alleen - als borg voor diverse madelaars in sterfhuizen. Door één ervan
werd hij meteen ook met een volmacht begiftigd om bepaalde taken uit te voeren84. In nauwelijks drie maanden zien we hem dus méér optreden dan in de
drie jaren voordien.
Jacques Beele profileerde zich dus als een zakenman, die vrij actief was, maar
nooit schepen van Veurne werd. Hij bezat in de stad wel meerdere huizen, gelegen in de Zuidstraat. Godgaf Dalle vermeldt aan de oostkant van de straat het
derde huis ten zuiden van de Klaverstraat, en aan de westkant verwierf hij in
maart 1565 twee aanpalende huizen tussen het kerkhof van Sint-Denijs en de

81 In 1554 trad Maykin, de weduwe van Karel Coppin, op als medeëigenaar met Pieter Beele
en Gillis de Raet: J. CAILLIAU, Redenaars, p. 22.
82 RAB, KV, nr. 561, f. 72 (d.d. 27.02.1563) en f. 120 (d.d. 19.11.1563), f. 109-109v (d.d. 17.09.1563),
SAV, nr. 142, f. 67 (d.d. 19.n.1583), f. 68v (d.d. 10.12.1583) en f. 69 (d.d. 20.12.1583).
83 SAV, nr. 142, f. 39 (d.d. 24.11.1581), f. 52 (d.d. 29.09.1582).
84 SAV, nr. 142, f. 62v (27.09.1583), f. 63v (d.d. 07-10.1583), f. 67 (d.d. 21.n.1583) en f. 69v (d.d.
23.12.1583).
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stadsvestingen 85, nauwelijks enkele maanden nadat hij en zijn vrouw hun aandeel
in de ouderlijke woning aan Gillis de Raet verkocht hadden.
Zijn vrouw was toen Elisabeth Ghys, met wie hij in 1563 in het bootje gestapt
was. Zij overleed al in 1568 en werd begraven in de voorkerk van de Sint-Denijskerk. Uit dit huwelijk stamden de twee minderjarige kinderen, Jacob en Maria
(Copkin en Maykin), die in 1579 vermeld worden. Hun ooms Gillis de Raet (van
vaderskant) en Antoon Bespeel en Antoon de Bourdes (van moederskant)
waren hun voogden. Die laatste beheerde in september 1579 geld voor die kinderen en had Maria bij zich in huis genomen, terwijl de andere voogden ruim
een jaar later voor de Veurnse wet een geldsom lichtten, die aan de kinderen
toebehoorde 86 .
Op 26 december 1568 al hertrouwde Jacques met Maria, dochter van Michiel
Vitse. Zijn getuigen waren (opnieuw) Jan de Mol en zijn schoonbroers Omaar
Boeye en Gillis de Raet 87.
Later blijkt Jacques Beele nog eens gehuwd, nu met een zekere Pierynken, die
bier verkocht. Of eind 1582 kreeg ze toch de toelating van de Veurnse wet om
een pandingsprocedure op te starten tegen Jacob Cael wiens rekening voor afgehaald bier ten belope van 5 f 15 s. par. onbetaald bleefll 8 . Jacques Beele overleed
begin 1584. Op 21 april werd Pierynken, zijn weduwe, aangesteld tot madelaarster
in zijn sterfhuis. Gillis de Raet en Jacques de Raet stelden zich voor haar garant.
Gillis was aangesteld tot voogd van Jacques kinderen' en ging er samen met de
wethouders als oppervoogden van wezen mee akkoord dat Pierynken haar kinderen uitkocht tegen 4 f gr. 89 Daaruit blijkt dat ook uit Jacques' derde huwelijk
enkele kinderen gesproten moeten zijn. Enkele maanden later blijkt zijn weduwe
al met Christiaan Patfoort hertrouwd te zijn9°.

Epiloog

Met Jacques Beele, de derde generatie in Veurne, bereiken we stilaan de periode
dat de parochieregisters aanvatten. Ook zijn er vanaf deze periode heel wat boe-

85 Zien. 3.
86 SAV, nr. 142, f. 3v (d.d. 15.07-1579), f. 2f'V-28 (d.d. 15.12.1580).
87 RAB, KV, nr. 562, f. 160; cfr. ook BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek Brussel, Fonds Merghelynck, nr. 33, dl. 5, p. 9 (cfr. nota's W. Beele). Broer Pieter Beele wordt hier niet meer vermeld; was
hij al overleden?
88 SAV, nr. 142, f. 56v (d.d. 26.10.1582).
89 SAV, nr. 142, f. 75 v (d.d. 21.04.1584). Inkomsten voor Jacques' sepulture zijn opgenomen in
de kerkrekening van Sint-Denijs, die aangevat werd in 1579 en pas afgesloten werd in 1586.
90 SAV, nr. 142, f. 82 (d.d. 15.09.1584).
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delbeschrijvingen (staten van goederen) die als verste voorouder Jacques Beele
citeren, en die toelaten de verdere genealogie van de Beeles in Veurne uit te
werken op basis van de klassieke genealogische bronnen. Die oudste generatie
betreft wellicht Copkin, die nog minderjarig was in 1584. De staten van goed
citeren immers een Jacques, die gehuwd was met Adriane Maes en een vijftal
kinderen had, waaronder als oudste zoon een Jacques (+i652), met zelf weer als
oudste kinderen een Cornelis en een Jacques9 1•
Het zou echter te voortvarend zijn om alle latere Beeles terug te voeren tot
Jacques Beele. Zelfs in de 16de eeuw treffen we immers al naamgenoten aan, die
we niet met zekerheid kunnen linken aan de hier verwerkte gegevens. Zo vermeldden we al een Rogier Beele in 1526, misschien een zoon van Gillis, waarvan
we verder niets afweten. Het is best mogelijk dat de kapelaan van het Sint-Walburgakapittel Jacob Beele, die als lid van de H. Kruisbroederschap vermeld wordt
van 1550-51t/m1553-5492 , van die Rogier afstamt. Met die voornaam is het immers
onwaarschijnlijk dat hij een zoon is van Cornelis, die al een Jacob (Jacques) als
zoon had. En hoewel Jacques opnieuw een zoon Jacob had, is het evenzeer duidelijk dat dit de kapelaan niet kan zijn, want de kapelaan was zeker een generatie ouder.
Tenslotte dient vermeld dat in de loop van de 16de eeuw ook andere Beeles zich
in het Veurnse vestigden. Zo noteerde J. Cailliau dat Jan Beele, zoon van Diederik, in 1561 ingeschreven werd als poorter in Veurne en zich hierbij een pandhuis
bij Appolonius Doude te Leisele koos93. Een verband met de andere Beeles, die
vanaf stamvader Gillis Beele ca. i500 in Veurne aanwezig waren, is hierbij niet
aantoonbaar.

Zie vooral de ontledingen in J. CAILLIAU, De staten van goed van de kasselrij Veurne,
dln., Koksijde, 2001-2005.
92 J. VAN ACKER, 'Geestelijke leden'. p. 41.
93 Poortersboek van Veurne, p. 28.
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Karel Liebaert, theoloog, dichter, priester,
kanunnik van Mesen, pastoor van Langemark
en deken van Waasten (0 Mesen of Langemark
1518, + Douai 1585)
ÜNDER DE BEROEMDE INBOORLINGEN VAN MESEN vermeldt Sanderus:

Karel van Meessene, Pastoor van Langemark, en Land-Deeken van het Gebied van
Waasten, die nevens Maarten Rythof de kerk-vergadering van Trente bijgewoont
heeft.
Karel Liebard van Meessene, een uitmuntend Godsgeleerde en Dichtkundige, gelyk
Marchant hem in zijn Beschrijving van Meessene noemt', zynde misschien de zelfde
hier boven genoemt2 •
Het gaat hier inderdaad om dezelfde persoon. En hij wordt nog een derde maal
vermeld, onder Langemark. Bij de beschrijving van Langemark schrijft Sanderus:

Van Langemark waren geboortig Karel Liebard, Dichtkundige, die in de Werken
van Sluper verscheide Gedichten ingelast heeftJ.
Het gaat hier driemaal om dezelfde persoon die, al naargelang de bron, van
Mesen of van Langemark zou afkomstig zijn. Bij zijn inschrijving in de universtiteit van Leuven in 1536, woonde Karel Liebaert in Mesen 4 • Dat betekent niet dat
hij in Mesen geboren is. Het is mogelijk dat hij in Langemark geboren is, want
daar woonden Liebaerts5, en dat hij dan op jonge leeftijd, met zijn ouders, naar
Mesen is komen wonen.
Dichter

Karel Liebaert kreeg als "Latijns dichter" zijn plaats in de Biographie Nationale 6 .
Daarin schrijft Paul Bergmans (1893) in een kort artikel het volgende over hem:
"Karel Liebaerd, Latijns dichter, geboren te Langemark, bloeide in de tweede
helft van de i6de eeuw. In een epistel in Latijnse verzen geadresseerd aan Sluper,
leert zijn landgenoot François Houtenus ons dat Karel Liebaerd geestelijke was

Jacobus MARCHANTIUS, Flandria commentariorum lib. iii. escripta, Antwerpen, 1596, p. 86:
Carola Liebardo, Theologo & Poëta.
2 Antonius SANDERUS, Verheerlykt Vlaandre, eerste deel, Leyden, MDCCXXXV, pag. 2671

Ibidem, pag. 258.
4 A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, IV (1528-1569), p. 132, nr. 97: Carolus
Libart filius Caroli de Messines, 25 febr. 1536.
5 In 1537 treffen we een Pieter Liebaert aan als ontvanger van Langemark. Stadsarchief Ieper,
kasselrij Ieper, lste reeks, nr. 193, register met verhoren, f' 22.
6 Paul BERGMANS, 'Liebaerd (Charles), poète latin', in : Biographie Nationale, tome 12e,
Bruxelles 1892-1893, p. 106.
3
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en pastoor was in zijn geboortedorp. Sluper heeft voor ons vier Latijnse puntdichten van zijn makelij, bewaard in zijn Poemata, in 1575 te Antwerpen uitgeveni. Peerlkamp (1838) schreef dat het chartas cacatas (kakgedichten) waren,
wat Gruterus (1614) niet belet heeft van de drie eerste ervan uit te geven in zijn

Delitiae poetarum belgicorum:'
Jacobus Sluperius (Belle 1532 - Arras 1602), die de vier gedichten van Liebaert in
zijn Poemata uitgaf, moet Karel Liebaert als pastoor van Langemark goed gekend
hebben. In 1555-1566 was Sluper kapelaan in het naburige Boezinge. Meer nog, in
die tijd was een zekere Gauthier Liebaert van Mesen, vermoedelijk een neef van
Karel, pastoor in Boezinge8 . Jacobus Sluper had ook in Leuven gestudeerd9.
We vinden meer gegevens over zijn 'kakgedichten' bij Peerlkamp 10 die de titels
ervan opgeeft en één ervan publiceert. Het eerste gedicht11 , Latrina sua erga genus
humanum beneficia comemorans inducitur, handelt over het toilet dat zijn weldaden aan de mensheid in herinnering brengt. Het tweede, De Furno et Latrina,
gaat over het badhuis en het toilet. Het derde gaat over de kwakzalver Godfried
die argeloos een zeug gekocht had die zwanger was van negen biggetjes. Hij dacht
dat hij een beer gekocht had. Dat laatste gedicht (het properste?) heeft Peerlkamp
overgenomen. Gerard Catteau was zo vriendelijk de tekst van dat derde gedicht
voor ons te willen vertalen. Het geeft ons een idee over de aard van de gedichten
van Karel Liebaert, die terecht 'kakgedichten' mogen genoemd worden.
je hebt een zeug gekocht, je zal de zeug mogen houden,
je kudde biggetjes zal weer op peil gebracht worden.
Hoed je voortaan, Pharmacopola, voor het kopen van een zeug,
zoniet zal je compleet uitgelachen worden.
Je zal goed moeten opletten, als ze haar staart lichtjes omhoog
heft en als je diep kijkt tussen de blote billen.
De billen geven je uitsluitsel: de beer, Godfried, pist langs voor,
maar de zeugen langs achter.
En als je toevallig dorst hebt terwijl de zeug pist, Godfried,
dan kan je je dorst lessen aan deze fontein.

7 SLUPER, Poemata, Antwerpen, 1575, p. 195-196 en 439-443.
8 Dank aan Noë! Boussemaere voor het verschaffen van gegevens over Jacobus De Slupere,
kapelaan, en Gonterus Liebaert, pastoor van Boezinge. Gonterus zou pastoor geweest zijn in
1563. Mogelijk gaat het hier om Gouterus Libert de Meschine, Flandrensis die in oktober 1556 in
de universiteit van Leuven ingeschreven werd. A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de
Louvain, IV (1528-1569), p. 639, nr. 31. Niet te verwarren met zijn naamgenoot die eveneens
pastoor van Boezinge geweest is. Zie hierna bij de afkomst en familie.
9 A. SCHILLINGS, Matricule de /'Université de Louvain, IV (1528-1569), p. 449, nr. 237: Jacobus
Sluperius filius facobi de Herseel, februari 1552. Op jonge leeftijd verhuisde hij van Belle naar
Herzeele (Fr" Dépt. du Nord).
10
P. PEERLKAMP, Liber de vita Nederlandorum qui carmina latina composuerunt, 2de editie,
1838, p. 195.
11
In andere bronnen is sprake van Venus Cloacina.
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De tekst van de twee eerste gedichten die Gruterus 12 heeft uitgegeven, vonden
we niet terug. Ze zullen zeker niet properder geweest zijn.
Afkomst en familie

Karel Liebaert is geboren rond 1518 te Mesen of Langemark (zie hoger) 13 . Hij was
de zoon van Karel Liebaert zoals blijkt uit zijn inschrijving in de universiteit van
Leuven in 1536 14 . Zijn vader was schepen van de stad Mesen (1545-1559) en tijdelijk tresorier (1551-1552) 15 . Hij was ook poorter van Mesen zodat zoon Karel,
zijn broers en zussen ook poorters en poorteressen van Mesen waren. Karel
Liebaert senior is de oudste Liebaert die we in Mesen aantreffen 16 . Hij wordt er
voor het eerst vermeld in april 152317. Hij was toen 27 jaar en woonde in de stad
Mesen. Hij moet dus circa 1496 geboren zijn. Vader Karel had meerdere eigendommen in Mesen en Wijtschate. Hij bezat een huis gelegen in de stad Mesen,
in de Gentstraat, dat achteraan uitgaf op de Zwijnenmarkt. In 1554 kocht hij de
naastgelegen woning in de Gentstraat van de weduwe van Gheraert Criecke en
haar zoon Christiaen 18 . In 1555 kocht Karel Liebaert nog een huis in die omgeving, Het Paradijs genaamd, staande op een groene plaats nabij de Zwijnenmarkt19. Als onze Karel te Mesen geboren is, dan mogelijk in het huis in de
Gentstraat. Vader Karel bezat in 1549-1550 ook landbouwgrond en een bilk gelegen buiten de stad en binnen het schependom aan de westzijde van de
Ieperstraat. 20 In 1549 kocht Karel Liebaert een deel van het huis waar Mr. Willem
Crieke pleegde te wonen aan de westzijde van de Waastenstraat. Datzelfde jaar
verkocht hij dat huis door aan zijn zoon Gillis Liebaert 21 •

12 GRUTERUS, Delitiae poetarum belgicorum, tome III, 1614, p.295-298.
13 ARA Brussel, Raad van State en audiëntie, 899: onderzoek gevoerd naar aanleiding van de
verkiezing van een nieuwe deken van de kanunniken in Mesen, 1556-1557. Karel Liebaert was toen
38 jaar oud.
14 A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, IV (1528-1569), p. 132, nr. 97: Carolus
Libart filius Caroli de Messines, 25 febr. 1536.
15 We treffen hem aan als schepen van 1545 tot en met 1559. Johan BEUN, Samenvatting van
de wettelijke passeringen verleden voor de schepenen van de stad Mesen 1544-1560, uitgave Stadsarchief leper, poorters en bevolking, deel 16, Ieper, 2001, nrs. 37 en 397. Henri TERRIER, Histoire
de Lancienne abbaye de Messines, heruitgave Stadsarchiefleper, 2000, p. 243: lijst van de tresoriers.
16 We treffen in de documenten van de abdij wel nog een zekere Karel Liebaert aan die in 1481 een
leen van 31 gemeten gelegen in Noord- en Zuidschote, van de abdis van Mesen in leen hield, maar
niets wijst erop dat die in Mesen woonde. Zie Isidore DIEGERICK, Inventaire analytique & chronologique des chartes et documents appartenant aux Archives de làncienne abbaye de Messines, Brugge,
1876, nr. 6!.
17 S.A. Ieper, kasselrij I-182, register met verhoren 1521-1523, f' 12.
18 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nrs. 258 en 304.
19 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nr. 274.
20 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nrs. 116 en 142.
21 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nrs. 120 en 125.
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Annentlers
Mesen rond 1550-1565 zoals Karel Liebaert het stadje gekend heeft.
(kaart van Jacob van Deventer)

Mogelijk was vader Karel Liebaert getrouwd met Joosine Damman. In 1569
bezat een Joosine Damman weduwe Carels Liebaert in Wijtschate 6 honderd 22
meers onder de heerlijkheid van Bussche en 18 honderd bos onder de heerlijkheid van Hulsbusch 2 3. Aangezien onze Karel heer van Hulsbusch was, mogen
we veronderstellen dat Joosine zijn moeder was. Zij vercijnsde daarbij 3 honderd
32 roeden huisgrond en 28 honderd 40 roeden gras en zaailand in Wijtschate
aan Stevin Voedt 24 en verpachtte aan François De Hem een hofstede van 19
gemeten 2 5. Misschien is Joosine een dochter van Jooris Damman van Mesen die
rond 1457 moet geboren zijn 26 •

22 Een honderd (c) is 60 roeden of l/5de van een gemet (300 roeden). Een gemet is 44 are 10 ca,
dus een honderd: 8 are 82 ca.
23 Brussel, Audiëntie 618/19: Cohier van de 100< penning van Wijtschate 1569, f' 12.
24 Brussel, Audiëntie 618/19= Cohier van de 100< penning van Wijtschate 1569, f' 3 en 33 v0 •
25 Brussel, Audiëntie 618/19: Cohier van de 100< penning van Wijtschate 1569, f' 39.
26

0

S.A. Ieper, kasselrij I-182, register van verhoren 1521-1523, f' 12v
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Karel had zeker een broer, Gilles Liebaert. In 1549 kocht hij het huis in de
Waastenstraat van zijn vader Karel. In 1550 verkocht Gillis Liebaert dat huis
verder want hij had in datzelfde jaar een ander huis aan de westzijde van de
Ketelstraat aangekocht 27 • In 1554 was Gillis Liebaert dismeester 28 • Broer Gilles
Liebaert had een zoon Gilles die huwde met Proontgen Woussen 2 9. Waarschijnlijk mogen we broer Gillis vereenzelvigen met Gilles Liebaert, poorter van
Mesen, die in 1569 stierf te Sint-Jan bij Ieper30 .
Karel had nog een tweede broer, Joris of George Liebaert. In 1552 kocht ene
Jooris Liebaert een huis in de Gentstraat. In 1558 was hij gehuwd met de dochter
van Pieter Estocket3 1 • In 1569 bezat Joris 5 honderd land in Wijtschate onder de
heerlijkheid van Guillame Carpentier3 2 • Onder de erfgenamen van Karel vinden
we een Georges Liebaert filius Georges. Hij zal de zoon van zijn broer geweest
zijn.
Mogelijk had Karel nog een derde broer, heer en meester Gautier Liebaert,
licencié es loix, die in 1552 stierf als poorter van Mesen. Hij was pastoor van
Boezinge geweest en daarna onderpastoor in Sombre (Wissant), alwaar hij in
1552 overleden is 33 .
In 1569 treffen we nog een Jacob Liebaert aan die vermoedelijk familie was van
Karel. Jacob had twee dezelfde pachters van gronden in Wijtschate als Karel:
Steven Wautier en Gheraerdt Gouwy3 4 • Jacob verpachtte evenwel maar een fractie van wat Karel verpachtte, wat laat vermoeden dat hij geen broer van Karel
was. Jacob had een zoon Joos of Judocus Liebaert van Mesen die in 1565 ingeschreven werd in de universiteit van Leuven3 5•

27 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nrs. 120, 125 en 156 (huis Waastenstraat) en nrs. 136, 139 en 313 (huis Ketelstraat).
28 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nr. 249.
29 S.A. Ieper, bruine pakken nr. 7096/275: wettelijke passeringen kasselrij leper 26 februari
16n. De schepenen van de stad Mesen zijn oppervoogd van de weeskinderen. Over Pieronne
Woussen, weduwe van Gilles Liebaert, poorteres, + Mesen 1627, zie ook S.A. leper, proces raad
van Vlaanderen, nr. 71, compte tresorie 1640.
30 S.A. Ieper, proces raad van Vlaanderen, nr. 71, staat van goederen van de hagepoorters
1552-1598, nr. 22.
31 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nrs. 201 en 360.
32 Brussel, Audiëntie 618/J9: Cahier van de 100< penning van Wijtschate 1569, f' 6 v0 •
33 S.A. Ieper, proces Raad van Vlaanderen, 71, Staat van.goederen van de hagepoorters van
Mesen 1552-1598, nr. 1.
34 Zie hierna bij de bezittingen.
35 A. SCHILLINGS, Matricule de /'Université de Louvain, IV (1528-1569), p. 7n, nr. 120. In de
tafels staat: Judocus Liebaert filius Jacobi, Misensis, 1565 terwijl in de lijst zelf Judocus Liebaert
filius Caro/i, Misnensis, 29 juni 1566 staat. Gaat het hier om twee verschillende personen? Dan
kan Judocus filius Caroli hooguit een kleinneef van onze Karel zijn, want Karel had uiteraard
geen broer die Karel heette.
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Verder treffen we in Mesen nog een Pauwels Liebaert aan die in 1545 erfgrond
achter de huizen op de zuidzijde van de Markt bezat36 en een François Liebaert
die in 1559 kerkmeester van Sint-Niklaas was 37 en in 1569 met twee anderen de
schatting deed van de huurwaarde van de huizen in de poorterij van Mesen3 8 .
We treffen hem aan als schepen van de stad tussen 1573 en 157739 . François bezat
in 1569, 6 gemeten 2 honderd 26 roeden land in Wijtschate onder de heerlijkheden van Wambeke en Komen4°.
We kennen de erfgenamen van Karel Liebaert uit een dagvaarding van 1585. Toen
dagvaardde de tresorier van de stad Mesen: Sidroen Liebaert, mr Adrian Allart
van Langemark causa uxoris, Victoire de Ghelcke causa uxoris en Charles van
Hondegem van Ieper, samen met Gilles Liebaert cum suis, allen erfgenamen
van mr Charles Liebaert d'heureuse mémoire. Daagden op Sidroen Liebaert,
Ollivier Dieusart en George Liebaert fs George 4 '. De graad van verwantschap
is niet opgegeven.
Enkele leden van de familie Liebaert zijn van Mesen uitgeweken naar Langemark. Sidroen Liebaert wordt in 1573 vermeld als poorter van Mesen wonende
in Langemark. Hij kocht dan 7 gemeten 68 roeden land gelegen in Langemark
en Westrozebeke 42 . Aangezien hij poorter van Mesen was, zal hij van daar afkomstig geweest zijn.
Bezittingen

Karel Liebaert was van rijke afkomst en was in 1569 zelfs heer van Hulsbusch,
een leen van Wijtschate-ter-Plaats, gelegen tussen Mesen en Wijtschate43. Of hij
die heerlijkheid zelf aangekocht heeft of die van zijn vader geërfd heeft, is niet
bekend. Voorheen was die heerlijkheid Hulsbusch in het bezit van Roeland Bossaert die in 1558 overleden is 44 . Karel Liebaert bezat in 1569 eveneens een pacht-

36 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nr. 11.
37 Johan BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen, nr. 388.
38 ARA Brussel, Audiëntie 618/19: Cohier van de 10oe penning van de stad en poorterij van
Mesen 1569, f' 3.
39 S.A. Ieper, Kasselrij Ieper VI-1343 en J. BEUN, Wettelijke passeringen van de stad Mesen
1544-1560, Ieper, 2001, nr. 365.
40 Brussel, Audiëntie 618/19: Cohier van de 10oe penning van Wijtschate 1569, f' 6v
41 S.A. Ieper, proces Raad van Vlaanderen, nr. 71 (1687): jour de cour van 3 december 1585.
42 S.A. Ieper, kasselrij Ieper, reeks I- 63, wettelijke passeringen van de zaal van leper, f' 163.
43 ARA Brussel, Audiëntie 618/19: Cohier van de 10oe penning van Wijtschate 1569, f' 21 v
Mr. Charles Liebaert pbrs licentiaet jnde godsgeleertheit helft ande ghedeputerde van Langhemarck,
aldaer hy wondt, overghegheven de heerlycke rechten ende vervallen van zynen heerlichede vanden
Hulsbusch. Voor de precieze situering van de heerlijkheid, zie Johan BEUN, 'Het leenregister van
het leenhof van Wijtschate-ter-Plaats, 1778' in: Westhoek, jg. 22, 2006, p. 120 en p. 165, plan 5.
44 Fonds Cordonnier, nr. 50: Jurisdicties in de kasselrij Ieper in 1525: 62. la seigneurie de Hulsbusch appartenante à Roland Bossaert.
0

•

0

:
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goed in Kamer-buiten-Mesen, gepacht door Steven Wautier 4s. Diezelfde Steven
Wautier pachtte nog 12 honderd land in Wijtschate van Jacob Liebaert46 . Daarbij
verpachtten meester Karel Liebaert nog vier gemeten en Jacob Liebaert 3 honderd
land in Wijtschate aan Gheraerdt Gouwy4 7 .
Kanunnik van Mesen

Karel Liebaert was ook kanunnik in zijn geboortestad. Na het overlijden van
deken Jan Walwein in i556, moest een nieuwe deken van het kapittel verkozen
worden. Toen werden alle kanunniken gehoord en gevraagd om hun kandidaten
aan de koning voor te stellen en hun keuze te verrechtvaardigen 48 •
Kanunnik magister Thomas Herwyn verklaarde dat meester Karel Liebaert,
licentiaat in de theologie, kanunnik in de collegiale kerk van Onze- Lieve-Vrouw
in Mesen en pastoor en bezitter van de tweede deel van de parochie van Langemark, bisdom Terwaan, viriel is, erudiet en een voortreffelijke levenswijze leidt,
zo goed dat hij het verdient om tot de decanale waardigheid verheven te worden.
Roelant Bossaert, ontvanger van de abdis van Mesen en voorschepen van de
kasselrij Ieper, wonende te Mesen, oud 85 jaar, verklaarde bij eed dat hij wel kent
Mre Carle Liebaert, licentiaat inder godheit, canonic van den collegiale kerke van
Mesene voor een gheleert man van goeden leven ende conversatien, niet suspect
van heresie, maer es wat diffisil en voor iusticie processen heeft. Hij gaf de voorkeur
aan Willem van Crayelinghe, die dan pastoor van Mesen was. Uiteindelijk werd
Willem Van Crayelinghe de nieuwe deken. Willem was circa 1519 in Mesen geboren als zoon van Adriaan, chrirurgijn. Hij was dus een jaar jonger dan Karel
Liebaert.

Theoloog
Karel Liebaert was licentiaat in de godgeleerdheid. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven. We vinden hem terug in de matriculen van de unversiteit
aldaar: Carolus Libart filius Caroli de Messinis, 25febr. 153649. Hij was 18 jaar oud
toen hij zijn studies aan de universiteit van Leuven aanvatte.

45 ARA Brussel, Audiëntie 618/!9: Aanvullingen op de cohier van 100' penning van Kamerbuiten-Mesen 1569, fa 0 •
46 Brussel, Audiëntie 618/!9: Cohier van de 100' penning van Wijtschate 1569, f" 65.
47 ARA Brussel, Audiëntie 618/!9: Cohier van de 100' penning van Wijtschate 1569, f" 51v0 :

Gherardt Gouwy houdt in pachte van mr Carels Liebaerdt vier ghemeten zaylandt ... Den zelven houdt
van Jacob Liebaert iij c lands mersch ...
48
49

ARA Brussel, Raad van State en audiëntie, 899.
A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, IV (1528-1569), p.132, nr. 97.
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Vrienden en kennissen

In de universiteit van Leuven waren nog andere Mesenaars ingeschreven zoals
Joannes Gripwal, ingeschreven op 31augustus1536 en Mathias Carpentier, ingeschreven op 31 augustus 1534. Misschien heeft hij in Leuven ook nog Jacobus
Crucius gekend hebben die er vier jaar voor hem, in 1532, ingeschreven was.
Jacobus Cruucke (Mesen ca 1514 - Brugge 1584) was de zoon van schepen Karel
Cruucke en werd een beroemd Mesenaars 0 •
Pastoor van Langemark (1547-1577)

In 1577 was Karel Liebaert al 30 jaar en meer pastoor van Langemarks•. Dat
betekent dat hij voor 1547 pastoor van Langemark werd, toen hij nog geen dertig
jaar oud was. Langemark was een zeer uitgestrekte en dus winstgevende parochie. Na Waasten telde die het meeste aantal communicanten van de streeks 2 •
We weten niet of hij als pastoor van Langemark in 1566 de Beeldenstorm heeft
meegemaakt 53 •
Deken van Waasten (1563-1577)

Volgens Sanderus was Karel Liebaert landdeken van Waasten. Het decanaat van
Waasten was een nieuw decanaat. Het was een van de acht decanaten van het in
1561 opgerichte bisdom Ieper. Het decanaat van Waasten telde 20 parochies waaronder Waasten, Langemark en Mesen. Één van de pastoors van die parochies
werd deken. In februari 1570 was meester Charles Liebart, decanus Chrystianitatis in diocesis Yprensis5 4 . Ook in 1577 was hij nog dekenss. Waarschijnlijk was
hij al deken van Waasten in 1563 toen hij met de bisschop van Ieper meeging
naar het concilie van Trente (1545-1563)5 6 • Karel Liebaert zou de eerste deken van
Waasten geweest zijn. Mogelijk werd hij als deken opgevolgd door Michel de

50 J. ROULEZ, 'Jacques De Cruque, philologue' in : Biographie Nationale, tome V, 1876, p.
48-51, heruitgegeven in H. CONSTANDT (red.) Stad Mesen, herinnering en geschiedenis, Mesen,
1982, p. 228-23i. Zie ook A.C. DE SCHREVEL, 'Histoire du Séminaire de Bruges: in: Anna/es de
la Société d'Emulation de Bruges, 4de serie, tome 10, XXXVII" vol., 1888, p. 272.
51 S.A. leper, Processen 16de eeuw, T2/o987. Eiser: Chaerles Liebaert, deken, pbre ende pastor
van Langhemaerc.
52 Johan BEUN, 'Het aantal kommunikanten in 1733 en in 1768 in de streek van leper: in: Iepers
Kwartier, 28ste jaargang, nr. 2, september 1992, pp. 65-67.
53 Roger BLOND EAU, Geuzen in de Westhoek, het epicentrum van de beeldenstorm, uitg. Het
Volk, 1989, maakt geen melding van een beeldenstorm in Langemark.
54 S.A. Ieper, kasselrij l-62, f' 94v0 •
55 S.A. Ieper, Processen 16de eeuw, T2/0987. Eiser: Chaerles Liebaert, deken, pbre ende pastor
van Langhemaerc.
56 C. MOEYAERT, Korte schets van een geschiedenis van Langemark, (gestencild werk van 47
bladzijden, s.l., s.d.), p. 29.
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Villers, pastoor van Waasten (1569-1585) waarvan Courouble beweert dat hij
Villers, de eerste deken van Waasten wass7.

Kapelaan van het Sint-Walburgakapittel in Veurne (1545-1557)?
Mogelijk bezat Karel Liebaert een kapelanij in de Sint-Walburgakerk te Veurne.
We treffen daar een meester Karel Liebaert aan die tussen 1544/ 45 en 1557/58, lid
was van de H. Kruisbroederschap aldaars 8 •
Het concilie van Trente

Volgens C. Moeyaert, ging de pastoor van Langemark, Karel van Meesen, op 26
april 1563, mee met de bisschop van Ieper, Maarten Bauwens van Riethoven, naar
het concilie van Trente (1545-1563)59. Of hij bisschop Rythovius gewoon op reis
vergezelde ofwel dat Liebaert daar actief een sessie van het concilie bijwoonde,
is ons niet bekend. Het feit dat Karel Liebaert licentiaat in de theologie was en de
streek van het nieuwe bisdom goed kende, zullen misschien meegespeeld hebben
om hem te vergezellen. De nieuwe bisschop was een Noord-Brabander en had
evenals Liebaert in Leuven theologie gestudeerd.
Processen

Zoals Roeland Bossaert zei, was Karel Liebaert wat di.ffisil en had hij processen
lopen. En inderdaad, we zien in de processen aanhangig gemaakt voor de schepenen van de Zaal en Kasselrij Ieper, meerdere malen zijn naam verschijnen als
eiser. Reeds op 36-jarige leeftijd was Karel Liebaert al in een proces gewikkeld.
Op 14 juni 1554 stelt hij een procureur aan die hem in een proces voor de vierschaar moet vertegenwoordigen 60 . In 1556 waren Pieter Liebaert en Lieven Bollaert in een proces gewikkeld tegen meester Charles Liebaert61 • In februari 1570
duidde mr Charles Liebart, een procureur-generaal aan om voor de heren van
de Grote Raad van de koning te verschijnen en er onder eed te verklaren dat
Charles Zomerman hem een rente van 6 ponden parisis al vier jaren tenachter
was 62 • In 1577 spande mr Chaerles Liebaert, deken en pastoor van Langemark,

57 Jean Baptiste COUROUBLE, 'Histoire de Warneton et de Ploegsteert', in : Mémoires de la
Société d'Histoire de Comines et de la Région, tome IV, fase. 1, Comines 1974, p. 88.
58 Jan VAN ACKER, Geestelijke leden van de H.Kruisbroederschap van Veurne voor i560 in
Westhoek, jg. 27, 2011, nr. 1, P-43·
59 C. MOEYAERT, Korte schets van een geschiedenis van Langemark, p. 29.
60 S.A. Ieper, kasselrij !, register 59, wettelijke passeringen van de zaal en kasselrij, f' 144v0 :
Constitutie.
61 S.A. Ieper, bruine pakken, nr. 7100, reg.B, f' 33.
62 S.A. Ieper, kasselrij l-62, f' 94v
0
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een proces in tegen twee inwoners van Langemark die hem tienden verschuldigd
waren op vier lijnen nieuw ontgonnen grond 63.
Douai

Karel Liebaert overleed in 1585 in Douai. Waarschijnlijk was hij in 1578, als
geestelijke, verplicht geweest calvinistisch Vlaanderen te verlaten en verbleef hij
als vluchteling in Waals-Vlaanderen. De Calvinistische republiek duurde tot in
1584. Op 7 april 1584 heroverden de Spanjaarden, onder de leiding van Alexander
Farnese, landvoogd van de Nederlanden, de stad Ieper en de geestelijken konden
terugkeren. De toen 66-jarige Liebaert keerde echter niet meer naar onze streek
terug.
Karel Liebaert was poorter van Mesen en daarom werd na zijn overlijden een
staat van goed opgesteld ten behoeve van de schepenen van de stad Mesen voor
het innen van de issuwe. In een lijst van de staten van goed van de buitenpoorters van Mesen van 1552 tot 1598 staat: Sieur et maitre Charles Liebaert, licencié

es loix, pasteur de Langemark et seigneur de Hulsbusch, bourgeois de la ville de
Messines, décédé à Douay, liquidé par devant les echevins de Messines en i585. De
staat zelf is niet meer bewaard.

S.A. leper, Processen 16de eeuw, T2/0987. Eiser: Chaerles Liebaert, deken, pbre ende pastor
van Langhemaerc. Verweerders: Lieven Van Uffele en Gheraert Bouckenooghe.

63

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

ARNOLD PRENEEL

Een belastingskohier van Ledegem anno 1588
RUIM VIER JAAR NADAT FARNESE DE STAD IEPER HAD INGENOMEN (april 1584)
en de regio bevrijd werd van het nefaste geuzenbestuur, sloten op 5 december
1588 de pointers van Ledegem hun rekening per Sint-Jan (24 juni) van datzelfde
jaar. Zij recenseerden er 58 gezinshoofden of uitbaters van een lapje grond of van
een hofstede. Ongetwijfeld zullen er al vele inwoners het dorp verlaten hebben,
geplaagd door het oorlogsgeweld, na de inname van Menen door de Malcontenten op 1 oktober 1578. Een tweede exodus begon kort na de inname van
Ieper 1 , maar dit dorp liep wellicht nooit helemaal is leeg ....
In augustus 1588 hebben de Ledegemse inwoners (nog maar eens) veel schade
geleden van ruiters met hun paarden, een compagnie soldaten o.l.v. Carondelet
en Labiche en enige Spanjaarden die er bivakkeerden. De schade ad. 3-468 pond
werd geleden door 18 landbouwers, zijnde 31 % van alle belastingbetalers. Diezelfde landbouwers, die dus 100 % van de schade op zich genomen hadden,
draaiden op voor 89,2 % van de totale belastingen ad. 3.855 pond 17 s" maar in
absolute cijfers was hun belastingsbijdrage quasi gelijk aan de geleden schade.
De opbrengst die de opgevorderde pointing ad. 257 pond 8 s. te boven ging zou
worden besteed aan extraordinaire uitgaven.
De individuele bedragen, nl. tussen de geleden schade enerzijds en de te betalen
belasting anderzijds, vertonen een opvallende distortie. Zo hadden de erfgenamen van Joos Willaert sr, met 632 pond 16 s. (16,4 %) te betalen belasting, veruit
de grootste grondbezitter en/oflandbouwer, slechts 112 pond 8 s. of 3,2 % van de
schade geleden. Jan vanden Pitte had met r4,9 % het grootste deel van de schade
betaald, zijnde iets meer dan het dubbele van zijn te betalen belasting. Ook Joos
vander Hulst, die 11 % van de schade droeg, was in hetzelfde geval.
Vóór september 1590 2 daagden Jan vanden Pitte, Bertholomeus de Tremmerie,
Joos vander Hulst (gewezen pointer), Jan Onraet (gewezen pointer) en Joos
Huughe (de smid, zijn naamgenoot had geen schade geleden) de nieuwe pointers
voor de schepenen van de Zaal en Kasselrij van Ieper in Camer, daar ze nog

1
Op basis van de rekening van ommestellinghe van Westrozebeke van 1585, stelden we vast dat
quasi 40 % van de inwoners het dorp reeds hadden verlaten. (A. PRENEEL, Westrozebeke. Bronnen voor een historische demografie, reeks, 2, dl 1, p.14.). Een analoge verhouding blijkt ook uit
de vergelijking mer de telling van het eerste seizoen van het maalrecht van 1615 waarin Ledegem
m gezinnen (459 inwoners ouder dan 6 jaar) telde (SA!, Kasselrij Ieper, tweede reeks, u1/2a).
2
Wij vonden alleen de duplycque en het intendit ende inventaris terug (BRUGGE, Rijksarchief,
Découvertes, i43).
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steeds niet het totale bedrag van de door hun geleden schade werden vergoed
door Willem van Wildemeersch en/of Pieter Denys die als ontvangers belast
waren met de betaling ervan. Het geheel werd ontsierd door murmuraties aan
het adres van de verweerders en pointers. Zij gingen er over de tong want ze
zouden voor dertien ruiters meer kosten hebben ingebracht als dat er effectief
gelogeerd waren. De baljuw verweet hen bovendien een schoon keerleken ofte
mantel daeruute te slaen.

Het document3:
Dit naervolghende es den zettinckbouck toebehoorende tLaetschip van Ledeghem, omme daer meede te ontfanghen ende te betalen IJc LVIJ f, VIIJ s. parisis
vanden tuutze(n)t van Sint Jansmesse 1588, uuteghesonden by myne heeren bailliu ende schepenen vander Zale ende Casselrie van Ypre, metgaders omme te
vinden ende te rembou(r)seren de costen ghedaen by de perderuthers in august
laestleden ende andere exdroordinaer (sic) oncosten de prochie angaende, metgaders hier byghest( eld) up de marge wadt elckeen goet comt van thouden vande
soldaten, ommeghestelt by Jan Onraet, Pieter Denys ende Joos vander Hulst,
desen yen decembre 1588

[belastingen]

L

Jan VANDENPITTE

yc XVJ t XVJ s.

IJc LIX t IIIJ s.

2.

Bartelemeus DE LA
TREMMERIE

IIJe XL t XVJ s.

IJe XXXIX t XVIJ s.

IJe XXIIJ t VIIJ s.

Je LX t

3. Joos HUUGHE, smet
4. Willem HOET

XIX t IJs.

5. Jan VANDER MAULT

XXt

6. De weduwe Willem
VANDER FAELGE

XXIJ t VIIJ s.

7. Denys VANDENBERGHE

XXIJ t XVIIJ s.

8. tSterefhuus (sic) Joos
WILLAERT doude

Je XIJ t VIIJ s.

VJe XXXIJ t, XVJ s.

9. Joos VANDER HULST

IIJe IIIJxx IJ f, XIIIJ s.

Je IIIJxx XIIIJ t

XLVIJ t X s.

XL t XVJ s.

10.
IL

3

[schade]

Pieter DENYS

XXIJ t VIIJ s.

Passchier DE SMET

BRUGGE, Rijksarchief, Découvertes, 128.
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12. Boudewyn REMAULT

XLV f XVIIJ s.

13. Joos HUUGHE

XLIIIJ f
XXXIIJ f XIIJ s.

IIIJxx XV f

14. Willem

Je XVIIJ f IIJ s.

VAN WILDEMERSCH
15. De weduwe Lucas DE

XXIIJ f IIIJ s.

CAPMAECKERE
16. Jan COOP

XLV f XIJ s.

17. Joos BERCH

XJ f VIIJ s.

XXXIIJ f X s.

18. De weduwe van Joos

LXXJ f XVIIJ s.

XXXIJ f VJ s.

VANDERCRUUCE
19. Willem VERECKE

XXIIIJ f V s.

20. Gillo LEYNAERT

Je LXVIJ f IJ s.

IJe f, XIJ s.

21. Jan BOLLYN

XXXVIJ f

22. Maryn VAN OLLEME

XVJ f XVJ s.

23. Joos VAN DAMME

VIIJ f VIIJ s.

24. De weduwe Fransois

XVJ f VIIJ s.

BOSTYN
25. Jan VAN LANGHEDOCK

IIJ f

26. Christiaen VANDER

XXXVIIJ f VIIJ s.

HULST
27. Gillis GHERSEN

IJe LXIIIJ f XVIIJ s.

Je XL f JIJ s.

28. Jan ONRAET

IJe LXIIIJ f XVIIJ s.

f

29. Lucas BROUCKART

LX f XIX s.

XVIJ f X s.

30. Lucas VANDENPITTE

XXIIIJ f V s.

XLIIIJ f

31. Joos VANDEN PITTE

XXIIIJ f V s.

XXXIIJ f XIX s.

32. Jacob DE WACHTERE

XVJ f IIJ s.

33. Willem HAMEEL

XXXIJ f IJ s.

34. Claeis VERFAELGE

XXVJ f XVIIJ s.

35. Jan CHYX

IJe Illfx XVJ f VIIJ s. IIJe LXIIIJ f,

36. Charlo MELUN

IJe LXXVIIJ f XVIIJ s. Je XXXVIJ f XIJ s.

37- Jacob BOUCKENOGHE

XVJ f
XLVIIJ f X s.

38. De weduwe Michiel

DECOENE
39. Jan HAMEEL

IJe IIIJxx XIX f, X s.

IIJe IIIJ f, J s.

40. Lauwers DE MUNCK

XVJ f XVIIJ s.

41. Gillis HAMEEL

Xs.
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42. Arnoult DE LEU

Xs.

43. Joos BERNAERT

IIIJ s.

44. Walrant REMAULT

XXVJ t

45. Lucas DE CONINCK

IX t XIJ s.

46. De weduwe Joos
WILL(A)ERT de jonghe

LJ t XVIIJ s.

47- Willem DE KENE

XV tXVJ s.

48. Passchier VANDEN
VOORDE

IX t XIJ s.

49. Jan CALMEYN

XXXs.

50. Lauwers VANDER
FAELGE

XIIJ t

5i. Jan VANDER STRATE

XIIJ t

52. Passchier PERGOET

V t IIIJ s.

53. Joos SO(E)NEN

XVJs.

54. Willem SOENEN

XVJs.

55. Gillis ALGO(E)T

XLs.

56. Jan VANDENPITTE fs
Joos

XXXt

57- Marten FORET

IIIJ t

58. Joos DE WITTE

IIIJ t

[Totaal

IIJM IIIJc LXVIIJ t

IIJM VIIJc LV t XVIJ
s.]

Ghecolationeert jeghens den orriginalen pointbouck ende daermeede bevonden
accordeerende, my toorconden als clercq, (getekend) J[an] vander Beke, [greffier]
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Een disrekening van Boezinge, 1621-1622
Inleiding
DEZE DISREKENING VAN STE fANSMESSE 1621 TOT STE fANSMESSE 1622 werd door
Jacob Sys, ontslagnemend dismeester en Blasen Verlye, aanblijvende dismeester,
aan de pastoor, baljuw, schepenen en notabelen van de parochie en heerlijkheid
Boezinge in 1623 voorgelegd. 1
We hebben twee data die met de naam 5te Jansmesse werden bedacht. Enerzijds
24 juni, naamfeest van Joannes de Doper en anderzijds 27 december, naamfeest
van Joannes de Evangelist. Een disrekening echter liep van Sint-Jansdag (24 juni)
tot Sint-Jansdag van het volgende jaar. 2 Maar deze rekening kan pas door de
dismeesters na 10 lauwe (=januari) 1623 zijn voorgelegd daar op die datum nog
een betaling aan Omaer Moerman gebeurde voor het onderhouden van Mayken
Degroote. Vermoedelijk werd pas op deze laatste datum de disrekening definitief
afgesloten.
Aftredend dismeester Jacob Sys is waarschijnlijk pas na 1615 in Boezinge komen
wonen. We vinden hem niet in de Status Animarum (1610-1611), noch in de
gepubliceerde tellingen van 1614 en 1615 terug. In Boezinge leefde in 1589-1590
een Jacob Chys (ook Schys) 3 en in 1610 4 , 16145 en 1615 6 een Jacob Six, maar om
in die persoon onze Jacob Sys te herkennen is wellicht te ver gezocht. Met Kerstmis 1623 betaalde landbouwer Jacob Sis als belasting 72 f par.7 voor het gebruik
van 56 gemeten 2 lijnen land, 40 schellingen par. voor 5 lijnen land en 5 f 8 s.

1 RAB, Triage Brugse Vrije (!NV 298), nr. 530.2i.
Met dank aan Arnold Preneel voor het bezorgen van de kopie.
2 K. STALLAERT - F. DEBRABANDERE, Glossarium van verouderderde rechtstermen ... , 18661977- p. 353. Disch: ... ten rechten landcheinse die men jaerlicx ghelt den vors. dyssche telken
Sint-jansdaghe mytsomers (= 21 juni).
3 N. BOUSSEMAERE, Belastingen van negotiatie ende bedryvinghe in Boezinge: Sint-jan 1589,
Kerstmis 1589 en 1590, Westhoek, jg. 25, 2009, nr. 3-4, p. 67.
4 N. BOUSSEMAERE, K. PAPIN, Status Animarum Boezinge 1610-1611, p. 4i. Jacob Six, fs Gillis, 0 Wijtschate omstreeks 1560, x omstreeks 1586 in de St.-Niklaaskerk in Ieper Martynken
Dales, fa Willem. Hij was landbouwer en woonde al ongeveer 22 jaar in Boezinge. In 1610 boerde
hij op de eigendom van de erfgenamen van Niclais van Thyne. Zij hadden geen knechten en
meiden. Een dochter Casyne was getrouwd met Philips Moerman, de zoon van Omaer Moerman,
hoofdman van de parochie Boezinge.
5 W. BEELE, A. PRENEEL, De inwoners van Ieper-Ambacht anno 1614, p. 26. Jacob Six, zijn
huisvrouw en vier kinderen ..
6 A. PRENEEL, De inwoners van Ieper-Ambacht omstreeks 1615, p. 41. Jacob Six en Martine
Daels, kinderen: Jacques, Claeijs, Catheline en Maeijken
7 1 pond (afgekort E) parisis = 20 schellingen (afgekort s.) = 240 penningen, deniers (afgekort
d.). 1 pond groten Vlaams= 12 pond parisis (afgekort par.).
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par. voor 4 gemeten en halfland. Al deze landen lagen in Westovere8 in Boezinge.9 Eind 1622 betaalde de dis van Boezinge Jacob Sys als voorgaende dischmeestere 183 f 10 s. par.
De aanblijvende dismeester Blasen Verlye vestigde zich tussen 1611en1614 in Boezinge. In 1614 wordt Blasius Verlie met zijn huisvrouw, twee knechten en één meid
in Boezinge vermeld. 10 In 1615 vinden wij hem als Blasius Verlie terug. Toen woonden er zes personen onder zijn dak ouder dan zes jaar. 11 Het gaat hier duidelijk om
een nog jong gezin. Met Kerstmis 1623 betaalde hij als belasting 26 f par. omdat
hij ongeveer 20 gemeten land in Westovere in Boezinge gebruikte. 12 Blasius Verlie,
fs Jan overleed in Boezinge op 5 juni 1640. Zijn vrouw Janneken Rousse(l), fa
Charles was hem al in Boezinge op 1 september 1638 in de dood voorgegaan. 13
De pastoor aan wie de disrekening werd voorgelegd was Gheleyn of Gislenus
Wevele. Hij was pastoor van Boezinge van 1601tot1628 en ook deken van Diksmuide. Naast de pastoor was er in Boezinge ook een kapelaan. In 1607 was dit
Lowys De Cokere. 14 In 1614 woonde de kapelaan er samen met zijn zuster. 15
Waarschijnlijk nog altijd Lowys De Cokere die er kapelaan was.
Pastoor Wevele wordt eveneens in 1614 vermeld. Hij woonde in de pastorie
samen met een meid. 16
In 1613 en de jaren daarvoor waren heel wat herstellingswerken aan de kerk van
Boezinge verricht. Een rekening in dit verband van 221 f 1 s. 11 d. par werd door
hem, samen met anderen, op 11september1613 ondertekend. 17 In de behandelde
disrekening vermeldt men hem altijd als meestere Gheleyn Wevele, pastoor van
Boezinge. Als pastoor pachtte hij land aan de dis van Boezinge: 2 gemeten 40
roeden land, genaamd Craijeouke en 1 lijn meers, gelegen in de verhoolen 18
mersch. Hij betaalde in 1622 respectievelijk 26 fen 6 f 10 s. par. als pacht. Uit de
disrekening blijkt dat hij de voornaamste initiatiefnemer en opdrachtgever was
wanneer armen in het dorp moesten geholpen worden. De dis betaalde hem ook
verschillende malen. Zo betaalde men op Sint-Michielsdag (8 mei) 1622 36 f par.

8 Westovere: het gebied links van de leperlee naar Elverdinge toe. In Westovere ligt de dorpskern van Boezinge.
9 RAB, Triage Brugse Vrije (!NV 298), nr. 5194
10 W. BEELE, A. PRENEEL, o. c., p. 25.
11
A. PRENEEL, o. c. p. 49.
12 RAB, Triage Brugse Vrije (!NV 298), nr. 519-4·
13 K. PAPIN, "Doothalmen" Kasselrij Ieper (1624-1793), p. 18. De staat werd op 15 september
1640 afgesloten.
14 F. VANDEPUTTE, Histoire de Boesinghe et de sa seigneurie, 1846, p. 34. In 1607 werd hij lid
van de schuttersgilde Sint-Joris en betaalde 24 ponden.
15 W. BEELE, A. PRENEEL, o.c" p. 24.
16 W. BEELE, A. PRENEEL, o.c., p. 24.
17 F. VANDEPUTTE, o.c" p. 97-102.
18 Verholen =verborgen (VAN DALE, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, p. 3848 ).
In 1668 was er in een Boezinge een Verholen-hoek. (F. VANDEPUTTE, o. c" p. 10)
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voor het celebreren van 2 missen per week: de maandag een gelezen requiemmis,
de donderdag een gezongen mis ter ere van het Heilige Sacrament. Op dezelfde
dag ontving hij nog 3 f par. voor het celebreren van het jaargetijde ter ere van
Sint-Michiel, de patroonheilige van de kerk van Boezinge. Hij kreeg nog 4 s. par.
voor de aankoop van wijn ende coucke ter offerande. '9 Men had veel vertrouwen
in de pastoor want men betaalde hem voor het uitdelen van eenighe secrete
(= geheime) aelmoessen aan diverse mensen uit het dorp voor een bedrag van
199 f par. Maar men noteerde erbij dat de baljuw ervan op de hoogte was.
Zo komen we bij de baljuw die ook de disrekening in 1623 goedkeurde. Het gaat
om Adolf des Trompes, heer van Westhove, van Geluwe enz. In 1623 kocht hij
de heerlijkheid van Boezinge. Zijn zoon Kasper-Jan des Trompes bouwde het
nieuwe kasteel dat afgebeeld werd in Sanderus' Verheerlijkt Vlaandre.
De vergaderingen van het bestuur van de dis vonden meestal plaats in café de
Swane. 20 In 1610 was deze herberg in het centrum van de parochie de eigendom
van Aernout vanden Broucke uit Ieper. In hetzelfde jaar was Jan Hoet er al cafébaas. Hij bekloeg er zich toen over dat zijn herberg niet veel opbracht: ghenerende

henlieden metten tap, danof sylieden heur ghenough beclaeghden, mits de slappe
nerynghe. 21 In i614 22 en 1615 23 wordt hij ook in Boezinge vermeld. Met Kerstmis
1623 betaalde hij als belasting 4 f. par. omdat hij een herberg uitbaatte. 24
In 1621-1622 kreeg hij volgende bedragen uitbetaald omwille van teercosten,
drankverbruik, door de leden van het disbestuur tijdens hun vergaderingen in
café de Swane: 25 f 5 s. par. van drankverbruik door de pastoor, de dismeesters
en Pieter Ghesquiere, 3 ponden 15 schellingen parisis voor verteer door Jan
Debert, de pastoor, de kerkmeesters en de dismeesters en 48 f par. voor verteer
gedaan tijdens verschillende vergaderingen door de pastoor, de baljuw, schepenen en dismeesters. Tussen 4 lauwe (januari) en de laatste dag van september
1622 moest hij bier leveren aan Sylleken, een arme vrouw onderhouden door de
dis. Hij kreeg hiervoor 13 f 6 s. par. 2 5

19 Het gaat hier om de aankoop van wijn en hosties.
20 Nu café De Zwaan, gelegen in het centrum recht tegenover de markt en de kerk.
21 N. BOUSSEMAERE, K. PAPIN, o.c" p. 34-35. Jan Hoet, fs Mathys, 0 Moorslede omstreeks
1580. Hij trouwde omstreeks 1607 in Zillebeke met Joosyntgen de Sittere, fa Antheunis, 0 Ledegem. In 1610 hadden ze een kind van vijf maanden. Ze hadden ook een meid Jaentgen, geboor-

tig van Zandvoorde.
22
W. BEELE, A. PRENEEL, o.c" p. 28.
23 A. PRENEEL, o.c" p. 40.
24 RAB, Triage Vrije Brugge (!NV 298), nr. 519+
25 Wij vonden bij F. VANDEPUTTE, o.c" p. 99-101 nog een betaling aan Jan Hoet in een
kerkrekening van 1 september 1613. Zo ontving hij 36 f, voor de levering van gley ( = gezuiverd
roggestrooi) om het dak van de kerk te dekken, 24 f, voor het schenken van bier en wijn bij de
inwijding van de kerk en bij de uitvaart van baljuw Carette, 21f14 s. parisis van teerkost gedaan
door de timmerlieden op het slaen van den eersten nagele van het timmerwerk dezer kerke op 5
november 1609.
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Soms vergaderde men in een privéwoning. Zo ontving Lauwers Hoet, amman
van de heerlijkheid Boezinge, op 23 januari 1622 6 f 10 s. par. voor teercosten
gedaan in zijn huis. Deze Lauwers Hoet kreeg ook nog 4 f 10 s. par. van de dis
voor vaccatien 26 die hij had gedaan en voor het roupen onder de lynde, het meedelen van beslissingen van de dis aan de inwoners van Boezinge. Lauwers Hoet
wordt al in Boezinge in 1614, samen met zijn vrouw en één meid vermeld. 27 Ook
in 1615: Lauwers Hoet en Christine Claeys. 28 In 1623 betaalde hij 3 f par. als handelaar.29

De inkomsten

De dis van Boezinge was eigenaar van volgende onroerende goederen.
i. In Boezinge:
- ongeveeq4 gemeten dijn 82 roeden (=ong. 15 ha 26 a 10 ca) land. 30 Ongeveer
die oppervlakte omdat we een paar maal na de oppervlakte lezen ofte daerontrent.
- een hofstede met 6 gemeten grond.
- een huis met de cijns.
- een huuseken met 4 lijnen land.
2. In Brielen: een huuseken met 3,5 gemeten land.
3. In Elverdinge: in de Keur&' 1 lijn 50 roeden land.
4. In Reninge: 12 gemeten 2 lijnen (= ong. 5 ha 58 a 56 ca) land. De pachter van
die landen was Maerten Roels, een schipper.
5. In Langemark: 4 lijnen bos.
In Boezinge bezat de dis dus ongeveer 44 gemeten 2 lijnen 82 roeden (= ong. 19
ha 81 a 79 ca) land. In het totaal was de dis van Boezinge eigenaar van 62 gemeten 2 lijnen 82 roeden (= ong. 27 ha 75 a 57 ca) land.
Deze onroerende goederen brachten de dis 1074 f 2 s. par. op.
Voor één hofstede moest men naast het betalen van de pacht ook nog aan andere
verplichtingen voldoen. Zo moest Maerten Vanden Broele naast zijn pacht nog
elk jaar zorgen voor 100 gleyenJ 2 , tusschen thien ende elleven palmen33 dicke.
Daarnaast moest hij nog instaan voor het onderhoud van placken ende stacken
vander Oesie3 4 nederwaert naer pachteghij .. .. Voor deze prestaties kreeg hij geen
afslag van de pacht.

Vaccatie = een meestal ambtelijk, vaak gerechtelijke handeling.
W. BEELE, A. PRENEEL, o.c., p. 28.
A. PRENEEL, o. c., p. 40.
RAB, Triage Vrije Brugge (!NV 298), nr. 519.4.
In de kasselrij Ieper was 1 gemet ca 44 a 9 ca = 3 lijnen= 300 (vierkante) roeden.
31 Keure= de heerlijkheid Elverdinge zelf.
32 Gley = gezuiverd roggestrooi, gebruikt bv. om huizen te dekken.
33 Palm = een lengtemaat, breedte van een hand aan de binnenzijde = 1 decimeter
34 Oesie= osie = ozie = ozing: onderste, over de muur uitstekend gedeelte van een dak, waaronder geen goot is, zodat de regen zonder meer afdruipt.
26

27
28
29
30
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Bij de inkomsten kwamen nog 19 f 18 s. 6 d. par. van een jaar collecte ghelt waardoor de totale inkomsten van de dis van Boezinge voor 1621-16221094 f 6 d. par.
bedroeg. Naast dit bedrag had de dis nog geld te goed van een achterstelling van
verschillende cleene renten. Die schulden aan de dis dateerden van 24 lauwe ( =
januari) 1603 toen de heer Toussaert van Aken ontvanger was.

De uitgaven
De dis had ook heel wat uitgaven.
De administratieve kosten bedroegen 612 f 18 s. par.
2. De teerkost beliep 93 f 10 s. par.
3. Aalmoezen: 215 f 10 s. par.
4. Uitdelingen aan de armen van brood, varkensvlees en boter bedroeg 78 f 2 s.
6 d. par.
Die uitdelingen vonden plaats met de kermis van 1621, Allerheiligen, Kerstmis,
nieuwjaarsdag, Maria-Lichtmis (= 2 februari), vetten sondach, palmzondag,
Pasen, beloken Pasen 35 , Pinksteren en op 8 mei, de feestdag van Sint-Michiel3 6 ,
parochieheilige van Boezinge. Deze laatste uitdeling aan de armen was een fondatie ende vutdeelynghe vande jaerghetyde over de ziele van wylent m(essir)e Jan
van Halewyn, metsgaeders over de ziele van Mevrauwe Catelyne van Dixmude,
zyne gheselnede vader ende moeder van wylent Colaert van Halewyn, rudder ende
heere van Boesynghe, ende hoochballiu van Ipre. Deze fundatie 37 was al oud en
dateerde wellicht van eind 15de eeuw. Jan van Halewijn was heer van Boezinge van
1460 tot 1482. Hij was getrouwd met Katheline van Diksmuide, fa Olivier en
Wilhelmine Bryde.3 8 Jan van Halewijn overleed op 18 april 1482 en zijn vrouw het
jaar daarop op 5 oktober 1483. Zij werden in de kerk van Boezinge aan de noordzijde van het hoofdaltaar begraven. 39 Waarschijnlijk was hun zoon Collaerd van
Halewijn de initiatiefnemer van deze fundatie na de dood van zijn ouders.
5. De onkosten gemaakt door de pastoor voor het opdragen van missen, aankopen (zoals wijn, hosties) en onderhoud van zaken in de kerk (bv. wassen van het
kerklijnwaad) bedroegen samen 47 f 5 s. par.
6. Dokterskosten: 67 f 10 s. par.
1.

35

Beloken Pasen = de eerste zondag na Pasen, waarop het paasoctaaf wordt gesloten.
De feestdag van Sint-Michiel valt op 29 september. Maar hier staat in de tekst duidelijk:
vutghedeelt op den achtsten dach van meye 1622 wesende S" Michiels dach. Misschien was 8 mei
in die tijd de datum van de kermis in Boezinge. Nu vieren de Boezingenaars kermis op de vierde
zondag van juli.
37 Fundatie = goederen die aan de kerk geschonken zijn en waarvan de rente bestemd is voor
een goed doel.
38 K. DEBOOSER, Lenen en heerlijkheden Boezinge 1300-1535: een gevalstudie van de laatmiddeleeuwse feodaliteit binnen de kasselrij Ieper, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, VUB, i998,
deel!, p. 175-176.
39 F. VANDEPUTTE, o.c" p. 68.
36

Westhoek, jrg. 27, nr.

2,

najaar

2011

241

242

NOËL BOUSSEMAERE

7. De kosten voor het lesgeven aan de arme kinderen van de parochie: 42 s. par.

8. De grootste rubriek in de uitgaven was het geld besteed aan het onderhoud
van de arme mensen in de parochie. In het totaal gaf men in 1621-1622 de som
van 779 t 17 s. 6 d. par. uit. Een deel van die som dekte algemene kosten (bv.
aankoop van kousen, schoenen, lijnwaad, hemden enz ... ), maar ook specifieke
uitgaven voor armen die met naam en toenaam in de disrekening worden vermeld. Het gaat om 12 personen.
Eén van die armen was Anthuenis Melis, zoon van Jan. Hij pachtte een huis met
cijns, eigendom van de dis. Maar hij kon die pacht van 26 f, par. niet betalen. De
dis zag zich daardoor genoodzaakt dit bedrag in mindering te brengen.
In het totaal beliepen de uitgaven van de dis voor de jaren 1621-1622 het bedrag
van 1922 t 10 s. par. Dit betekende voor dis een verlies - of zoals men in de rekening noteerde: meer betaelt dan ontfangen - van 828 t 9 schellingen parisis. Hoe
de dis van Boezinge dit toch grote tekort heeft aangezuiverd de komende jaren,
weet ik niet. 4°

Bibliografische afkortingen

In de tekst gebruik ik volgende afkortingen gevolgd door een cijfer wat verwijst
naar de bladzijde waar men over betreffend item of persoon meer gegevens kan
vinden.
Bauwen: F. A. BAUWEN, Huwelijken der stad Ieper (5 delen).
Beele: W BEELE, A. PRENEEL, De inwoners van Ieper-Ambacht anno 1614.
Boussemaere: N. BOUSSEMAERE, Belastingen van negotiatie ende bedryvinghe in Boezinge: St.-Jan 1589, Kerstmis 1589 en 1590, Westhoek, jg., 25, 2009,
nr. 3-4.
De Flou: K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie.
Preneel: A. PRENEEL, De inwoners van Ieper-Ambacht omstreeks 1615.
Status Animarum: N. BOUSSEMAERE, K. PAPIN, Status Animarum Boezinge,
1610-1611.

VB.: RAB, Triage, Vrije Brugge (INV 298), nr. 5194 Ommestellynghe van kersmesse 1623 in Boezinge.

40 Wanneer u het verschil berekent, merkt u dat er een heel klein verschil is. In feite is er een
verlies van 828 f 9 s. 6 d. par. Misschien liet men die 6 deniers par. vallen. Wij hebben zelf alles
opgeteld en bekomen het volgende resultaat.
De inkomsten kloppen: 1094 f 6 d. par.
Wij hebben iets meer uitgaven: 1922 f 12 s. 6 d. par.
Dat maakt een verlies van 828 f 11 s. par. Dus 2 s. 6d. par. meer dan in de disrekening. Maar de
kopie is niet altijd even duidelijk en het was soms moeilijk het juiste genoteerde bedrag correct
te lezen. Het kan best dat op die 6 deniers na de rekening toch klopt.
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Woordenboeken en andere hulpmiddelen gebruikt bij de verklaring van
verouderde woorden, tenzij anders vermeld

L. DE BO-J. SAMYN, Westvlaamsch Idioticon, Gent, 1892.
VERDAM, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 's Gravenhage, 1932.
VERWIJS-VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, 10 delen, 's Gravenhage, 1889.
K. STALLAERT-F. DEBRABANDERE, Glossarium van verouderde rechtstermen,
kunstwoorden en andere uitdrukkingen, Leiden, 1890 en Handzame, 1977VAN DALE, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, Utrecht/ Antwerpen,
1864-2005.

Website: http://gtb.inl.nl/ De Geïntegreerde Taalbank (GTB), uitgegeven door
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, (Univ. Leiden en Nederlandse Taalunie).

De tekst

(folio i)
Copie
Rekenynghe reliqua 41 twelcken
doet Jacob Sys afgaende dischmeester, metgaeders
Blasen Verlye aenblijvende dischmeestere en dat
van jare beghinnende 5te Jansmesse
1621 ende eynde 5te Jansmesse 1622
van alsulcx als den voornomde Sis ghehadt
heeft van beghinne totten eynde voor..... .
mijn heeren pastoor, Bailliu, schepenen
ende notable der prochie ende heerlichede van
Boesynghe ende dat inder manieren hier
naer volghende
(folio 2)
Eerst
(In de marge) zij debvoir 42 ghedaen by den voornomde Veuren ende by de
dischmeestere daertoe te vermanen
Ontfanck vande achterstellynghe vande diversche cleene renten

41
42

Reliqua = afrekening, blijvend bewijs.
Debvoir = devoir, devoor. Zijn devoor doen

= zijn best doen.

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

243

244

NOËL BOUSSEMAERE

En es by den doender43 deser niet ontfaen, om dieswille
dat heer Toussaert van Aken danof ontfangher
heeft gheweest, ende is danofby hen in parthien
rekenynghe ghedaen soo van achterstellynghe als de
capitale pennynghe van sommighe renten, die ghelost syn
ende es daertoe van swetten weght ghecomiteert (= aangesteld)
Caerles van Vuerne44, volghende syn commissie
omme thinnen (= te innen) sulcx als hy by slote den disch
schuldich ghebleven is, metgaeders (= alsook) ander achterstellynghe
als by syn rekenynghe is blyckende in daten van 24sten
lauwe 1603 danof den voornomde Vuerne particuliere
rekenynghe doen zal alhier
memorie
(folio 3)
Anderen ontfanck van landtspachten ghevallen baefmisse4s 1621
Ontfaen vande weduwe Gheeraert Monten 46 van ne jaer van
vijfven van twee ghemeten XXIIIIxx XII roeden landts ligghende
in drie partien deerste partie groot vijflijnen LXV roeden
en half, benoorden de hofstede de weduwe Hubrecht de
Weechsteen, van westen dheer Christiaen Ryckebusch
van oosten den ghemeenen meersch, de tweede partie
groot XXXVI roeden landts bet oosten den voorschreven
Weehsteen ende een deel vande ghemeenen mersch, ende den
derde parthie groot XXIII!'°' X roeden landts merschs (sic)
wesende, streckende oost ende west, het westende meestere

Doender =schatmeester, ontvanger.
In 1610 woonde landbouwer Charles Van Vuerne op het goed van de kanunniken van St.Maartens leper. Hij was geboortig van Zuidschote en gehuwd met Tanneken Van Commines. Zij
hadden zeven kinderen. Geen knechten en meiden (Status Animarum 4). In 1614 woonde hij er
met zijn huisvrouw, een kind en een meid (Beele 25). Anno 1615 woonde hij er met zijn vrouw
en een kind: Joos (Preneel 37). In 1623 gebruikte hij 13 gemeten land, gelegen in Westovere (V.B.).
45 Baefmisse = bamesse: 1 oktober, feest van Sint-Bavo.
46 Gheraet (Gheerraer) Mantes (Montes) vermeld in de belastingslijsten van 1589-1590 (Boussemaere 47). In 1610 woonde landbouwer Gheeraert Montens, 40 jaar oud, op het goed van
meester Pieter Cauweel. Hij was geboortig van Desselgem en zoon van Rogier. Getrouwd met
Anna Le Febure, geboren in Komen en dochter van Pieter. Zij haden vier kinderen, een meid
Maeye Peneijt en een knecht Carels Van Ackere (Status Animarum 5). In 16!4 woonde Gheeraerd
Monteer met zijn vrouw, twee kinderen en een meid (Beele 27). Anno 16!5 woonde Gheeraert
Montens er met zijn vrouw Tanneken De Febvre met hun kinderen: Gheeraert, Jan en Guillame
en een dienstbode Barbel (Preneel 46). In 1623 gebruikte de weduwe Gheerraert Monten 36
gemeten land (V.B.).
43
44
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Pieter Couweel ende es een reepe 47 van oosten noorden
zuuden den voorschreven Coueel den hoop 48 tjaers

XXXVI

f.

par.

Ontfaen van Pieter Scherrier49 over me iaer van vijfven
van een ghemet en half landts ymmers den hoop
van westen Jan De Puudt van oosten ende noorden
Caerle Masseu hier tjaers

XVII

f.

par.

XXXII

f.

par.

VII

f.

par.

(folio 4)
Ontfaen van Jacob Hobbele5° over tne jaer
van vijfven van twee ghemeten en half lands
ymmers den hoop hier tjaers
Ontfaen van Pieter Schoonaert5' over tvijfste jaer
van vijfven ende tleste iaer van een ghemet
preter5 2 XII roeden landts ligghende ghemeene ende onverdeelt
in XXX ghemeten landts daer den voorschreven Schoonart
wonachtich es, hier tjaers
Ontfaen van Guilliames Hosdey53 over me iaer

Reepe = smal, langgerekt stuk grond.
Den hoop = alles samen, het geheel.
Pieter Scherrier vermeld in belastingslijsten van 1589-1590 (Boussemaere 65). In 1611 woonde
Pieter Scherrier (gheneert met houtmaken), 50 jaar oud, geboortig van Vlamertinge, zoon van
Joris op het goed van Care! Masseau. Hij was getrouwd met Tonyne Brabants, geboortig van
Geluwe en dochter van Denys. Zij hadden twee kinderen. Bij hen woonde nog een arme weduwe,
genaamd Adriane (Status Animarum 47). In 1614 woonde Pieter Scherrier er met zijn vrouw
(Beele 30). Anno 1615 woonde Pieter Scherrier er met zijn vrouw Tonnyne Brabants en een kind:
Grietgen (Preneel 47). In 1623 gebruikte Pieter Scherrier 13 gemeten 1 lijn land (V.B.).
50 Jacques Hobbele was in 1611 eigenaar van het goed in Boezinge waar Pierre Daele op woonde.
Hij zelf woonde op het goed van Pieter Traetsaert. Jacques Hobbele was 29 jaar oud, strodekker
en landbouwer, geboortig van Boezinge en zoon van Arnout. Hij was getrouwd met Jaquemyne
Outerloots, 33 jaar, geboortig van Boezinge en de dochter van Maryns. Zij hadden drie kinderen.
Bij hen woonde een jongen van ongeveer 13 jaar: Maeillaert (Status Animarum 46 en 47). In 1614
woonde Jacques Hobbele er met zijn vrouw (Beele 26). Anno 1615 woonde Jacques Hobbele er
met zijn vrouw Jaquemine Outerloots en hun kinderen: Maeyken en Joorynken (Preneel 43). In
1623 gebruikte hij 5 gemeten land (V.B.).
51 In 1614 woonde Pieter Schoonaert in Boezinge met zijn huisvrouw, twee knechten en een
meid (Beele 25). Anno 1615 Pieter Schonaert met zijn vrouw Tonynken Busschaerts en volgende
dienstboden: Anthuenes, Martynken en Mahieuken Vanden Steene (Preneel 47). In 1623
gebruikte Pieter Schoonaert 32 gemeten land (V.B.).
47
48
49

52
53

Preter = min, behalve

Anno 1615 woonde Guilliame Hosdeij nog bij zijn ouders Andries en Marie Sombart. Hij
had een zuster Tanneken en er woonden maar liefst vier knechten en één meid op de hoeve
(Preneel 43). In 1623 gebruikte Pieter Schoonaert 32 gemeten land (V.B.).
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van vijfven van twee ghemeten LXXIIIItich roeden landts
bij de hofstede van Jacob Denys Saliger Memorie, liggende
in twee partien deerste partie groot vijflijnen LXXVtich
roeden landts, streckende oost ende west, van
westen, noorden Jan Vercamere cum suis 54 , van oosten
Clapstraetken 55 ende van zuuden Ingel Denys,
de twee partie groot een lijne preter (=min, behalve) een roede
landts, streckende oost ende west, van westen
tvoorschreven straetken, van noorden, suuden de landen
van Pauwels Vercamere met syn consoorten hier
tjaers den hoop
XXIIII f. parisis
(folio s)
Ontfaen van Anthone Le Roij5 6 over tvijfste ende leste iaer
van vijfven, van twee lijnen L roeden landts ghenaempt
het Cleene Graveken, van noorden de Poperynstraete57
van suuden ende westen Jan Thybaut hier tjaers

XII f. par.

Ontfaen van Jacob Hobbele5 8 over tne iaer van vijfven
van een ghemet landts ghenaempt het Langhe Ghemet
inden Rouscouttere, streckende suut ende noort, tsuutende de weduwe
Jan De Kien, van oosten Jacob Hobbele ende de weduwe metgaeders
de weduwe Cokels, metgaeders syn eerweerdiche mijn heere den bisschop
van Ypre, van westen Hectoor Verghoote ende Caerle
Masseu, hier tjaers
VIII f. par.
(in de marge) borghe Philips Mallebrancke
Ontfaen van Jan Goeman59 over tie iaer van negen
van een huuseken met drie ghemeten en half daermede gaende
liggende inde prochie van Brielen, hier tjaers den hoop de somme van

Cum suis = met de zijnen.
Clapstraetken: vermeld in Brielen en Elverdinge. In Boezinge een wijk de Clapperhouck (al
in 1588 vermeld) (De Flou VII, p. 783-785).
56 In 1610 woonde smid Anthuenis Le Roij, geboortig van Rety, zoon van Pieter in het huis van
Bertram Vanheule. Hij was getrouwd met Cathelyne Boeteman, dochter van Galiots en geboortig van Waasten. Zij hadden geen kinderen (Status Animarum 21). Geen vermeldingen in 1614
en 1615. Wel pachtte een Anthone Le Roij in 1623 zes gemeten land (B.V.).
57 Poperyngstraete: al in Boezinge vermeld 1404-1405 (De Flou XII, p. 1059). Waarschijnlijk
nu de Boezingsestraat?
58 Zie voetnoot 50.
59 Anno 1615 woonde in Brielen jan Goeman met zijn vrouw Anthonyne. Bij hen woonde haar
moeder Maykin en een meid, eveneens Maykin genaamd (Preneel 52).
54
55
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IIIIxx XVI E par.
(folio 6)
Ontfaen van Joos Lugghe60 over me iaer van vijfven
van een ghemet landts abouterende van zuuden Chrispiaen
De Ghrene van oosten het Renynstraetken 61 , van noorden
den voornomde Lugghe, hier tjaers
Ontfaen van Meestere Gheleyn Wevele, pastoor van
Boesynghe over tne jaer van vijfven van twee ghemeten
XL roeden landts ghenaempt Den Craijeouke, hier tjaers

XII

E

par.

XXVI E par.

Ontfaen van Andries Hosdey6 2 over tne jaer van
vijfven van een ghemet een lijnne XVIII roeden landts
streckende oost ende west, de westzijde Dypstraete ende
van noorden den heere van Boesynghe, van oosten Dypleet
ende van zuuden de beke, hier tjaers

XX f, par.

Ontfaen van Maerten Langhedul6 3, over me iaer van
vijfven, van een half ghemet landts, liggende onder de
kuere van Elverdynghe, streckende suut ende noort, van
noorden Bertram van Huele, van oosten de Wullebilck,
van zuuden een deel vande busch van Onse Vrauwe Ghilde
binnen Ypre, ende een deel van Jan Vercamere cum suis
van westen Jan Pieters met syn consoorten6 4, hier tjaers

IIII

E

par.

60 In 1614 woonde Joos Lugghe en zijn vrouw in Boezinge (Beele 27). Anno 1615 woonde Joos
Lugghe er met zijn vrouw Tanneken Verbeke en hun kinderen: Pierken, Maelliaert en Hansken
(Preneel 38). In 1623 gebruikte Joos Leughe in Boezinge 18 gemeten 1 lijn 66 roeden land (V.B.).
61 Renynstraetken: weg in Boezinge. Nu Reningsestraat.
62 In 1610 woonde landbouwer Andries Hosdey, zoon van Andries, geboortig van Brielen op
het goed van de Grave vande Berghe. Hij was getrouwd met Josynken Traetsaerts, dochter van
Pieter, geboren in Passendale. Zij hadden samen drie jonge kinderen. Zij hadden een knecht Jan
de Febvre en een meid Cathelyne Slypsteen (Status Animarum 39). In 1614 woonde Andries
Hosdey de jonge in Boezinge samen met zijn vrouw, één kind, twee knechten en een meid (Beele
28). Anno 1615 woonde Andreis Hosdey de jonge er met zijn vrouw Josine Tratsaert en hun
kinderen: Maeyken en Dries. Bij hen woonden nog volgende dienstboden: Dries en Jacques Six
en Jane Bossette (Preneel 40). In 1623 gebruikte Andries Hosdey in Boezinge 48 gemeten l lijn
land (B.V).
63 In 16n woonde landbouwer Marten Langhedul, geboortig van Sint-Jan, 36 jaar, zoon van
Jan, op het goed van Bertram van Huele. Hij was getrouwd met Maeyken Wints, geboortig van
Zuidschote en dochter van Maeillaert. Zij hadden vijf kinderen. Hij was poorter van Ieper (Status Animarum 50). Anno 1615 woonde Marten Langhedul in Boezinge met zijn vrouw Maeyken
De Winters met volgende kinderen: Maeyken, Perine, Hansken en Catheline (Preneel 41). In 1623
gebruikte Maerten Langhedul 9 gemeten land in Boezinge (VB.).
64 Consoorten = medestanders, soortgelijken.
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(folio 7)
Ontfaen van Pieter Mulle over tVne jaer van XXIIII roeden landts,
van westen Dypleet, van noorden, oosten, zuuden tgasthuus vande
Heylighen Gheest Capelle65 binnen Ypre, hier tjaers
XXIII! s. par.
Ontfaen van Maerten Roels, schippere over tIIne iaer
van vijfven van twaelf ghemeten twee lijnen gherslant abouterende etcetera
inde prochie van Renynghe, zonder met mate te moeten leveren
hier tjaers
me XXIII t par.
(in de marge) borghe ende principael zonder excussie ofte devisie 66 Jacques
VandeWalle
Ontfaen van meester Gheleyn Wevele, pastoor van Boesynghe
over tVIle iaer van een lijnne mersch liggende inde verhoolen 67 mersch
VI f, X s. par.
hier tjaers
Ontfaen van Jak.es Van Walle68 over tine iaer van vijfven
van twee lijnen landts ghemeene ende onverdeelt int goet
van jonker Pieter Bomare, daer den voornomde Walle is wonende,
hier tjaers

VII f, par.

(folio 8)
Ontfaen vande zelven Walle over syn eerste iaer van
vijfven van twee lijnen mersch zijnde abouterende van
zuuden, oosten Christiaen Marivael ende van noorden
Jan Colenbuen, hier tjaers
XV f, par.
Ontfaen van Adriaen Gheeraert 69 over tvme iaer

Godshuis van de Heilige Geest tussen de hallen en St.-Maartenskathedraal.
Zonder excussie ofte devisie= zonder verdeling, vrijstelling.
67 Zie voetnoot 18.
68 In 1614 woonde Jacques Vanden Walle met zijn huisvrouw en vier kinderen in Boezinge
(Beele 28). Anno 1615 woonde Jacques Vanden Walle en zijn vrouw Synken in Boezinge met
volgende kinderen: Jacques, Tanneken, Joos, Coline en Pieren (Preneel 39). In 1623 gebruikte
Jacob Vandewalle 9 gemeten l lijn land in Boezinge (V.B.)
69 Adriaen Gheeraert wordt vermeld in de belastingslijsten van Boezinge van 1589-1590 (Boussemaere 52). In 16ll woonde landbouwer Adriaen Gheeraert, geboortig van Zuidschote, 46 jaar,
zoon van Jacob op het goed van Guillaume de Wint. Hij was getrouwd met Peryne Vereist, van
Boezinge en dochter van jan. Ze hadden samen tien kinderen en één knecht Maryn de Roo van
Zuidschote (Status Animarum 44). In 1614 woonde Adriaen Guerard met zijn vrouw, drie kin65
66
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van een half ghemet landts, ligghende inde prochie van
Boesynghe in een stick van vier lijnen ghemeene met
den selven Gheeraert, hier tjaers
Ontfaen van Antuenis Melis7° over tIXe
iaer vande huere van een huus met den cheyns
daermede gaende, den disch toebehoorende, op de conditien
breeder vermeit, staende inde verpachtynghe ghevallen te meye
1621, hier tjaers
Ontfaen van Pieter Pieren over syn twee iaer van
vijfven, van een lijne landts, liggende ghemeene met den
vernomden Pieren, streckende oost ende west, van oosten
Dypstraete, van westen Jan Colenbuen, ende van zuuden
dheer Francois Adriaensen, hier tjaers

III

f

X s. par.

XXVI

f

par.

III f, X s. par.

Ontfaen van Pieter Keijeweel modo (= nu) Maerten Vanden Broele
over me iaer van vijfven van een hofstedeken groot VI ghemeten
ofte daerontrent, ligghende Oostovere7 1 inde prochie van Boesynghe
dus moet den pachter alle jare verlegghen xxvtich gleyen7 2
tusschen thien ende elleven palmen dicke, metgaeders te onderhouden
van placken ende staken vander Oesie73 nederwaert naer
pachterghij ... zonder afslach van pachte, hier zuuver tjaers
LX f, par.

deren en één knecht in Boezinge (Beele 29). Anno 1615 woonde Adriaen Gheeraerd in Boezinge
met zijn vrouw Peryne Vereist en volgende kinderen: Paeschyne, Perine, Tanneken, Jaquemine,
Copken en Adraenken. Bij hen woonde ook een knecht Jan Van Herweghe (Preneel 48). In 1623
gebruikte Adriaen Gheerraert 28 gemeten l lijn land in Boezinge (V.B.).
70 In 1610 woonde in Boezinge Jan Melis, zoon van Rombout en geboren in Boezinge. Hij was
amman van de parochie en herbergier. Hij was getrouwd met Jeantgen Verbeke, dochter van
Pieter en geboortig van Wijtschate. Zij hadden een dochter van 26 en een zoon van 13 jaar (Status Animarum 35). In 1614 vinden wij het echtpaar in Boezinge terug. Bij hen woonde nog één
kind (Beele 29). Anno 1615 woonden Jan Melis en Jeane Verbeke nog steeds in Boezinge. Bij hen
woonde nog hun zoon Anthuenis (Preneel 41). Het is deze Anthuenis Melis, hij was toen ongeveer 25 jaar oud, die een huisje met cijns huurde aan de dis van Boezinge. Maar Anthuenis Melis
was arm. Hij werd door de dis onderhouden. Zo kreeg hij op 27 juni 1622 van de pastoor een
spint tarwe (zie folio 33). Ook kon hij de huur van zijn huis niet betalen en moest de dis het
bedrag van 26 E par. in mindering brengen (zie folio 37). Daarbij had hij in dat jaar een verwonding aan zijn been opgelopen waardoor hij vijf weken de zorgen nodig had van meester Christiaen Catelynesuene en dit op kosten van de dis (zie folio 34).
71 Oostovere: gebied in Boezinge rechts van de Ieperlee naar Langemark toe.
72 Zie voetnoot 32.
73 Zie voetnoot 34.
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Ontfaen van Jacob Baelde74 over tne jaer
van vijfven, van een lijnne XVIII roeden landts in Boesynghe
bij de Rejoole75 west van daer in landen Gabriel Otgher,
hier tjaers
Ontfaen van Anthone Le Roy7 6 over tIW jaer
van vijfven van twee lijnen landts in Boesynghe, hier tjaers

IIII f par.

VI f X s. par.

(folio io)
Ontfaen van Michiel Odent77 over rne iaer
van vijfven van twee lijnnen landts, streckende zuud ende
noort, van westen de Canonijcken van 5te Maertens
binnen Ypre, ende van oosten tlant van kercke van
Boesynghe, van noorden Jan De Wijnt, hier tjaers

V f par.

Ontfaen van Marijn Oderis78 doude over tle jaer
van een vijfven van een lijne landts ofte daerontrent
streckende zuut ende noort, van noorden tbusch
van Pieter Vergoote cum suis, van oosten de weduwe Cokels,
van zuuden den Langentreij (?) van westen tlant van

74
In 1610 woonde landbouwer Jacob Balde, geboortig van Ieper, zoon van Jacob op het goed
van Joris Devoet in Boezinge. Hij was getrouwd met Mechlyne Ameels, dochter van Jan en
geboren in Moorslede. Zij hadden vijf kinderen (Status Animarum 28). In 1614 woonde Jacques
Baelde met zijn vrouw en twee kinderen in Boezinge (Beele 28). Anno 1615 woonde Jacob Baelde
er met zijn vrouw Mechline Ameels en volgende kinderen: Sara, Maeyken en Joos (Preneel 40).
In 1623 gebruikte Jacob Balde 13 gemeten 2 lijnen land in Boezinge (V.B.).
75 Rejoole: de Riole: een waterloop te leper, Boezinge, Noordschote, Zuidschote en Merkem.
Geleghen inde Ypervaert by de rijole die compt van 't quartier van Noort en Zuitschote (1620) (De
Flou XIII, p. 600). In 1668 ook de Riool-hoek in Boezinge (F. VANDEPUTTE, o.c., p. 10).
76

Zie voetnoot 55.

77

Michiel Odent komt voor op de belastingslijsten van 1589-1590 in Boezinge (Boussemaere
53 en 54). In 1611 woonde landbouwer Michiel Odent, zoon van Daniël, 50 jaar en geboortig van
Wijtschate op het goed van de heeren van St. Martens. Hij was getrouwd met Mechelyne Winters,
dochter van Hendrik en geboren in Boezinge. Zij was weduwe van Jacob Melis. Zij had met haar
eerste man 4 kinderen en met haar tweede 1 kind. Michiel Odent was poorter van Ieper en hij
had een meid Maeyken uit Neerwaasten in dienst (Status Animarum 43). In 1614 woonde Michiel
Odent in Boezinge met zijn vrouw, één kind, twee knechten en één meid (Beele 29). Anno 1615
woonde Michiel Odent er met zijn vrouw Mechlyne Winters. Zij hadden volgende kinderen:
Gheleyn en Gillis. Bij hen woonden nog de knecht Jan De Schryvere, de koeknecht Pieter Hasebrouck en de meid Janneken (Preneel 43). In 1623 gebruikte Michiel Odent in Boezinge 41 gemeten 1 lijn land (V.B.).
78 Maeryn Godderis komt voor op de belastingslijsten van Boezinge 1589-1590 (Boussemaere
65). In 1610 woonde landbouwer Marijn Godderis, zoon van Claeys, geboortig van Moorslede
op het goed van de weduwe Cobbe. Hij was getrouwd geweest met Maeyken Cortes en had van
haar 7 kinderen (Status Animarum 31). In 1614 woonde Marijn Godderis en zijn huisvrouw met
vijf kinderen in Boezinge (Beele 26). Anno 1615 woonde Maryn Goderis er met zijn nieuwe vrouw
Maeyken Alards en volgende kinderen: Maryn, Guilliame, Jan, Inghele en Perone (Preneel 48).
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wijlent Mailliaert Spotbeen, hier tjaers

IL s. par.

Ontfaen van Jan Viane doude 79 over tvme jaer
van twee ghemeten twee lijnen ofte daerontrent, danof
de helft toebehoort Gheleijn Andries by coope tegen
Guilliames Coolaert, streckende oost ende west,
het westende het Overdrachtstraetken 80 , loopende naer den
Blauwen Overdrage81 ende van zuuden Gheeraert Robyn,
ende van noorden tlant vande Hooghe Siecken82, hier tjaers

X f, par.

(folio 11)
Ontfaen van Jan Louage83 over mne jaer
van vijfven van twee lijnen landts ligghende
inde prochie van Boesynghe Westover, van westen het
Renijnstraetken, van noorden Jan De Wijnt, van oosten
ende zuuden Michiel Odent, den disch opghedregen
bij Francois Outers Zaliger Memorie, hier tjaers

VIII

f,

X s. par.

Ontfaen van Jacob Sys84 over zijn eerste jaer
van vijfven vande helft van vier ghemeten en half
onder mersch ende zaylant ligghende ghemeene met
de kercke van Boesynghe half ende halfby verlaghijnghe
vercregen van Pieter Traetsaert Saliger Memorie, streckende

In 1610 woonde landbouwer Jean Viane, zoon van Louis, geboortig van Waasten, op het
goed van Joris Bouquelloen inden Brielen. Hij was getrouwd met Cathelyne Hosdey, de dochter
van Andries, geboren in Brielen. Zij hadden samen 2 kinderen. Bij Jean Viane woonde zijn
bastaardzoon Jean, ongeveer 15 jaar oud (Status Animarum 33). In 1614 woonde Jean Vienne (sic)
met zijn vrouw en één kind in Boezinge (Beele 30). Anno 1615 woonde jan Vienne (sic) met zijn
vrouw Catelyne Hosdé met volgende kinderen in Boezinge: Jooris en Loys. Zij hadden een dienstbode Catelyne. Bij hen woonden nog in het ovenkot Denys Van Elslande en Janne Spicht (Preneel
47). In 1623 gebruikte jan Viane 27 gemeten 2 lijnen land in Boezinge (V.B.).
80 Overdrachtstraetken: loopende naer den Blauwen Overdrache, een weg in Boezinge en Bikschote (De Flou XII, p. 115).
81 Blauwen Overdrage: overdracht op de Zilinc naast de leperlee, waar nu ongeveer het oude
sas zich bevindt.
82 Leprozenhuis in Sint-Jan.
83 In 1611 woonde landbouwer Jan Louage, zoon van Eustaes, 30 jaar oud en geboortig van
Komen op het goed van zijn vader Eustaes Louage. Hij was getrouwd met Martyne Hosdeys,
dochter van Andries, 33 jaar en geboortig van Erkinghem (Erquinghem-le-Sec, Erguinghem-Lys).
Zij hadden samen vier kinderen. jan Louage was poorter van Ieper (Status Animarum 44). In 1614
woonden Jan Louage en zijn vrouw in Boezinge (Beele 30 ). Anno 1615 woonde jan Louage er met
zijn vrouw Martine Hosdé en volgende kinderen: Hansken en Martynken. In de marge stond dat
zij verhuist waren (Preneel 47). In 1623 gebruikte een Jan Louwaige 2 lijnen land in Boezinge (V.B.).
84
Voor Jacob Sys, zie inleiding.
79
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oost ende west het westende de Ludtsebeke8s
van zuuden ende noorden Jan De Wijnt ende van oosten
het Renijnstraetken, hier tjaers
Ontfaen van Jan De Wijntere 86 , over tlne jaer
van vijfven van twee lijnen landts op tnoort
Cruterken, streckende neffens de landen Victoor de
Re. llis ende Onse Vrauwe Ghilde lant

XXIII! E par.

VIII E X s. par.

(folio 12)
Angaende de twee lijnen landts vant noortende het
straetken dat van tnederste overdragh87 loopt naer Bicxschote
es den ontfangere gheordoneert ende ghelast, daer naer te
vernemen ten laste van dese disch hier voor memorie
Ontfaen van Jan Vanden Broele88 over tllll" jaer van
vijfven, van een ghemet landts liggende Oostover
abouterende van noorden ende westen Gillis Verhage
van oosten tbusch van 5te Claren t1Jpre 89 ende van
zuuden de Poperijnstraete, hier tjaers

XI E par.

Ontfaen van Jacob De Moen9° over L roeden landts
daer zyn huus op staet abouterende van oosten
Dypstraete, van zuuden de beke, van westen den kerckwech
loopende van Boesynghe naer Zuudtschote ende van noorden het
stratken dat van Boesynghe naer Elverdynghe loopt,
hier tjaers
XXIX s. par.

Ludtsebeke: een waterloop op de grens Elverdinge-Boezinge bij de Reningsestraat. Huidige
naam: Waenebeek (De Flou IX, p. 1020). Er was ook een Lutsebeek die in Boezinge evenwijdig
met de Sasstraat liep!
86 Jan De Winctere (De Winter, De Wyntere) komt voor op de belastingslijsten van Boezinge
1589-1590 (Boussemaere 62). In 1610 woonde herbergier Jean de Wintere, zoon van Hendrik,
geboortig van Boezinge in de herberg, eigendom van de erfgenamen van Karel Hughe uit Diksmuide. Hij was getrouwd met Betken van Damme, dochter van Joos. Zij hadden samen vier
kinderen (Status Animarum 28). In 1614 woonde Jan De Winter met zijn vrouw en twee kinderen
in Boezinge (Beele 28). Anno 1615 woonde Jan De Wyntere er met zijn vrouw Ysabeau Van
Damme en volgende kinderen: Jan, Pieren, Charles en Mayken (Preneel 46). In 1623 betaalde Jan
De Wijntere 3 f, par. voor het uitbaten van een herberg (V.B.)
87 Ook Laagste overdracht. Was de laatste overdracht op de Ieperlee, ongeveer ter hoogte van
de Blauwen Overdracht.
88 Anno 1615 woonde in Boezinge een Jan Vanden Broele en zijn vrouw Janneken Carron
(Preneel 38).
89 De Rijke Klaren ofUrbanisten.
90 In 1623 betaalde Jacob Demoen 3 f, par. voor het gebruik van 50 roeden land (B.V.)
85
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Ontfaen van Pieter Van Dale9' over syn tle jaer
van vijfven van zeven lijnen landts immers den hoop
liggende in twee reken, streckende zuut ende noort, liggende
neffens anderen, van zuuden Gillis Verlende, van
westen het Bickschotstraetken, van oosten, noorden
Lodewyck Ronseel, den hoop str...

XV f par.

(in de marge) borghe Jacob Sis
(folio 13)
Ontfaen van Philips Malebrancke9 2 over tvne jaer
van twee lijnen landts abouterende van oosten, noorden de weduwe
Jan De Kien, ende van westen mijn heere den Busschop van Ypre 93
ende van zuuden den disch van Boesynghe, hier tjaers
IIII f, par.
Ontfaen van Guilliames van Vuerne94 over tlle jaer van
vijfven, vande helft van vier ghemeten liggende int goet van
wylent Pieter Reynier, noch de helft van vier ghemeten
liggende int voornomde goet, hier tjaers
Ontfaen vande weduwe Joncker Cristoffels de la Fallie
betalende over de kynderen van Meester Huge Le Cocq
over syn eerste jaer van vijfven vande helft van acht
lijnen VII roeden landts, danof <lander helft toebehoort
de kercke van Boesynghe, ligghende inde hofstede vande zelven
Cock, hier tjaers voor den disch de somme van

XX f, par.

X f, par.

91 In 16n woonde een landbouwer Pierre Daele (sic), 26 jaar, zoon van Franco is, geboortig van
Wijtschate in Boezinge op het goed van Jacques Hobbele. Hij was getrouwd met Joryne Outerloot,
dochter van Maryn, 22 jaar oud, geboortig van Boezinge. Zij hadden één kind van twee jaar oud.
Pierre Daele was poorter van leper (Status Animarum 47). In 1614 woonde Pieter Van Dale met
zijn huisvrouw en drie kinderen in Boezinge (Beele 29). Anno 1615 woonde Pieter Dael (sic) met
zijn vrouw Jaquemine Verswalmen met volgende kinderen in Boezinge: Maeilliaert, Hansken,
Pieren en Jacques (Preneel 39) (Wanneer het om dezelfde persoon gaat, dan is zijn eerste vrouw
gestorven tussen 16n en 1614.).
92 In 1623 betaalde Philips Maelebrancke 44 f 16 s. par. voor het gebruik in Boezinge van 35
gemeten 2 lijnen land (B.V.).
93 Antonius de Hennin, bisschop van Ieper 1613-1626.
94 In 1610 woonde Guillame Van Vuerne, zoon van Charles, geboortig van Ieper op het goed
van de erfgenamen van Pieter Reynier. Guillame Van Vuerne was landbouwer en bediende ook
Mentens overdracht. Hij was getrouwd met Peryne Spights, dochter van Pieter. Zij hadden samen
één kind. Zij hadden drie knechten: Pieter Perse, Hans Van Vuerne en Louys Vanden Berghe en
één meid Mayken Seys (Status Animarum 19). In 1614 woonde Guillame Van Vuerne met zijn
vrouw, één kind, twee knechten en één meid in Boezinge (Beele 29). Anno 1615 woonde Guilliame
van Vuerne er met zijn vrouw Perynken Spichs en volgende kinderen: Fransken en Pierken. Zij
hadden volgende dienstboden: Jaques, Pieren en Clare (Preneel 46).
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Ontfaen vande weduwe Jan Verelst95 over tVIe jaer
van een ghemet landts neffens de landen Pieter Cabiliau,
hier tjaers

III f. X s. par.

(folio 14)
Ontfaen van Gillis de Heer nv (= nu) Jan Julijaen
over tvijfste jaer van vijfven, dat vallen sal te meye
1622, vande huere van een huuseken, met vier lijnen
landts in Boesynghe Oostovere, streckende oost ende
west, van westen den heer van Boesynghe, van noorden
Jan de Wijnt, van oosten het Overdrach straetken,
van zuuden Victoor Tieren, hier tjaers

XXXII f. X s. par.

(marge) somme
Soo van landtspachten bedraghen, ten somme van

IXC VI E II s. par.
Anderen ontfanck van eisten have, van
houte ofte copellyen van eenighe hoornen,
competerende dese disch, danof den dischmeestere telcker
hause 96 rekenynghe doen moeten, den doender seght binnen
synen tyt gheduerende gheene onfanck ontfangen te syne
dan het narvolgende
Ontfaen van Chaerle Van Ackere van een partye
busch, liggende inde prochie van Langemarck, groot
vier lijnen ofte daerontrent, hier ter somme van

Ic LXVIII E par.

(folio 15)
Angaende van de kleene rentkens en zijn
by den doender deser gheene ontfaent
dus voor memorie

95 Jan Vereist (Vander Elst) komt voor op de belastingslijsten van 1589-1590 in Boezinge (Boussemaere 57). In 1610 woonde zijn weduwe Cathelyne Tuerloot, dochter van Pieter, geboortig van
Ledegem op het goed van de weduwe van Pieter Jean Cabeliau. Zij was landbouwster en had van
haar man twee dochters. Bij haar woonde een "dekker" Gillis Kalewaert van Neerwaasten (Status Animarum 23). Anno 1615 woonde in Boezinge Catheline Tuerloots, weduwe van Adraen
(sic) Vereist met haar dochter Catheline (Preneel 37).
96 Hause: meest biedende.
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Anderen ontfanck van het collecte ghelt, tsydert
den xxvmen december 1621 tot den xxvmen desember 1622,
hier ter somme van
XIX f. XVIII s. VI d. par.
Anderen ontfanck vut de spaerbussen ende herbergen
den doender en heeft niet ontfaen ende niet vutghenomen
dus hier voor
somme vande heelen ontfanck, bedraecht

memorie

xc IIIIxx XIIII t

VI d. par.

Betaelynghen hier jeghens ghedaen op den voorschreven ontfanck
bijden voornomde dischmeestere
(marge) Ordinaere transeatdebet acquyct97
Betaelt anden greffier van tvuttrecken, ende schrijven ende
collationeren98 vanden bouck van diveersche busschen (=bossen), desen disch
XLVIII s. par.
toebehoorende, hier ter somme van
(folio 16)
Betaelt anden clerck, ter cause hy heeft ghesor...
den tyt van doender deser de conditiën van verhuerynghe
vanden dischlanden van desen disch ordinare
Betaelt anden greffier van verleyt thebben, de
teercosten ghedaen naer het sluuten vande
voorgaende rekenynghe, bijden dischmeestere ende den clerck
hier ter somme van

VI

f,

X s. par.

X f. par.

Vutdelynghe vanden doender deser synnen tyt geduerende
(folio q)
(marge) Ordinaere van vuytdeelynghe ter dissche per affirmatie vanden doender
transeat
Eerst ende alvooren vutghedeel opde Boesynghe keremesse 1621
in broode ghebacken, hier ter somme van
XLII s. VI d. par.

97
98

Acquit: kwitantie, bewijs van betaling.
Collationeren: vergelijken met de oorspronkelijke tekst.
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Item ten voornomde daghe ghelevert XV ponden swynnen vleesch
tot VI s. VI d. par. het pont99, compt hier ter somme van
IIII f XVII s. VI d. par.
Item vutghedeelt op den alderheyligen dagh int voornomde
jaer in broode voor de somme van
XLII s. VI d. par.
Item ten voornomden daghe vutgedeelt XV ponden
swynnen vleesch tot VI s. VI d. par. het pont, compt
ter somme van
Item vutgedeelt opden kersdach in broode voor de
sommevan
Item ten vernomden dage vutghedeelt XLI ponden
swynnen vleesch tot VII s. par. het pont, compt hier
ter somme van

IIII f XVII s. VI d. par.

XLII s. VI d. par.

V f XII s. par.

(folio 18)
Noch vutghedeelt op den nieudach (= nieuwjaarsdag) ende den derthien
dagh 1622 in die twee dagen een spynt100 terwe
ghebacken tot XVII f, par. de rasiere 101, compt hier ter
sommevan
IIII f V s. par.
Item vutghedeelt inde twee vernomde dagen in ses
ponden bueter tot XI s. par. het pondt, compt hier
III f VI s. par.
Item vutghedeelt op onse vrauwe lichtmesse
een fercaert 102 terwe ghebacken ten pryse alsvooren
compt hier ter somme van

XVII s. VI d. par.

Ende ten voornomde daghe vutghedeelt XVI ponden ende
half swynnen vleesch, ten pryse van zeven scele
V f, XV s. VI d. par.
parisis het pont, compt

99

Pont = het gewicht. 1 pond in de kasselrij Ieper = 0.43 kg.
Spynt = spint: een maat voor droge waren, korenmaat. In de kasselrij leper: 1 mud = 6
zakken= 12 razieren = 48 spinten= 96 achtendelen. i razier = 121,421. (P. VANDEWALLE, Oude
maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, p. 50.)
101
Zie voetnoot 100.
102
Fercaert = frankart: graanmaat in het Ieperse van 15 112 liters. Twee frankart = 1 spint.

100
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Item opghedeelt op den vetten sondach in
broode ghebacken, voor de somme van
Item ten vernomde daghe, vutghedeelt XV ponden
swynnenvleesch tot VII s. par. het pondt
compt hier ter somme van

XLV s. par.

V f Vs. par.

(folio 19)
Item vutghedeelt op den Palmesondach 1622 een fercaert
terwe, ghebacken ten pryse van achthien f par. de
rasiere, compt
Ende ten vernomden daghe, vutghedeelt drie ponden
buetere dtot XII s. par. het pondt, compt hier
Item vutghedeelt op den H. Paesdach in een fercaert
terwe ghebacken ten pryse als vooren, compt
Ende ten vernomden daghe vutghedeelt achtien ponden
swynnen vleesch tot zeven scele parisis het pont, hier
Item vutghedeelt op den belooken paesschen in
een fercaert terwe ghebacken, ten pryse als vooren,
compt hier
Item ten vernomden daghe vutghedeelt drie ponden
buetere tot XII s. par. het pont, compt hier

XLV s. par.

XXXVI s. par.

XLVI s. par.

VI

f

VI s. par.

XLV s. par.

XXXVI s. par.

(folio 20)
Item vutghedeelt op den synsche <lach in een fercaert
terwe ghebacken ten pryse van eenentwyntich
ponden de rasiere, compt hier ter somme van

LII s. VI d. par.

Ende ten vernomden daghe vutghedeelt vichtien ponden swynnen
vleesch tot zeven scelen parisis het pont, compt ter
sommevan
IIII f XVII s. VI d. par.

Item vutghedeelt op den achsten <lach van meije

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

257

258

NOËL BOUSSEMAERE

wesende 5te Michiels <lach in XXXtich prooven 103
elck proove weert synde III s. par. in broode, over de
fondatie ende vutdeelynghe vande jaerghetyde over de ziele
van wylent messire Jan Van Halewyn, metgaeders over
de siele van Mevrauwe Catelyne van Dixmude
zyne gheselnede vader, ende moeder van wijlent Colaert
van Halewyn, rudder ende heere van Boesynghe ende
hoochbailliu van Ipre, over huerlieden vande zelven jaergetijde
by hemlieden ghefondeert, hier ter somme van
IIII
1622

(folio

f,

X s. par.

21)

Item betaelt ande pastoor vant <loenen en celebreren
vande gheheelen jare ghevallen Ste Michiels <lach i622
van twee messen de weke te weten telcken maendage
een lesende messe van requiem, ende telcken donderdaghe
een synghende messe ter eere vande H. Sacramente,
dus hier ter somme van
Item betaelt ande selve pastoor van tcelebreren
van tvoornomde jaerghetyde ten voornomde Ste Michiels
daghe hier ter somme van

XXXVI f par.

III f, par.

Item betaelt voor wijn ende coucke 104 ter offerande
hier

IIII s. par.

Item anden diaken ende subdiaken elck II s. par., hier

IIII s. par.

Item betaelt ande costere volghende de fondatie
hier ter somme van

III f, par.

Item ande knape van kercke voor tsuveren vande tomme 105
ende bestroyen met biesen 106

II s. par.

(folio

22)

Item betaelt an de kercke voor tleveren

103 Proove =prove: jaarlijkse toelage in een stift, godshuis in goederen of in goederen uitgereikt
om de bewoners tegemoet te komen in hun levensonderhoud.
104 Aankoop van wijn en hosties.
105 Tsuveren van de tamme = het zuiveren van de tombe: het reinigen van de graven.
106
Bestroyen met biesen: men gebruikte biezen om stenen vloeren te bestrooien. Daardoor
werd de vloer zachter en het was ook goed tegen de koude.
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XXIIII s. par.

van wijn ende broot, hier
Betaelt ande kercke van daken vande wasse, hier

XX s. par.

Item van drie sepulturen 101, hier

XV s. par.

Item van een pint108 offenas

XXXII s. par.

Ende an beede (= beide) de dischmeesters elck
IIII s. par.

Item noch vutghedeelt alsmen dede de vutvaert
van syn hoochen ten desen dische, hier

Il s. par.

VI f, par.

Hier naer volghen de armen
insittenden deser prochie die ten
dissche bekent syn, zonder de
stille aelmoessen, vutghegeven
ende vutghedeelt bijden doender deser
(marge) per affirmatie ende quyctantie transeat
Eerst an Sylleken weduwe van
Augustijn van Wante 109
(folio 23)
(marge) Per acquyct transeat

Item betaelt an Huughe Vermersch" 0 , van ghelevert te
hebben an tvoornomde Sylleken bij laste van mijn heere
den pastoor ende den dischmeestere deser prochie, beghynnen

107
108
109

Sepulturen: sepulture (Fr.): begrafenis en uitvaart.

Pint: inhoudsmaat voor vloeistoffen. i pint = 0,5735 1 in de kasselrij Ieper.

Sylleken heette voluit Cecilia de Weert. Zij was in Dranouter als dochter van Jan de Weert
geboren. In 1608 trouwde zij in Ieper met de linnenwever Augustyn Vander Wante. In 1610
woonden zij in Boezinge in het huis van Jan Wevele (Status Animarum 35). In 1614 woonden zij
er nog (Beele 30). Anno 1615 worden zij, Augustyn Vanden Wautre (sic) ende syn wyf, als armen
vermeld (Preneel 41). Zie ook mijn nog te verschijnen bijdrage in Vlaamse Stam over het leven
van het echtpaar Vander Wante-de Weert onder de titel: "Alle de aerme persoonen, welken nombre altijd is onzeker". Een casus: een biografie van Augustijn vander Wante en Cecilia de Weert.
no Huughe Vermersch vestigde zich na 1610 in Boezinge. Hij was waarschijnlijk winkelier; zie
de zaken die hij moest leveren. In 1614 woonde hij in Boezinge: Hughe Vermeersch ende zyn
huysvrau, met een maerte (Beele 27). Anno 1615 krijgen wij wat meer gegevens over hen: Catheline Willems ende Hugue Vermersche hebben een maerte: Tonijne Ver/inde (Preneel 38).
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den eersten lauwe 1622 tot den laesten september
in broot, kaes, branden wyn, sukere, ende andersyns
re XVf, XVIII s. VII d. par.
conforme de specificatiën, hier ter somme van
(marge) per acquyct transeat
Item betaelt an Jan Hoetm van leverynghe van bier
ende andersyns beghynnende den 4en lauwe 1622 tot
den lasten september, inclus de ghelevert om
tvoornomde Silleken

XIII E III s. par.

(marge) per affirmatie vanden doender transeat
Item ghelevert bijder doender deser an tvoornomde
Sylleken de nombre van LXVII ponden buetere
ter advenante van XI s. par. het pont beghynnende
den ren 9bris 1621 tot den laetsten 7bris 1622
compt hier ter somme van

XXXVI E XVII s. par.

(folio 24)
Item noch ghelevert aen tvoornomde Sylleken de nombre
van twee hondert Ltich mudtsarden 112, gheduerende den tyt
tot den laetsten september 1622, ten pryse van
veerthien ponden parisis het hondert, compt hier
XXXI
Item noch ghelevert an tvoornomde Sylleken, de nombre
van twee hondert L eeken clauwer113 ten pryse van
achthien f par. elck hondert, compt hier ter
sommevan

f,

X s. par.

XL f X s. par.

(marge) Per affirmatie vande doende rende wel weten vanden pastor te lichten,
acquyct
Item betaelt an Andries Hosdey11 4 van dat hij heeft
ghelevert bij laste van mijn heere den pastoor

Zie inleiding.
Mudtsarde = mutsaard = takkenbos
113 GODEFROY, F., Dictionnaire de/' ancienne langue Française et de tous ses dialectes du IXe
au XVe siècle, 1892. Glauweur : van het oud Frans glauwer. Glauwer = gloer = reduire en petites
bûches. Dus bundels van eiken takken.
114 Zie voetnoot 62.
111

112
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om tvoornomde Sylleken III eyers, soetemelck, kernemelck115
ende over syns conforme syn billiet, hier ter somme van

XXVI f par.

Item noch ghegeven bij den doender deser ten drie ofte vier
stonden an tvoornomde Sylleken in ghelde om te koopen
om hem te toomen 116 , hier ter somme van

XXXII s. par.

(marge) per affirmatie vande doender transeat
Item heeft hij Jaques ghelevert an tvoornomde Sylleken
in appels ende van leverynghe van arreweten (=erwten), tsamen XVIII s. par.
(folio 25)
(marge) vt supra
Item ghelevert om tvoornomde Sylleken ten vier stonden
tlaste ghelevert Boesynghe keremesse vier sticken vleesch
hier ter somme van

III f XII s. par.

(marge) Per acquyct ende bij laste vande pastor
Item betaelt an Ryckehaes (sic) 117 van de leverynghe van zeven halve
quartkens 118 grootbier119 tot XL s. par. elck quartken
om tvoornomde Sylleken, compt hier ter somme van
XIIII f par.
(marge) per acquyct transeat
Item betaelt an Joos De Moen van ghehouden te hebben
het voornomde Sylleken een iaer lanck huushuere, ende haer bij ghestaen
ghereserveert den montcost 120 ende lavynghe den tyt van een jaer
verschenen den lasten september i622, ten advenante van III f
X s. par. de maent, compt hier
XLII f par.

115 Kernemelck = karnemelk: oorspronkelijk de vloeistof die na het karnen van zoetemelk
overblijft, waaraan door het karnen de boterdelen zijn ontnomen.
116 Sylleken krijgt hier geld om kleren te kopen. We krijgen dezelfde formulering op folio 29
wanneer Tanneken, de dochter van zotte )ane Lagatse, geld krijgt om verschillende kledingstukken te kopen.
117 Het gaat hier om Rycke Baes, brouwer in Boezinge. Hij vestigde zich in deze gemeente
tussen 1615 en 1621. In i623 betaalde hij 3 f, par. als brouwer (V.B.)
118 Quartkens =kwartje: een vat inhoudende het vierde van een ton (ook een beuzetje).
119 Grootbier: bier van betere kwaliteit.
i20
Montcost = mondkosten: uitgave voor eten en drinken.
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(marge) per affirmatie vande doender transeat
Item ghelevert om tvoornomde Sylleken een frecaert 121 terwe
tegen kersdach ende nieudach daer naer, hier

L s. par.

Item noch ghelevert een vijfentwintich ejers ende noch 25en (sic)
appels den VIiden sporkel (= febrauri), hier
XVIII s. par.
(folio 26)
(marge) per acquyct transeat
Item betaelt an Jan Coopman 122 van de leverynghe van drie
quartkens bier, tot XL s. par. elck quartken om tvoornomde Silleken,
compt hier
VI E par.
(marge) Per affirmatie vanden pastor ende doender deser, transeat
Maye van Dickels'2 3
Item ghelevert om de vernomde Maye vanden eersten
november 1621 tot den lesten december 1622 de
nombre van acht hondert drievijfentwintich eeken clauwer 124
van XVIII E par. het hondert, compt hier bij laste
vande pastoor de somme van
XXXI E X s. par.
Item ghelevert an de vernomde Maye de nombre
van hondert drievijfentwintich mutsarden12 s tot XIIII E par.
het hondert, compt hier ter somme van
XXIIII E X s. par.
Item noch ghelevert andt voornomde Maye
sessentwintich ponden buetere, tot XI s. par. het pont
deen door <lander beghynnende ende eijnde ten dage
als vooren, compt hier

XIIII E VI s. par.

(folio 27)

Frecaert = frankart: graanmaat in het Ieperse van 15 'h liters. Twee frankart = 1 spint.
In 1623 is er in Boezinge een jacop (!) Coopman die als brouwer 3 E betaalt (V.B.)
In 1614 in Boezinge de weduwe van ... Dickels (Beele 29). In 1615 was Marije van Dickele
thuysleghster (=iemand die inwoonde bij en onderhouden werd door dit gezin) bij het gezin van
Michiel Oden! en Mechlyne Wynters in Boezinge. Haar naam is wel doorstreept (Preneel 43).
124 Zie voetnoot 113.
125 Zie voetnoot 112.
121
122
123
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Item noch ghelevert om de voornomde Maye ten diversche
stonden verscheenen als vooren, vier stucken swynnen vleesch,
wegende tsamen XII ponden tot VI s. par. het pondt, compt hier ter
somme van
III f. XII s. par.
Item ghelevert ten diversche stonden drie fercaert
terwe tegen de hoochtyden ten kersdaghe, paesschen ende
Schynschen, ten advenante van XX f. par. de rasiere, hier

VII f. X s. par.

Item ghelevert om de vernomde Maye, ten diversche
stonden de nombre van xre huisbacken broon (= broden), wegende
deen door <lander X ponden ofte daer ontrent tot XIIII s. par.
het stick, hier tsamen
VII f. XIIII s. par.
Item ghelevert an de vernomde Maye in appels ende eyers
voor

XIX s. par.

(folio 28)
Andries Lagatse 126
Ghelevert an den vernomden Andries bij laste van
mijn heere den pastoor, eerste ghelevert vijf fercaert
messelyoen 127 tot XV f. par. de rasiere, het laeste ghehaelt
IX f. XVII s. VI d. par.
den uren sporckel 128 i622, compt hier ter somme van
Item noch ghelevert an den voornomden Lagatse, den twee
stonden de nombre van XX ponden pe.s kaes ter II s. par.
het pandt, compt hier ter somme van

XL s. par.

Item ghelevert ande voornomde Lagatse ten vier stonden
vier spynden messelyoen tlaetste ghelevert
paesschavent, ten pryse als vooren, compt hier

XV f. par.

(folio 29)
Het kynt wonende met de weduwe van Thomaes
Marteijn 129,achterghelaten bij zotte Jane Lagatse,

In 1614 in Boezinge Andries Lagatse en zijn vrouw (Beele 31). In 1615 in Boezinge Andries
Lagaze en zijn vrouw Jaquemine Bevers (Preneel 42).
127 Messelyoen = messeljoen = masteluin: mengsel van half tarwe en half rogge.
128 Sporckel = sprokkelmaand = februari.
129 Thomas Martein, zoon van Francois en geboren in Flers (Fr.), woonde in 1610 in Boezinge
in het huis van de erfgenamen van Loue Casteele. Hij was drie jaar daarvoor in Boezinge
126
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filia Joos, ghenaempt Tanneken 13°
(marge) per acquyct transeat
Item betaelt ande vernomde weduwe van een jaer houdenesse
van tvoornomde Tanneken, verschenen den xen november i622
per accoorde bij pastoor ende die vander wet der heerlichede deser
prochie, hier
LXVI

f,

par.

(marge) per affirmatie vande doender deser transeat
Item ghegeven voor een schoonich.t 131 om wel toesicht
te nemen ende duer redene van desen dierentyt, een fercaert
IIII
terwe ende XX ponden kaes, compt tsamen hier

f,

III s. par.

Item betaelt ande huusvrauwe van Gabriel Lotte132 ,
van tmaeken van twee nieuwe hemden, om tvoornomde Tanneken,
hier ter somme van
XI s. par.
Item ghecocht om tvoornomde kint een mutse,
spange harsnoers ende andere 1... e om haer te toornen,
compt samen als

XXIII s. par.

(folio 30)
Item ghelevert bij laste alsvooren ande weduwe van
Jakes Barbee133 een spynt messelyoen tot XVI f, par. de

getrouwd met Francyne vanden Berghe, de dochter van Jeanen. Zij hadden één kind van twee
jaar. Hij werkte dagelijks int lant in daghhuren (Status Animarum 36). In 1614 vermeld als Thomas
Martin ende syn wyf (Beele 31). Anno 1615: Thomas Martin ende Francine Vanden Berghe, een
kint: Fransken (Preneel 39). Thomas overleed bijgevolg tussen 1615 en 1621.
130 In 1610 woonde Joos Agatse van Dadizele, fs Francois en Joossyne Vandevyvere, fa Joos,
van Zonnebeke, op het goed van de Commandrye van Caestre. Eén van hun vier kinderen, een
dochter van meer dan twintig jaar, was gheheel simpel ende slegt. (In de disrekening dus zotte
Jane Lagatse genoemd.) Het gezin Agatse-Vandevyvere verdiende in 1610 met zijn arbeid niet
voldoende om het hoofd boven water te houden en werd onderhouden eensdeels vanden disch
van Boesynghe ende eensdeels met huerlieden arbeyt. (Status Animarum 20). Niettegenstaande
dat Jane Lagatse "simpel en slecht" was, had zij toch een onwettige dochter Tanneken.
131 Schoonheit: geschenk, fooi, steekpenning, vooral in grond ter vergoeding van iets anders.
132 1614: Gabry Loete en zijn vrouw in Boezinge (Beele 31). Anno 1615 woonde Gabriël Lotte/
en zijn vrouw Mayken De Coheye nog in Boezinge (Preneel 46).
133 In 1610 woonde Jacques Barbé, zoon van Jean en geboortig van Quesnoy (Fr.), in Boezinge
op het goed van Maeillaert Spotbeen. Hij was getrouwd met Jeanne Bachet, geboortig van Wavrin
(Fr.). Zij hadden twee kleine kinderen. Ze hadden eerst in Dikkebus en daarna twee maanden
in Bikschote gewoond vooraleer ze naar Boezinge waren gekomen. Hij was werkzaam int Bosch
ende hout (Status Animarum 31). In 1614 woonde Jacques Barbey en zijn vrouw nog in Boezinge
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raziere, compt hier
Item ghelevert bij laste alsvooren an Jan Bondeweel134
een spynt messelyoen ten pryse alsvooren, compt hier

III E. XVIII s. par.
III E. XVIII s. par.

Item ghelevert bij laste als vooren om een stille
aelmoesse an een arme vrauwe, om haer cleeren vut de
woucken 135 te halen, hier ter somme van

VIII E. par.

Item ghecocht om het kynt van zotte Jane, een
verloen baijken inde oude cleermarckt 136 , hier vooren
betaelt ter somme van

VII E. II s. par.

Item noch ghelevert om tvoornomde kynt drie ellen'37 rau'3 8
stoppen lynwaet'39 om hem een casbeddeken, tot
XIII s. par. van elcke elle, compt

XXXIX s. par.

(folio 31)
Item ghegeven bij laste alsvooren an Antonette Crombee
een spynt messelyoen den IIIIen sprockel 1621 tot XVI E. par. de raziere,
compt hier ter somme van
III E. XV s. par.
Noch ghelevert ande zelve Antonette een vijftich pondts half
eeken ende half mutsaert den VIen sporckel bij laste als
vooren, compt hier
VII E. XV s. par.
Item noch ghelevert ande zelve drie frecaert messelyoen
ten pryse als vooren den XXIInen vernompt

V f XII s. VI d. par.

Noch ghelevert ande zelve weduwe drie fercaert messelgoen
ten pryse van XVI f par. de raziere by laste als vooren,

(Beele 27). Anno 1615 komen zij ook in Boezinge voor: Janneken Rasey (sic) en )aques Barbé,
met één kind: Mayken (Preneel 43).
134 Komen na 1610 voor in Boezinge. In 1614: Jan Bonduel en zijn vrouw (Beele 32). Anno 1615:
Susanne Temperman en Jan Bondueel, met één kind: Françoise (Preneel 44).
135 Wouker = algemeen gebruikt voor Lombard, berg van barmhartigheid = bank van lening,
lommerd (pandjeshuis).
136 Oude Cleermarckt: in het begin van de XIVde eeuw de Ghentsce strate. In 1313 werd die
straat verbreed om er markt te maken voor de verkoop van oude klederen. Vandaar de naam
Oude Kleermarkt, Oudecleemarc. Nu is dit de Arthur Merghelynckstraat. (Cornillie 96-97)
137 De el: 0,697 m (onderverdeeld in 11 taillen) (Kasselrij Ieper).
138 Rau: nog niet geheel afgewerkt.
139 Stoppen: hetgeen van het gezwingeld vlas afvalt als men het hekelt.
Lynwaet: linnen.
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hier

VI E. par.

Noch ghelevert ande zelve weduwe een halve raziere
ten twee stonden tleste ghelevert den Inen junij
1622, compt hier ter somme van

VIII E. par.

(folio 32)
Het kynt wonende met Omaer Moerman'4°,
achtergelaten bij de weduwe van Chrystoffels De
Groote'4', inboorlinck deser prochie het
kynt ghenaempt Mayken Degroote filia Christofels.
(marge) Omaer Moerman in persoone alhier kendt vuldaen tsyne vande doender deser transeat
Item betaelt an Omaer Moerman van een jaer houdenesse,
verschenen den xen lauwe 1623 van tvoornomde Mayken,
compt hier

LXXII E. par.

(marge) per affirmatie vanden doender deser, transeat
Item ghecocht om tvoornomde Mayken een lijveken in doude
cleermarckt daer vooren betaelt ter somme van

IIII E. X s. par.

Item ghegeven an de weduwe van Matheus Popelier'42

140 Omaer Moerman komt voor op de belastingslijsten van 1589 en 1590 (Boussemaere 50 en
55). In 1610-16n woonde landbouwer Moerman op het goed van de heer van Boezinge. Hij was
de zoon van Thomas en geboren in Herzele omstreeks 1554. Hij was getrouwd met Lievine Caes,

fa Soyer. Zij hadden samen 4 kinderen. Omaer Moerman was hoofdman van de parochie van
Boezinge (Status Animarum 39). In 16n, 1612 en 1613 was hij collecteur van de penningen van de
kerk van Boezinge (F. VANDEPUTTE, Histoire de Boesinghe et de sa seigneurie, p. 96-102). In
1614 was Omaer Moerman weduwnaar. Hij leefde er met één kind en één meid (Beele 24). Anno
1615 was hij hertrouwd met Christine Taverniers, de weduwe van Anthuenes Caes. Bij hen
woonden twee kinderen uit haar eerste huwelijk: Lonis en Antonine (Preneel 40). In deze disrekening betaalde men Omaer Moerman 16 f, 13 spar. omdat hij de doender had geholpen bij het
opmaken van de rekeningen en omdat hij verschillende reizen had ondernomen om de bossen
van de dis te controleren (zie folio 36).
141 In 1614 woonde de weduwe van Christoffel De Groote nog in Boezinge met een meid (Beele
29). In 1615 vinden wij haar niet meer terug, waarschijnlijk overleden.
142 In 1610 woonde Matheeus Popeliere, fs Rogiers, geboren in Menen, op een klein goed,
eigendom van de Begijnen van Ieper. Hij was getrouwd met Francyne Mahieus, fa Jacques.
Samen hadden ze drie kinderen. Hij verdiende zijn boterham met wercken int hout, int Zant, met
timmeren ende ghelyck buyten werck (Status Animarum 17). Anno 1615 vinden wij hen in Boezinge terug als Matheus Poplier en Francyne Mahieux, met een kind Colynken. In de marge:
arme (Preneel 45.)
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een spynt messelyoen den XIInen sporckel 1622

III f. XV s. par.

Item noch ghegeven an Schuddebolle een spynt
messelioen ten pryse als vooren hier
(folio 33)

III f. XV s. par.

(per acquyct ende specificatie vande aerme lieden vande disch deser prochie
ghelevert zyn ghewest bij den zelven billette vermelt staende hier ghesien ende
ghelesen)

Item betaelt an Caerle Belle, schoemaker binnen Ipre vande leverynghe
van schoen om den armen deser prochie van Boesynghe bij laste vande pastoor
deser prochie ende dischmeesters conforme zyn billiet
hier ghesien bij spesicasien vanden velle, compt hier
XVII f. VIII s. par.
Item betaelt ande weduwe Antuenis Godtschalck, van leverynghe van
laken ende coussen, ghelevert bij laste mijn heere den pastoor
ende de dischmeesters bij billette ende specicacien vande vernomde weduwe,
hier ter somme van
XXXII f. VIII s. par.
Item betaelt ande weduwe Chaerles De Back van leverynghe
van lijnwaet, hemden, om den armen deser prochie
ende dat bij laste alsvooren, blijkende bijde partien ende
billette vande vernomde weduwe, hier
XXIIII f. XIII s. par.
(marge) Per affirmatie vande doender ende pastor
Item ghelevert an Antuenis Melis opden XXVIIen junij
een spynt terwe bij laste vande pastoor, hier

1622

IIII f. par.

(folio 34)
(marge) transeat
Item betaelt an eenighe secrete aelmoessen an diversche
insittenden deser prochie, den pastoor bekent metgaeders den
bailliu
Ic IIIlxx XIX f. par.
(marge) per affirmatie vande doender ende pastor, transeat
Item ghelevert an de weduwe Matheus Popelier'43, ende an
Martyne Schuddebolle, elck xxviich pondt half

143

Zie voetnoot 142.
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mutsart'44 en half clauers 145, hier vooren gheekert,
tsamen
(marge) per ordorynghe ende acquyct transeat

VIII

f,

par.

Item betaelt an Meester Christiaen Catelynesuene'46
ende dat over een kuere (=een kuur), ende ghenesen thebben het been
van Antuenis Melis filius Jans van diversche
ghecorrumpeerde beseratien'47 ende ten dien eijnde
ghevassiert tot Boesynghe ten huuse vande voornomde
Melis den tyt van vijf weken, ende dit bij
accoorde van mijn heer den pastoor, dischmeesters ende
schepen deser prochie hier ter somme van
LXVII f, X s. par.
(folio 35)
(marge) per acquyct transeat
Item betaelt an Jossyne, weduwe van Guilliame
Keybus van ghehouden te hebben het kynt, achtergelaten
bij Clays Proost, van een jaer houdenesse,
verschenen ten kersdaghe 1622 ten advenante van
III f, par. de maent, compt voor het gheheele jaer
ter somme van

XXXVI E par.

(marge) per acquyct transeat
Item betaelt an Adriaen Van Hewege' 48 , costere, van
diversche arme kynderen gheleert te hebben beghynnende
te nieudaghe 1622 tot nieudaghe 1633 149 conforme
syn billiet, hier ter somme van

XLII s. par.

(marge) Kendt vuldaen te zyne vande doender deser, transeat

Zie voetnoot 112.
Zie voetnoot 113.
Op 10 januari 1648 trouwde in de Sint-Maartenskerk van Ieper Christiaan Cathelynesoone
met Joanna Baulers (Bauwen, deel II 110).
147 Ghecorrumpeerde beseratien: aangetaste, bedorven kwellingen, schade.
148 Adriaen Van Herweg(h)e komt voor op de belastingslijsten van 1589 en 1590 (Boussemaere
59). In 1610 woonde Adriaen Van Herweghe op het goed van de kanunniken van Sint-Maartens
Ieper. Hij was landbouwer en koster in de parochie. Hij was geboren in het land van Aalst en
getrouwd met Christyne Bouvry, fa Claeijs. Zij hadden samen drie kinderen (Status Animarum
20). In 1614 woonden zij nog altijd in Boezinge: Adriaen Van Herweghe, zijn huisvrouw en een
dochter (Beele 29). Anno 1615 vinden wij hen er terug zonder kinderen als Adriaen Helweghe
ende Christine Bourry (Preneel 48). In 1623 betaalde Adriaen Van Herweghe 40 s. par. belastingsgeld (V.B.)
149 Waarschijnlijk gaat het hier om een verschrijving en moet dit het jaartal 1623 zijn.
144
145
146
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Item betaelt an Lauwers Hoet' 50 , amman deser
heerlychede van vaccatien ghedaen ende van het roupen onder
de lijnde vande gonne die deser disch tachter staen
toesierende deser disch, hier tsomme van
IIII f X s. par.
(marge) ordinaert transeat debet acquyct
Item betaelt ande clerck van tmaken ende schrijven
deser rekenynghe, hier de somme van

VIII f par.

(folio 36)
Item voor de copie van dese rekenynghe ande
greffie, hier ter somme van
Item van het looperken 1s1 van landspachten, hier
ter somme van

IIII f par.

XLVIII s. par.

Item van vuudtrecken van Sevissien ende vutdeelynghe
waerover den disch is onderhouden ende den doender synnen
tyt gheduerende, hier ter som me van
XLVIII s. par.
Betaelt ande bailliu ende schepenen deser heerlichede sittende
ter auditie (= het aanhoren) deser rekenynghe de somme van

V f par.

(marge) transeat
Item betaelt an Omaer Moerman 1s2 , over de notitie
ghehouden te hebben vande doender deser van synen
bouck, metgaeders van diversche voyagen ghedaen
in het visiteren vande disschebusschen ende andersins
hier ter somme van
Item betaelt van teercosten int stellen van dese
rekenynghe, hier ter somme van

XVI f XII s. par.

Xf par.

(folio 37)
(marge) per acquyct transeat

Zie inleiding.
Looper =schrijfboek waarin men dag na dag aantekent wat men betaalt of ontvangt, soms
ook kladboek genoemd.
152
Zie voetnoot 140.
150

151
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Item betaelt an Jan Hoet'53 van teercosten tsynen huuse
ghedaen bij den pastoor ende dischmeesters ende Pieter Ghesquiere'54
int afrekenen metgaeders int besteden van Sylleken
tegen de weduwe van Antuenis Claus conforme in twee
artyckelen, hier tsamen ter somme van
XXV f V s. par.
(marge) Per affirmatie vande pastor, transeat
Item an Joos Hoet'55 van teercosten tsynen huuse
ghedaen bij Jan Debert'5 6 ende den pastoor, metgaeders kerckmeesters
ende dischmeesters, int besetten vande kercke ende deen rentken
ende ander ghelijcken, den disch op het huus ende brauwerie
daer Jan Coopman'57 wont, ghegeven bij testamente van
Jacob Denys'58 Saligher Memorie, dus hier voor den disch
III f XV s. par.
(marge) Transeat, duer de redenen inden text hier vermeit
Den doender deser brynckt in mysen•59 vande huer vant huuseken
met den seijns daer Anthuenis Melis wont
ghevallen te Bamesse 1621, duer reden dat den
vernomde Melis is onderhouden van dese disch
XXVI f par.
(folio 38)
(marge) bij affirmatie vanden pastor ende acquyct transeat
Item betaelt an Lauwers Hoet, van teercosten tsynen huuse
verteert in seker affeiren toesieren den disch, den pastoor bekent

Zie inleiding.
In 1614 woonde in Boezinge Pieter Guesquiere met zijn huisvrouw, twee kinderen en een
knecht (Beele 26). Anno 1615 vinden wij er Pieter Guesquiere terug. Hij was getrouwd met Ysabeau Couvreur. Zij hadden volgende kinderen: Ysabeau, Tanneken, Charles, Janneken en Jaquemynken. Bij hen woonden nog de dienstboden Pieter .... En Janneken Denys (Preneel 46).
155 Waarschijnlijk een verschrijving. Bedoeld is Jan Hoet.
156 Anno 1615 woonde Jan De Bert in Boezinge. In het totaal woonden in zijn huis acht personen (Preneel 49). In 1623 moest hij 63 f, par. betalen voor het gebruiken van 50 gemeten land in
Boezinge (VB.).
157
Zie voetnoot 122.
158 Vermoedelijk Jacob Denys uit Woesten, die in 1610 in Boezinge eigenaar was van café "De
Crabbe", een huis bewoond door Jacques Ie Blanc, een goed bewoond door Joris de Smight en
een goed bewoond door Guillaume Ie Febure. Er woonde in Boezinge nog een Jacques Denys,
fs Idors in zijn eigen huis. Maar het gaat hier duidelijk om iemand anders (Status Animarum
24,37,38,42 en 52).
159 Mysen = misen: niet ontvangen gelden.
153
154
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op den 23en lauwe

i622

hier ter somme van

VI

f

X s. par.

Item betaelt an David S.et vande leverynghe van lijnwaet
ende andersins bij laste vande pastoor om een secrete (= geheime) aelmoesse,
VIII f, X s. par.
hier ter somme van
(marge) transeat
Item betaelt an eenen knecht, die een kynt brochte
van Sandtvoorde an desen disch van Boesynghe van gheboorte
achterghelaten bij Jan Leynaert'60 filius Nicolays, dus hier

XII s. par.

(marge) per acquyct
Item betaelt an Jan Quidousse'61 ter cause van dat
den dischmeestere heeft ghelevert, seker tonnekens ofte halve
quartkens ant Zylleken, vande dobbelen impost, hier ter somme
XXII s. VI d. par.
(folio 39)
(blijckende bij de voorgaende rekenynghe, transeat)
Item betaelt an Jacob Sys als voorgaende dischmeestere
van dat hij goet behelt, bij het slot van synen voorgaende
IIIIc IIIIxx III
rekenynghe, hier ter somme van

f,

X s. par.

(marge) transeat debet acquyct
Item betaelt an Joos van Schoorisse162 als
greffier over zekere extraordinere voyagen ende

160 In 1610 woonde in Boezinge op het goed van het Godshuis van de Heilige Geest uit Ieper
landbouwer Jean Lenaert, fs Claeijs, geboortig van Houplines. Hij was getrouwd met Cathelyne
Lenaert, fa Jean, geboren in Deûlemont. Zij hadden twee kinderen. Cathelyne Lenaert was
weduwe van Joos De Wilde met wie zij vijf kinderen had. Bij hen woonde een meid Nicole De
Mulier, geboren in St.-Hubert bij Bethune en dochter van Anthoine (Status Animarum 10). In
1614 woonde Jan Leinaert met zijn vrouw, een meid en een knecht in Boezinge (Beele 32). Anno
1615 woonde Jan Leenaert nog in Boezinge. Maar nu was hij getrouwd met Nicole De Muly, die
in 1610 de meid was op zijn hoeve. Bij hen woonde een zoon Jan en een dienstbode Anneken
(Preneel 47).
161 In 1614 woonde Jan Quidoux met zijn vrouw en een meid in Boezinge (Beele 27). Anno 1615
vinden wij hem er terug als Jan Evedoux, getrouwd met )osine Daniels. Zij hadden een meid
)aquemine Bevers (Preneel 42). Jan Quidousse was herbergier in Boezinge want in 1623 betaalde
hij, Jan Quidouche, 4 f par. belasting up zyn herberghe (V.B.).
162 Waarschijnlijk dezelfde die in 1615 als schepen van de Zaal en Kasselrij van Ieper wordt
vermeld (Preneel 92 en 262).
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vacatien bij hem ghedaen voor desen disch, den pastoor
ende bailliu bekent
Item betaelt anden pastoor deser prochie over
seker extraordinare vacatien bij hem ghedaen,over
desen disch hier hem toegheleyt ter somme van
Item betaelt an Guilliame Ancone,
bailliu over seker
extraordinere vaccatien bij hem ghedaen, toesyeren
desen disch
(folio 40)

XXXII f par.

XV f par.

XXE par.

Item betaelt an Jan Hoet van teercosten tsynen herberghe
ghedaen, bij pastoor bailliu, schepenen ende dischmeesters
diversche stonden, ghebesongiert163 thebben inde affeiren van desen
disch ende bewarenesse van diversche dischgoedynghe,
hier de somme van
XLVIII f par.
Somme vande betalynghen bedraeght
XIXc XXII E X s. par.
Ende den ontfanck hier vooren bedraeght
xc IIUxx XIIII E VI d. par.
Dus meer betaelt dan ontfaen ende den doender
hout goet
VIIIc XXVIII E IX s. par.

i63

Ghebesongiert: besoengeren, besoingieren: doen, ondernemen.
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De weerbare mannen van de parochie
en laatschap van Oekene anno 1643
van de
weerbare mannen in het begin van de 17de eeuw in de kasselrij Ieper verwijs ik
naar de introductie van G. Demuynck. 1 Tijdens opzoekingen in het Ieperse kasselrijarchief stootte ik op een gelijkaardige lijst met weerbare mannen die door
Pieter Ghinneberre, schepen van de zaal en kasselrij van Ieper, werd samengesteld. 2 Op 15 februari 1643 stelde hij een contigent weerbare mannen op het
dorpsplein van Oekene samen. De weerbare mannen waren allen uit Oekene of
uit een van de aangrenzende parochies waar de jurisdictie van het Oekense laatschap van kracht was, afkomstig.
OVER DE HISTORISCHE ACHTERGROND EN HET BELANG VAN DE LIJSTEN

Het document

f"u
Monsterynghe ghenomen by dheer Pieter Ghinneberre schepene vande zale
ende casselrie van Ypre hier toe by den college ghecommitteert ter plaetse vande
prochie van Ouckene upden xve februarij 1643 ende dat vande weirbaer mannen
der prochie ende laetschepen soo volght

i

2

G. DEMUYNCK, De weerbare mannen van de kasselrij Ieper anno 1638, Deinze, 1988.
IEPER, Stadsarchief, Bruine pakken, 6761.
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Eerst de prochie van Ouckene (104)

Matheus Stoorme
Adriaen Vanden Broucke
Pieter Mouton
Denis De Clerck
Adriaen Van Haellewyn
Joos Van Wildemersch
Gilles Callens
Gheraert De Coenne
Jan Anne
Gilles Masuere

f>

Jan De Gryse
Jan Coopman filius Leyns
Gillaeme De Gryse
Rougier De Gryse
Joos Langhe
Jan Langhe
MailgaertWydoghe
Jan Quartier
Michiel Quartier

f>

2V

Willem Geldof
Pieter De Joncheere de jonghe
Willem Volckaert
Jan Godderys
Jan Coopman filius Joos
Care! Van Biervliet
Joos Schotte
Jan Van Doorne flius Pieters
Ghisselen Verfaille
Jan Geldof
Willem Vermandere
Lowys Verbrugghe
Gillaeme Verschaeve de jonghe
Danneel Volckaert
Michiel Schotte de jonghe
Jan De Busschere
Jan Brabant
Jacques De Smet
Joos Vermoote
Lauwereyns De Masiere

IV

Maryn Verfaille
Joos Van Haellewyn
Rougier Van Daelle
Gilles Seys
Pieter Seys
Adriaen Tybau
Pieter Thibau
Outer Coopman flius Leijns
Pieter Vermandere
Pieter Vyaenne
Franse Vyaenne
Gillaeme Vincke
Passchier Van Haellewyn
Pieter Noppe
Michiel Pattyn
Pieter Roellens
Jan De Joncheere de jonghe
Jan Callens
Passchier Hoorne
Passchier Van Huelle
Denis De Coenne
Jan Devos

Joos Vanden Bulcke
Jan Van Wildemersch de jonghe
Jacques Sys
Joos Vande Pitte
Jan Van Essche
Pieter Brabant
Stevin De Croo
Pieter De Gryse
Huberecht De Gryse
Jan Schacht de jonghe
Gillaume De Boe

Lauwers Schotte
Aernoudt Reynier
Stevin De Vos
Pieter Seynaeve
Boudewyn Tuyten
Pieter Vierstraete
Pieter Coopman de jonghe
Jan Dupon
Adriaen Van Haellewyn flius Passchier
Joos Ijseren
Jan Volckaert
Michiel Contuert
Jaecques De Grande
Jan Tuyten
Gillaeme Coopman
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Anthonaes Seyntobeyn
f' 4v

Joos De Gryse
Pieter Verhuist
Joos Stoorme

Jan Van Moerkercke
Symoen Van Elslande
Joos De Coutere
Jan Feys
Passchier Vercoillerie
Outer Coopman flius Mahieus
Andries Coopman
Michiel Berchman
Geraert Muylle
Marten Bonte flius Joos
Jacques Ghequiere
Carel De Prez
Laetschip in Rumbeeke (87)

Jan Bochelioen
Adriaen Grispert
Pieter Bossez
Jacques Perse
Thomaes Bouckaert
Pieter Verbeeke

Jan Maerten
Rougaert De Gryse
Joos De Gryse
Jan Winsberghe
Gilles Denis
Jan De Man
Jan De Jonghe
Michiel Staesen
Jan Bailliu
Gilles Vanden Berghe
Gilles Roose
Pieter Van Heede
Joos Staesen de jonghe
Jan Vanden Bulcke
Pieter Vander Mersch
Willem Verhaeghe
Pieter De Brauwere
Joos Van Olleme
Gilles De Coenne
Jan De Coenne
Piieter Bailliu

f' sr
Jan Van Biervliet
Care! De Plets
Joos Vermersch
Pieter De Leenknecht
Maryn Soennen
Ollevier Pincket
Claeys De Vos
Franse Claeys
Denis Pincket
Dieryck Vroestraete
Michiel De Vos
Caerel De Vos
Christoffels De Ennevele
Joos Nollet
Jan Japick
Boudewyn Maelfeyt
Andries De Gryse
Joos Van Biervliet
Pieter Van Doorne
Willem Mortier

Ghyselen Vermesch
Gillaeme De Haene
Gillaeme Rossel
Gilles Feys
Jan De Joncheere
Michiel Maes
Carel Winne
Jan Roose
Gilles Vermuellene
Lieven V ermuelen
Joos Ollevier
Jan Van Hollebeeke
Thomaes Van Hollebeeke
Pieter Roellens
Passchier Lietaert
Anthuenes De Puyt
Pieter Vermersch
Maryn De Gryse de jonghe
Rougaert De Bouers
Betram Seynaeve
Joos De Jonghe

f'

sv

Jan Maerten
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Rougaert De Gryse
Joos De Gryse
Jan Van Winsberghe
Gilles Denis
Jan De Man
Jan De Jonghe
Michiel Staesen
Jan Baillue
Gilles Vanden Berghe
Gilles Roose
Pieter Van Heede
Joos Staesen de jonghe
Jan Vanden Bulcke
Pieter Vander Mersch
Willem Verhaeghe
Pieter De Brauwere
Joos Van Olleme
Gilles DeCoenne
Jan De Coenne
Pieter Bailliu

Stevin Ostyn
Pieter Van Rolleghem
Rougaert Van Eechoutte
Antheunes De Voldere
Heynderyck Vereecke
Jan Du Sootoor
Pieter Craeynest
Joos Vermersch
Stevin Roellens
Anthuenes Cammelinck
Jan Nollet
Louys Goetlaere
Gillis Cloet
Jacques Van Beselaere de jonghe
Joos Van Beselaere
Maryn Gotelaere
Jan Maers

f' 6r

Anthuenis Soedewick
Giillaueme Tuerloot
Joos Failgandt
Gillis De Ryckere
Claeys Verraes
Jan Brauye
Jan Proot
Pieter Eechoudt

Laetschip in Caechtem (48)
Lucas Van Duyfhuys
Pieter Hoornaert
Jan Vermersch
Jan Wortelman
Calaeys Vermuellene
Andries Vermersch
Gillame Beheyt
Pieter Buyse
Pieter Kerckhof de jonghe
Lauwers Vermersch
Jan Verlinde flius Carel
Pieter Verraes
Claeys Mahieu
Michiel Bouckaert
Pieter Tybau
Gillaume De Vroe
Joos Descan
Joos Eechoudt
Lauwers Van Marcke

Laetschip in Emelghem (11)
Jan Velt
Jan Bollaert
Joos Jansens
Rougier Verstraete
Michiel Bochelioen
Jacques Cousement
Pieter Thomaes
Maryn Dinghelsche
Joos Van Eechoutte
Stasen Vanden Maelle
Pieter Terrrier

f' 6v
Laetschip in Iseghem (15)
Segher Delbeeke
Pieter Casteleyn
Pieter Roose
Pieter Poppelier

Claeys Van Stelant
Jan Verraes de jonghe
Leynaert Verraes
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f' 8r

Gilles De Busschere
Leynaert De Joncheere
Maerten Van Moerckercke flius Jan
Boudewyn Reynier
Jan Vande Pitte
Jan Verstraete
Franse Sys
Lauwers Vermersch
Jacques De Smet
Jan De Joncheere
Joos Brouckaert
Jan Verraes flius Leynaert de jonghe

Willem De Joncheere
Jan Kerckhof
Caerel Van Elslande flius Caerel
Caerel Van Elslande de jonghe
Pieter Van Biervliet
Jan Hubert
Guillaume Van Elslande
Adriaen Van Elslande
Jan Ghequiere
Maerten Hoef

Laetschip in Ghulleghem (n)

Laetschip in Moerselede (2)

Pieter Verraes

Franse Raes
Maryn Van Haeverbeke

Aldus monsterghe ghedaen ter platse vande prochie van ouckene by metgaders
ten daghe ende jaere als boven Pieter Ghynneber
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Tienden in Reninge
Enkele gegevens uit de 17e en 18e eeuw

Inleiding
OORSPRONKELIJK WAS DE ABDIJ VAN MARCHIENNES3 DE ENIGE TIENDHEFFER

in Reninge. Deze abdij werd gesticht in de eerste helft van de zevende eeuw en
was aanvankelijk een dubbelklooster. 4 In 877 vaardigde Karel de Kale een oorkonde uit, waarin hij bekrachtigde dat alle tienden van de bezittingen en aan winsten van deze abdij in Reninge aan haar gemeenschap van broeders en
zusters toekwamen. 5 Vóór 877 had de abdij dus al bezittingen in Reninge en was
ze er tiendheffer.
De abdij, gelegen aan een zijrivier van de Schelde en dus een gemakkelijke prooi
voor de Noormannen, werd in de negende eeuw tot tweemaal toe verwoest. In de
tiende en begin elfde eeuw kende de gemeenschap interne problemen wat resulteerde in de afschaffing van het vrouwenklooster in 1024. In deze periode van
verwoesting, wanorde en verval raakte de abdij een deel van haar rechten en bezittingen kwijt, onder andere in Reninge. Carnier beschrijft gedetailleerd de moeilijkheden voor de kloosterlingen om de tienden effectief te innen in dit voor hen
verafgelegen dorp, evenals de problemen die veroorzaakt werden door de aanspraken op de tienden -of althans op een deel ervan- door het kapittel van Voormezele
en door de herhaalde usurpatie van de heren van Reninge. 6 Vanaf het begin van
de twaalfde eeuw voerde Marchiennes een systematische en actieve campagne om
de verloren goederen terug te winnen. De overeenkomst die gesloten werd vóór
september 1140 tussen de abdij van Marchiennes en het kapittel van Voormezele
kwam erop neer dat Marchiennes twee derden (twee schoven van drie) en Voormezele een derde (de derde schoof) van de tienden in Reninge mocht heffen.
Voormezele verwierf ook het presentatierecht van de pastoor van Reninge en een
deel van de inkomsten, het altare. Niet alleen met Voormezele maar ook met de
leken-tiendheffers, zoals de heren van Reninge, ging Marchiennes de confrontatie
aan om ze tot restitutie van hun geüsurpeerd tiend te dwingen. Er werd meerdere

Marchiennes (Frankrijk, dép. Nord): 30 km ten zuiden van Doornik; 20 km ten oosten van
Douai; 13 km ten westen van Saint-Amand-les-Eaux.
4 Over de geschiedenis van deze abdij: L. SPRIET, l'Abbaye de Marchiennes, s.l., s.d. (Heruitgegeven in 1995 door Foyer Culture! de !'Houtland, Steenvoorde.)
5 M. CARNIER, 'Tienden in het graafschap Vlaanderen tijdens de twaalfde eeuw. Het voorbeeld van Reninge: in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXXXII (1995), p.
99.
6 M. CARNIER, 'Tienden in het graafschap Vlaanderen', p. 97-116.
3
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malen een overeenkomst gesloten en telkens werd ze door de lokale heer, voor wie
deze inkomsten belangrijk waren, met de voeten getreden. Een regeling van 1191
legde de verdeling van de tiend tussen beide partijen vast en bepaalde dat dezelfde
verdeelsleutel gehanteerd zou worden voor de kosten verbonden aan het ophalen,
opslaan en dorsen van deze tiend. Dit laatste gebeurde in de tiendschuur die deel
uitmaakte van het uitbatingscentrum in Reninge (op de zogenaamde Ferrariskaart
het Marchienne goet genoemd en tegenwoordig nog als het Marchiennegoed
gekend). De opbrengst van een eventuele gezamenlijke verkoop zou achteraf volgens dezelfde maatstaf verdeeld worden. Akkoorden van 1238 en 1265 leidden
andermaal tot een regeling waarbij aan de abdij van Marchiennes twee derden van
de tiend toekwamen en aan de die van Voormezele het overige derde.
Uit het vorige mag duidelijk geworden zijn dat Marchiennes grote moeilijkheden
ondervonden heeft om de tiendinning in Reninge terug in eigen hand te krijgen,
wat uiteindelijk maar ten dele is gelukt.
Hoe zag de tiendinning er vijf eeuwen later uit? Enkele documenten uit lokale
archieven 7 geven een beeld van de feitelijke tiendinning in de zeventiende en
achttiende eeuw en maken enigszins duidelijk in hoeverre er in de loop der tijden
aan de regeling van vijf eeuwen eerder wijzigingen werden aangebracht.

Tiend

Een tiend is een deel, meestal een tiende (vandaar de naam), die een persoon of
instelling mag heffen op in principe alle landbouwproducten, zowel de gewassen
als de pasgeboren dieren. Reeds in de vroege middeleeuwen werden sommige
parochiegemeenschappen verplicht om een deel van hun opbrengsten af te staan
aan de kerkelijke bedienaars. Karel de Grote bevestigde en veralgemeende dit
gebruik in zijn ordonnanties, de zogenoemde capitularia. Vereenvoudigd kunnen we stellen dat een derde van de tiend bestemd was voor het levensonderhoud
van de plaatselijke kerkelijke bedienaar, een ander derde voor het onderhoud
van het kerkgebouw en het laatste derde voor caritatieve doeleinden.
Het is bekend dat de parochie Reninge voor 1161 ook Woesten omvatte en dus in
oppervlakte groter was dan nu. 8 Vóór dit jaar moet men onder 'tienden in Reninge'
dus ook de tienden in Woesten verstaan. Ook na 1161 bleef de abdij van
Marchiennes de tienden heffen als voorheen, zowel in Reninge als in Woesten.

7 Gebruikte afkortingen: RAB: Rijksarchief Brugge; GAR: Gemeentearchief Reninge; KFR:
Kerkfabriek Reninge. Alle geraadpleegde documenten zijn ongefolieerd, tenzij anders vermeld.
8 A. VERHULST, 'Woesten, een dorpsstichting van Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen (n61)', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXXVIII (1991), p. 47-62.
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Soorten tienden in Reninge (17e en 1se eeuw)

Zowel in het gemeentearchief als in het archief van de kerkfabriek van Reninge
treffen we tientallen verwijzingen aan naar de tienden die in Reninge geheven
werden ten voordele van de abdijen van Marchiennes en Voormezele en die
indirect ook de Generaliteit van Reninge9 ten goede kwamen. In de verschillende
documenten treffen we volgende soorten tiend aan: vruchttiend, novaaltiend,
vlastiend, bloedtiend, zwijne- of varkenstiend, zeugetiend, lammertiend en
tabakstiend.
Vruchttiend is een tiend op gewassen. Vruchttiend strekt zich uit over alles wat
halm en stengel bezit. 10 Deze tiend kwam de abdijen van Marchiennes en Voormezele toe.
Aan de pastorij van Reninge kwam rechtstreeks één derde toe ('de derde schoof
thiende') van alle vruchttiend van geheel de Brabanthoek11 in Reninge. De overige
twee derden gingen naar de abdij van Marchiennes. De priorij van Voormezele
deelde dus niet in deze tiend. Voor eerst competeert aen de pastorije van Reninghe
den derden schoof thiende van alle vruchten thiende betaelende van den geheelen
Brabanthouck der parochie van Reninghe ... de twee schooven van den selven
houck d'abdije van Marchienne competeerende1 2 •
Als braakliggend land voor het eerst bebouwd werd moesten er tienden op geheven worden; men sprak van novale tienden of novaaltienden. Ook als weiland
gebroken werd en tot bouwland omgeploegd, veranderde de waarde en werden
de tienden opnieuw bekeken. In 1786 sloot pastoor Antonius Ramault13 een overeenkomst met Joannes Lepla over de novaaltiend voor drie gemeten gebroken
land (behalve voor vlas). Lepla zou gedurende drie jaar volle tiend betalen aan
de pastoor - en niet aan de abdijen - ten bedrage van twee guldens per jaar. De
pastoor wilde niet het onderste uit de kan halen: de novaaltiend werd laag
gehouden omwille van het groot gezin van Lepla, zoals uit deze tekst blijkt: Den
onderschreven heer Ramault, pastor van Reninghe, bekent bij desen geconveneert
te hebben met Joannes Leplae over drij gemeten nieuw gebroken land voor de
novaele behalve vlasch van de drije eerste jaeren, 't samen tot concurrentie van

9 De Generaliteit van Reninge bestond uit drie heerlijkheden (de Keure, het Vrije Laatschap
en het Holland in Reninge) en het district van Reninge Noordover.
10
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) onder het lemma tiend.
11 RAB, KFR 22, handboek van goederen van de pastorie door pastoor Costenoble (1725) en
door pastoor Ramault (1780 ). Onder de Brabanthoek verstond men het gebied tussen de Meersbeek en de grens met Oostvleteren, ten noorden van de weg Reninge - Oostvleteren en ten
zuiden van de Ijzer.
12 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780).
13 Antonius Ramault was pastoor in Reninge van 1780 tot 1797.
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volle thiende daer op vruchten thiende betaelende, staende ofte geen, voor de prijs
van twee guldens ter consideratie van de nombreuse familie van dito Lepla1•
Deze regeling tussen de pastoor en Lepla was niet meer dan de toepassing van
een algemeen beginsel. Novaaltienden kwamen in Reninge altijd de pastoor toe
gedurende de eerste drie jaren, de gehele parochie door: Daer competeert nog
aen de cure van Renijnghe de novaelthiende van heel de prochie door te weten volle
thiende van alle vrucht die thiende betaelt voor de drije eerste jaeren. 2
Novaaltienden waren in Reninge dus geen bron van eindeloze discussies en
rechtszaken zoals elders soms wel het geval was.3
Uitzondering hierop waren echter de novaaltienden op vlas. Deze kwamen de
heer van Reninge toe, zoals de pastoor in 1757 schreef: De vlasthiende competeerende den prince van Jseghem ben ick geconvendeert over de novaele met d'heer
ende mre pr Plips Cardinael sijnnen ontfangher voor drie ponden thien scheele
paresijse bij de jaere. 4
Novaaltiend op vlas ging dus niet naar de abdijen van Marchiennes en Voormezele en evenmin naar de pastoor van Reninge, maar naar de heer van Reninge.
De ontvanger van de heer compenseerde dit verlies door jaarlijks aan de pastoor
het vaste bedrag van 3 pond 10 schelling parisis te betalen zoals uit vorig citaat
blijkt, evenals uit een tekst van pastoor Ramault die in q8o zijn voorganger
Hamilton citeert: Voor novae/en in vlasch die souden connen voorvallen d'heer
Cardinael betaelt alle jaere aen den pastor 3 pond par(isi)s 10 schellingen bij accorde
met h(ee)r ende m(ees)tre Hamilton, pastor in Reninghe. 5 Over deze schikking
tussen de abdijen, de pastoor en de heer van Reninge is verder geen informatie
teruggevonden.
Op 29 juni 1614 werd de vlastiend door de baljuw en de schepenen van de Keure
verpacht aan diverse personen. De parochie werd verdeeld in 12 stukken, hoeken
genaamd, en de tiend in elke hoek werd verpacht aan wie het hoogste bod uit-

RAB, KFR 31, overeenkomst nopens tienden.
RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780); ook KFR 20, memorie van goederen, eind 17< eeuw.
3 Zoals bijvoorbeeld in Zonnebeke. Cfr. F. BOSTYN, M. DE SMET, P. TRIO, Geëxamineert
de tijtels ende pampieren. Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnerabdij, 1072-1796, Roeselare,
2009, p. 167-168.
4 RAB, KFR 20, memorie van goederen, eind 17e eeuw. De genoemde Petrus Filips Cardinael
was intendant van de prins van Izegem, heer van Reninge. Deze laatste was Louis de Gand,
geboren in 1678 in Rijsel en overleden in 1767 in Parijs.
5 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780). Joannes Hamilton
was pastoor van Reninge van 1730 tot 17571
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bracht. Ook de volgende jaren werd de vlastiend verpacht, telkens in de maand
juni of juli. 6
De bloedtiend was een tiend van het vee, in Reninge beperkt tot lammeren en
varkens. Van de lammeren werd het ne lam als een tiend beschouwd en van
varkens was dit de 7e big. In de praktijk werd een overeenkomst aangegaan met
de pastoor over de bloedtiend.
In 1757 noteerde de pastoor in zijn Memorie van de goederen van de pastorie van
Renynghe: Item competeert de bloedt thiende van lammers te weten het elfste lam
en het sevenste swijn die aen den heer pastor betaelt wort in de paescheronde bij
accoorde gemaekt of te maken.7 De bloedtiend werd jaarlijks in eenmaal betaald,
rond Pasen.
Reeds in 1725 had pastoor Joannes Costenoble 8 genoteerd dat de bloedtiend
gewoonlijk niet verpacht werd, maar het resultaat was van een overeenkomst die
de pastoor sloot met de tiendplichtige, bijvoorbeeld wanneer hij ter gelegenheid
van Pasen de inwoners ging bezoeken: men accordeert in t ommegaen van de

paeschronde ofte andersins soa den heer pastor geraedigh vindt. 9
Het akkoord, dat in datzelfde jaar gesloten werd tussen pastoor Costenoble en
28 personen hield in dat bijvoorbeeld Jan Pissenier als lammer- en swynethiende
12 pond parisis en 2 koppels kiekens afdroeg. Marij Vermeersch, weduwe van
Jacob Pieters, die toen het Marchiennegoed uitbaatte, betaalde 3 pond 16 schelling parisis, en haar zoon Jakob Pieters 4 pond. 10 Deze tienden waren sinds
onheuglijke tijden door de abdij van Marchiennes aan de pastoor van Reninge
afgestaan. Van Voormezele is geen sprake, zodat de bloedtiend exclusief aan de
pastoor toekwam, zoals volgend citaat duidelijk maakt: ... competeert aen de

selve cure de bloedthiende van lammers ende swijnen, de geheele parochie door,
volghens tijtels original in d'abdije van Marchienne berustende ende van immemoriaele tijden door de voors(eid)e abdije aen den pastor van Ren inghe gecedeert. De
qualiteijt der voornoemde thiende is bij immemoriaele possesie van seven swijnen
jonghen een, en 't elfste lam. 11

6 RAB, KFR 30, uittreksels uit verkopingen en verpachtingen voor de vierschaar van de Keure,
1614-1679. Het bod hield natuurlijk verband met de kwaliteit van het vlas. Hoe hoger de kwaliteit,
hoe hoger het bod. Vlas bloeit in juni en wordt geoogst in de tweede helft van juli; in juni kan
de kwaliteit reeds goed ingeschat worden en is een correct bod mogelijk.
7 RAB, KFR 20, memorie van goederen, eind 17e eeuw.
8 Joannes Costenoble was pastoor in Reninge van 1725 tot 1730.
9 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780).
10 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780).
11 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780).
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In Reninge Noordover daarentegen werd de bloedtiend wel verpacht: ... de swyn-

nethiende van noort over is verpacht gheweest bij heer Lucas Andries an P(iete)r
Harynck ten jaere 1661 de som me van xx ponden parisis. 12
Na de ontdekking van de Nieuwe Wereld in 1492 kwam Europa in contact met
het indiaanse gebruik om tabaksbladeren te roken. Spoedig werd ook in Europa
de tabaksplant geteeld. Aan tabak werd bovendien een geneeskrachtige werking
toegeschreven en de teelt diende bijgevolg gestimuleerd te worden. Tabak zou
helpen bij hoofdpijn, verkoudheid, reuma en koorts. Tabak was echter een
nieuwe vrucht en de verbouwers stelden hardop de vraag of men wel tabakstiend
kon heffen op een gewas waarop geen langdurige traditie bestond voor het innen
van tienden. Dezelfde vraag werd overigens ook in de omliggende dorpen
gesteld. 13
In 1704 wilden de twee abdijen tabakstiend heffen, wat onmiddellijk een reactie
uitlokte. De schepenen van Reninge lieten drie oudere personen opdraven die
onder eed verklaarden dat er geen tabakstiend geheven was gedurende ten minste de laatste 43 jaar. Pieter Brant was een van hen. Hij was 78 jaar oud en inwoner van Reninge. Hij verklaarde op 19 september dat hij meer dan 43 jaar geleden
gezien had dat meerdere personen openlijk tabak plantten, met name Marant
De Wynt, Guilliames Deurwaerdere en anderen, maar dat er nooit tabakstiend
betaald was.
Een andere getuige was Willem Deurwaerdere, 57 jaar oud. Hij had zijn vader
nog weten tabak planten, meer dan 43 jaar geleden, maar hij verklaarde onder
eed dat hij nooit gezien of gehoord had dat er tiend op betaald werd.
De volgende dag compareerde Jenne Pinnet voor de schepenen. Zij was ongeveer
77 jaar en getrouwd met Guilliame Quaetghebeur. Zij verklaarde onder eed dat
ze gezien had dat 43 jaar geleden tabak geplant was door Marant De Wynt op
een partij land van ongeveer 50 roeden groot (ca. 735 m 2 ), zonder dat er tabakstiend betaald werd.
De getuigenissen waren eensluidend: er was sedert ten minste 43 jaar geen
tabakstiend betaald.... il na jamais veu ni ouyz qu'on a donné ni esté demande a
donner de disme dudit tabac jusques a present. Er was dus geen reden om er
voortaan wel te gaan betalen. '4

12 RAB, KFR 27, notities uit pachtbrieven, 1668. Reninge Noordover was het 'district' dat
behoorde tot de Generaliteit van Reninge en gelegen was ten noorden van de IJzer. Lucas Andries
was pastoor in Reninge van 1653 tot 1667.
13 Cfr. F. BOSTYN, M. DE SMET, P. TRIO, Geexamineert de tijtels ende pampieren. Het verhaal
van de Zonnebeekse Augustijnerabdij, 1072-1796, Roeselare, 2009, p. 173-176.
14 RAB, GAR 60, f"36iv-362', wettelijke passeringen, 1694-1712.
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Toch slaagde de abdij van Marchiennes er in om in 1704 de tabakstiend te heffen:
De thiende van(den) touback heffende op de derthien cantons vooren vermeit soo
veele als dese abdie competeert, ghebleven op Adriaen de Wulf voor 9715:0. 15
Enkele jaren later escaleerde echter het conflict tussen de tabakstelers en de twee
abdijen. De telers weigerden nog tabakstienden te betalen wat uiteraard niet naar
de zin was van de tiendheffers, die zo een deel van hun inkomsten verloren. Het
geschil was belangrijk genoeg om een proces aan te spannen voor de Raad van
Vlaanderen in Gent tussen de tabakstelers, gesteund door de baljuw, burgemeester, schepenen en keurheren van Reninge als eisers enerzijds en de abten en religieuzen van de abdijen van Marchiennes en Voormezele, verweerders, anderzijds.
Door het vonnis van 22 oktober 1723 verloren de abdijen, groote thiende heffers
in dese prochie, definitief hun tabakstiend. Het vonnis stipuleerde dat de eisers

... ghehouden ende ghemainteneert sijn inde possessie van in dese pro(chi)e touback te planten ende op te doen met de baeten ende proffyten daer toe behoorende,
sonderdanof aen(de) voorn(omde) verweerders eenighe thiende te moeten betaelen tsij in ghelde ofte in nature. 16 Er werd de abdijen bovendien geimponeert een
eeuwigh swijghen ende silentie, wat betekende dat het hen verboden werd nog
ooit klacht in te dienen in verband met deze materie. De abdijen van Marchiennes en Voormezele trokken duidelijk aan het kortste eind. 17 Tot aan het einde
van het ancien régime werd in alle rekeningen van de Generaliteit van Reninge
uitdrukkelijk vermeld dat er geen tienden op tabak geheven werden, in dezelfde
bewoordingen als hierboven aangegeven.

Tiendschuur

Tienden bestonden in de eerste plaats uit veldgewassen. Van alle veldvruchten
moest oorspronkelijk één tiende samengebracht worden in de zogenaamde
tiendschuur. De veldgewassen werden er opgeslagen voor ze gedorst werden.
In 1191 werd een overeenkomst uitgewerkt tussen de abdij van Marchiennes en
Gerardus van Reninge. 18 Hierin komt de tiendschuur uitdrukkelijk ter sprake
en wordt een blik geworpen op de praktische organisatie van de tiendinning.

15 RAB, GAR 52, stukken betreffende de verpachting van de tienden, 1683-1793. Voor de verpachting van de tienden werd Reninge in 13 hoeken of cantons verdeeld.
16 RAB, GAR 18, f" 5rv, rekening van 20 juli 1724 tot 18 september 1725 en alle volgende rekeningen.
17 Dit was niet overal het geval. Cfr. F. BOSTYN, M. DE SMET, P. TRIO, Geexamineert de
tijtels ende pampieren. Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnerabdij, 1072-1796, Roeselare,
2009, p. 176.
18 E. WARLOP, The Flemish Nobility before

1300,

Kortrijk, 1976, dl. IV, p. 1084.
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Volgens dit akkoord zou de tiendschuur dienst doen voor beide partijen en
zouden de kosten van de inning en het dorsen van de oogst verdeeld worden
volgens een vaste verdeelsleutel, namelijk drie vijfden voor de abdij van Marchiennes en twee vijfden voor Gerardus van Reninge. Ook eventuele kosten aan de
schuur zouden in dezelfde verhouding opgesplitst worden evenals de opbrengst
als men het graan samen zou verkopen. 19 De bedoeling was dat tegen Lichtmis
(2 februari) het dorsen van alle schoven beëindigd zou zijn; van beide partijen
werd verwacht dat ze hiertoe voldoende dorsers in dienst zouden nemen. Dit
akkoord was nogal gedetailleerd: ook als een partij zijn tiend zou verkopen, bleef
de overeenkomst van kracht voor de nieuwe eigenaar. 20
De abdij van Marchiennes had bijgevolg een tiendschuur in Reninge om haar
landbouwgewassen op te slaan. Meerdere bronnen laten toe om de ligging van
deze schuur te bepalen en er kan geen twijfel over bestaan dat deze opslagplaats
het Marchiennegoed is. Op de kaart van de Oostenrijkse Nederlanden (17701777 ), de zogenaamde Ferrariskaart, staat het Marchienne goet duidelijk vermeld.
Het landboek van 1715 stelt ons in staat om van een groot aantal percelen in
Reninge de precieze ligging vast te stellen en de ligging van de hofstede van de
abdij van Marchiennes, volgens het landboek toen gepacht door Jacob Pieters,
stemt helemaal overeen met die op de Ferrariskaart. 21
Het Marchiennegoed werd in 1797 openbaar verkocht. 22 Deze verkoop werd
voorafgegaan door een beschrijving van het goed waaruit opnieuw blijkt dat de
hofstede gelegen was zoals op de Ferrariskaart aangegeven. In de straatschouwing van 1164 werd deze hofstede het Schelfhof genoemd, bewoond door Jacob
Pieters. 2 3 Deze naam kan betekenen dat de schuur te klein was om de veldgewassen op te slaan en er dus buiten de schuur een schelf gemaakt werd. Een schelf
is immers een volgens de regelen der kunst opgeslagen stapel hooi, stro, ongedorste tarwe, enz., bestand tegen regen en wind en bestemd om geruime tijd te
blijven staan.
In de loop der jaren had men aan deze tiendschuur niet genoeg: ook in andere
schuren werden de gewassen opgeslagen. De verpachting van de tienden werkte
deze versnippering natuurlijk in de hand: de pachters verkozen hun eigen schuur

Deze overeenkomst verschilde grondig van latere regelingen, waarbij de tienden verpacht
werden en elke pachter zijn eigen weg ging, zoals nog zal blijken.
20 M. CARNIER, 'Tienden in het graafschap Vlaanderen: p. 97-u6.
21 RAB, GAR 160, Terrier van landen, niet aan de ovyne onderworpen, artikel 960.
22 RAB, Fonds van de Franse Hoofdbesturen, nr. 635, affiche 43, artikel 25.
23 RAB, GAR 14, Straatschouwingen, 1759-1792. Een straatschouwing is een inspectie van openbare wegen. De wegen moesten onderhouden worden door de bezitters (in casu de gebruikers)
van de aangrenzende gronden of gebouwen. Deze Jakob Pieters was de zoon van de pachter die
vermeld wordt in het landboek van 1715.
19
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te gebruiken. Bovendien had het geen belang meer waar de tienden opgeslagen
werden vermits de pachtprijs nog voor de oogst vastgelegd was. Als voorbeeld
vermelden we de Torrebroek, gelegen in Reninge en Pollinkhove, waar in 1756
de gewassen opgeslagen werden op de hoeve van Pieter Bouckenooghe. 2 4 Een
ander voorbeeld: Joannes Verhaeghe, richtte in q82 een verzoek tot de Wet van
Reninge om zijn schuur waerinne jaerlijcx de thiendevruchten gesteken worden 25
te mogen verplaatsen. Dit werd toegestaan.
Voor de Wet van de heerlijkheid het Hofland in Reninge kwamen in q16 twee
getuigen onder eed verklaren dat Adriaan De Wulf en Nicolaas Boussemaere in
1698of1699 differente thiende van(de) prochie van Renijnghe overgebracht hadden naar de schuur van de getuigen die sij ghesaemdelijk hebben doen disschen.
De tweede persoon verklaart zijn getuigenis voor waerachtich te meer om en(de)
ter oorsaecke den comparant deselve heeft helpen desschen. 26 De Wet was blijkbaar
aan het onderzoeken of de belasting op deze tiend wel betaald was en riep verschillende getuigen op om er zeker van te zijn dat de betrokkenen wel vruchttiend opgeslagen hadden.
Het is duidelijk dat de tienden op meerdere plaatsen opgeslagen werden, wat
niet wegneemt dat de oorspronkelijke tiendschuur, samen met de hofstede waar
ze deel van uitmaakte, eigendom was van de abdij van Marchiennes en als zodanig in 1797 verkocht werd.

Tienden: in geld en/of in natura

Voor tabak moest vanaf eind 1723 geen tiend betaald worden, tsij in ghelde ofte
in nature. Hier wordt gesuggereerd dat er twee mogelijkheden waren om aan de
tiendplicht te voldoen: de tiendplichtige kon betalen in geld of in natura.
Oorspronkelijk werden de veldvruchten in natura afgeleverd en opgeslagen in
de tiendschuur om vervolgens gedorst te worden. Zoals eerder gezegd was het
de bedoeling deze werkzaamheden te beëindigen met Lichtmis (2 februari).
Op 15 augustus 1756 ontstond in de herberg 'De Leeuw: gelegen in Reninge op
de hoek van de Peperstraat en de Dorpstraat, een hevige ruzie tussen Engel
Vereecke en Pieter Bouckenooghe. De hele scheldpartij, gepaard met dreigementen en zelfs handgemeen (het ansicht tot den bloede gecrabbelt), had betrekking

RAB, GAR 9, condities en akten van verkoping en verpachting, 1683-1769.
RAB, GAR 145, f' 11', registratie van rekwesten gepresenteerd aan de wet, 1772-1796.
RAB, GAR 128, f' 285v-286', wettelijke passeringen van het Holland in Reninge. Disschen
of desschen: dorsen.
24
25
26
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op de tiendinning in de Torrebroek gelegen in Reninge Noordover en Pollinkhove. Uit het verslag, dat door Filips Doen werd opgemaakt, leren we dat de
vruchttienden letterlijk opgehaald en vervoerd werden naar de hoeve van Bouckenooghe in Pollinkhove. Duidelijk een geval van tiendinning in natura. Het
verslag leert eveneens hoe sommige gebruikers van de Torrebroek probeerden
de tienden te omzeilen. Volgens twee getuigenissen liet Vereecke zijn erwten
afeten en ploegde dan onmiddellijk zijn land om, nog voor de tienden geheven
waren: van zijn erwten was geen spoor meer te bekennen! 27
In veel gevallen werden de tienden evenwel in geld voldaan, zeker als het ging
om bloedtienden die, zoals hierboven aangehaald, door de pastoor rond Pasen
werden opgehaald. Soms werd een deel van de tienden in speciën voldaan en de
rest in natura. Zo moest de pachter van het Marchiennegoed aan de pastoor van
Reninge soo in gelde als in leveringhe van boter en cooren 28 elk jaar het equivalent
van ruim 133 pond parisis betalen.
Het akkoord dat in 1725 gesloten werd tussen pastoor Costenoble en Jan Pissenier
hield in dat deze laatste als lammer- en swynethiende 12 pond parisis en twee
koppels kiekens afdroeg, opnieuw een combinatie van betaling in klinkende
munt en in natura. 2 9

Tienden en de bezoldiging van de pastoor van Reninge

Zoals hoger gezegd waren de tienden een kerkelijke belasting. Ze waren in de
eerste plaats bedoeld voor de werking en het onderhoud van de lokale kerk. Een
deel van de tienden ging bijgevolg naar de plaatselijke geestelijkheid. De pastoor
van Reninge ontving dan ook een deel van zijn bezoldiging van de abdijen van
Marchiennes en Voormezele,groote thiende heffers. In 1725 schreef pastoor Joannes Franciscus Costenoble in zijn handboek: Daer competeert aen den heer pas-

tor van Renijnghe een portie van hondert guldens t jaers vallende jder S Jansdaegh,
welcke portie is de oude portie, welcke portie voor twee deelen betaelt woort door
de abdije van Marcheene als decimateurs van twee deerden in prochie van Renijnghe, het ander derder door de abdije Voormezeele als decimateurs van 't ander
derde ... 3° In het begin van de 18e eeuw bedroeg deze bezoldiging 100 gulden of
200 pond parisis, te verdelen over de abdijen van Marchiennes en Voormezele
in de gebruikelijke verhouding van twee derde tegen één derde.

27 RAB, GAR 9, condities en akten van verkoping en verpachting, 1683-1769.
28 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780).
29 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, q8o).
30 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, q8o). Sint-Jansdag valt op
24juni.
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Het deel van Marchiennes (133 pond 6 schelling 8 denier parisis) werd echter
niet vanuit de abdij betaald, maar afgedragen door de pachter van het Marchiennegoed in Reninge. Pastoor Costenoble noteerde in hetzelfde jaar: De twee deelen van d'oude portie canonicq woort jaerlijckx betaelt door den pachter van de
hofstede toebehoorende dabdie van Marcheine bewoont nu jeghenwoordigh door
Marij Vermeersch wedue van Jacob Pieters. 31
De actuele bewoonster van het Marchiennegoed, Maria Vermeersch, weduwe
van Jakob Pieters, moest met haar pacht dus eerst voor de bezoldiging van de
pastoor van Reninge instaan. Op 22 oktober 1725 noteerde pastoor Costenoble
in zijn handboek: Ontfaen van de selve wedue het jaer verschenen St-Jansdag 1724
soa in gelde als in leveringhe van boter en cooren in ponden parasijse 133 pond 6
schell. 8 denieren.32
Ook de volgende jaren voorzag zij de pastoor van boter, koren en hout. De abdij
van Voormezele betaalde haar aandeel in de bezoldiging van de pastoor in klinkende munt (1/3 van 200 pond parisis, dit is 66 pond 13 schelling 4 denier parisis).
In de rekening van de Generaliteit van Reninge van 1683-84 vinden we dat de
heerlijkheid van de Keure 160 pond parisis zal ontvangen van Pieter Einsaem,
baljuw van Reninge en ontvanger van de abdij van Voormezele voor vier jaren
pacht van de pastoorswoning.33 De betaling door de abdij van Voormezele voor
het gebruik en het onderhoud van deze woning gebeurde dus aan de Wet van
Reninge, die eigenaar was van het betreffende huis. Voormezele betaalde 1/3 van
de pacht of 40 pond parisis per jaar. De volledige pacht bedroeg bijgevolg 120
pond parisis of 10 pond groten Vlaams per jaar. We hebben geen spoor gevonden
van enige betaling in dit verband door Marchiennes. Dit kan ons niet verwonderen want het presentatierecht van de pastoor van Reninge kwam toe aan de
abdij van Voormezele, zoals blijkt uit de overeenkomst gesloten tussen de twee
abdijen vóór september 1140. 34
Ook toen was er geldontwaarding en stijgende kosten van levensonderhoud. In
dreigde hierover een proces en om alle processen die des er oorsaecke stonden
te commen te vermijden, werd op 10 oktober 1710 door de kapittels van de twee
abdijen besloten om de bezoldiging voortaan te verhogen met 9 pond groten of
108 pond parisis jaars waar van twee derden betaelt woort op ider S Jans daegh
1710

s

31 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1180). Jacob Pieters was
gestorven op 16 maart 1721 in Reninge; Maria Vermeersch stierf op 2 mei 1744 in Reninge.
32 RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780). Het aangegeven
bedrag is exact 2/3 van 200 pond parisis.
33 RAB, GAR 17, rekeningen van kosten en lasten, 1678-1722.
34 M. CARNIER, 'Tienden in het graafschap Vlaanderen', p. 107.
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door die van Marchene ende tander derde door die van Voormezele. 35 Een tweede
verhoging met 300 pond parisis vond plaats op Sint-Jansdag 1781.
Deze verhogingen moesten niet door de pachter van het Marchiennegoed opgebracht worden, maar werden rechtstreeks door de kapittels van beide abdijen
bijgepast in de gebruikelijke verhouding van twee derde voor Marchiennes en
één derde voor Voormezele, elk jaar te betalen op Sint-Jansdag (24 juni).3 6 De
verhogingen werden dus gesplitst tussen de twee abdijen volgens de verdeling
die ook voor de tienden gold.

Verpachting van tienden

Op enkele uitzonderingen na, werden alle tienden in de parochie van Reninge
door de abdijen van Marchiennes en Voormezele verpacht. Deze abdijen waren
al in de 12e eeuw de belangrijkste tiendheffers en zes eeuwen later zijn ze dat nog
altijd. De lokale archieven geven informatie over de verpachting in de 17e en ise
eeuw, althans voor de heerlijkheden van Reninge Keure en het Vrije Laatschap
van Reninge, waartoe we ons beperken.37 Tegelijk werden de tienden in Woesten
verpacht door de abdij van Marchiennes, die hier de enige tiendheffer was.
Hoeken
Voor de verpachting van de tienden werden de genoemde heerlijkheden verdeeld in 14 hoeken of 'cantons', met de volgende te verpachten grootte (zie
tabel).3 8
De Zandvoordehoek werd ook de Kruisdoornhoek genoemd en de Overvaarthoek werd gelijkgesteld met de Boezingegrachthoek. Een zeldzame keer werden
nog twee hoeken vermeld, nl. de Hoflandhoek en de Noordoverhoek. Zij maakten echter geen deel uit van Reninge Keure of het Laatschap van Reninge.
Naam

opp. (gemet: roede)

1

Kerkhofhoek

89: 68,5

2

Kleine Molenhoek

52:284

3

Grote Molenhoek

88: 199

RAB, KFR 22, handboek van de goederen van de pastorie (1725, 1780).
RAB, KFR 21, handboek van pastoor Costenoble, 1725. Ook KFR 22, handboek van de
goederen van de pastorie (1725, 1780).
37 De gegevens hebben betrekking op de periode r683 tot 1794, met uitzondering van 1702,
1714 en de periode 1770-1779, waarover geen gegevens beschikbaar zijn.
38 RAB, GAR 81, ommestelling van de pointing op de tienden, 1683.
35
36
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4

Zandvoordehoek

188:206

5

Grote Pypegalehoek

158: 144

6

Kleine Pypegalehoek

83:214

7

Bernaert Pletshoek

37: 160

8

Zuidhoek

53:268

9

Heysterhoek

59:54

10

Wynhoek

34:30

11

Overvaarthoek

12

Kathoek

13

Popelierhoek

94:250

14

Brabanthoek

118:269

totaal

6:0
153:87

1219: 133,5

Dertien hoeken in Reninge werden door beide abdijen verpacht. De veertiende
hoek, nl. de Brabanthoek, was presbyterie goet en werd uitsluitend door de
pastoor van Reninge en de abdij van Marchiennes vertiend. Voormezele had
hier geen uitstaans mee. De abdij van Marchiennes inde er twee schoven van
drie en de pastoor inde de derde schoof. De pointing39 op deze ene schoof moest
door de pastoor betaald worden en werd berekend op dezelfde wijze als voor
Voormezele; deze pointing staat daarom ook onder de tiend van Voormezele
genoteerd!
De abdij van Marchiennes was ook de enige tiendheffer van zes hoeken in Woesten, namelijk Middelhoek, Zuidhoek, Buckhoek, Rode Pijphoek, Reningehofhoek en Bulhoek.4° Deze tiend kwam aan Marchiennes toe, plainement et
entièrement, a cause de ['abandonnement qu'a fait monsieur Ie curé dudit lieu du
revenu de sa cure au proffyt dela(dit)e abbaij.4 1
Kenmerken

Het valt op dat de twee abdijen elk hun eigen weg gingen. Ze organiseerden de
verpachting los van elkaar, aan de hoogst mogelijke prijs.
De abdij van Marchiennes verpachtte ala haulche au plus offrant de la part de
monseig(neu)r Ie tres reverend prelate de leglise et abbaye de madame S(ain)te

pointing: naam voor een belasting die naar ieders kracht werd omgeslagen over de ingezetenen (WNT). Zie ook DE BO onder het lemma poonten.
40 RAB, GAR 52, stukken betreffende de verpachting van de tienden, 1683-1793.
41 RAB, GAR 52, stukken betreffende de verpachting van de tienden, 1683-1793.

39
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Retrude de Marchiennes les deux tiers de dismes ... zoals het in een notariële akte
van 1701 uitgedrukt werd.4 2 Na de pachtcondities somt het document de pachters
op met prijzen en verhogingen.
Bijna een eeuw later, op 13 juli 1790 werden twee derden van de tiend in Reninge
en de tiend in Woesten door de ontvanger van de abdij van Marchiennes verpacht, wat als volgt uitgedrukt werd: verpachting van wegen den Eerweirden heer

ontfanger van d'abdije van Marchiennes de twee derden van de thienden der voorseyde abdije com(peterend)e binnen de prochie ende heerl(iched)e van Renynghe,
mitsgaeders de thienden hier naer verclaert binnen de prochie ende heerlichede van
Woesten, voor den ontbloot van dese jaere
tnegentigh. 43

ir

Deze verpachting bracht in Reninge en Woesten respectievelijk 4592 en 1622
pond parisis op. De pachtsommen moesten betaald worden aan Engelbertus
Struye uit Woesten, die voor de abdij van Marchiennes als ontvanger van de
tienden in Reninge en Woesten optrad. Voor deze abdij vormden de verafgelegen
domeinen in Reninge en Woesten één geheel.
De abdij van Voormezele begon haar relaas van de verpachting van 1690 als
volgt: declaratie vantgonne verpacht is de thienden van d'abdie van Voormezeele

inde prochie van Reenijnghe voor den oust, ende ontbloot i690, ende vande persoonen aen wien de selve verpachtynghe is ghedaen soa volght. 44 Hierop volgt een
lijst met de hoek, de pachter(s) en de pachtsom, verhogingen inbegrepen.
Een eeuw later ging de verpachting door dezelfde abdij nog altijd verder. De
verpachting van 1793 had plaats op 8 juli en was onderworpen aan de condities
waarop van wegen dheer Joseph Louis Provoost als gemagtigt overden eerweerden

heer abt der abdije van Voormezeele, wettelijk ala haulche te pachten gestelt word
alle de ordinaire schooftiende die de voornomde abdije in possessie is te heffen ende
profijteeren binnen de prochie van Reninge voor den ontbloot van den jaere1700
drijentnegentig. 45
Meestal had de verpachting voor de twee abdijen plaats op een andere datum en
waren er andere pachters voor dezelfde hoek. De pachtbedragen voldeden niet
noodzakelijk aan de te verwachten verhouding van 2/3 voor Marchiennes tegen
1/3 voor Voormezele, wat in overeenstemming zou zijn met de tiendheffing. Dit
betekent overigens niet dat de tienden zelf deze verhouding niet respecteerden.

42 RAB, GAR 52, stukken betreffende de verpachting van de tienden, 1683-1793. Deze akte werd
opgemaakt op 29 juli 1701 voor notaris Corneel Vander Plaetse, residerend in Oostvleteren.
43 RAB, GAR 10, condities en akten van verkoping en verpachting, 1770-1796.
44 RAB, GAR 52, stukken betreffende de verpachting van de tienden, 1683-1793.
45 RAB, GAR 52, stukken betreffende de verpachting van de tienden, 1683-1793.

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

Tienden in Reninge. Enkele gegevens uit de 17de en

1sde

eeuw

We werken dit nader uit aan de hand van de verpachting van 1105. Zoals hierboven gezegd verpachtte de abdij van Marchiennes twee schoven tiend van
VERPACHTING van TIENDEN in 1705, PER HOEK5 7
hoek

PM

PV

PM/PV

1

Kerkhofhoek

110-0-0

63-15-0

1,73

2

Kleine Molenhoek

96-15-0

52-0-0

1,86

3

Grote Molenhoek

120-0-0

58-2-0

2,07

4

Zandvoordehoek

202-0-0

101-0-0

2,00

5

Grote Pypegalehoek

157-0-0

100-7-0

1,56

6

Kleine Pypegalehoek

82-5-0

54-12-0

1,51

7

Bernaert Pletshoek

49-0-0

24-0-0

2,04

8

Zuidhoek

85-0-0

40-5-0

2,11

9

Heysterhoek

97-5-0

44-0-0

2,21

10

Wynhoek

20-0-0

16-o-o

1,25

11

Overvaarthoek

3-12-0

3-12-0

1,00

12

Kafhoek

255-0-0

124-15-0

2,04

13

Popelierhoek

140-0-0

71-5-0

1,96

14

Brabanthoek

120-0-0

-----------

-----------

PM: Eachtprijs van de twee schoven tiend van drie voor Marchiennes
PV: _Eachtprijs van de ene schoof tiend voor .Yoormezele
(bedragen in lb, s., d. par.)
drie en Voormezele de derde schoof. Wordt deze verhouding weerspiegeld in de
uiteindelijke pachtprijs? Uit bijgaande tabel blijkt dat de verhouding van deze
prijzen schommelde rond twee voor Marchiennes tegen één voor Voormezele,
met uitschieters naar boven tot 2,21 voor de Heysterhoek en naar beneden tot
1,25 voor de Wynhoek en zelfs l,oo voor de Overvaarthoek. Zoals verwacht kon
worden is er dus enige correlatie te bespeuren tussen het aantal schoven tiend
van de twee abdijen en de pachtprijs. 47 Deze conclusie geldt niet alleen voor 1105
maar ook voor alle andere jaren.
Deze pachtprijzen kunnen ook visueel voorgesteld worden door middel van de
volgende grafiek. Op de horizontale as staan de hoeken voorgesteld door hun
nummer (1-13). De verticale as toont de respectievelijke pachtprijs ten voordele

46
47

RAB, GAR 81, ommestelling van de pointing op de tienden, 1705.
Voor wie dit interessant vindt: de correlatiecoëfficiënt tussen PM en PV bedraagt 0,977.
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van de twee abdijen. Deze grafiek illustreert duidelijk de samenhang tussen het
aantal schoven tiend en de pachtprijs. Wat Marchiennes ontving blijkt voor elke
hoek ongeveer het dubbele te zijn van wat Voormezele aan tienden inde.
De Zandvoorde- ofKruisdoornhoek had een speciaal statuut. Wat Marchiennes
er inde aan tienden was altijd exact het dubbele van de tiend van Voormezele,
dus niet alleen voor 1705 maar voor elk jaar. De verklaring bestaat hierin dat de
VERPACHTING VSI TIENDEN (1706)
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Zandvoordehoek eigendom was van de abdij van Marchiennes en als cijnsgrond
altijd samen met het Marchiennegoed werd verpacht aan de gebruiker van het
Marchiennegoed. De abdij donnant a cognoistre que M' Pierre de Man at en
louage avecq Ie cense appartenant audit Abbé de Marchiene Ie canton nommé
Cruysdoorne, ofte Zantvoorde houcq". 48 Deze Pieter de Man moest de tiend
pachten als gebruiker van het Marchiennegoed, zonder opbod. Om de pachtprijs
te kennen verdubbelde men gewoon de pachtprijs van de derde schoof van Voormezele. Deze laatste pacht was wel bij opbod bekomen. Deze regeling illustreert
de goede verstandhouding tussen de twee abdijen.
Zoals eerder gezegd was Voormezele geen tiendheffer in de Brabanthoek, in
tegenstelling tot Marchiennes. Een vergelijking tussen beiden is bijgevolg niet
mogelijk, zoals ook uit de tabel en de grafiek blijkt.
In ditzelfde jaar 1705 verpachtte Marchiennes haar tiend op 22 juli en voor Voormezele was de verpachting al op i8 juli achter de rug. Juli was een uitstekende
maand om de staat van het koren te beoordelen en te overwegen hoeveel men
zou bieden. De oogst lag immers in het verschiet en de potentiële pachters konden zich een beeld vormen van de kwaliteit en de hoeveelheid van het graan,

48

RAB, GAR 81, ommestelling van de pointing op de tienden, i705.
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wat bepalend was voor hun bod. De verpachting had meestal plaats in juli en
gold telkens voor één jaar.
Wat de pachters van de tienden betrof: alleen voor de Kerkhofhoek, de Popelierhoek en de Cafhoek hadden Marchiennes en Voormezele dezelfde pachter, respectievelijk Laureyns Norry, Cornelis vanden Bussche en Jan Coucke. Voor de
andere hoeken deed telkens een andere pachter het hoogste bod, zoals Pieter de
Ramaut en Pieter de Fevere die de tiend van de Zuidhoek pachtten voor Marchiennes, respectievelijk Voormezele. 49
Verder was er geen fundamenteel verschil tussen de beide verpachtingen.
Ook de tienden van de Torrebroek, gelegen in Reninge Noordover en Pollinkhove tussen de Groenen Dijk en de IJzer, werden verpacht. De twee tiendschoven
van drie behoorden toe aan de kerk en de dis tot elck d'helft.5° De derde schoof
kwam de augustijnenabdij van Eversam toe. Servatius Comyn werd in 1772 door
de prelaat van deze abdij gemachtigd om te verpachten den een schoof thiende

de selve abdije comp(eterende), gemeene met de kercke ende disch van alhier
bestreckende in de prochie van Pollynckhove.51 De abdij van Eversam werd op het
einde van de ne eeuw gesticht en heeft in de loop der tijden een weinig land in
Reninge verworven.52 Een belangrijke tiendheffer is ze daar nooit geweest.

Pachtvoorwaarden
De pachters van de tienden van Marchiennes of Voormezele moesten met een
aantal voorwaarden instemmen. Soms werd een notariële akte opgemaakt, soms
ook niet.
Dat het ancien régime in 1793 op zijn laatste benen liep en de abdij van Marchiennes toen al opgeheven was53, belette niet dat de verpachting van de tienden
ten voordele van deze abdij gewoon verder ging. Op 9 juli werden de tienden
van Marchiennes verpacht door Engelbertus Struye, in aanwezigheid van Leopoldus Hosdey, Eugenius Delva en Antonius Provoost, respectievelijk burge-

49 RAB, GAR 52, verpachting van tienden ten voordele van Marchiennes, 1793. Ook GAR 81,
ommestelling van de pointing op de tienden, 1705.
50 RAB, GAR 10, condities en akten van verkoping en verpachting, 1770-1796.
51 RAB, GAR 10, condities en akten van verkoping en verpachting, 1770-1796.
52 Totaal 6 ha 34 a 70 ca. Deze partijen werden aangeslagen en openbaar verkocht in het jaar
VIII van de Franse Republiek en in 1807 en 1812.
53 De abdij van Marchiennes lag in Frankrijk en was al in 1791 door de Franse revolutionairen
opgeheven. Dit belette niet dat de kloostergemeenschap, die naar Cysoing verwezen was, nog
enkele jaren tienden kon heffen en het Marchiennegoed in Reninge verder kon verpachten tot
de inbeslagname en verkoop in 1797.
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meester, schepen en griffier van de heerlijkheid en parochie van Reninge.5 4 Alsof
er geen vuiltje aan de lucht was, werden er een achttal voorwaarden opgelegd.
Om te beginnen moest de pachter beschikken over een suffisante borge van twee
personen die de goedkeuring van de verpachters wegdroegen.
Vervolgens werd opgedragen de pacht te betalen in twee gelijke betalingen, nl.
de helft op Sint-Maarten (n november) en de andere helft op Kerstmis aan
Engelbert Struye, ontvanger van de abdij van Marchiennes.
Ten derde werd gestipuleerd dat den hoogsten instelder zal profijteeren voor instelgeld, 't gon hier naer op eiken houck zal worden uijtgesteken. Bij de verpachting
van elke hoek werd het wyngeld inderdaad meegedeeld.
Bovendien werd van de pachter verwacht dat hij met gereed geld 2 pond parisis zal
betalen op ieder pond groten (d.i. een zesde) waaruit de pacht van de betreffende
hoek zal bestaan. Deze zesde penning kwam boven op de geboden pachtsom.
Als vijfde punt werd meegedeeld dat de gewone taxatie op de tienden voor dit
jaar blijft tot laste van de voornomde gewezene55 abdije.
Ook de pachter had bepaalde rechten. Als door force major de schade aan de
vruchten te velde geschat werd op minstens een derde van de oogst en de pachter wilde vermindering krijgen van de tienden, dan moest hij eerst de schade
door een beëdigde schatter en op eigen kosten laten vaststellen en wanneer de
schade minder dan een derde bedroeg dan zullen de pachters in dit geval geene

moderatie genieten.
Ten zevende: de verpachter is niet verplicht de hoogste 'instelder' of een andere
'verhoger' als pachter te nemen. Hij mag iemand anders verkiezen zonder hierover verantwoording te moeten afleggen.
In een laatste punt kwamen nog een paar bepalingen voor betreffende de verpachting zelf, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de munt waarin de
tiend betaald moest worden. De verpachtinge gebeurd in leeggeld brabants courant

gelijk men heden smajesteyts domeijnen binnen Veurne betaelt en zal op dien cours
moeten voldaen worden in klinkende penningen. Papiergeld en assignaten werden
uitdrukkelijk uitgesloten: Zonder de betaelingen te mogen doen met andere
geldspetien nachte met pampier monnoye geseijd billiet de banque ofte andere
assignaten van wat nateure die zouden mogen wezen.
Een eeuw eerder, op 9 juli 1693, had de verpachting plaats onder gelijkaardige
condities.5 6 De pachter moest toen ook over een goede en voldoende borg

54
55
56

RAB, GAR 52, verpachting van tienden ten voordele van Marchiennes, i793.
Men was dus goed op de hoogte van de opheffing van de abdij van Marchiennes.
RAB, GAR 52, verpachting van tienden ten voordele van Marchiennes, i693.
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beschikken. Eventuele betwistingen konden voorgelegd worden aan het Parlement van Doornik. De pacht moest eveneens in 2 keer betaald worden, op SintMaarten en Kerstmis. De betaling moest plaats hebben in Ieper, en monnoye de
Flandres. Wanneer er schade is aan de tiend zullen de tiendplichtigen in geen
geval vermindering krijgen: qu ils n'en auront aucune diminution ny moderation

de rendage sous quelque pretexte que ce soit.
In 1774 werd door de abdij van Voormezele een notariële akte opgemaakt van
de verpachtingen van de tiend, voor meester Francois Dominicus Smagghe,
notaris residerende in Roesbrugge.57 De verpachting van de ordinaire schooftienden in Reninge was weer onderworpen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste
moesten de pachters van elke hoek twee ponden parisis van jder pandt groote
betalen (de zesde penning). Ten tweede moest de pacht betaald worden in de
refuge van de abdij in Ieper, de helft op 1 november en de andere helft op Kerstmis. Ten derde: indien de tienden schade opliepen tot een derde deel door fou-

ragierende troupen soo langhe de vruchten staende opden acker, de pachters
willende daer af moderatie genietende, moeten de pachters binnen de drie dagen
de abdij op de hoogte brengen, zodat er controle kan uitgeoefend worden, en dit
op kosten van de pachters. Als de schade minder dan een derde bedraagt, zal er
geen vermindering van de tienden toegestaan worden. Als vierde voorwaarde
werd opgelegd dat de pachter moest beschikken over suffisante borgen tot tevredenheid van de verpachter. Hierbij aansluitend werd als vijfde punt opgelegd dat
wie borg is voor één hoek ook borg zal zijn voor alle andere hoeken die door
dezelfde persoon gepacht werden.
Uit het voorgaande blijkt dat Marchiennes en Voormezele gelijklopende bepalingen hadden en het was blijkbaar niet belangrijk of het pachtcontract een notarieel karakter had of niet.
We kunnen nog enkele opmerkingen formuleren in verband met de verpachting
van de tienden. In 1649 werd de vlastiend - die de heer van Reninge toekwam 58
- in 14 hoeken van Reninge verpacht. Alle pachters moesten een borg hebben,
en deze moesten upsittende persoonen deser prochie5 9 zijn.
In 1709 verpachtte pastoor de Lohem de derde schoof tiend in de Brabanthoek
aan Christiaan Vermeesch voor 12 ponden groten Vlaams. Hierbij werd opgemerkt dat den pachter jn cas van ruyne [ruïne] der vruchten ofte op de ackere ofte

jnde scheure sa/ volghen de verpachtijn vande abdie van Voormiseele van desen

57 RAB, GAR 52, verpachting van tienden ten voordele van Voormezele, 1774.
58 Het verzamelen van het vlas en het brengen bij de heer was een leenverplichting. Zie J. VAN
ACKER, 'De Heerlijkheid van Reninge in Reninge en Woesten omstreeks 1500; in: Biekorf, 86
(1986), p. 351.
59 RAB, GAR 5, 1"128', besluiten, 1599-1703.

Westhoek, jrg. 27, nr. 2, najaar 2011

297

298

JOËL SNICK

jeghenwoordighen jaere i709. 60 Deze bepaling is in zoverre merkwaardig dat de
derde schoof tiend in de Brabanthoek, die aan de pastoor van Reninge toekwam,
in geval van nood (namelijk wanneer deze tiend geruïneerd werd) de regeling
van Voormezele volgde, alhoewel deze laatste abdij geen uitstaans had met de
Brabanthoek!
Ook ten aanzien van de abdij van Eversam golden gelijkaardige bepalingen, zoals
uit een regeling van 1716 blijkt. Pieter Morlion kon vermindering van de pachtprijs bekomen mits akkoord met de abdij want in cas van verlies door gewelt van

onweder ofte fouragieryn voor dele 3bre sal moderatie ghenieten naer ad(venan)te
dat die van Eversaem, proprietarissen vande andere schoof, sullen accorderen. 61
In 1794, toen andermaal oorlog in de lucht hing, werd bij deze verpachting gestipuleerd: Den pachter en zal van dezen pacht niet moeten betaelen bij aldien alle

de thienden 't zij op het veld of uijt de scheure door force major zoude afgehaelt
worden voor den eersten december in desen jaere. 62 Het akkoord tussen de abdijen
en de pachters bevatte gewoonlijk een dergelijke clausule: als de tienden werden
gestolen of vernietigd, werden de pachters (gedeeltelijk) vrijgesteld van de tiendheffing. Over het algemeen hadden de pachters er belang bij hun opgeslagen
tiend spoedig te gelde te maken en niet te wachten tot ze door fouragierende
troupen aangeslagen werd.

Verhoging 63 van de pachtprijs, de pointing en de ommestelling
Volgens de pachtvoorwaarden van beide abdijen werd van de pachter verwacht
dat hij met gereed geld twee ponden par(isi)s van ider pandt groote zijnde bij dies
den 6en p(enninc)k6 4 zal betalen. Twee pond parisis is inderdaad 1/6 van één pond
groten. Deze zesde penning, ook de bespreken of het gereedt genoemd, bedroeg
bijgevolg 16,7% en moest door de pachter boven op de pachtsom betaald worden.
De Generaliteit van Reninge deed er haar voordeel mee.
Op 21 juni 1684 werden in een extraordinaire vergadering beslissingen genomen
in verband met de pointingen of taxatie op de landen en de bossen in Reninge
en eveneens op de tienden.

60
61
62

RAB, GAR 52, verpachting van tienden door pastoor de Lohem, 1709.
RAB, GAR 170, resolutieboek van kerk- en dismeesters, 1676-1725.
RAB, GAR 10, condities en akten van verkoping en verpachting, 1770-1796.

Met 'de verhoging van de pachtprijs' bedoelen we de 6e penning, die opgeteld werd bij de
pachtprijs. Verhoogde pachtprijs = pachtprijs + 6e penning. Met 'verhoging' wordt dus niet het
opbod door de kandidaat-pachters bedoeld.
64 RAB, GAR 81, ommestelling van de pointing op de tienden, 1769.
63
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... Is oock ghepoint ende ghestelt provisionelick tot betaelen de lasten alsvooren, te
weten de thienden ghelegen onder dese heerele(cheden), te weten vande landen
thiende subject, sijnde alleenel(yck) vuytgelaten ende daervan gheexcepteert de
clavers, coolsaet, ende brake, mitsg((ade)rs het vlas als competeren(de) den heere
prince, grave van Iseghem, heere deser herelec(hed)e. Competerende de voorn(omde)
thiende, de abdijen van Marchiene ende Vormezeele ... 6 5

Volgens deze tekst moest ook pointing betaald worden op de tienden van de
gewassen, uitgezonderd de klavers, het koolzaad en het braakliggend land. De
vlastiend kwam de heer66 van Reninge toe, zoals we reeds eerder zagen voor de
novaaltiend. Van de bijbehorende pointing kon de Generaliteit van Reninge dan
ook niet genieten. De overige tienden vielen de abdijen van Marchiennes en
Voormezele ten deel.
Verder werd gesteld dat de pointing gelijk was aan de 12e penning van de verpachte tienden, die eerst verhoogd waren met de 6e penning, van Reninge Keure
en het Vrije Laatschap van Reninge. Van deze pointing kwam 1/13 ten goede aan
het Vrije Laatschap in Reninge; de overige 12/13 kwam de Keure toe, zoals ook
in de rekening van 1704 van het Vrije Laatschap vermeld werd: Compt in ontfancq
tderthiende part vande pointynghe ghedaen bij de wet vande Ceure, ten ad(venan)
te vanden twaelfsten pennynck op de thienden, heffende onder de Ceure ende desen
Laetschepe, competerende d'abdie van Marchiennes dat vanden ontbloot xvif
viere ... Compt insghelycx jn ontfancq ghelyck derthienste part vande pointyn ten
ad(venan)te alsvooren op de thienden competerende d'abdie van Vormizeele,
wesende den derden schoof van selven jaere ... 67
Deze repartitie gold zowel voor de twee schoven tiend van drie van Marchiennes
als voor de derde schoof tiend die door Voormezele geheven werd.
De pointing werd inderdaad ommegestelt of gelijkmatig verdeeld tussen de twee
heerlijkheden. Het Vrije Laatschap van Reninge ontving 1/13 van de pointing en
de overige 12/13 kwamen Reninge Keure ten goede.

Berekening van de verhoogde pachtprijs, pointing en ommestelling

Nadat de pacht was toegewezen, moest nog een aantal berekeningen worden
uitgevoerd en zoals dadelijk zal blijken waren deze bewerkingen geen fluitje van

RAB, GAR 5, f' 35rv, besluiten, 1599-1703.
In 1684 was Jan Alfons de Gand heer van Reninge. Hij was prins van Izegem, graaf van
Middelburg (in Vlaanderen), Oignies en Vianden, baron van Ressegem, enz., geboren in 1655 in
Brussel en getrouwd in 1677 met Marie- Thérèse de Crevant d'Humières.
67 RAB, GAR 122, rekening van het Vrije Laatschap, 1597-1704.
65
66
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een cent. Als verhoging van de pachtprijs was er eerst de zesde penning, soms
gevolgd door een twaalfde penning. Op de som werd daarna de pointing berekend, die ten slotte ommegestelt werd tussen het Vrije Laatschap van Reninge en
Reninge Keure. We illustreren deze berekeningen aan de hand van een paar
voorbeelden. De bedragen zijn verkort weergegeven. Ze zijn uitgedrukt in ponden, schellingen en denieren parisis.
In q69 bedroeg de totale pachtsom voor Marchiennes 4606-8-0, zonder de
Zandvoordehoek.
Dit bedrag werd verhoogd met de 6e penning (dit is 767-14-8), zodat de verschillende pachters samen 5374-2-8 aan Marchiennes betaalden. Dit laatste bedrag
was echter voor de abdij geen pure winst, want zij moest hier nog pointing op
betalen.
De pointing op dit bedrag was aanvankelijk de 12e penning, maar werd lichtjes
verhoogd vanaf 1744: men had het over de 12e penninck ende de 12e penninck van
den 12e penninck, een opvallende maar heel correcte uitdrukking. 68 Door deze
verhoging bedroeg de totale pointing 13/144 van de verhoogde pachtprijs. De 12e
penning van 5374-2-8 bedroeg 447-16-11 waarop weer de 12e penning berekend
werd, d.i. 37-6-5. De totale pointing was gelijk aan de som van beide, dus 4853-4, te betalen door de abdij van Marchiennes.
Dit bedrag werd ommegestelt over de twee heerlijkheden. Het Vrije Laatschap
ontving 1/13, dit is 37-6-5 en Reninge Keure de resterende 447-16-11. Deze twee
bedragen vonden we hierboven terug.
De pacht van de twee schoven van drie van de Zandvoordehoek werd altijd
afzonderlijk maar op dezelfde manier berekend, evenals de pointing en de
ommestelling. In hetzelfde jaar bedroeg de verpachting 534-0-0.
De 6e penning hierop was gelijk aan 89-0-0 zodat de pachtsom ten voordele
van Marchiennes de som van beide of 623-0-0 bedroeg.
De pointing hierop werd weer in twee keren berekend: de 12e penning bedroeg
51-18-4 en de 12e penning hierop was 4-6-6 zodat de totale pointing gelijk was
aan 56-4-10, te betalen door de abdij van Marchiennes.
De ommestelling ten voordele van het Vrije Laatschap was 1/13 of 4-6-6 en voor
Reninge Keure 12/13 of 51-18-4, twee bedragen die we zojuist al gevonden hadden.

68 De totale pointing bedroeg dus 1/12 plus 1/12 van 1/12, samen 13/144, een bedrag dat heel
makkelijk ommegestelt kon worden over de twee heerlijkheden: het 13e deel voor het Vrije Laatschap, de overige 12/144 ( =1/12) voor Reninge Keure.
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De conclusie is dat de totale berekening mettertijd complex geworden was en de
uitwerking heel wat voeten in de aarde had.
De berekeningen betreffende de tiend van Voormezele waren evenmin eenvoudig. Als voorbeeld nemen we de tiend van de Cleenen Pijpegaelhouck van het
jaar 1769.
Deze hoek werd verpacht voor 155-0-0.
De 6e penning bedroeg 25-16-8. Samen 180-16-8.
De pointing op dit bedrag: Den 12en p(enninc)k ende den 12en van den zelven 12en
p(enninc)k bedroeg 16-6-6 (nl. 15-1-5 als 12e penning+ 1-5-1 zijnde de 12e penning op het vorige bedrag, zoals ieder gemakkelijk kan narekenen.)
Elk jaar moest de griffier of zijn klerk deze berekeningen voor elke hoek opnieuw
uitvoeren.
De pointing over alle hoeken ten laste van de abdij van Voormezele bedroeg
218-2-3. Het Vrije Laatschap in Reninge ontving hiervan opnieuw 1/13of16-15-3
en Reninge Keure de resterende 12/13 of 201-7-0.
Het is duidelijk dat er in dit werk heel veel energie gestopt werd. Het mag gezegd
worden dat de resultaten meer dan behoorlijk waren. 69

Evolutie van de pachtprijs

De prijs die de pachters bereid waren te betalen voor de tiendpacht verschilde
van jaar tot jaar, wat vele oorzaken kan hebben (zoals fouragierende troepen of
oorlog en alle bijbehorende ellende, of eenvoudigweg goed of slecht weer en de
bijbehorende oogst). In bijgaande grafiek kan deze evolutie afgelezen worden
voor bijna de hele 18e eeuw, althans voor de tiend van Marchiennes. Hier is de
6e penning ingecalculeerd, zodat de grafiek een beeld geeft van het totale bedrag
dat de pachters moesten betalen. Van 1714 en van de periode 1770 tot 1779 zijn
geen gegevens bekend. Tussen 1715 en 1745 zijn deze verhoogde pachtprijzen
redelijk stabiel, wat niet meer kan gezegd worden van de periode vanaf 1745 tot
het einde van het ancien régime.

69

Deze conclusie is degelijk onderbouwd: we hebben alle berekeningen overgedaan.
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Evolutie van de pachtprijs van de tiend van Marchiennes
Oncl. 6de penning)
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Besluit
In de loop van vijf eeuwen zijn de abdijen van Marchiennes en Voormezele
veruit de belangrijkste tiendheffers in Reninge gebleven. Bovendien bleef de
verhouding van de tiendheffing de hele periode onveranderd: twee schoven gingen naar Marchiennes en de derde schoof werd door Voormezele geïnd. Toch
is er een evolutie te bespeuren. De heer van Reninge was er in geslaagd de vlastiend binnen te halen. Tabak werd volledig vrijgesteld van elke tiendheffing; de
inning van een van de hoeken (de Zandvoordehoek) week grondig af van de
andere en de pastoor van Reninge had het genot verworven van de derde schoof
van de vruchttiend in de Brabanthoek.
In de i2e en i3e eeuw streefde men er naar de tienden op te slaan in de tiendschuur, ze samen te dorsen en eventueel samen te verkopen. Vijf eeuwen later is
van deze centralistische aanpak geen sprake meer. De tienden werden verpacht,
de pachters sloegen ze op in hun eigen schuur en zorgden zelf voor de verwerking en verkoop. In de hoop uiteraard dat deze ruimschoots de pachtprijs zou
overtreffen.
De abdijen organiseerden de verpachting volgens hun eigen voorkeur, maar de
verpachting van enkele hoeken en de bijbehorende pachtcontracten illustreren
de onderlinge overeenstemming tussen de twee abdijen. De tienden in Reninge
bleven tot aan het einde van het ancien régime een bron van inkomsten voor de
abdijen, voor de verschillende heerlijkheden en voor wie ze oorspronkelijk
bestemd waren: de kerk en haar bedienaars en de behoeftigen die ondersteuning
nodig hadden en ook kregen.
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Kerkrekening van Wijlder 1754-1755
DEZE KERKREKENING BERUSTTE IN DE SACRISTIE VAN DE KERK VAN WIJLDER.7°

Ik mocht die kopiëren met toestemming van Guy Degrand, eertijds burgemeester (maire) van Wijlder en tevens koster-organist. We danken hem hiervoor.
Deze rekening van 1754-1755 is op 32 foliobladen in boekvorm ingenaaid als
eerste deel van zowat tien kerkrekeningen tot 1765. Alles in heel duidelijk handschrift geschreven in een behoorlijk Nederlands en bevat heel wat wetenswaardigheden aangaande kerk, de kerkbezittingen, de personen die bij de kerk
betrokken waren en ook aangaande wat zich in de loop van het vermelde jaar in
en om de kerk voorgedaan heeft en ook toen gebruikelijke kerkelijke diensten
en ceremoniën. Ze bevat heel wat gegevens over de zovele personen die in de
rekeningen aan bod komen, hun naam, de toen gebruikelijke voornamen, hun
beroep en eventueel het werk dat ze verricht hebben in en om de kerk van Wijlder. We komen ook heel wat toponiemen te weten in Wijl der en een Wormhout.
Opmerkelijk is dat er in de rekening geen woord Frans voorkomt, al moesten
toen alle officiële publicaties wettelijk in het Frans gesteld worden.7 1 De rekening
werd voorgelegd ter goedkeuring aan twee schepenen van de stad en de kasselrij Sint-Winoksbergen, hiervoor aangesteld door de burgemeester, schepenen
en ceurheeren 72 van dezelfde stad en kasselrij. Wijlder maakt deel uit van de
kasselrij Sint-Winoksbergen ook Bergen-Ambacht genoemd. 73

Bezittingen van de kerk van Wijlder

De kerk van Wijlder had verschillende landerijen in bezit die verpacht werden
en die dienden voor de nodige inkomsten.
Een betaalde pacht van een stuk land dat niet aan de kerk toebehoorde, diende
ook soms om een jaargetijde te betalen, dat was het geval met de verkoop van
landerijen van de overleden Ekelsbeekse adellijke heer Jacques de Mersseman.74
70 We spellen de naam van dit dorp als Wijlder en niet Wilder, want de uitspraak bij de bewoners
als ze Vlaams spreken is met een korte ie, zoals in kijken: kiiken, de algemeen West- Vlaamse
uitspraak van de ij. I het Frans werd die ij zoals gewoonlijk vervangen door een y. In deze rekening wordt ook altijd Wij/der gespeld. Als fonetische weergave zou ik dus Wiilder spellen.
71 E. COO RNAERT, La Flandre française de langue flamande, 213.
72 Keurheren waren notabelen en hadden juridisch gezag; ze werden verheven tot de rang van
de schepenen. Zie E. COORNAERT, La Flandre française de langue jlamande, 45.
73 Afgekort tot Berg-Ambacht. Zie A. DE SAINT-LÉGER & PH. SAGNAC, Les Cahiers de la
Flandre Maritime, II, 265, 'dit Berg-ambacht'.
74 Over de Ekelsbeekse familie de Mersseman zie C. MOEYAERT, 'Boedelbeschrijving en testament van F. de Mersseman (1787)' in: De Franse Nederlanden, Les Pays Bas français, 21 jg. (1996),
215-229.
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Een verpacht stuk land heet 't Costerye land, een ander Sinte Nicolays gemet, een
ander grenst aan het Brabant mulle straetken.
Een verpacht stuk land in de Bijnkhoucq prostije in Wijlder ( in het bezit van de
Sint-Winok-proosdij van Wormhout)75 brengt ook 6 pond op voor de kerk.
Hetzelfde met sommige landerijen in de Bijnckhoucq Prostije in Wormhout. We
lezen daar dat er op een stuk land twee huijsekens staan en dat er lyber passagie
(vrij passeren) toegestaan is naar een ander stuk land en twee kleine huisjes.
Een stuk land met een onlosselijcke (vaste) rente van twalf pont76 ten voordele
van de kerk ligt in de Noorthoucq van Wijlder.

Pelderrecht

Pelder is gewestelijke taal voor baarkleed. Hier merken we dat de kerk recht had
op een aandeel van wat door de familie betaald moest worden voor de pelder,
terwijl de kerk toch zorgde voor het was (de kaarsen). Er waren verschillende
soorten pelders naargelang van de soort uitvaart. Voor het jaargetijde van de
rijke heer Jacques de Mersseman ontving de kerk 12 pond; voor het jaargetijde
van Pieter Willems maar zeven pond, voor de uitvaart van het kind van Anthone
Verriele 6 pond en maar drie pond voor de uitvaart van Marie Catharine Coopman, waarschijnlijk een arme vrouw...

Allerhande inkomsten

Jacobus Hovaere betaalt voor de pacht voor het oppergars (blijkbaar het eerste
gemaaide gras) van het kerkhof 7 pond. De kerk verkoopt dertig jonge eiken
(eeken boomkens) voor 37 pond en 8 knotwilgen (trouncken)
In dergelijke rekeningen vind je ook soms vermeldingen voor memorie waarbij
geen betaling aan de orde is. Hier lezen we voor memorie dat er twee nieuwe
glasvensters hersteld zijn en dat er nieuwe vinsters van zijden den hooghen autaer
(aan weerskanten van) aangebracht zijn. Glasvensters zijn gewone ramen en het
woord staat t.o houten vensters, het Frans-Vlaams voor vensterluiken. Vinsters
zijn misschien gebrandschilderde of althans mooie ramen.

Prostie is de Vlaamse naam voor proosdij: een heerlijkheid, hier in Wormhout, o,g. 500 gemeten groot, waar de abt van het Sint-Winoksabdij de proost van is, ook graafschap genoemd; de abt
was graaf van Wormhout. L. LEMAIRE, Glossaire de Dunkerque et de la Flandre Maritime, 161.
76 Onlosselijke rente is blijkbaar hetzelfde als het Frans 'rente constituée: wat blijvende rente
betekent. Zie A. DE SAINT-LÉGER & PH. SAGNAC, Les Cahiers .. , Glossaire, 97.
75
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Er bestaat een costerije-huis (Mnl, kostershuis) waarschijnlijk ook met een klaslokaal, want een de kosters waren in die tijd zo goed als altijd onderwijzers. Dat
huis moet op bevel van de heeren van het majistraet (sic) door de prochie, zo
wordt genoteerd.77

Betalingen

De laatste dag van december betaalt de kerk aan de pastoor (den eerw. heere en
de meester Joannes Ignatius)7 8 4 pond en i6 pond voor telkens twee jaargetijden
alsook 2 pond voor het vermelden van Anne Verbeke in het jaargebed (het wekelijks vermelden van en bidden voor ingeschreven overledenen) en van de zielen
van mattheus ende frans de Bloncke, Catharine hemlieden suster ende Jacques
Goetgebeur hemlieden schoonvader79 8 pond.

Aen heer ende mre (meester) frans X Bernaert cappellaen deser proe (prochie) ver
geassisteert te hebben jnde jaerge (jaergetijde) van mre (meester) pieter vanen
Berghe et uxor (echtgenote), de jaeren 1755 en 1756, tot ses pont par. bij jaere
begrepen hemlieden 80 missen jnde selve comt dese twee jaeren tsamen 12 p.- o- o.
Pieter vanden Berghe krijgt de titel van mre (meester), ofwel als advocaat ofwel
doctor in de rechten. De kapelaan krijgt nog twee keer een vergoeding voor zijn
assistentie in jaargetijden eerst voor Pieter Hondemarck en dan voor die voor
Anne Verbeke, twee jaar na mekaar telkens een pont vier schelle (schellingen).
Ook over het besorgen 't heylig Chrisma, d.i. het gaan halen van het chrisma ofwel
in Ieper ofwel in Sint-Winoksbergen, hij ontvangt hiervoor vijf pont par. elke
keer. Dit gebeurde doorgaans op Witte Donderdag.
Het volgende is heel opmerkelijk. De kapelaan ontvangt 30 pond voor het wassen van het kercke lijnwaet (linnen: altaardwalen, alben, enz.), het scheuren
(schoonwrijven) van de (blijkbaar houten) kandelaars, het herstellen van het
linnen. Je zou denken: vrouwenwerk.

77 Magistraat is het bestuur van een stad of dorp. Bestond uit een baljuw die de Heer vertegenwoordigde, de schepenen met aan het hoofd een burgemeester, raadslieden of raadspensionarissen. Zie L. LEMAIRE, G/ossaire, 128 vv.
78 Heer ende meester is de titel die aan pastoors en kapelaans gegeven wordt, zeker in FransVlaanderen, een titel die je er vindt op alle Nederlandse graven, en die later vertaald wordt door
'seigneur et maître' zoals op het graf van Jules Andouche in Berten.
79 Hemlieden =hun. Bij MARIJKE MOOIJAART en MARIJKE VAN DER WAL in hun Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw vind ik daar gen spoor van. Ze vermelden alleen als
bez. vn. hun en haer.
80 Idem.
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De weduwe van de overleden koster Ghislein de Cocq krijgt haar recht in de
jaargetijden: 15 pond, 19 schellingen en 6 penningen (parisis)'. Ze ontvangt
verder nog verschillende vergoedingen.
De klokluider ontvangt 12 pond per jaar voor 't clockluyden.
Daarnaast is z'n loon 5 pond van d'honden uyt de kercke te jaegen: voor het wegjagen van de honden uit de kerk.
Frater Joannes van de paters Discalsens (Ongeschoeide Karmelieten, waarschijnlijk van Ieper) heeft de passie ons heere Jesu Christi gepreekt en ontvangt hiervoor
12 pond elk jaar. Dat gebeurde tijdens de vasten, vaak op Goede Vrijdag.
Charles van Macheghem heeft het was geleverd voor 78 pond 16 schellingen.
Er worden twee registers baptismael (doopregisters) gekocht in Sint-Winoksbergen bij J. Cornet voor anderhalf pond.
De weduwe van de bekende grote dichter, schoolmeester in Kassei wijlent
Andries Steven mag zes cartebellen (jaarboekjes of kalenders met de liturgische
feesten) leveren voor de kerk van Wijlder tegen 4 pond, 8 schellingen. Andries
Steven, geboren in Steenvoorde in 1678, was in 1747 in Kassei gestorven en in de
Sint-Pieterskerk begraven, niet ver van het graf van Rob recht de Fries. 2
De kapelaan heer ende meester Frans X(aveer) Bernaert mag de miswijn leveren
voor de kerk en die kost voor twee jaar 96 pond.
Het voor deze rekening gebruikte register, groot acht handen pampier (sic) (hand:
hoeveelheid, misschien handvol als maat) wordt geleverd door Polycarpus
Doom. Het kost 6 pond 6 schellingen.
Joannes Predvin levert drie bussen om jn de clockgaeten, om is Frans-Vlaams:
'voor'; die bussen dienden om de clockstrynghen (klokkentouwen) in te conserveren. Een vreemde zaak, misschien metalen dozen die vreemd genoeg in de
galmgaten gezet werden. Verder levert hij een bak om 't mul (stof, vuilnis) uyt
de kercke te draegen. Samen 4 pond 16 schellingen.
Glaude vanden Bilcke van Sint-Winoksbergen levert een klokkentouw en die
kost 11 pond 16 schellingen. Joannes Verbeke verschaft de kerk een leren riem

1 Pond parisis (van Parijs): het pond (groten) Vlaams was twaalf ponden parisis waard.
(LEMAIRE, Glossaire).
2
C. MOEYAERT, 'Onuitgegeven gedichten van Andries Steven (Kassei)', in: Jaarboek De
Franse Nederlanden, 10de jg.(1985), p. 315; ID" 'De rijmwerken van Andries Steven', II-XII.
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voor de grote klok die 2 pond 8 schellingen kost. Zo weten we dat er minstens
twee klokken waren in het torentje van Wijlder.
Jan Baptiste Messelen was ketelaere (ketellapper) en herstelt drie (blijkbaar koperen) kandelaars voor 7 pond.
De rendant zelf van deze rekening koopt voor de kerk een ruijjfel (grote schop)
dienende tot het uijtsmijten den sneeuw jnde gooten deser kercke voor 1 pond 8
schellingen. Hij koopt bovendien een bustelaere (handborstel hier, elders soms
een (verf)kwast) die dient om de kerk schoon te maken; prijs 2 pond.
Jacques de Cock die heeft de klokkentouwen gespicht, spichten is de versleten
delen van een touw herstellen door de losse draden weer aan mekaar te knopen
of te vlechten (DE BO).
Gislein de Cocq is koster en wordt betaald voor het zingen in de kerk en voor
de helft van het klokluiden. Als koster ontvangt hij 31 pond 19 schellingen en
voor z'n deel in het luiden 6 pond.
De klokkenluider is Frans Provoo en verdient 12 pond per jaar en nog eens 2 pond
voor de helft van het luiden, waarschijnlijk op zon- en feestdagen of rouwdiensten
terwijl de koster doorgaans luidt net voor de mis, mogen we veronderstellen.
Dezelfde Provoo ontvangt 5 pond per jaar van d'honden uyt de kercke te jaegen
en de kercke te vaegen.
De weduwe van Gislein de Cock ontvangt na z'n dood nog zes pond per jaar
voor het schoonmaken van de dakgoten tot conservatie van 't hout ende metsement, en voor 't uytsmijten van de sneeuw.
De weduwe van Joannes Caillibooter wordt vergoed voor de levering van wierook, besems, roeten keersen (vetkaarsen), brandolie (voor de godslamp) en
anders met 45 pond.
De rendant zelf ontvangt 6 pond over geschooren te hebben de doorenhaeghe
(meidoornhaag) rontsomme het kerckhofin 't jaar 1755 en Joannes Frans Predvin
ontvangt hetzelfde voor hetzelfde werk in 1756.
Anne Marie Laforce van Sint-Winoksbergen levert misse en communiebroot
(grote en kleine hosties), van 1755 tot 1757 en ontvangt 27 pond 16 schellingen.
Joannes Baptiste van Houcke levert een groot deel van het was (waskaarsen): het
kostte 76 pond 16 schellingen.
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Ook Charles van Macheghem levert ook een deel van het was voor 78 pond 16
schellingen.
J. Cornet van Bergen zorgt voor twee keer twee registers baptismael (doopregisters): prijs 13 pond 16 schellingen.
Heer ende meester Joannes Ignatius Ancheel, pastoor van Wijlder over betaelt
te hebben aenden looper (bode, vgl. loopjongen) van mijn heere den Deken van
't brengen ses uytsenden van zijn hoogweirdigheyt den Bisschop van Ipre tot acht
schelle van Jder. (een uytsend zal hier wel een herderlijke brief of een ander
bericht betekenen, dus een zending).3

Enkele opmerkelijke woorden en uitdrukkingen
De cousser door de cappelle van Onse Lieve Vrouwe over de reparatie van glasvensters met twee nieuwe vinsters van zijden den hooghen autaer (hoofdaltaar) ....
Het gaat over de 0.-L.-Vrouwekapel in de kerk, meestal het linker zijaltaar. Het
woord cousser vind ik in geen enkel woordenboek.
Dient noch genotteert dat de kercke volgens doude possessie proffyteert 't was
staende op den autaer jnde uytvaerden ende andere doode diensten, ende den heere
pastor 't gonne rontomme 't lyck ende 't gonne t'haeren proffyte is veroorboort
dienend alhier voor memorie.
Volgens doude possessie: eigenlijk 'bezit: maar hier moet het gaan om de oude
stand van zaken, vermoed ik.
Veroorboren betekent volgens DE BO: eten, maar dat klopt hier niet want t'haeren
proffyte betekent tot voordeel van de kerk. Veroorbooren betekent 'gebruiken' in
het Oostends. (ROLAND DESNERCK, Oostends Woordenboek). Dat zal het hier
wel zijn. Bedoeld zal zijn de waskaarsen op het altaar of op de kandelaars om de
kist bij de uitvaarten. De pastoor mag de opbrengt van het ene (overgebleven)
was voor zich houden en de kerk de opbrengt van het andere (overgebleven) was.

Een stuk land is te verpachten a la haulche, in modern Frans 'être à la hausse'
betekent stijgen. De pacht kan dus verhogen.
Uytvaerden en andere doode diensten: uitvaarten en andere rouwdiensten.

3 Het bisdom Ieper werd in i561 opgericht en omvatte in het huidige Frans-Vlaanderen grotendeels de toenmalige kasselrijen Sint-Winoksbergen, Kassei en Belle. Toch maakte een groot
stuk van de kasselrij Kassei deel uit van het bisdom Sint-Omaars. Wormhout en Wijlder hoorden
tot het bisdom Ieper en het dekanaat Sint-Winoksbergen.
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Eenen clockstrynck: klokkentouw (eenen is Brabantse schrijftaal, het West-

Vlaams verbuigt 'een' niet)
Heerlicke en andere renten zijn ten laste van de pachter: o.a.
Prostie schuit: een rente in verband met de Sint-Winok-proosdij in Wormhout,
welke?
Voudermont: rente op de gerst of andere kleine renten (Lemaire, Glossaire)
Vieillée renten: vieillée staat niet in het woordenboek, misschien 'oude' (Frans
vieille, vr. van vieux)
Twyntighsten penninck: een heffing op de inkomsten, het twintigste van de
inkomsten, door Vauban uitgevaardigd vanaf 1749 (voordien de tiende penning)
(LEMAIRE, Glossaire)
Jonckvrouw Mary Cnockaert: jonckvrouw is een adellijke titel.
Jouffrauwe Gaillaert, s. m.: jouffrauwe was de titel van een getrouwde vrouw:

mevrouw.
S.m.: saliger memorie, nu kortweg 'zaliger'.
Sr. Pieter Wullens: sr., afkorting van ser, 'de heer' of'des heren: Middelnederlands
(VERDAM).

Persoonsnamen

Achternamen

(bij de namen die vermeld worden in Ieperse persoonsnamen bij W BEELE
hebben we een kruisje aangetekend)4
Aucheel
d'Alende
Ameelex
Baeteman
van Bambeke x
de Bastelaere
Beheyt
Bernaert x (Bernaard)
Berteloot x
de Bie
van den Bilcke
Blaevoet x (Blauwvoet)
de Bloncke x

4 DR. WILFRIED BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwrekeningen, deel synoptische index, 113 vv.
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Boom
de Bril
van Bruggex
Cailliau x
Caillibooter
Christaens
Cnockaert
De Cocq x (kok)
Coopmanx
van der Cruyse x (kruse)
Cornetx
van Este
La Force
Gaillaert
Goetgebeur x
Hast
Hondemarck
Hovaere x (hovaard)
van Houcke x (hoeke)
van Macheghem
de Mersseman x (meerseman)
Messelen
de Niere
Predvin
Provoo x (provoost?)
de Roo x (de rode)
Salomé
Schipmanx
Seigne
Steven x
Thoor x (toor)
Verbeke
Verniele
Verquerne
de Witte
Wullens
De Zitter
Voornamen

Albertus
Andries
Anne
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AnneMarie
Anthone
Baptiste
Bernard
Catharine
Christiaen
Folquin
Frans
Frans X(aveer)
Ghislein
Glaude
Guilliame
Jacobus
Jaecques/Jacques
Jan Baptiste
Joannes
Joannes Baptiste
Joannes Frans
Joannes Ignatius
Marcus
Mary/Marie
Marie Anne
Marij/Marie
Mattheus
Pieter
Polycarpus
Thomas
Opm. De meest gebruikte voornamen zijn Frans, Pieter, Joannes en Joannes
Baptiste. Opmerkelijk zijn de Latijnse voornamen Marcus, Mattheus, Polycarpus, Ignatius. De vraag is of ze ook zo uitgesproken werden in de gewone
omgang.

Topnoniemen: straten, wijken, velden en een huisnaam

't Brabant mulle straetken (Brabant mulle: naam van een molen)
Bynckhoucq prostije (wijk) (prostye: proosdij)
De Clyte Hil (veldnaam)
't Costerye-huys, het huis van de koster.
't Costerye Lant (veldnaam, waarvan de pacht wellicht diende voor het Costeryehuys)
De Hals (veldnaam)
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Ekelsbeke voetweg
Nicolays gemet (veldnaam)
Noorthoucq van Wijlder, wijk
Wormhout Bynckhoucq Prostije (wijk)
Wormhout onder Breede (wijk)
Wylder Breede (wijk)
Opm. Ik heb tevergeefs die toponiemen opgezocht in het Woordenboek der Toponymie van KAREL DU FLOU.

Tot slot
Taalgebruik en spelling van deze rekening laten zien hoe de schrijftaal in die tijd
op school in Frans-Vlaanderen onderwezen werd. De toponiemen zijn nog wel
in een traditionele spelling uit vroegere tijden zoals Bynck houcq, of naar de
toenmalige uitspraak zoals de Brabant mulle (Zuidvlaams voor molen). De spelling vijfthien, vermaecken, kercke, veertigh kan onder invloed gekomen zijn van
vroegere rekeningen. Ik heb wel de indruk dat de schrijver makkelijk toegeeft
aan fonetisch spellen zoals bij pont (pond), Zant, jaergebet en de voltooide deelwoorden met uitgang tin plaats van d (zoals in het Middelnederlands): genotteert, gecelebreert enz. Zo goed als Middelnederlandse woorden komen af en toe
voor: danof (waarvan) of een wending: Catharine hemlieden suster (hun zuster).
Ondanks alles was en is deze rekening goed leesbaar en is gesteld in een behoorlijk algemeen Nederlands en zeker niet in de streektaal.
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AANKONDIGING Dr. WILFRIED BEELE, Voor elk wat wils. Bloemlezing uit

publicaties, leper, 2011

- 400

pp., €

28

Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag stelde ons bestuurs- en redactielid
Wilfried Beele een bloemlezing samen van zijn werk dat in totaal zo'n 350 zeer
uiteenlopende bijdragen omvat. Deze verschenen in allerlei tijdschriften, boeken
en kranten en hieruit werden er 85 geselecteerd. De bloemlezing wordt voorafgegaan door een biografie en een geannoteerde bibliografie.
Het boek, uitgegeven in eigen beheer verscheen in de eerste helft van september
2011. Prijs:€ 28, (bankrek. nr. 109-6553275-91 van Wilfried Beele), voor toezending wordt € 4,30 extra gevraagd. Wie in Ieper of omgeving woont kan het ook
afgehalen bij de auteur, Kennedylaan 34, 8900 Ieper (tel. 057/202469, e-mail
wilfried.beele@skynet.be).

AANKONDIGING P. DONCHE, Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen, 1464 - 1481 - 1495, Berchem, 2012

In dit nieuwe boek worden een 400-tal
edelen, grote leenmannen en vorstelijke
ambtenaren van Vlaanderen uit de
tweede helft van de i5de eeuw geïdentificeerd aan de hand van drie lijsten uit
1464, 1481 en 1495· De eerste lijst betreft
de vertegenwoordigers van de adellijke
stand in de Staten van Vlaanderen. De
tweede lijst betreft militair bekwame
edelen en grote leenmannen, aangevuld
met baljuws, kapiteins van forten en ontvangers. De laatste lijst bevat naast edelen en leenmannen per kasselrij ook de
leden van de Raad van Vlaanderen (het
hoogste gerechtshof).
Na een korte voorstelling van de lijsten
en de versies ervan, de verificatie of de bepaling van de datering, worden deze
geconfronteerd met eigentijdse lijsten van betalingen aan legeraanvoerders vermeld in historische bronnen en met de namen geciteerd door kroniekschrijvers
(DESPARS, DE HAYNIN, DE LA MARCHE, MüLINET, VAN DADIZELE) van deelne-
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mers aan de vele oorlogen die Karel de Stoute en Maximiliaan van Oostenrijk
voerden.
Het grootste deel van dit werk is gewijd aan het repertorium van de personen.
91% van de in de lijsten vermelde personen konden worden geïdentificeerd. We
hebben hen voorzien van een biografie die ook de verwantschapsrelaties aangeeft
met andere personen uit de zelfde of andere lijsten.
Hiermee beschikt men over een unieke "Who's who" van de edelen, leenmannen
en een aantal vorstelijke ambtenaren in de Vlaamse samenleving voor de tweede
helft van de 15de eeuw, d.i. de tijd van de Bourgondische hertog Karel de Stoute,
zijn dochter Maria van Bourgondië en haar weduwnaar aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk.
Dit werk vormt een vervolg op ons boek: Edelen en leenmannen van Vlaanderen
1437 (verschenen in 2010 ), die gelijkaardige identificaties bevat voor honderden

personen uit de eerste helft van de l 5de eeuw. Het bevat ook diverse aanvullingen
en een klein aantal correcties aan het boek '143/
Last but not least bevat het boek ook een index op de namen van de personen,
de echtgenote(s), moeder, voornaam vader en eventueel alias-naam en de naam
van een heerlijkheid als de persoon daarmee in een lijst aangegeven werd.
Bovendien omvat deze ook de personen uit de lijst 1437 en dus is de index voor
beide boeken bruikbaar.

400 blz., 50 illustraties (w.o. 27 portretten), formaat 168 x 238 mm, index, kaft
in kleur. Bestelling bij voorintekening tot 31 dec 2011 door overschrijving van
€ 38 (vanaf 1 jan 2012: € 46) (+ verzendkosten België € 6 of Europa € 11), op
rekening KBC 411-8052581-31 (IBAN: BE04 4118 0525 8131; BIC: KREDBEBB)
van Pieter Donche, Berchem met vermelding: '1464-81-95' (zie ook de internetpagina www.uncius.be!boek2012!).
Samen met ons vorige boek Edelen en leenmannen van Vlaanderen, 1437: tot 31
dec 2011: € 82, vanaf 1 jan 2012: € 90 (+verzendkosten België€ 8 of Europa€ 13).
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Een groot verlies voor de Ieperse geschiedenis: Octaaf Mus is niet meer
Paul Trio

Met het heengaan van Octaaf Mus verliest Ieper zowat zijn huishistoricus. Ongeveer een halve eeuw lang domineerde hij de geschiedschrijving van zijn geliefde
stad, waar hij geboren is, geleefd heeft en gestorven is. Nog geen 20 jaar oud, net
op het einde van de Tweede Wereldoorlog, schreef hij al zijn eerste artikel, een
korte bijdrage in Biekorf op basis van enkele archiefdocumenten uit het voormalige 0.C.M.W-archief. 5 Dit archief was wel sterk gehavend uit de Eerste
Wereldoorlog gekomen, maar toch bood het nog heel wat interessante getuigenissen van het rijke verleden van één van de grootste middeleeuwse steden en
haar omgeving ten tijde van het Ancien Régime. Het is de verdienste van Octaaf
geweest om van zodra hij de middelbare school had afgerond de in grote wanorde vertoevende documenten te herontdekken, te lezen en gaandeweg ook te
klasseren. Zijn onverdroten werkzaamheden zouden naast talrijke uitgaven en
studies uiteindelijk in i973 ook resulteren in de publicatie van de volledige inventaris (zonder oorkonden) van het thans in het Stadsarchiefbewaarde O.C.M.Warchief met betrekking tot de periode van voor de Franse Revolutie. Menig
historicus of geïnteresseerde uit de Westhoek, alsook talrijke thesisstudenten van
de universiteit, hebben hierdoor onderzoek kunnen doen naar een stukje sociale
geschiedenis van Ieper. Ook voor genealogen biedt deze voorbeeldige inventaris
met index een schat aan materiaal om personen uit een ver verleden met roots
te Ieper en de omliggende dorpen terug te vinden. Samen met het Merghelynckfonds en het kasselrijarchief vormt het O.C.M.W-archief voor onze regio de
driedelige pijler van elk fundamenteel historisch en genealogisch onderzoek
aangaande het ancien régime.
Elders hebben we uitvoerig het fundamenteel en internationaal belangrijke historisch werk van deze selfmade man in de verf gezet zodat we ons hier verder
kunnen beperken tot datgene wat direct ons leespubliek aanbelangt. 6 Daarin is
ook gewezen op het feit dat de realisatie van het huidige stadsarchief in wezen
teruggaat op de actie en inzet van Octaaf Mus, mede te danken aan de goede

5 Een overzicht van Octaaf Mus' oeuvre is te vinden in Paul TRIO, 'Bibliografie van Octaaf
Mus', in: Octaaf MUS, De geschiedenis van de middeleeuwse grootstad Ieper. Van Karolingische
villa tot de destructie in 1914, (red. Paul TRIO m.m.v. anderen), Ieper, 2010, pp. 22-23. Aan te
vullen met wat hierna volgt.
6 Zie Paul TRIO, 'Over liefdadigheid, textielnijverheid en stadsontwikkeling: de trilogie van
de Octaviaanse historiografie van Ieper na de Tweede Wereldoorlog. Inleidende beschouwingen',
Ibidem, pp. 8-21.
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contacten die hij onderhield met de toenmalige algemeen rijksarchivaris dr.
Ernest Persoons. Want ook al heeft Octaaf zich vooral ingelaten met de geschiedenis van zijn stad, toch belette hem dat niet om ook nationaal en internationaal
mee te spelen in de historische wereld. Op die manier geraakten ook de inzichten die hij verwierf omtrent Ieper in de middeleeuwen ruim verspreid in de
nationale en internationale literatuur. En elke belangrijke academicus die zich
wenste te informeren omtrent een aspect van de Ieperse geschiedenis kon op
zijn bereidwillige hulp ad rem rekenen. Vele studenten en amateurhistorici, maar
ook talrijke professoren heeft hij zo tips en materiaal geleverd voor hun onderzoek en behoed voor uitschuivers op het pad van de historische vorsing.
Het blijft fenomenaal dat iemand met een full-time dagdaak als bibliothecaris
nog de tijd vond om te fungeren als conservator van het OCMW-archief en
conservator van het Stedelijk museum, regelmatig tentoonstellingen inrichtte en
ondertussen nog naarstig en veelvuldig onderzoek publiceerde met de regelmaat
van een klok hoogstaande en vernieuwende grote en kleinere bijdragen. Soms
gebeurde dat ook in de schaduw van anderen zoals ondermeer met Ieper door
de eeuwen heen (1950) dat in feite best hem als mede-auteur had mogen opnemen
of met Prisma van de geschiedenis van Ieper (1974), waar hij praktisch al het werk
van de redactie op zich nam, terwijl een academicus met de pluimen wegliep.
Natuurlijk kon Octaaf ook eens nukkig zijn, wanneer hij vond dat het wetenschappelijk gehalte ondermaats was, of wanneer vroegere legislaturen slordig
omgingen met het erfgoed of daar helemaal geen oog voor hadden.
Lange tijd heeft Octaaf met zeer weinig middelen de historische toorts in Ieper
alleen brandend moeten houden. Sinds een tweetal decennia zijn de tijden sterk
veranderd en wordt er zeer zwaar geïnvesteerd in erfgoed, al moet het gezegd
dat de investering in het verleden wat overschaduwd wordt door de massale
belangstelling voor alles wat verband houdt met de Eerste Wereldoorlog. Met
ons tijdschrift hebben we dus gekozen voor de wat minder populaire weg in de
voetsporen van Octaaf Mus, die de de grote wereldbrand en de andere meer
recente geschiedenis links liet liggen.

Aanvullende bibliografie van Octaaf Mus

- 'Financiering van de woluitvoer uit Engeland door de Ieperlingen, einde 13de
- begin 14de eeuw: in: Gidsenkroniek Westland, 38 (2000), pp. 87-98.
- 'De ontwikkeling van Ieper: in: De Toerist, 39 (1960), pp. 1179-1182.
'.Armoede in onze gewesten van de middeleeuwen tot nu. Museum Belle godshuis 04/o9/1993 - 31/10/1993. Tentoongestelde stukken met betrekking tot Ieper:
(Ieper, 1993).
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- I.s.m. anderen, 'De thuiskomst van Michiel Quaetjonc. Archeologie in de verdronken weiden van Ieper; Ieper, 1995.
- 'De ligging van de Ieperse handelswijken in de u<le, 12de en 13de eeuw (deel II);
in: De omwalling, 9 (2000), pp. 2-16.
- 'De KruisstraatwijK, in: De omwalling, 13 (2004), pp. 51-67.
'Instellingen van de stad Ieper (tot 1500); in: De omwalling, 14 (2005), pp. 51-72
en 75-84.
- 'De situering van de Ieperse handelswijk in de u<le, 12de en 13de eeuw', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 143 (2006), pp. 189-197- I.s.m. TERMOTE, Johan, 'De Ieperse Grote Markt; in: Gidsenkroniek Westland,
(2006), pp. 129-138.
- 'De stichting van de Sint-Jacobskerk en -parochie in de ude eeuw. Bijdrage tot
de vroegste stadsgeschiedenis', in: Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge, 144 (2007), pp. 319-323.
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Boekbesprekingen
(red.) J. VERMEULEN, Nederlandstalige collecties in het buitenland, Kunsttijdschrift Vlaanderen, jrg. 60 nr. 334 (feb. 2011), 64 blz.

Dit nummer van het Kunsttijdschrift
Vlaanderen is volledig gewijd aan
Nederlandstalige collecties in het
buitenland met 17 bijdragen van 16
verschillende auteurs. Van de 21 miljoen Nederlandssprekenden is het
allicht de meesten onbekend dat er
38.000 17de_eeuwse brieven in de
National Archives in London steken,
in Dublin 18.ooo volumes van een
18de_eeuwse Nederlandse collectie,
150 unieke Middelnederlandse codices in Oost-Europa, en er Neerlandica verzamelingen zijn in
Wolfenbüttel en Wroclaw. Vaak zijn
ons alleen de grote verzamelingen
zoals in Rijsel of Jakarta (VOC
archief) en de Nederlandse documenten in de wereldsteden als Parijs, Wenen,
Rome, enz.. ons bekend.
Deze bijdrage van Kunsttijdschrift Vlaanderen opent onze ogen ... In deze korte
bespreking focussen we op wat vooral ook voor Vlaanderen van belang is. Voor
de Noordelijke Nederlanden zijn er de collecties in de voormalige kolonies
(Indonesië, India, Sri Lanka), in Zuid-Afrika, de in het Nederlands gestelde
documenten van Nieuw-Amsterdam (thans New York) of de brieven in de Londense National Archives door Engelse kapers tijdens maritieme conflicten in
beslag genomen.
Voor drukwerken zijn er de Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel (4000 Nederlandstalige drukken, vooral uit de 17de eeuw en een collectie Nederlandstalige
veilingcatalogi die tot de belangrijkste ter wereld behoort).Daarnaast is er ook
de universiteitsbibliotheek in Wroclaw (Wratislava, Breslau in Polen) die duizenden werken of in het Nederlands of in de historische Nederlanden gedrukt
in de periode 1501-1800, bewaart. De basis hiervan werd gevormd door 16de
(Rehdiger) en 17de (von Sebich) eeuwse privé verzamelaars die ook contacten
hadden in de Nederlanden en die hun collectie bij testament aan de stad schonken. Ook Trinity College in Dublin (Ierland) herbergt de bibliotheek van 18.ooo
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boeken van de Hendrik Fagel (1765-1838), die door politieke verwikkelingen
(inval van de Fransen in Nederland, de Bataafse Republiek) en uit geldnood in
1802 zijn bibliotheek via Christie's London had verkocht. Naast ook nog eens
35.000 boeken gedrukt in de 'oude' Nederlanden voor 1801, bewaart de Russische
Nationale Bibliotheek in Sint-Petersburg de egodocumenten van een Jan van
Gent waaronder een komisch reisverslag uit 1697 van zijn derde reis naar de
Russische havenstad Archangelsk.
Dat er in de archiefdepots van Noord-Frankrijk nog massa's stukken in het
Vlaams berusten zat elke lezer wel weten. De gigantische collectie van de Rijselse
Rekenkamer, bewaard in de Archives Départementales du Nord te Rijsel, bevat
massa's stukken betreffende het huidige Vlaanderen. De archieven van de steden
uit het voormalige Vlaanderen van voor de aanhechting door Lodewijk XIV,
zoals St.-Winoksbergen (Bergues), Hondschoote en Kassel is bijna uitsluitend
in het Vlaams. Voor de Franse onderzoekers is de kennis van het bestaan van
stukken in het Vlaams veel minder voor de hand liggend. De taalbarrière lijkt
hen vaak onoverkomelijk, wat zich dan ook uit in een gebrekkige of niet
bestaande inventarisering.
Een volgende bijdrage verschaft ons een overzicht in vogelvlucht van het lot dat
het Vlaams/Nederlands in Noord-Frankrijk in de loop der eeuwen ondergaan
heeft en welke pogingen er ondernomen werden en worden om de teloorgang
tegen te gaan en/of het tij te keren. Talrijke voorbeelden van de Vlaamse taal in
bewaarde documenten uit de voornamelijk de kasselrijen Sint-Winoksbergen,
Kassel, Belle vindt men in een volgende bijdrage. [P.D.]
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